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PAPP VILMOS

Az Üdvhadsereg Magyarországon

(1924-1952)

1944 március 19-ig - Magyarország német megszállásáig -, majd 1945 tavaszától
1949-ig Budapest utcaképének megszokott, mi több: színes jelensége volt "Az Üdv
hadsereg" jelenléte. Vasárnaponként több helyszínen, de még hétköznap este is meg
jelentek az Üdvhadsereg egyenruhás tagjai a város legforgalmasabb pontjain. (A Ke
leti pályaudvar előtti Baross téren: cselédkorzó, Városliget (sétatér), Almássy tér.
Klauzál tér, Rákóczi tér, Tisza Kálmán tér, stb.) Körben felálltak a rézfúvósok, mel
lettük állt néhány énekes. Középre került egy kis dobogó és ama bizonyos "bűnbánati
pad". Mire az első ének végső akkordjai elhangzottak, már több száz ember állt kö
rülöttük. Pedig - vagy, mert - az. ének túlontúl elgondolkodtató volt:

Jézus hív nyájasan, te elveszett,
Jézus hív ma, Jézus hív ma!
Őnála békédet meglelheted,
Kegyelmét felkínálja.

Jézus hív ma! Jézus hív ma!
Hallod-e, téged hív?
Nyájasan téged hív ma!

(Az Üdvhadsereg énekkönyve 14. Sz.)

Ha valaki manapság még egyáltalán emlékezik az egykori Üdvhadseregre, akkor
mindenekelőtt utcai emlékei körében tartja számon. Egy-egy szabadég alatti isten
tiszteletnél - melynek időtartama 25-30 perc volt - több száz ember állt meg. Meg
hallgatták a 3-4 perces bizonyságtételeket. Egy 4-5 perces keresztelő jánosi bűnbánat
ra felszólító igehirdetést mondott valamelyik "üdvtiszt" (hadnagy, kapitány, adjutáns,
őrnagy, ezredes). Ennek végeztével hangzott el a nagyon határozott felhívás: Aki bű
neitől szabadulniszeretne, aki szeretne Istennel megbékülni, jöjjön a "bűnbánati pad
hoz". Mindig akadt néhány személy, aki ezt megtette. A készenlétben álló "üdvkato
na" odatérdeIt melléje, hogy imádságával segítse és szavaival elmélyítse a bűnbánatot.

Az "új megtért"-eket általában egyházukhoz irányították. Ámde, ha az illető úgy
érezte, hogy "Az Üdvhadsereg"-et kívánja lelki otthonának tekinteni, akkor csatla
kozott valamely "hadosztály"-hoz (gyülekezethez). Már 1924-25-ben voltak ilyenek
a budapesti Dohány u. 84-ben, Práter u. 78-ban, a Thréz krt. 22-ben, majd később

Kispesten, Újpesten, Óbudán, Miskolcon, Debrecenben, Nyíregyházán, Győrött,
Felsőgallán, O-Komáromban.

Az "új megtért" 6-8 hetes lelki képzés után lehetett "újonc", majd a "szalutista
életmód" (teljes absztinencia, egyenruha viselése szolgálat közben, aktív embermen
tő szolgálat vállalása, s természetesen tervszerű imaélet) vállalása után, a "Hadisza
bályok" aláírása és ezt követő felavatás nyomán "üdvkatona". Aki ezenfelül nagyon
szerény életkörülmények vállalásával teljes idejű szolgálatra is készen állt, jelentkez
hetett az 1 - utóbb 2 - éves tiszti tanfolyamra.

Ez általában 24 Órás keresztyén életformát jelentett. Csak olyanok tudták vállalni,
akik százszázalékosan azonosultak a "szalutizmus" ügyével. Ezt válaszul szánták Jé
zus szavaira, aki az első tanítványok elhívása alkalmával így szólt: "Ezentúl embe
reket fogtok halászni. .." Ez a hétköznapi gyakorlatban még azt is jelentette, hogy
ellentmondás nélkül teljesen "Az Üdvhadsereg" rendelkezésére kellett állnia. Gya
korlatilag még saját lakása és bútora sem lehetett. A szervezet stratégiája megkíván
ta, hogy minden tisztje (legalább 80.000 emberről van szó) a világ bármely pontján,
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bármikor rendelkezésre álljon. Általában senki sem szolgált ugyanazon az "állomás
helyen" egy évnél tovább. Különösen állt ez a tehetségesebb tisztekre. Például: a né
metországi Freiburgban felnőttHörner Vilma 19 éves korában Berlinbe került a "Die
Heilsarmée" tisztképző iskolájára. 3 hónapos szolgálat után Königsbergbe (a későb
bi Kalinyingrád) rendelték. Jó félév múltán Bécsbe helyezték, majd Prágába került.
Majdani magyar férje viszont ugyanezt a tanfolyamot végezte Budapesten, s egy-két
hazai állomáshely után a csehszlovákiai Gablonzba került. Házasságkötésük után
Budapest, Újpest, Miskolc, Debrecen, Győr, Felsőgalla; Ó-Komárom, majd B!:1da
pest volt évenkénti változással szolgálati h.~lyük. (Ez a módszer biztosította Az Udv
hadsereg életének szüntelen pezsgését.) Ot földrész több, mint 80 országában "ál-

