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Előszó 

„Nekünk azonban, akik Isten Fiában bízunk, üldöztetést és szétszóratást kell 
a hitetlenektől elszenvednünk. A hajótestek ugyanis az egyházak, a tenger a 
világ, melybe az 'Egyház tétetett, mint hajó a tengeren hánykolódva, mégsem 
süllyedve el, hisz vele van a tapasztalt kormányos. Krisztus. (...) Tengerészek 
ülnek jobbján és balján, segítők ők, akár a szent angyalok, melyek mindig is 
erősítették és védelmeztek az Egyházat. A létra, amely felvezet az árbockosárba, 
az Krisztus megváltó szenvedésének példája, mely a hívőket a mennybe vonzza 
fel. Fönt pedig, a fővitorla jelvénye a próféták, mártírok és apostolok közössége, 
akik már megtalálták nyugalmukat Krisztus országában." 

Római Hippolytos (170-235): Krisztusról és Antikrisztusról, 59.fejezef 

Nem lehet elfogulatlan történeti művet írni. Bárhogy is 
igyekezzen, a történész mindig saját látásmódjának, érték
rendjének megfelelően fogja rendszerezni és bemutatni a múlt 
eseményeit - hívja fel a figyelm.et a történetíró szubjektivitására 
a posztmodern történetfilozófia. 

Benczelmre (1920-2002) evangélikus lelkész történeti munkáiban 
szívesebben foglalkozott a reformáció korával, mint a 20. századdal, 
de mikor erre kérte fel id. Fabiny Tibor, összegyűjtötte a legfonto
sabb adatokat, s összeállította századának egyháztörténetét. Az 
egybefüggő szövegként megírt munka végül a Révai Új Lexikona^ 
Magyarország történetét taglaló kiadványának második kötetében 
jelent meg, a lexikon logikájának megfelelően részekre szabdalva, 
kihagyásokkal. Jelen összeállításunk az eredeti változatot közli. 

A görögül író Hippolytos e szövegrészletére vezethető vissza az a - később 
latinul állandósult - mondás (Fluctuat, nec mergitur!), melyet Bencze Imre művének 
vezérgondolatául választott. 

Révai Új Lexikona. II. kötet, szerk. Kollega Tarsoly István, Kara Anna, Kozák Péter, 
Babits Kiadó, Szekszárd, 1998. 



A szerző az önmaga számára beköttetett, egybefüggő kéziratba 
később magyarázó, kiegészítő megjegyzéseket írt, amelyek néha 
csak érintőlegesen kapcsolódnak a főszöveghez. Ezen megjegy
zések többségét is közöljük, hol képalátétes, kiegészítő betoldásként, 
hol egyszerű lábjegyzetben. Ez a magyarázata annak, hogy a láb
jegyzetek egy része csak laza kapcsolatban áll a főszöveggel. 
A kéziratba beragasztott képek jelentős részét is átvettük, illetve 
jobb minőségű felvétellel pótoltuk. 

Bencze Imre maga is a 20. század szülötte volt: szinte teljes 
egészében átélte a dolgozatában tárgyalt korszakot. Ezért, bár 
munkájában igyekezett objektíven bemutatni egyháza múlt 
századi történetét, a könyv lapjain egyre-másra fedezhetjük fel 
értékítéleteit és a világnézetéből fakadó súlypontokat. Jelen tanul
mányában természetesen tetten érhető a szerző kora 20. századi 
iskolázottsága, egyházi szemszöge s egyúttal romantikus elköte
lezettsége is, melyeket egy mai történész már sokkal rejtettebben 
juttatna kifejezésre. Ahogyan a 20. század evangélikus egyhá
zának eseményeiről beszél, könnyen kivehető a szerző küzdelmes 
élete során szerzett személyes látásmódja és értékrendje. 

A munka legnagyobb értéke, hogy elsőként rendszerezi a 
legújabb kor magyar történéseinek evangélikus vonatkozásait. 
Közérthető módon bemutatott egyháztörténete kiindulási alapul 
szolgálhat az egyházunk iránt érdeklődő olvasóknak, és serkent
heti a jövő történészeit a 20. század és a rendszerváltás utáni idők 
evangélikus fejleményeinek beható, kritikus feltárására. 

A kiadók nevében köszönetet mondunk Ecsedi Klárának a 
kézirat könyvvé szerkesztéséért és vizuális megformálásáért. 
Köszönjük Mirák Katalin történésznek és Csepregi Zoltán teoló
giai professzornak a pontosító kiegészítéseket, Zomboryné Bazsó 
Rozália levéltári munkatársnak az adatgyűjtést, Schermann 
Ákos gyűjteményi referensnek a képek gyűjtésében való segítséget. 

