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Jurkovics János

Szabadegyházak - átmeneti időben
Görög katolikus vallasd lévén azok közé tartozom, akik érdeklődéssel és szimpátiá-

val kísérték korunk proletárdiktatúrájában az egyházak szívós küzdelmét, amely nem
volt más, mint a puszta megmaradásért alázattal és türelemmel viselt harc. Mennyivel
könnyebb helyzetben lennék, ha a megyebeli katolikus, református és evangélikus egy-
házakról kellene írnom! Mert ha nem is behatóan, de valamelyest ismerem e "nagyo-
kat".

A nagy létszámú vallási közösségek árnyékában az elmúlt évtizedekben szelíden hú-
zódtak meg a "kicsik", a Magyarországi Szabadegyházak Tanácsának tagegyházai. Ró-
luk valahogyan kevesebb szó esett napjainkig, mint amazokról - jóllehet a katolikus, re-
formátus, evangélikus egyházakat sem kényeztette el a pártállam sajtója a negyvenes
évek végétől. A kis vallási közösségek misztikusabbnak tűntek.

Jól emlékszem, amikor gyermekkoromban a nyírségi szülőfalumban templomba men-
tem, utam nagyanyámmal a baptista gyülekezet kicsiny imaháza előtt vezetett el. /A fa-
lu túlnyomó többségében római és görög katolikus híveket számlált, ennek megfelelő-
en a két behemót, a vidékre mégis oly jellemző templom is egy-egy magaslaton ter-
peszkedett - mintegy hirdetve a falu "uralkodó" vallásait. Csoda-e, ha itt a baptisták
amolyan csudabogárnak számítottak./ Egyszer megkérdeztem nagyanyámtól: kik azok
az emberek, akik abba a torony nélküli templomba járnak? A derék öregasszony csak
ennyit válaszolt megvetéssel a hangjában: "Hívők!" Ami annyit tesz az itteniek nyel-
vén, hogy más vallásúak. Tehát nem olyanok, mint mi sokan, hanem rosszabbak. Ez az
élmény sokáig elkísért, bár tudom, elhamarkodottan, alapvető ismeretek nélkül alkottam
véleményt róluk. Hát igen, ezt nevezik sommásan előítéletnek.

A kis vallási felekezeteket összefoglaló néven szabadegyházaknak mondják. Hogy
mit is takar az elnevezés, dr. Fodor József Vallási kisközösségek Magyarországon című
könyvéből kiderül. /A Magyarországi Szabadegyházak Tanácsának 1987-es kiadványa./
" A szabadegyházak elnevezéssel Magyarországon azokat az evangéliumi protestáns ki-
segyházakat, gyülekezeteket és vallási felekezeteket illetik, amelyek bibliai meggyőző-
désük alapján ragaszkodnak az önkéntes, hitbéli döntésen alapuló tevékeny gyülekeze-
ti tagsághoz, és gyülekezeteiket, valamint országos szerveiket és intézményeiket gyüle-
kezeti tagjaik önkéntes adományaiból tartják fenn." Ez tehát a pontos definíció.

A Magyarországi Szabadegyházak Tanácsának a következő vallási közösségek a tag-
jai /1987-es állapot/: Baptista, Adventista, Metodista Egyház, Evangéliumi Pünkösdi Kö-
zösség, Magyarországi Szabadkeresztyén Gyülekezet, Isten Egyháza, Élő Isten Gyüle-
kezete és a Jehova Tanúi felekezet. A felsoroltak közül jó néhány Jász-Nagykun-Szol-
nok megyében is működik. A szóban forgó vallási közösségekre összességében jellem-
ző a stagnáló, kis létszám, ezenkívül pedig az általános lelkészhiány. A szórványgyüle-
kezetekhez olykor például meglehetősen messziről érkeznek lelki gondozásra a lelké-
szek. Ugyanez természetesen fordítva is igaz: a helybeliek szükségképpen messzire jár-
nak el.