Az Üdvhadsereg (The Sa/vation Anny) a/apftói: William Booth (1829-1912) és felesége
Catherine Booth-Mumford (1829-1890).

lomásozó" társaik ugyanilyen módon és körülmények között végezték szolgálatukat.
A teljes engedelmesség, szolgálatra készség, áldozatvállalás képessége volt a Krisz
tus-hit tényén túlmenően az a kívánalom, melyet az "egyetemes embermentés" krisz
tusi parancsolatából eredeztetett az Üdvhadsereget alapító William Booth (a továb
biakban Booth Vilmos) és felesége, Katalin 1865-ben (l). Ez utóbbit azért említjük
meg, mert az egész mozgalomra rányomja bélyegét az a tény, hogy az Üdvhadsereg
nem "férfi", s nem "nő" hanem házastársi alapítás a múlt század közepén (l).

A magyarországi Üdvhadsereg megismeréséhez és értékeléséhez elengedhetetlen an
nak tudata, hogy egészében és legkisebb egységében, sőt minden egyes tagja személyében
egy világméretű stratégia része. Ezt valamennyi tagja átérezte. Amde ugyanezt érezte
az Üdvhadsereg tagja a Bahama-szigeteken csakúgy, mint Indonéziában, avagy Kenyá
ban. Csak a felületes szemlélő vélte - s ezt tette az 1945 előtti nemzeti szocialista és az
1948 utáni kommunista hatalom -, hogy egy londoni székhelyű multinacionális, netán
kozmopolita, angolszász befolyású szervezettel van dolga. Az Apostoli Hitvallás "egy,
egyetemes keresztyé~ anyaszentegyház"-a sajátos formájával van dolgunk. Ez már abból
is kitetszik, hogy az Udvhadsereg az Egyházak Világtanácsa alapító tagjai közé tartozik.
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Thrmészetesen, amikor az alapító (e spontán alakulás esetében nem egészen pon
tos az "alapító" kifejezés) Booth Vilmos a londoni Hyde Parkban, vagy valamelyik
kelet-londoni utcasarkon (London leghírhedtebb részében) felállt egy székre, hogy
onnan megtérésre szólítsa fel a közeli csapszék szesztestvéreit, vagy a szomszédos
nyilvánosház lányait, nem gondolt arra, hogy ebből világméretű szervezet fejlődik.

Még kevésbé arra, hogy ez majd egy katonás szervezet lesz.
Mindez a viktoriánus Angliában, az ipari forradalom korában, a gőzgép és a vil

lamosság, a közlekedés és a felpezsdült nemzetközi kereskedelmi kapcsolatok kifej
lődése idején kialakult súlyos társadalmi körülmények között kezdődött. Hadd em
lékeztessünk arra is, hogy az Üdvhadsereg elődjét a Ke/et-Londoni Missziót végz6
Booth Vilmos ifjabb kortársa Marx Károlynak és másfelől megelőzi Max Webert. E
három név három különbözőválasz a kor kihívásaira. Marx Károly az evolucioniz
mus, az "autonom" ember, az atheizmus programját hirdeti meg. Booth Vilmos ige
hirdetése a Hegyi Beszéd, a Golgotha és a deuteronomista törvények üzenete. Max
Weber a pragmatista polgár. E három férfiú bizonyára soha nem találkozott egymás
sal. Arról sem tudunk, hogy Booth Vilmos foglalkozott-e a többiek tevékenységével.
Azt viszont már megtapasztaltuk, mit hozott a világra az oly könnyedén elfogadott
marxizmus. Azt még csak halványan sejthetjük, hogy hova vezet a többszörösen "re
formált" Max Weber. A világ nagyon határozott válaszokat kapott kérdéseire Booth
Vilmostól. Csak ne emlegette volna annyit a bűnt, Krisztust, a megváltás szükséges
ségét, a kárhozatot és az üdvöt...

A methodista, majd utóbb független prédikátor 1865-t61 Kelet-Londoni Misszió
néven végzett utcai evangelizációt. Hamarosan már londoni Keresztyén Misszió lett
mozgalmából. Rövid idő múltán ismét szükségessé vált a néwáltoztatás. Már Anglia
különböző helyein folyt a misszió. Ekkor már egyszerűen Keresztyén Misszió lett
belőle. 1878-ra már komolyabb szervezetre volt szükség. Különböző elgondolások
nyomán végül is ,,Az Üdvhadsereg" (The Salvation Army) név, forma és tartalom
mellett döntött Booth Vilmos, felesége és néhány munkatársa. 1878 augusztus 13-án
helyezték letétbe a londoni bíróságon az Alapító Iratot. Ez határozta meg tartalmi
és formai szempontból egyaránt a világ valamennyi országában, így Magyarországon
is a mozgalom tevékenységét.