Göttingen, 2012. reformáció ünnepének előestéjén 
Bence Áron 



Bevezetés 

Az immár vége felé futó 20. század határán visszatekintünk az 
evangélikus egyház életére.^ Teljesítette-e küldetését? Lámpás 
volt-e, amely fénylett, és sötétben utat mutatott? Sóként ízesítette 
és tartósította-e a társadalom életét? Átjárta-e kovászként 
környezetét, hatott, segített-e valamiként? Vagyis miként élt az 
evangélikus egyház a 20. században Magyarországon? Mit adott 
a magyarságnak? Kitartott-e jézusi küldetése, feladata mellett 
hűségesen, állhatatosan? Vagy csak kitartott nép volt ebben a 
világban? Kenyér volt-e, amely éltetett, vagy maga is mások 
szájától vette el a kenyeret? Parazita, élősdi volt-e, vagy életét 
osztogató, önmagát odaadó közösség? Krisztust, elküldő Urát 
követve tudta-e „ecclesia pressa"-ként hordozni keresztjét, vagy 
lázadt és méltatlankodott? „Ecclesia militans"-ként harcolta-e 
a hit harcát közönyös, sokszor ellenséges környezetben? Közben 
tudott-e bízni abban, hogy számára is áll az ígéret: egykor 
„ecclesia triumphans" lehet. 

Figyeljük kísértéseit: amikor öröme nem egyetlen Urában, 
Gazdájában tellett, hanem saját kegyességében; amikor maga 
magának lett fontossá; amikor csak arra tört, hogy biztosítsa 
e világi egzisztenciáját. Pontosabbnak tartotta-e alakját, mint 
küldetését, szervezetét, mint a rábízott üzenetet? Dogmatikáját 
komolyabban vette-e, mint Istent magát? Meg kell vallanunk: 
evangélikus egyházunk sem mindig vette észre a kísértéseket, 
és így nem kerülte el azokat, hanem volt úgy, hogy sajnálatosan 
elbukott. Ura mégis megtartotta, és időről időre új lehetőséget 
kapott. Végső ítéletet azonban nem ez a visszaemlékezés mond 
ki és nem is a Tisztelt Olvasó, hanem egyedül a könyörülő Isten. 
(Róm 9,16) 

Bencze Imre 1996-ban állította össze 20. századi egyháztörténetét. 



Előzmények, közjogi harcok (1891-1914) 

A magyarországi evangélikusság 20. századi történetének rövid 
áttekintésekor szükséges, hogy a történetíró visszatekintsen 
egy pillanatra a múltra is. A reformáció százada óta küzdelmes 
élet és sok súlyos megpróbáltatás jutott a lutheránusoknak. 
Az elnyomatás, háttérbe szorítás, sőt üldöztetések folytán fel-fel
lángoló szabadságharcok, jobb esetben az országgyűléseken foly
tatott vallásügyi küzdelm.ek tarkították az elm.últ évszázadokat. 
A 19. század felcsillantotta a reményt, hogy a felekezeti egyen
lőség valóra válhat, de a forradalom bukása hamar elhervasztotta 
azt, és az 1848. évi XX. törvénycikk elvei megvalósulatlanok 
maradtak.2 

A kiegyezés után néhány évvel, 1870-ben báró Eötvös József 
vallás- és közoktatásügyi miniszter előterjesztett ugyan egy törvény
javaslatot a vallás szabad gyakorlatáról és a vallásfelekezetek 
egyenlőségéről, de ez csak javaslat maradt, nem vált törvénnyé. 
A római katolikus egyházi klérus túlkapásaival szemben az 
államhatalom képtelen volt érvényt szerezni rendelkezéseinek 
például a gyermekek vallásáról. A vallásfelekezeti béke helyre
állítását lehetetlenné tették a vegyes házasságok esetében az 
úgynevezett „elkeresztelések". A házasságkötések előtt katolikus 
részről megkövetelték a reverzálist, vagyis azt az elkötelezést, 
hogy a szülők a házasságból származó gyermekeket római kato
likus hitben fogják nevelni. A katolikus többség nieg akarta 
tartani az ellenreformáció korából származó előjogait. Ezért 

A 19. század utolsó évtizedeiben a magyar protestantizmus a fenti törvénycikk 
végrehajtásáért küzdött, azaz olyan állami rendezésért, amely valóban megszünteti az 
egyenlőtlenséget a római katolikus és protestáns egyházak között az államsegély, a 
jogállás tekintetében. Két veszélyt láttak ekkor: az egyik a római katolikus egyház, 
a másik az ateizmus. A műveltek körében a materializmus, a munkásságban a szocia
lizmus eszmevilága hatolt előre. 
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mind jobban terjedt a felekezeti türelmetlenség, az ellentétek 
pedig egyre jobban élesedtek. 

A századforduló evangélikus egyházát a korszellem határozta 
meg. Élte a maga népegyházi életét, vagyis számon tartotta meg
keresztelt híveit, kivetette és behajtotta a kötelező egyházi adókat, 
fenntartotta és gondozta épületeit, az iskolát, a templomot a pap
lakkal. Hivatalosai sérelmezték, hogy sokszor „másodosztályúnak" 
tekintik őket, s az egyenjogúságért, viszonosságért küzdöttek, 
ahogy tudtak. 

Az evangélikus egyház liberális teológiájával összeillett a 
kultúrprotestantizmus szemlélete: igyekezett beépülni a társa
dalomba s annak igényeit kielégíteni. Iskolai hitoktatás, vallás
erkölcsi nevelés mellett társas rendezvények és báli összejövetelek 
is belefértek programjába. Ünnepi alkalm.ait fényes külsőségekkel 
rendezte, a püspökök vizitációit bandériumok kísérték. A tanítók 
ifjúsági színdarabok, máskor népszínművek előadásával tették 
vonzóvá és telítetté kultúrházaikat vagy az iskolák tornatermeit. 