Körutam során szűkebb pátriánkban három kis vallási közösségben fordultam meg.
Elsőként a szolnoki H.N. Adventista Egyházhoz kopogtam be. Erről az egyházról fon-
tos tudni, hogy nem a történeti egyházakból vált ki dogmatikai vagy egyházszervezeti
okból, nem is misszió hívta életre, hanem egy amerikai felekezetek közötti ébredési
mozgalomból nőtt egyházzá. Nem kívánok mélyebben belemerülni az adventista vallás
másságának elemzésébe, csupán annyit említek meg nagy vonalakban dr. Fodor József
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iménti könyve alapján, hogy az adventista egyház reménye /a próféták által is hirdetett/
Krisztus második eljövetele. Ennek időpontját senki nem határozhatja meg. Az adven-
tisták azonban hiszik, hogy az eljövetel immáron küszöbön áll.

Az ünnepnapról eltérő tanítást vallanak. Szerintük ugyanis a hét hetedik napját, a
szombatot kell megünnepelni, mert Isten ezt így rendelte. Az adventisták életvitele pu-
ritán, külön hangsúlyt fektetnek a testi és lelki-érzelmi élet harmóniájára. Óvják magu-
kat az alkoholtól, a dohányzástól. Felnőttkorban alámerítéssel keresztelkednek - mint-
egy Jézus Krisztus példáját követve. Számuk hazánkban öt-hatezerre tehető.

Szolnokon a Jókai utcában Ócsai József nyugalmazott adventista lelkésszel beszél-
gettünk, ó tizenkét esztendeje él Szolnokon, azelőtt megfordult már egyebek mellett
Kaposváron, Rákoscsabán, Békésen. Mindig oda ment, ahová helyezték.

- Lelkész úr, ma már a hazai kis és nagy egyházak szabadabban lélegezhetnek, mint
az utóbbi negyven évben bármikor.

- Valóban így van. Korábban a rendszer részéről szorongattatást éreztünk. Pár hő-
napja azonban szabadon végezhetjük a munkánkat. Nincs ellenőrzés, nincs számonké-
rés.

- Ezek szerint addig volt ...
- Hogyne. A korábbi egyházügyi titkárhoz, Elek Lajoshoz hetente be kellett járnom.

Rendszeresen beszámoltatott, hogy milyen vendéglelkészek jöttek vagy jönnek hozzám.
Szerencsére ez az idő elmúlt. Most már felszabadult a légkör, remélem, ennélfogva töb-
ben is leszünk a gyülekezetben. Megszűnik a félelem.

- Most hány tagot számlálnak?
- A híveink szórványban élnek a megyében. Amikor én ide kerültem, úgy kilencve-

nen lehettünk összesen. Ma körülbelül nyolcvanan, ebből negyvenen a megyeszékhe-
lyen.

- Nem túl nagy szám. Hogyan nyerik meg maguknak a híveket?
- Nézze, nálunk nincs erőszakos toborzás. A szeretet kényszert nem alkalmaz. Akik

elfogadják azokat az elveket, amelyek az embert boldoggá teszik, jöhetnek hozzánk.
Hogy milyen elvekről van szó? Nos, mi magas erkölcsi és egészségügyi követelménye-
ket állítunk az egyházi tagok elé. Mondok néhány konkrétumot: nem eszünk például
disznóhúst, nem dohányzunk, nálunk nincs ivászat, mulatozás. A teljes absztinencia hí-
vei vagyunk. Mi missziót folytatunk az ember testi és lelki egészségéért. Az az egyik
célunk, hogy az emberek közérzete jó legyen.

- Hányan látogatják a szombati istentiszteleteket?
- Hozzávetőlegesen tízen-tizenöten jönnek el. Zömmel idősebbek, de látok itt fiata-

lokat, s vannak szimpatizánsok is. De ha már rákérdezett az istentiszteletre, hadd mond-
jam el, mi szombaton fél tíztől fél tizenegyig Biblia-órát tartunk. Talán hallott is már a
szombat-iskoláról. Szóval öt év alatt szakaszokra bontva átvesszük a Bibliát. Minden
tag. Megbeszéljük a Szentírás üzenetét. Öt év múltán elölről kezdjük az egészet. Kö-
vetkezésképp nálunk mindenki teológus, hiszen életünk végéig többször is áttanulmá-
nyozzuk a Bibliát. Én például 1933 óta jó néhányszor átforgattam a szent könyvet. Te-
hát amikor vége a szombat-iskolának, utána kezdődik az istentisztelet.

- Lelkész úr, az adventista egyház miképpen tudja fenntartani magát, illetve hogyan
fizeti papjait?