"Az Üdvhadsereg tanainak kézikönyve" 1. fejezete a következőket mondja:
1. Hisszük, hogy az Ó- és az Újszövetség Istentől sugalmaztattak és a keresztyén hit

és élet egyedüli zsinórmértékét tartalmazzák.
2. Hisszük, hogy csak egy Isten van, aki végtelenül tökéletes. Teremtője, fenntartója

és uraLkodója minden dolgoknak.
3. Hisszük, hogy három szeméLy van az Istenségben: Atya, Fiú és SzentLéLek. Lényeg

ben egyek, erőben és dicsőségben egyenLők és imádásra egyedül méLtók.
4. HJsszük, hogy Jézus Krisztus személyében az isteni és emberi>-természet egyesült úgy,

hogy O igazán és valóban Isten és igazán és valóban ember.
5. Hisszük, hogy első szüleink az ártatlanság állapotában teremtettek, azonban en

gedetlenségük által tisztaságukat és üdvösségüket elvesztették és bűnbeesésük következ
tében nJÍnden ember bűnössé, romlottá és ezáltal Isten jogos haragjára érdemessé vált.

6. Hisszük, hogy az Úr Jézus Krisztus szenvedése és halála megváLtást szerzett az egész
világnak úgy, hogy mindenki, aki csak akarja, megmenthető.

7. Hisszük, hogy Isten előtti bűnbánat, az Úr Jézus Krisztusban való hit és a Szentlélek
által újjászületés szükségesek megmentésünkhöz.

8. Hisszük, hogy kegyelemből, az Úr Jézus Krisztusban való hit által igazulunk meg,
s mindenki, aki hiszi, magában hordja ennek bizonyságát.

•
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, 9. Hisszük, hogy a Biblia tanítja, hogy Isten kegyelmében megmaradni nemcsak az
Ur Jézus Krisztusnak való engedelmességtőlfügg, de hogy az egyszer már megtért lélek
ismét bűnbe eshet és elveszhet örökre.

10. Hisszük, hogy minden hívőnekelőjoga a teljes és tökéletes üdv, s hogy ,szelleme, lel
kével és testével együtt feddhetetlenül őriztessékmeg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. '
Vagyis hisszük, hogy a hívő szívében a megtérés után is marad hajlam a gonosz iránt, vagyis
keserű gyökerek, melyek valóban bűnökethoznak a felszínre, ha az isteni kegyelem által le
nem győzetnekHisszük azonban, hogy ezen gonosz hajlamok Isten Szentlelke által tökéle
tesen elvétetnek, s hogy a szív, tehát mindenestőlmegtisztítva, ami Isten akarata ellen való,
másszóval: teljesen megszentelve csak a Szellem teremtheti. Hisszük tehát, hogy a megszen
telt lelkeket Isten hatalma'bűntelenül és feddhetetlenüL megőrizheti

ll. Hisszük a lélek halhatatlanságát, a test feltámadását, az utolsó ítéletet és a go
noszok örök büntetését és az igazak örök üdvösségét. "

Háromnegyed évszázaddal később ezen tanokkal lett az Egyházak Világtanácsa
tagjává az Üdvhadsereg. Ezek nem nagyon különboztetik meg más evangéliumi ke
resztyén egyházaktól, szervezetektől. Thlajdonképpen valamennyi vallhatja ezeket.
Ami a különbséget teszi az inkább az, hogy mindebből küldetésében mit és hogyan
valósít meg. Milyen életformát, programot alakít ki?

Booth Vilmos és Üdvhadserege nem a meglevő egyházak és teológiai irányok szá
mát akarta szaporítani. Még kevésbé akart valamiféle ezoterikus közösséget létre
hozni. Nem szól arról, hogy ki az igazi, s a még igazibb keresztyén ... Nyilvános mű
ködése kezdetétől fogva - gyakorlatilag 17 éves korától - jelmondata ez volt: Ki az
utcákra. "Megmentve, hogy másokat mentsünk!" Később mind a Keresztyén
Misszió, mind a "Salvation Army" korszakban a határozott gyakorlat ez volt: Aki
megtért, az akár másnap már maga is tegyen bizonyságot. "Bizonyságtétel" alatt nem
valamiféle bibliamagyarázatot értettek, hanem a megtérés élményének, örömének
elújságolását bűneik miatt még szenvedők megsegítésére.

Mivel pedig a megtért élet számontartható és számonkérhető jelekből állott, az újjá
születés jelei mindenkin bármikor felismerhetők.Az újjászületett ember azonnal teljes
absztinenciát vállal. Egyetlen határozott mozdulattal félre kell löknie a poharat. A do
hányos azonnal eldobja füstölnivalóját. A szerencsejátékos azonnal abbahagyja fogla
latosságát, s még csak "játékból" sem foglalkozik vele. A prostituált, vagy kihasználója
azonnal szakít szenvedélyével, életvitelével. Az Istennek való odaszentelést a további
megszentelődés kell hogy kövesse. Ez nem egyszerű, de határozott, mindenekfelett való
követelmény. Ez nem valamiféle "katharista" elv, nem egyszerű methodisztikus életfor
ma. Ennek egészen más az indoklása. Voltaképpen két oka is van e határozottságnak.
Egyrészt: ami a testnek árt, az tönkreteszi a lelket is. Ezért bűn. A bűn forrásával leg
jobb azonnal szakítani. Másrészt: A bűnbocsánatban részesült embernek azonnal a má
sok mentésének szolgálatába kell állnia. Nyilvánvaló képtelenség lenne az, hogy vak ve
zessen világtalant. Alkoholista nem menthet szenvedélyrabot...