A járandóság! földek a legtöbb helyütt szerény, de viszonylag 
biztos megélhetést jelentettek az egyház alkalmazottainak, és 
ügyes gazdálkodással módot találtak néhány intézmény, öreg
otthon, árvaház vagy internátus fenntartására. 

Pénznemek a 20. században 

A Bécsi szerződés 1857-ben ezüst 
forintot hozott létre. A koronát 
1892. augusztus 2-án helyezték 
aranyalapra, és fokozatosan, 
1900. január 1-től egyedüli fizető
eszközzé vált. 1927. január l-jén 
apengő váltotta fél. 1946. augusztus 
l-jén megjelent a forint. Beváltás: 1 ezüst forint 2 korona. 12 500 papír korona 
1 pengő. 400 000 kvadrillió pengő 1 forint lett. 
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Habár a templomokban túlsúlyt jelentett a gyermekeknek, a fiata
loknak és különösen az asszonyoknak a csoportja, az egyházvezetés 
testületeiben a férfiaknak jutott a döntő szó. Tisztséget viselni te
kintélyt és megbecsülést jelentett. így kapott szerepet a helyi veze
tésben elsősorban az értelmiség, illetve a jómódú parasztság. 

A racionalizmus térhódításában evangélikusnak lenni egyet 
jelentett az ellenzékiséggel, szabadságharccal vagy protestálással. 
A családi kegyesség áhítatos levegőjét sokfelé már felkavarta a 
szabadelvűség, a hangosodó szocializmus, sőt a kom.munizmus 
eszméje. A protestantizmuson belül az evangélikusságnak külön 
hit- és erőpróbát jelentett többnemzetiségű összetétele. Sok 
feszültség forrása volt ez.̂  A magyar és vend evangélikusok mellett 
nagy létszámmal képviseltette magát a szlovákság, a németség, 
valamint az erdélyi szászság. Az egyházi vezetőknek különösen a 
pánszláv törekvések és elszakadási kísérletek okoztak gondot.* 

Nem hallgathatjuk el azt a negatív hatást sem, amelyet az 
általános szekularizáció jelentett. Az erőteljes iparfejlesztés nyomán 
a városok körül kialakult gyártelepekkel az addig elmaradott 
magyar ipar csökkentette lemaradását, de ugyanakkor kiszakí
totta természetes közösségéből a mezőgazdasági területeken élő 
vallásos rétegeket, akik beszivárogtak az ipari vidékekre. Ez sok
felé gyengítette az evangélikus gyülekezeteket is. Ugyanakkor 
több városban támadt fel az igény templomépítésre. 

A Monarchia egyházpolitikájának liberalizálódása végül is 
lehetővé tette, hogy a hazai lutheránusság rendezze sorait. 
Ez hosszabb előkészületek, sok vita és küzdelem után az 1891 
decemberében Budapesten megnyitott egyetemes zsinaton történt 
meg. A több mint egymillió hívőt számláló evangélikusság ezen 
a zsinaton alakította ki egységes alkotmányát, országos közalapot 
szervezett, és egységesítette az adózást. 

^ Horvátország területén magyar nyelven kellett feltüntetni az állomások neveit, 
és a kalauzoknak tudniuk kellett magyarul. (Nemeskürty István: Meddig várjunk? 
Szabad Tér Kiadó, Budapest, 1996, 68. o.) 

1907-1908-ban Róbert William Seton-Watson magyarországi felbukkanásakor vég
legessé szilárdult a nyugat-európai hatalmak elhatározása: Ausztria-Magyarországot 
meg kell semmisíteni! Boszniát 1908. október 6-án „kebelezte be" Ferenc József. 
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A Magyarországi Ágostai Hitvallású Evangélikus Keresztyén 
Egyházban tömörült az ország összes evangélikusa nemzetiségre 
és nyelvre való tekintet nélkül. Csupán az erdélyi szászság 
tartotta meg addigi különállását egészen 1918-ig. Hosszas 
tárgyalások után megegyezésre jutva alakították ki az tíj egyház
kerületi beosztást, és lehetőség szerint arányosan osztották fel 
a területet, tekintetbe véve a lélekszámot, a gyülekezetek és egyház
megyék számát. 

Az egí/ház alkotmányát I. Ferenc József király 1893. március 18-án fogadta el. 
Jellegét tekintve - a reformátusokhoz hasonlóan - a zsinat-presbiteri elvet 
követi. Ez azt jelenti, hogy az egyház vezetéséhen a kollektív testületeknek -

' a törvényhozó zsinatnak, a közgyűlésnek, illetve a presbitériumnak - van meg
határozó szerepe. Alapegység az anyagyülekezet (anyaegyházközség, eklézsia) 
a presbitériummal, élén a felügy elő és a lelkész. A gyülekezet szabadon választja 
papját, és fizetéséről is gondoskodik, valamint iskolát tart fenn. A kisebb gyüle
kezetek a társ-, a leány-, illetve a fiókegyházak, ez utóbbinak sem lelkésze, sem 
tanítója nincs. Több anyagyülekezet egyházmegyét (esperességet) alkot, amelynek 
elöljárója egy világi felügyelő és az esperes (senior). Az esperest az egyház
megyébe tartozó anyagyülekezetek lelkészei szavazattöbbséggel választják. 