- Mindenki szabadon adakozik. A tizedrendszerről hallott már? No, ez azt jelenti,
hogy a tagok tiszta jövedelmük tizedét szigorúan önkéntes alapon az egyházközpontba
küldik. Onnan osztják szét a pénzt.

Beszélgetésünk végén Ócsai József örömmel újságolta, hogy a szolnoki gyülekezet-
nek hat pedagógus tagja is van. Korábban szorongtak amiatt, hogy a nem túl toleráns
rendszer lesújt vallásuk miatt. Most azonban már enyhül a félelmük ...

A megye területén élnek :aRJai az Evangéliumi Pünkösdi Közösségnek is. Igaz, mind-
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össze csupán ketten/!/, Törökszentmiklóson. A pünkösdisták szabályzata a következő-
képpen foglalja össze a közösség hitelveit: "Az Evangéliumi Pünkösdi Közösség Isten-
től kapott küldetésének tekinti a teljes Szentírás hirdetését, ezen belül hiszi és vallja,
hogy a Szentlélek kitöltése és ajándékai Istennek korunkra is érvényes adománya. Meg-
nyilvánulási formái ma is ugyanazok, mint az első pünkösdkor és az apostoli korban.
Szolgálatának tekinti a szeretet gyakorlását, Krisztus tanítása és példája szerint, tagjai-
nak példás életre való nevelése mellett." "A Szentlélek-keresztség által a hívő ember
mennyei erőt kap a bizonyságtevő, túláradó-szolgáló életre. A Szentlélek-keresztséget
természetfeletti jelenségek kísérik. Ezek az eseményhez szorosan hozzátartozó jelek, de
nem azonosak az eseménnyel /nyelveken szólás, túláradó öröm, Jézus ujjongó dicsőíté-
se, imádata, Isten mentő szeretetének túláradása/. Ez a magasabb rendű tapasztalás csak
ima segítségével érhető el. A hívő könyörög, hogy a Szentlélek töltse be. Az átszelle-
mült állapotban létrejön az Istennel való kapcsolat." /Dr. Fodor József idézett műve./

A magyarországi pünkösdisták számát öt, illetve öt és fél ezerre becsülik. Mint ír-
tam, megyénkben mindössze ketten tagjai az egyháznak. A nyolcvankét esztendős Nagy
Jenőné és a nyolcvanhét éves Plesovszky Istvánná Törökszentmiklóson lakik a Szélma-
lom utcában. Elmondásuk szerint a század első harmadában mintegy tizenöt-húszan le-
hettek pünkösdisták Törökszentmiklóson. Mára csupán ketten maradtak, a többiek meg-
haltak. Nagy Jenőné 1936-ban keresztelkedett meg, mégpedig egy Amerikából érkezett
misszionárius tanításának hatására. A tengerentúli atyafi itteni körútja nem maradt ha-
tás nélkül, annál is inkább nem, hiszen valahányszor prédikált, mindig gyógyulást hir-
detett. Nagy Jenőné csodákról is hallott, ugyanis a prédikációk hatására több mankóra
szoruló hívő szabadult meg rossz emlékű gyámolítójától.

- Engem az Isten megérintett 1936-ban - mondja Nagy Jenőné. Azóta érzem az ő
kegyelmét. Én be vagyok töltve Szentlélekkel, Isten betöltött az ő drága leikével.

A törökszentmiklósi pünkösdisták nem járnak istentiszteletre, ellenekezőleg: hozzá-
juk járnak le kéthavonta lelki gyakorlatra Budapestről, az országos központból. Egyéb-
iránt Nagy Jenőnéék úgy tartják, hogy náluk mindig istentisztelet van - csak éppen a
szívben.

Törökszentmiklóson különcöknek tartják a pünkösdistákat, már aki tud róluk. A ren-
dőrség vallásuk miatt nem háborgatta őket sohasem. Kaptak is egy igazolást a budapes-
ti központtól, amely bizonyos fokú védettséget is jelent számukra. íme az okirat

Evangéliumi Pünkösdi Közösség Országos Központja 1143 Budapest, Gizella u. 37.
Az Evangéliumi Pünkösdi Közösség törökszentmiklósi gyülekezete /szórványa/ ré-

szére
A Magyarországi Evangélikus Pünkösdi Közösség Elnöksége hivatalosan igazolja,

hogy Törökszentmiklós helységben a Közösséghez tartozó tagok és látogatók bejelen-
tett összejöveteli helye a helyileg kialakított istentiszteleti rend szerint Törökszentmik-
lós, Szélmalom utca 9.