Booth Vilmos és kicsiny köre jól tudta azt, hogy milyen keservesen nehéz az ilyes
fajta döntés. Thdta, hogy felelős az ált;lIa megszólított utcanépe jövőjéért. Éppen
ezért érezték, hogy sokoldalú segítséget kell nyújtaniuk.

1. Ez a segítség mindenekelőtt együttimádkozást jelent. Ez kezdődiknyilvánosan
a "bűnbánati pad"-nál, s folytatódik négyszemközött és a különböző "összejövete
lek" során.

2. A szociális gondoskodás. A munkanélkülinek munka kell. A bordélyházból ki
szabadítottnak otthont kell nyújtani. Meg kell küzdeni a társadalmi bűnökből hasz
not húzók kemény visszaütéseivel. (Thbb tucat "szalutistát" öltek meg, és többszáz
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szenvedett súlyos sérüléseket a kocsmárosok és stricik által szervezett "Skeleton
Army" (Csontváz hadsereg) támadásai nyomán. Ugyanakkor az első évtizedben az
angol állami apparátus - bíróság, rendőrség, adóhivatal - "törvényes" úton járt el
az Üdvhadsereg és tagjai ellen.) Kocsmárosok, bordélyháztulajdonosok üzlet és hi
teirontás, becsületsértés, stb. címen perelték az Üdvhadsereget. Hol van még az az
idő, amikor az angol belügyminiszter Booth Vilmoshoz intézett nyilvános elismeré
sét azzal példázza, hogy ha nem lenne Üdvhadsereg, akkor Londonban SOOO-rel több
rendőrre lenne szükség... !

Mindenesetre az a tény, hogy a megtérteknek: egykori alkoholisták, elbocsátott
rabok, bandákba verődött kiskorúak munkát, otthont, védelmet kellett biztosítani,
hozzájárult az Üdvhadsereg nagyarányú és látványos szociális tevékenységének ki
alakulásához.

A "bűnbánati pad"

1evedés lenne azo~~an kívülállóként valamiféle nyomorenyhítő, filantróp szer
vezetnek tekinteni az Udvhadsereget. A hangsúly mindenütt és mindig a megtérésen,
az istenfiúságon van. A radikális evangelizáció és a szociális kérdéseket felvállaló
szolgálat összekeverhetetIenül és szétválaszthatatlanul végigkíséri az Üdvhadsereg
eddigi történelmét.

Sok, kisebb traktátus után 1890-ben jelent meg Booth Vilmos alapvető munkája:
"The darkest England, and the way out" (A legsötétebb Anglia s a kivezető út).
A csillogó viktoriánus kort leleplező mű megírására Stanley bestseller Afrikaleírása
provokálta az Üdvhadsereg alapítóját. Ennek címe ez volt: "The dark Africa". Ez
nem egyszerűen fekete Afrikát jelent, hanem "sötét" Afrikát. A könyvben az angol
gyarmatokról van szó. S milyen a gyarmatosító? "The darkest England" - a legsö
tétebb Anglia... - Booth könyvét újra meg újra ki kellett adni. Másfél év alatt elérte
a 200.OOO-es pél~ányszámot. Azonnal foglalkozott vele az angol parlament, a király
nő, a kormány. Ugy tűnt, mintha igazából ebből ismerték volna meg a korabeli Ang
liát. Ettől fogva sorozatosan tárgyalták a börtönügy, a munkanélküliség, a prostitú
ció, az elmaradt tájak, az elhagyott gyerekek kérdéseit.

Hatalmas támogatást nyújtottak az Üdvhadseregnek, s hatalmas feladatokat bíztak
rá. Ez viszont azt jelentette, hogy az akkor még hatalmas gyarmatbirodalom minden
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szegletében elkezdték szolgálatukat. 1924-ig - az Üdvhadsereg magyarországi meg
jelenéséig - már 80 országban működtek. (Magyarország előtt már a forradalom utáni
Moszkvában és a Balti államokban is megjelentek az egyenruhás evangelizátorok.)

1924 április 26-án a berlini gyorsvonattal érkezett meg Budapestre az Üdvhadsereg
"előőrse": RotlIstein Ferenc ezredes és 3 társa. Közülük csak egy tudott magyarul. Ez
azonban eleg~.ndő volt ahhoz, hogy a Nyugati pályaudvartól az Oktogonig elsétálva
kibontsák az Udvhadsereg magukkal hozott magyar feliratú zászlaját és a téren meg
tartsák az első evangelizációt. ( A zászló színei: piros mező kék keretben, a közepén
nyolcágú sárga csillaggal, s benne "vér és tűz" felirattal. Jelentése: a kék az égi üd
vösség színe. A piros Jézus kiontott és minden embert megtisztító vérére emlékeztet,
a sárga a Szentlélekre utal. A "vér és tűz" ezt értelmezi.) Az összecsődültalkalmi hall
gatóságot bűnbánatra és megtérésre szólítva meghívták első istentiszteletükre.