Az egyházmegyék egyházkerületet (szuperintendencia) alkotnak, amelyet 
egy világi egyházkerületi felügyelő és egy szuperintendens (később püspök) 
vezet. A felügyelőt és a szuperintendenst az egyházkerület valamennyi eklé-
zsiája választja. ÎT""""̂ *-— -

Az evangélikus egyház élén az egyetemes egyházi és iskolai felügyelő 
(generális inspector) áll. Az egyházszervezet legfelsőbb szintjén nincs kettős 
elnöklés, azaz nincs generális szuperintendens. A legfőbb egyházi kormányzó
szervnek az egyetemes közgyűlést tették meg, amelynek elnöke az egyetemes 
felügyelő. Hivatalból tagjai az egyházkerületi felügyelők és szuperintendensek, 
illetve a kerületek választott kiküldőttjei. "^SBk i ! -.., í 

Az erdélyi evangélikus szász egyház nem egyházkerületként, hanem országos 
egyházként működött. Hívei az ott élő szászokból kerültek ki. Szervezete és 
működése részben eltért a magyarországiétól. Ott az esperességeknek megfelelő 
egyházkormányzati egységet káptalannak nevezték. 
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Egy-egy püspök, valamint egy-egy egyházkerületi felügyelő 
paritásos alapon nyugvó vezetésével négy evangélikus egyház
kerület alakult: a bányai, a dunántúli, a dunáninneni és a tiszai. 
Sárkány Sámuel püspök és Fabiny Teofil felügyelő a bányai, 
Karsay Sándor püspök és Radó Kálmán felügyelő a dunántúli. 
Baltik Frigyes püspök és Szentiványi Márton felügyelő a 
dunáninneni, valamint Zelenka Pál püspök és Péchy Tamás 
felügyelő a tiszai egyházkerület vezetői. 

Az egyházpolitikai küzdelem eredménye lett az 1894-95-ben 
megszületett öt vallási törvény: a polgári házasságról, a gyermekek 
vallásáról, a polgári anyakönyv kötelező bevezetéséről, majd az 
izraelita vallás recepciójáról és a vallás szabad gyakorlásáról. 

Még 1885-ben biztosította a törvény, hogy a főrendi házban 
tagságot nyerjenek a protestánsok között az evangélikus egyház 
meghatározott számú vezetői is.^ Kezdeményezés történt az egy
házi és iskolai kiadások állami fedezésére is. 1898-ban pedig a 
lelkészi fizetéskiegészítésről (kongrua) született törvény, amely 
nagy segítséget jelentett az egyházaknak. 

A közjogi rendezés pozitív eredményei mellett meg kell említe
nünk az egész Kárpát-medencére kiterjedő sajnálatos kivándor
lási lázat, amely a 20. század elején érte el tetőfokát, és főleg a 
nincstelen tömegeket ragadta magával. Az éhhalál elől menekülő 
szegények nagy csoportjai szerettek volna új életlehetőséget 
keresni a messziről csodálatos Kánaánnak tűnő Amerikában. Ez 
a tendencia egészen az első világháborúig tartott, és egykori 
statisztikák szerint a kivándorlók száma a kétmillió főt is meg
haladta. Mivel különösen az északi megyékből vándoroltak ki 
tömegesen elszegényedett rétegek a többségükben szlovák lakosság 
köréből, így ez elsősorban az evangélikus egyház számára jelentett 
érzékeny veszteséget. Az 1900-1910-es esztendők között az evan
gélikusok természetes szaporodásának majdnem 3/5-ét semmi-

Az 1885. évi VII. törvénycikk alapján három evangélikus püspök, az egyetemes 
és két kerületi felügyelő került a „főrendi házba", Tisza Kálmán szerint „a felekezet 
élén való állásuknál fogva". 
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sítette meg az emigráció. 1914ianuárjában Raffay Sándor^ pozsonyi 
teológiai tanár utazott Amerikába, hogy az odavándorolt evan
gélikusok ügyét és helyzetét tanulmányozza. Sikerült is neki a 
lelkészekre és teológusokra vonatkozóan bizonyos megállapodást 
kötnie. 

Az előbb említett veszteségek hozták magukkal az egyébként 
is kisebbségi sorsban élő evangélikusság elszórványosodását. 
Mindez pedig az egyházi munkára, a lelkipásztori szolgálatra 
rótt megnövekedett terheket. A szórványgondozás nélkülözi 
a látványos eredményeket, kitartó hűségre és odaadásra kötelez, 
így sokkal több energiát igényel, mint a nagyobb létszámú gyüle
kezettel való törődés. Számos lelkésznek és gyülekezeti tagnak 
ezt a sorsot kellett vállalnia. 

Tanóra a 19. században 

A lelkipásztori szolgálat mellett az egyház igen hangsúlyos tevé
kenysége az iskolai nevelőmunka volt. Az evangélikusság a 
reformátori alapokra épülő tanítási-oktatási feladatát mindig 
komolyan vette. A gyülekezetek gondoskodtak a templom mellett 
iskola létesítéséről. 