A közösség a Magyarországi Szabadegyházak Tanácsának tagegyháza.
1977. május hó Deák József Makovei János
elnök titkár
A Jehova Tanúi felekezettel nem jártam sok szerencsével. A sokáig illegalitásban mű-

ködő szekta tagjai még ma is ragaszkodnak az anonimitáshoz. A sajtót, az újságírót
meglehetős ellenszenvvel, gyanakvással fogadják. Tény, hogy az elmúlt évtizedekben
igencsak kijutott az üldözésből a Jehova Tanúinak. Hogy mi volt az oka? Dr. Fodor Jó-
zsef könyve az alábbiak szerint világít rá a felekezet tanainak lényegére. "A Jehova Ta-
núi a Biblia szövegét a többi protestáns felekezet megítélése szerint meghamisítják. Ta-
gadják Jézus Krisztus istenvoltát, szerepét háttérbe szorítják, sem több, sem kevesebb,
mint tökéletes ember. Tagadják azt, hogy Jézus Krisztust kereszten feszítették fel, és a
lélek halhatatlanságát is elvetik /ez utóbbi hitük fundamentuma/ ... Társadalmi nézete-
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ik nihilisztikus, anarchikus jellegűek ... Minden földi államot a sátán eszközének tekin-
tenek ... Ezért is tiltják a fegyverfogást és a katonai szolgálatot ...

Agresszív missziómódszerük, erős szervezettségük szoros kapcsolatban áll illegalitá-
sukkal. Híveik toborzása közben nem riadnak vissza a megfélemlítéstől sem, és elvár-
ják, hogy tagjaik harcosan végezzék szolgálatukat ... Tanításuk elsősorban a végidőre
vonatkozó prófécia, amelynek egy szent háború a betetőzése. Itt Jehova javára eldől az
ütközet, és ezzel kezdetét veszi a világ újjáteremtése, az ezeréves békeország, itt a föl-
dön ..."

/Hogy a Jehova Tanúi felekezet tagjai milyen erőszakosan térítenek, arról 1985 őszén
Budapesten, a Nyugati pályaudvarnál lévő aluljáróban magam is meggyőződhettem.
Gyanútlanul álldogáltam ott, egyszer csak két férfi az orrom alá dugott egy nyitott köny-
vet, amelyben paradicsomi állapotokat idéző ábrát láttam. Mindjárt nekem is szegezték
a kérdést: akarok-e ilyen boldog állapotot itt a földön? Egy percben elmondták, hogy
mit kell ezért tennem. Voltak azonban viszontkérdéseim, de ezek elől minduntalan ki-
tértek. Csak a magukét hajtották rámenősen. így hát nem jutottunk egyezségre./

A Jehova Tanúi felekezet tagjait többek között Mezőtúron próbáltam felkutatni. Nem
volt egyszerű, hiszen egymás nevét nem adták ki. Akire mégis rábukkantam, mereven
elzárkózott a beszélgetés elől. Csak azzal a feltétellel lett volna hajlandó közölni bár-
mit is, ha köztünk marad. Sőt arra kért: adjam meg a címem, s napokon belül külde-
nek a lakásomra tagokat. /Bevallom, ez a megoldás nem volt szimpatikus ./ Mellesleg,
ha róluk akarok írni, utazzak fel Budapestre, a központban készséggel nyilatkoznak ne-
kem.

Feladtam a további küzdelmet, miközben levontam a tanulságot: a nyilvánosság szá-
mára nem könnyű megnyerni a mezőtúri Jehovákat, de talán a másutt élőket sem. Tar-
tanak a félremagyarázásoktól, a rosszindulatú kommentároktól. Napjainkig ugyanis csak
ebből kaptak ízelítőt a sajtóban. No, és zaklatást a hatóságoktól, börtönt a sorkatonai
szolgálatot megtagadó fiatalok. Talán jogos az óvatosságuk, a félelmük.

De hátha egyszer oldódik a szorongásuk, mint ahogyan már biztató jeleket láthatunk
erre vonatkozóan más szabadegyházak esetében. Tudjuk, persze, hogy tudjuk: most át-
meneti időket élünk ...

Megbocsájtás