Már az első hónapban kiadták lapjukat, a "Segélykiáltás"-t. (Angolszász terüle
teken: War Cry, német nyelvterületen: Kriegsruf, francia nyelvűek körében: Crie de
Guerre, stb.) Másfél év leforgása alatt 6 gyülekezetet (pontatlan elnevezéssel, amit
az 1989 utáni újjászervezésnél korrigáltak) "hadosztály"-t (helyesebben: hadtest)
hoztak létre. Az első két évben két otthont szerveztek hajléktalanok részére, mind
kettő Budapest VIII. kerületében létesjilt. A Szerdahelyi utca 17. sz. alatt 90 férő

hellyel, a Dobozi utca 29. sz. alatt az "Uj reménység" otthon 130 fő részére. Hama
rosan az előbbi női otthonná, az utóbbi férfi hajléktalanok, pontosabban teljesen
deklasszálódott emberek részére lett menedékhellyé.

Szabadég alatti isrellliszreler a Városligerben 1939-bell. A pódiumon ROIhsrein Ferenc ezredes a
magyarországi munka e1kezdóje és rolmácsa Papp Kálmán

Így szokatlanul rövid idő alatt érzékelhetővévált az Üdvhadsereg kettős-egy szol
gálatának lényege. Az evangéliumi embermentés egyrészt határozott lelki újjászü
letést sürget, másrészt sokoldalú fizikai segítséget nyújt. (Hiába adok egy cipót, ha
lelki kenyeret nem nyújtok. S hiába hatom meg a lelket, ha a testet nem támasztom
meg.) Ezzel voltaképpen korrigálni próbálják a keresztyén egyháztörténelem számos
visszásságát, amikor is a kettős-egy krisztusi szolgálat egysége megbomlott. A két
szolgálat nem egymás [ölé, alá, mellérendelt munkaág, hanem egyugyanazon szol

.gálat különböző megjelenési formája.

Gyülekezeti életük nagyon színes, s a keresztyén élet igényeit sokoldalúan szolgáló
volt. Istentiszteleteiket (az angol: meet ing, a német: Versammiung tükörfordítása
ként) gyülekezetnek nevezik. Thrtalmat és célkitűzést tekintve megkülönböztettek:
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"megszentelődési", "katona" és "üdv" gyülekezetet. Az első - rendszerint vasárnap
kora délelőtt - inkább zártkörű alkalom. A személyes spiritualitás előmozdítását szol
gálta. Bűnök feltárását, megvallását, elhagyását, Isten kegyelmének fogadását kívánta
elősegíteni. Ezek az alkalmak felkészítettek Krisztus odaadá szolgálatára. Olyan lel
kiséget közvetítettek, mely észrevéteti és felvállalja a felebarát gondjait. Az irgalmas
samaritánus történetében is idézett "nagy parancsolat" megvalósítására készített fel.
Az Üdvhadsereg énekkönyve - mely 205 hosszabb éneket és 189 rövid "kar"-t tartal
mazott - e három istentisztelet-típus szerint tagozódik. Innen idézzük a 110. számú
éneket, mely jól érzékelteti az ú.n. "megszentelődési gyülekezetek" légkörét:

~' Fogadd éltem Jézusom,
Ime néked áldozom!
Egész időm elfogadd,
Rójam így le hálámat.

2. Fogadd kezem: szerelmed
munkájukat adja meg.
Lábam híven szolgáljon,
Gyorsan, készen mindenkor.

4. Kincsem, pénzem fogadd el,
Nékem mindez már nem kell.
Értelmemet, erőmet
Szent használatodba vedd.

3" Fogadd hangom: használjam
Erted egyedül Uram.
Szent Lelkedtől ihletve,
Ajkam Igéd hirdesse.

5. Akaratom pihenjen,
A Tiédben békésen.
Itt a szívem Jézusom,
Csak Te légy a Királyom.

6. Testem, lelkem, szerelmem,
Fogadd el jó Mesterem,
Fogadj el, hogy lehessek,
Örökre csak gyermeked.

Az istentiszteletek másik csoportja az ú.n. "katonagyülekezet". Ezek az alkalmak
lelkesítő, gyújtó, szolgálatra küldő légkört árasztanak. A tényleges teendők js szóba
kerülnek. Itt történik a szolgálatok elosztása is. Itt hangzanak el a végzett szolgála
tokról beszámoló bizonyságtételek. A "katonagyülekezet" azonban távolról sem
munkaértekezlet. Az istentiszteleti keret és jelleg biztosított az igehirdetés, az imák
és énekek által. Tipikus "katonagyülekezeti" ének az "Onward Christian Soldiers!",
magyar fordításban:

Krisztussal előre a szent harcra fel!
Nevében keresztje alatt győznünk kel/.
Krisztusunk vezérli '?}aga harcosit,
Kövessük vitézi az O nyomdokit.

Kar: Krisztussal előre a szent harcra fel!
Nevében keresztje alatt győznünk kell!