^ 1908-t61 Deák téri lelkész - közben pozsonyi teológiai tanár. Gyapay Gábor törté
nész szerint Raffay Tisza Istvántól kapta 1913-ban a megbízatást, hogy járja végig az 
amerikai magyar településeket, hogy milyen körülmények között volnának hajlandók 
hazajönni. Öt hónapos útjának lehangoló eredménye volt: nem hajlandók! 
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A 20. század elején kereken 1300 elemi népiskola mellett 25 
középiskolával és 11 felsőfokú tanintézettel rendelkezett az evan
gélikus egyház. Nagy jelentőségű volt ez a hatalmas arányú 
analfabétizmus felszámolására, valamint a művelődési igény 
kielégítésére. Be is ért ennek a gyümölcse. 1910-re az írni-olvasni 
tudók száma a római katolikus népességben 63,81%, a reformátu
soknál 68,55%, míg az evangélikusok között 73,51% volt. A lelkész
utánpótlást négy teológiai akadémia (Eperjes, Pozsony, Sopron 
és Nagyszeben) biztosította, ám igen sok lelkész külföldi egyete
meken igyekezett még kiegészíteni ismereteit. 

A pedagógus pályára indulók felkészítésére több tanítóképző 
intézet állt rendelkezésre. A már 1815-ben megindult eperjesi jogi 
képzés pedig - mely a szabadságharc leverése utáni, kényszerű 
szünet miatt csak 1861-ben nyílt meg újra - a 20. századra a magyar 
közoktatás egyik jelentős tényezőjévé lett. Tanári karában országos 
tekintélyt szerzett személyeket találunk (Mikler Károly, Schneller 
Károly). 

Az egyházi fejlődés az építke
zésekben is megnyilvánult. A 20. 
század első évtizedében épült fel a 
Budapesti Evangélikus Gimnázium^ 
új épülete (1905) a Vilma királyné 
úton és a fasori evangélikus temp
lom. Modorban (Pozsony vármegye) 
Leánynevelő Intézet kezdte el műkö-

A fasori gimnázium és a templom dését**. 1909-ben nyílt meg a Luther 
Otthon Budapesten, a Győri Szeretet

ház pedig 1912-ben kezdte meg áldásos tevékenységét. Templom
építő bizottságok alakultak különböző településeken - terveiket 
az első világháború elodázta vagy meghiúsította. 

'' Az iskolában a tanítás már 1904 szeptemberében elkezdődött. 
1902. szeptember 9-én volt a felavató és megnyitó ünnepség. Első igazgatója 

Brand Vilma (tizenöt évig) Aszódról. A világháború után feloszlott. (Detre János: 
Az Aszódi Evangélikus Leánynevelő története, Petőfi Múzeum, Aszód, 1991.) 
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1902. október 8-án költözött Steindl Imre lenyűgöző méretű és külsejű parla
menti épületébe az Országgyűlés. 

1904. december 13-án az ellenzék széket tört, asztalt borított, a pandúrokat 
kiverte a képviselőházból. 

1906. február 19-én a király feloszlatta az Országgyűlést - a katonaság szállta 
meg a Parlamentet -, s csak májusban ült össze az új Országgyűlés. 

1912. március 3-án „szinte megszokásból" ismét összetörték a berendezést. 
Júniusban rálőttek Tisza Istvánra, 1918-ban pedig lakásán megölték. 

A 19. század liberális teológiájával és racionális vallásosságával 
szemben az 1890-es évek közepe óta mind erőteljesebbé vált az 
egyházi hitvallásos (konfesszionális) irányú teológia. Ennek kép
viselői valósággal új ortodoxiát elevenítettek fel, mivel a lutheri 
hitvallások újra fontossá váltak. Többet foglalkoztak a reformá
torokkal és irataikkal, s ezek tanulmányozása eredményezte a 
bibliai-reformátori megújhodást. Az új szellemiség arra irányult, 
hogy az egyházi élet minél hívebben tükrözze Krisztus anya
szentegyházát és követői a róla való tanúskodást. Az új teológiai 
gondolkodásnak egyik jeles műhelye volt a Luther Társaság** (ala
pítva 1886-ban), amely az egyházi irodalom terjesztésével az 
evangélikus értelmiséget volt hivatva mozgósítani. Meg kell emlí
teni, hogy a reformátori, hitvallásos teológia eszmélődése közben 
az úgynevezett angolszász ébredés is éreztette hatását. A Skót 
Misszió magyarországi munkája csendes lépésekben kovászként 
hatotta át a protestáns keresztyénséget. Felelősséget ébresztett a 
lelkigondozást nélkülöző és kísértéseknek kitett hívek iránt. 
Elsősorban az egyesületi keretek között tűnt fel ereje. Még az 
egyházmegyék is egyesületekbe tömörültek, habár nem mere
vedtek öncélú képződményekké. Dunántúlon az 1909. évi elnöki 
beszámolójában Kapi Béla - akkor körmendi lelkész - például így 
szólt erről: „Az egyházmegyei evangélikus egyesület az egyház közéletét 
akarja megmozgatni. Élénkséget, elevenséget akar belevinni azokba a 
gyülekezetekbe, melyekben a só megízetlenült. A templom munkálkodását 

A Luther Társaság főtitkára 1901-től 1918-ig Májba Vilmos kőbányai lelkész volt. 
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Mííiíf íren 

akarja kiegészíteni, frissebbé tenni, s újra az Isten igéjéhez akarja vissza
vezetni azokat, akik azoktól elidegenedtek." Később: „A mi népünknek 
épp úgy, mint egyházunknak, nem általános vallásosságra van szüksége, 
hanem határozott egyházias vallásosságra." 