Isten hívő népe bátor, nem hátrál.
Fegyvere az Ige, nIellyel harcba száll.
Hada meg nem retten, egybeforrott szent
szeretetben, hitben bátor lovagrend... stb. (156.sz.)
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Istentiszteleti összejöveteleik harmadik csoportja az ú.n. "üdvgyülekezet". Ezek
a valódi nyilvános alkalmak, melyekre kívülállókat tervszerűen hívogatnak. Minden
üdvkatona szolgálata az, hogy lakásokon és utcákon meghívó traktátusokat oszto
gasson. A szabadtéri igéhirdetési alkalmak is úgy időzítettek, hogy az érdeklődők az
imaházi üdvgyülekezeten tovább érlelődjenek.Az igehirdetés itt a bűn következmé
nyeinek, az üdvösség boldogságának, a kárhozat szörnyűségeinek,Krisztus áldozata
és kiontott vére megtisztító erejének hirdetésével foglalkozik.

Itt kell utalnunk az Üdvhadsereg imaházainak jellegzetes berendezési tárgyára, az
ú.n. "bűnbánati pad"-ra. Ez legelöl, közvetlenül az igehirdetői pulpitus tövében áll.
Ezen - nevével ellentétben - nem ülni kell, hanem eléje térdepeIni. Használata onnan
ered, hogy amikor Booth Vilmos hajdanán valamelyik londoni utcán prédikált, rend
szerint egy székre állt fel. Majd beszéde végeztével bűnbánatra szólította hallgatóit. Aki
erre vállalkozott, azzal a szék mellé térdelt s vele - nem egyszer helyette - bűnbánó imát
mondott, Isten megbocsátó kegyelmét kérve és hirdetve. Ez a gyakorlat folytatódott az
Üdvhadsereg zárttéri istentiszteletein is. Idővel ez a "bűnbánati pad" szinte olyan szak
rális jelentőségre tett szert, mint pl. egy római katolikus templomban az oltár. (Csak itt
nem a pap áldozza meg Krisztust, hanem a bűnbá~ó áldozza magát Krisztusnak.)

A bűnbánó ezzel még egyáltalán nem lett az Udvhadsereg tagjává. Ez a szervezet
ugyanis nem kívánt "felekezet"-té válni. Mindenkit a maga egyházához irányított. Ez
azonban a viktoriánus Angliában súlyos nehézségeket is jelenthetett. A templomokban
ugyanis bérelt helyek voltak... Aki azonban itt kívánta lelki otthonát megtalálni, az a
már említett különbözőfokozatokon és ennek megfelelőlelki képzésen haladhatott vé
gig: megtért, újonc, katona, altiszt. Aki pedig hivatásos "szalutista" óhajtott lenni, ka
detiskola elvégzése - egy, ill. kétéves kurzus - s megfelelő fogadalom után megkapta
tiszti "kinevezését". A fogadalom szinte megfelelt a szerzetesek szegénységi és engedel
mességi fogadalmának. Nagyon szerény, majdhogynem zsebpénz-jellegű illetmény mel
lett teljes erőbevetéssel,maximális időben végezhette szolgálatát. Polgári állás vállalása
szóba sem jöhetett. Tiszt csak tiszttel házasodhatott előzetes engedély alapján.

jjegyUJlOlI részegek. a "ráler utcai imaház pódiumáll, bUllballa/i padjáll és padlózaIáll.
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Még nem idéztünk "üdvgyülekezet"-re jellemző éneket. Itt pótoljuk, azért mert
egyúttal jó példa a tisztek igehirdetési stílusára és tartalmára.

,,Bűnös halld, ó halljad hát,
Jézus az, ki megbocsát.
Bűneidért szenvedett,
Üdvöt így megteremtett.

Kar: Bűnös halld, ó halljad hát,
Jézus az, ki megbocsát.
Alázd csak te meg magad,
Akkor Jézus elfogad.

Bármily mélyre süllyedtél,
Kegyelmet nyersz Istennél.
Bűnmocsárból kiragad,
Szeretettel elfogad.

Jöjjetek csak, jöjjetek,
Irgalmában higgyetek.
Üdvöt csakis Jézus ad,
Minden bűnöst elfogad."

(Az Üdvhadsereg énekkönyve 7.sz.)

Az imaházak nem hagyományos értelemben vett kultuszhelye, hanem "műhe

lyek". Az alapító Booth Vilmos parancsa mindenütt és mindenkor érvényben ~olt:

"Menjetek a legrosszabbak után, menjetek a legelesettebbekért." Ezt tükrözte az Udv
hadsereg napi tevékenysége és az imaházak használata. Volt itt éhezőknek ingyen
leves-osztás, szeretetvendégség. Itt fektették le - padlóra, ülésekre, még a bűnbánati

padra is - az utcákon összegyűjtött,erre-arra elheverő részegeket. Alvás után kijó
zanítva őket, megbeszélték velük káros szenvedélyük megtagadásának lehetőségét.

Mivel nem szépítgették - s nem pszihologizálták agyon a tragikus jelenségeket -,
bűnnekés nem "devianciának" nevezték az alkoholizmust, prostitúciót, csavargó élet
módot. Mindez az embergyilkos Sátán kelepcéje. Ezért mindent latba vetve próbálták
menteni áldozatait. Aki másokat ment, mindenekelőtt ő magának kell megmentett
nek lennie. Egyébként, ha vak vezet világtalant, mindketten a verembe esnek... Ezért
kellett a megtérteknek teljes absztinenciát vállalniok. Ez nem egyszerűen alkohol, ni
kotin, stb. iránti közömbösséget jelentett. Szinte gyűlölni kellett azt, ami a felebarátot
tönkreteszi. A szerencsejátékok is ugyanebbe a kategóriába tartoztak.

Mivel idővel sok évtizedes tapasztalatok halmozódtak fel, jól tudták azt, hogy mit je
lentenek és milyen következményekkel járnak a különböző szenvedélyek - s azok elha
gyása is. Innen a kívülálló számára rendkívül nagyfokúnak tűnő szociális, karitatív te
vékenység. Ez azonban nem szokványos szociális tevékenység. Nem egyszerűen

"nyomorenyhítő"akció. Ez a világevangelizáció része. Az evangélium ugyanis nem csak
a lelket, hanem a testet - nemcsak az egyént, hanem a társadalmat -, nemcsak a kor
mányzott népet, hanem a kormányzókat is megszólítja. Ismét csak Booth Vilmos
klasszikussá lett "The darkest England, and the way out" művére utalunk. Ugyancsak
nagy jelentőségű a má~odik generációs "szalutista" Carvosso S. Gauntlett több nyelvre
fordított könyve:"Az Udvhadsereg harca a társadalmi bűnökellen." (Magyarul kézirat- ~



90 PAPP VILMOS

ban. Fordította dr. Papp Kálmán. Németül megtalálható "Die Heilsarmee im Kampf ge
gen soziale Übel. Berlin é.n.) Ez utóbbiban ilyen sokatmondó fejezetcímeket olvasha
tunk: Szüzek feláldozása Angliában. Nyomor és munkanélküliség. Az éhbérrel fizetett
munka. Japán hatóságilag engedélyezett bordélynegyedei. India csavargó törzsei. Az el
hagyott gyermek. A francia büntetőtelepek. (Ezekbe a társadalmi kérdésekbe nagy ha
tással avatkozott be az Üdvhadsereg, kimunkálva megoldásukat.)

E lelkiség következményeként az akkor még gyermekcipőben ( talán inkább még
csak pólyában élő) magyarországi Üdvhadsereg 1926-ban és 1928-ban külhoni segít
séggel létrehozta két otthonát hajléktalanok részére. Mindkettőt Budapest VIII. ke
rületében (Szerdahelyi u. 17. és Dobozi u. 29.). Ez utóbbi felavatásán Dr. Victor János
is résztvett Ravasz László püspök képviselőjeként.A "Segélykiáltás" májusi száma ez
zel kapcsolatosa{l idézi "Az Est" eikkét: ". ..magyar társadalmunk érzéketlen minden

Szegények karácsonyi megvendégelése az egyik imaházball.

szociális munka iránt. Az Üdvhadsereg annak ellenére művel valamit, hogy a társa
dalomtól segítséget nem kap. De mégis az az igazán elismerésre méltó, hogy ebben
az épületben oly tisztaság, olyan világosság, levegő és minden egészségügyi követel
ményt kielégítő rend uralkodik, hogy inkább lehetne klinikának, mint menedékhely
nek nevezni. Nagy, tiszta szellős termek, ragyogó tiszta ágyak, mosdó, fürdő, hatalmas
modern tűzhellyel felszerelt konyha, sőt orvosi rendelő és fogászati műterem áll itt
rendelkezésre annak a 170 esett, züllött, nyomorba jutott embernek, aki minden
mentség hijján .!de kerül..." - Sajnos a magyar társadalomra mondottak ma is érvé
nyesek. Sőt az Udvhadsereg Dobozi utcai "Uj Reménység" férfiotthona a létező szo
cializmus 40 éve alatt azzá a "Lordok házává" süllyedt, mely mocskával, züllöttségével
minden gogoli fantáziát felülmúl. Most már van remény az "Új "Reménység"-re, mi
után az újjászerveződő Üdvhadsereg ezt az épületet visszakapta (de milyen állapot
ban!?) a fővárosi önkormányzattól. (E sorok írója gyermekként fültanúja volt a kez
dődő pártállam korában a főváros hirhedt szoc. pol. vezetője, Pollákné Stem Szerén
államosítást bejelentő gőgös kijelentésének: "A szocializmusban semmiféle jótékony
kodásra nem lesz szükség." Valóban mindenki leszokott a jótékonyságról. A főváros

pedig hanyatt-homlok igyékezett megszabadulni a "Lordok házától".
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Miből tartotta fenn magát az Üdvhadsereg? Thgjai tizedfizetők voltak. Ez azt is
jelentette, hogy minden szabadidejüket is áldozatul adták, s ki-ki tehetsége és tudása
szerint végezte szolgálatát. A II. világháború kezdetéig a nemzetközi Üdvhadsereg
is küldött hozzájárulásokat. Ez a támogatás a háború kitörésével megszűnt.