1909. február 2-án alakult meg Pozsonyban 
a Magyarhoni Evangélikus Missziói Egye-
sület^", amelynek gondolatát Scholtz Ödön 
(1869-1937) ágfalvai lelkész már tizenhárom 

Í
tt H ^^^ dédelgette néhány társával, és készítette 

» . ^ O elő a Külmisszió (1898-1905) majd a Missziói 
Lapok (1906-1915) című folyóiratával, lelkesítő 
előadásaival. Közben Kunst Irén (1869-1934) 
már 1904 szeptembere óta Kínában dolgozott 
az első magyar evangélikus misszionárius
ként, hogy „magyar hazája nagy adósságát 
lerója". 1905 októberében a felsőlövői Hermann 

Adolf (1880-1967) Nankingban tevékeny
kedett, 1912 őszén Pauer Irma" (1879-1929) 
Egyiptomba készült, hogy mohamedán 
gyermekek között szolgáljon, de a világ
háború hazatérésre kényszerítette. A Lipcsei 
Missziói Intézetben Róth Henrik (1887-?) 
készült missziói munkaterületre. A misszió 
barátainak elgondolását ez az idézet mutatja: 
„Isten a megtért keresztyének által a hitetlen po
gányokat s aztán a megtért pogányok által a hi
tetlen keresztyéneket akarja megnyerni!" Vagyis 
a külmisszió gondolatát azzal a remény
séggel ébresztgették a hívekben, hogy az majd áldásosán hat 
vissza a hazai gyülekezetek életére, s megmozgatja azokat. Céljuk: 
az evangélikusság ébredjen annak tudatára, hogy felelőssége van a 
világ olyan népei iránt, akikhez még nem jutott el az evangélium. 

Az 1910-ben Edinburghban tartott világmissziói konferencia adta meg az 
indítást a későbbi ökumenikus mozgalomnak, az Egyházak Világtanácsának (EVT) 
a megalakulására. 

^̂  Pauer Irma asszuáni szolgálatba állt. 

Pauer Irma 
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Feléledt az elkötelezettség tudata az evan
gélikus identitás tekintetében is. Az addigi, 
mindent egybefoglaló „protestantizmus" 
helyett hangot kapott a sajátosan lutheri re
formáció mondanivalója, üzenete.^^ így ké
szítették el 1911-ben az addig használt, raci
onalista énekeskönyvek után a reformáció 
jeles énekkincséből és a régi magyar énekek 
tárházából merített anyaggal gazdagítva az 
új Keresztyén énekeskönyvet a Dunántúli Egy
házkerület kiadásában (Sántha Károly, Ko
vács Sándor, Payr Sándor stb.). Ez jelentős szerepet játszott az 
evangélikusság énekkultúrájában, hiszen értékes hagyományt 
elevenített fel a reformáció és a „magyar nemzeti jelleg" dolgá
ban is (ahogy az Előszóban szerkesztői szándékként jelezték). 

A kultúrprotestantizmus ködfátyolán át lassan megcsillant a 
Krisztus egyházának valósága, amely az evangélium világosságá
nak hirdetése által él, és méltán hordozza az evangélikus nevet. 

Sántha Károly 

KERESZTYEN 
ÉNEKESKÖNYV 

A Keresztyén (Dunántúli) énekeskönyv borítója és címlapja 

•̂̂  1910. október 31-én jelent meg a Harangszó Kapi Béla körmendi lelkész lelkes 
kezdeményezésére. 1916-ban, püspökké választása után Szalay Mihály (1917-től 1923-ig) 
majd Czipott Géza (1923-tól 1930-ig) lelkész lett a szerkesztő. • ,, 
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Az első világháború (1914-1918) 

Európa a század második évtizedére szinte puskaporos hordóvá 
vált, amelynek csak egy szikra kellett, hogy felrobbanjon. Követe
lődző hangok szólaltak meg, világhatalmi igénnyel léptek fel a 
porondon német, olasz, japán erők a hatalmi térség újra felosztá
sáért. Hazánk felett is gyűltek a megoldatlan és égető társadalmi 
problémák sötét, fenyegető felhői: a nemzeti függetlenség vágya, a 
földkérdés megoldatlansága, a nemzetiségi viszályok, a szociális 
feszültség a nincstelenségbe sodródott és a fényűző életmódban 
dőzsölök között - mindezek megoldásra vártak. A háborús készü
lődés egyre jobban előrevetette árnyékát, 1914 nyarán a szarajevói 
merénylettel kezdetét vette az első világháború." 

A hosszan elhúzódó háborús évek igazán megpróbálták a ke-
resztyénséget s benne az evangélikus népet is: mennyire tud 
hitből élni, szeretetben szolgálni, küldetésében megállni. Sokfelől 
hangzott el az egyház felé az a vád, hogy nem tudta elhárítani, 
de legalábbis megállítani a vérözönt, amely elsodorni látszott a 
világot. Sokan a keresztyénség csődjéről beszéltek. 

A háborús években új feladatok hárultak az evangélikus egy
házra. Meg kellett szerveznie a hadbavonulók lelkigondozását, a 
sebesültek istápolását s a megcsonkított családokkal, megárvul-
takkal való törődést. Gondoskodnia kellett a háborúval járó 
bajok, anyagi gondok, nyomorúságok enyhítéséről. Az élelem és 
ruha mellett igyekeztek a katonák kezébe imakönyveket, énekes
könyvet és prédikációkat is adni. A tábori lelkészeknek a fronton, 
a lövészárkokban és a haldoklók szolgálatában kellett helytállniuk. 
Egyedül a Tiszai Egyházkerületből harminc lelkész vonult be 

' Nemeskürty István szerint: Anglia és Franciaország lélektanilag hat éven át 
készítette elő a háborút, ellenszenvet ébresztve a magyar nemzet ellen. (Nemeskürty 
István: Meddig várjunk? Szabad Tér Kiadó, Budapest, 1996, 69.) így a szarajevói 
merénylet 1914 nyarán lélektanilag legyengülve találta a Monarchia hadseregét. 
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tábori szolgálatra.^^ Helyettesítésüket a szomszédos lelkészek 
vállalták. A bevonuló tanerők helyettesítése olykor még nagyobb 
gondot okozott. Geduly Henrik (1866-1937) tiszai kerületi püspök 
jelentésében külön hangsúlyozta az ifjúság nevelését, s kiemelte 
az oktatásra való figyelmet, mert „a háborús viszonyok, a nehéz 
életfenntartás és a súlyos társadalmi helyzet káros hatással volt 
a fiatalokra". Az erkölcsi romlás pusztító fenyegetésére hívta fel 
a figyelmet, bár ugyanott megnyugvással számolt be arról, hogy 
1917-ben az evangélikusság szerte e hazában méltón ünnepelte a 
reformáció négyszáz éves jubileumát a világháború dúló harcai 
közepette is. „Senkit sem sértve, mégis a hit és lélek öntudatának 
magaslatán szólt az emlékezés szava a reformáció nagy hőseiről, 
nagy alkotásairól, egyházunk nagy szenvedéseiről, apáink nagy 
hitéről s nagy áldozatáról." 

Az ünneplés és emlékezés új erőforrást jelentett. Alapítványok 
létesültek, épületeket tataroztak, volt, ahol árvaházat létesítettek 
(Liptószentmiklós) vagy legalábbis terveztek (mint például 
Pakson), és harangokra gyűjtöttek (Kishonti Egyházmegye). 

A reformáció friss megbecsülésével és az evangélium örömével 
tovább folyt az egyházi élet megújulása 
az első világháború alatt is. A Kínából 
1913-ban szabadságra hazatért Kunst Irén 
misszionáriusnő a háborús években kény
szerű itthon maradása közben is gyüle
kezeteket látogatott, s lelki építő munkát 
végzett. 

Az evangélikus papfiú és egykori teológus 
Gyóni (Áchim) Géza (1884-1917) verseivel 
kiáltott a békéért, és ébresztgette sokakban 
a béke utáni vágyat. Nemcsak a püspökök, 
hanem a lelkészek is kifakadtak a háborús 
hangulatkeltés ellen. Ezt tette Szüts Gábor Gyom Géza 

*̂ Közülük például Okályi Viktor evangélikus tábori lelkész képe szerepel A világ
háború története 1914-1915. II. kötetének 69. lapján „ökumenikus" körben. (írta Zigány 
Árpád.) 
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budai hitoktató. Pálmai Lajos győri lelkész, de tollat ragadott 
id. Prőhle Károly (1875-1962) teológiai tanár is a háború és béke 
kérdésének ügyében. Kapi Béla körmendi lelkész pedig Háború 
és vallás címmel felolvasásgyűjteményt szerkesztett gyülekezeti 
vallásos esteken való használatra. Megmozdult a békéért - Nathan 
Söderblom svéd érsekkel az élén -Európa északi evangélikussága 
is. Luther teológiai felfogására hivatkozva igyekeztek a semleges 
országok evangélikus egyházai közvetítő feladatot ellátni, 
amikor békeértekezleteket tartottak. A magyar evangélikusság 
képviselőit például 1917 decemberére Uppsalába hívták meg. Az 
egyházvezetőség Maiéter István miskolci jogakadémiai tanárt 
és Geduly Henrik püspököt delegálta, akik a tanácskozáson 
mégsem vehettek részt, mert hadviselő országban éltek. 

A négy évig tartó világégés szomorú eredményét jelezte sok 
kiégett szív, éhező tömegek, széthullott családok, megromlott 
erkölcs s mindenek fölött a hadviselő népek - köztük a magyar
ság - hatalmas vérvesztesége. A statisztikai mutatók szerint a 
hősi halottak száma az evangélikusok között volt a legmagasabb, 
mert a meghalt, holttá nyilvánított vagy eltűnt magyar férfiak 
százalékos aránya az evangélikusok között 46,54% volt, míg ez 
az arány a reformátusoknál 43,93%, a katolikusoknál pedig 41,97%. 