Mi volt az Üdvhadsereg jogi státusa? A legelső években 1924-1928 magától érte
tődő természetességgel létezett. Tagja volt az Evangéliumi Alliánsznak. Voltak vi
szont, akik sátáni alakulatnak tekintették. (Egyes római katolikus körök, de nem a
hivatalos egyház.) Az Üdvhadsereg önértelmezésében nem volt egyház, sem feleke
zet. Ámde a történelem kényszerítette, hogy helyzete jogilag rendezett legyen. Az ak
kori közjogi keretek között nem lehetett elismert, avagy bevett felekezet. Hivatalo
san használt cégpapírján ez volt olvasható: "Otthon és fogyasztási szövetkezet". Ez
mindmáig talányos kifejezés. Meglehetősen suta megoldásnak tűnik. Magyarország
német megszállása ezt a kérdést is megoldotta: 1944 március 19. után azonnal be
tiltották az Üdvhadsereg működését. "Civilben" azonban tovább is működött.

1946-ban az új egyházpolitikai törvény: "Szabad államban - szabad egyház" nyomán
megalakult a nem történelmi egyházak szervezete, a "Szabadegyházak Szövetsége". (E
néva későbbi ford ulat jelzésére Szabadegyházak Thnácsa névre változott.) Ugyanakkor,
mivel a nemzetközi Üdvhadsereg alapító tagja volt az Egyházak Világtanácsának, a ma
gyarországi tagozat tagja lett a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának.

'";tmagjarorszáii-Üdvh~dseregtisztjei az 1930-as évek közepén.

1948 után nagy nyomást gyakoroltak az Üdvhadseregre: mondjon le minden nyil
vános ténykedésről, beleértve az egyenruha viselését és a londoni központtal való
kapcsolattartást. Csak ez esetben maradhat tagja a Szabadegyházak Szövetségének.
Az első kettőt nem vállalta, mivel az hitvallási kérdés volt. Az utóbbit - egyetér
tésben a Queen Victoria Street-tel (itt volt az ú.n. Nemzetközi Főhadiszállás)vállalta
oly formán, hogy előbb a svéd, utóbb a svájci Üdvhadsereg közvetítésével maradt a
nemzetközi szervezet tagja. Eközben azonban különböző adminisztratív intézkedé
sekkel (építési és tatarozási engedélyek megtagadása, birságok, provokációk, stb.)
egymás után szűntek meg gyülekezetei.
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1949 április 27-én, a magyarországi Üdvhadsereg fennállásának 25. évfordulóján
Papp Kálmán őrnagy, az Üdvhadsereg 1944-től fogva a londoni központ által kine
vezett első és egyetlen magyar vezetője rendkívül optimista hangvételű, ám mélysé
ges aggodalmakkal párosuló "Emlékbeszédet" mondott, s ebben programot adott a
következő 25 évre munkatársainak. Ez kéziratban ma is elolvasható. Miután meg
emlékezik az első 20 év ígéretes eseményeiről, így szól a közelmúltról, a jelenről s
a jövőről: "A történelmi igazság és hűség megkívánja, hogy nyiltan megírjuk azt is,
hogy ezekben az időkben (1944) a mi kis Üdvhadseregünk is az üldöztetés tüzébe
került. Istentiszteleteinket nemcsak a szabad ég alatt, de az imaházakban is betiltot
ták. Üldözték és hűtlenségi cselekedetekkel (kémkedés, szabotázs, megjegyzés: tő

lem) gyanúsítottak bennünket testületileg... Ennek ellenére 1945 január 21-én (még
tartottak a budapesti harcok) maroknyi szalutista részvételével a Budapesti Közpon
ti Imaházunkban megtartottuk az első hálaadó istentiszteletünket... Hamarosan to
vábbi helyeken is elkezdődött a hitélet... Az Üdvhadsereg második negyedszázadá
nak küszöbén szeretném szemeteket az elhanyagolt magyar tájak felé irányítani.
Szánjátok oda magatokat a magyar vidék evangelizálására..."

Két hónap múltán Pollákné Stern Szerén államosította az otthonokat. Egy kivé
telével valamennyi imaházat bezártak. (Pl. amikor a csepeli Ady Endre utcában ki
írták az épületre: "imaház", munkásokat küldtek oda tüntetni. S az ő követelésüknek
tett eleget a tanács.)

*
Az úgynevezett Központi Imaház (Budapest VIII. Rákóczi út 63.) még 1952 ta

vaszáig működött. Hol az MNDSZ óhajtott benne bált tartani, hol egyéb gyűlés cél
jára kívánták igénybe venni. Sorsát megpecsételte a "szomszédság". Ablakai ugyanis
a Köztársaság téri pártház udvarára nyíltak. Az ott működőket nlinden bizonnyal ir
ritálta a kihangzó ének: "Kövesd a Jézust" avagy "Szeretnéd elhagyni bűneidet?"

Az istentiszteletek idején rendszeresen kiállítottak egy csoportot az udvarra, mely
az Internacionálét és csasztuskákat énekelt. E gyermekded "hangversenyezés" csak
rövid ideig tartott. Mert hamarosan kilakoltatták imaházából a gyülekezetet. Ettől

fogva alkalmanként, lakásonként ápolták a hittestvéri kapcsolatokat anélkül, hogy
vállalt missziójukat teljesíthették volna.

Néhány idős "őstag" - kinek életéből kimaradt ama bizonyos II. negyedszázad 
még megérte az Üdvhadsereg újjáalakulását a III. negyedszázad közepén: 1990-ben.
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