Első világháborús emlékmű Sárospatakon (Medgyessy Ferenc, 1935) 
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Tény az is, hogy a háborús veszteségek és megpróbáltatások 
felébresztették az emberek szociális lelkiismeretét, s a Biblia 
felé fordították sokaknak a figyelmét. Az evangélikus egyház 
holnapját vizsgáló egyik dunántiili lelkész ezt írta: „Emberek 
kellenek, akik odaszánják magukat eszközül, hogy Krisztus általuk is 
építse országát. Minél erősebb lesz egyházunk, annál többet tud tenni 
hazánkért és az egész emberiségért..." 'i •' 

Az egyházkerületek vezetésében a háborús években a követ
kező változások történtek: 1916-ban a Dunántúli Egyházkerületben 
püspöknek Kapi Bélát választották meg, 1918-ban a Bányai 
Egyházkerületben pedig Raffay Sándort. 

Események 1918-ban 

• • m ^ . Május 19-én elhunyt beniczei és micsinyai Beniczky 
- ^^^^ j Árpád, a Bányai Egyházkerület felügyelője (Gáncs Aladár 

^ ^ ' naplója). 
július 16-án Komáromban (Fejér megye) egyház

megyei közgyűlés. 
Július 17-én Túróczy Zoltánt és Fehér Idát Gáncs 

Aladár esketi. 
Augusztus 5-én Felsőlövőn lelkészi konferencia. 

Ihmels, Paul és Rendtorf professzor előadásai. 
Augusztus 13-án Szombathelyen megalapítják a Luther Szövetséget. 
Augusztus 20-án Pozsonyban a Dunáninneni 

Egyházkerület közgyűlése. 
Szeptember 10-én egyetemes közgyűlés 

Budapesten. Báró Solymossy Laios felügyelő meg
választása. 

Október 11-én Raffay Sándor (1866-1947) 
püspök beiktatása Budapesten. 

Kapi Béla 

Raffay Sándor 
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V 

Forradalmak szorításában (1918-1919) 

A központi hatalmak világháborús veresége forradalmi átalakulást 
idézett elő: 1918. október 23-ról 24-re virradó éjjel megalakult a 
Nemzeti Tanács, október 31-én győzött a polgári demokratikus 
forradalom, november 16-án pedig kikiáltották a független Magyar 
Köztársaságot, új korszakot nyitva a magyar nép történetében. 
Az Osztrák-Magyar Monarchiának vége szakadt. 

Bár a Nemzeti Tanácsban döntő szerepet játszó pártok (Szociáldemokrata Párt, 
Polgári Radikális Párt) programjainak egyaránt lényeges része volt az állam és 
az egyház teljes szétválasztása, az egyházak magántestületekként való kezelése, 
az egyházi birtokok köztulajdonba vétele, a hatalom átvétele után mégsem 
tartották elsőrendű feladatuknak programjuk e részének végrehajtását. 

jtf'' Már a polgári demokratikus forradalom első hetében, 1918. november 6-án 
Lovászy Márton, akkori vallás- és közoktatásügyi miniszter „a miniszter
tanácsfelhatalmazása alapján" Kováts }. István budapesti református teológiai 
tanárt „a protestáns (református, ágostai evangélikus és unitárius) egyházak 
jogos érdekeinek megvédésére irányuló intézkedések előkészítésére és foganatosí
tására a protestáns ügyek kormánybiztosává" nevezte ki. A kormánybiztosi 
hivatal egyik fontos teendője volt az elszakadó területekről részben kitelepített, 
részben menekülő lelkészek, tanárok, tanítók segítése, támogatása, valamint a 
jogilag még az anyaországhoz tartozó, de a valóságban már elszakított terüle
tekre az államsegélyek eljuttatása, a talpra állás segítése. Ehhez járult még a 
külföldi protestáns egyházak tájékoztatása, segítségük kérése és megszervezése, 
s bizonyos diplomáciai tevékenység is, hiszen a kormány sok esetben semmi
féle kapcsolatot sem tudott létesíteni egyes külföldi országokkal, így szívesen 
vette az egyházak ilyen irányú segítségét. A kormánybiztosi hivatal a Tanács
köztársaság első napjaiban szűnt meg. 

"^K'-, 
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A korabeli sajtóból kitűnik, hogy az evangélikusság reménységgel 
és örömmel reagált az eseményekre. A püspöki körlevelekben is 
hasonló hangulattal találkozunk, ami érthető, hiszen a Habsburg
uralkodóház politikája mindig protestánsellenes volt. „A döntésre 
egyedül hivatott nemzet határozott!" - állapította meg ekkor 
Kapi Béla püspök, és hozzáfűzte: „Támogassuk a kormányt mun
kánkkal, segítsük a hatóságokat, a Nemzeti Tanácsot..." Ennél 
határozottabban írt Geduly püspök a nyíregyházi Tanácsnak: 
„Mi tehát megnyugvással, nemcsak egyszerű örömmel, de szinte 
kitörő lelkesedéssel üdvözölhetjük hazánk ez új államformájának 
kimondását!" 

Hamarosan Országos Evangélikus Tanácsot alakítottak, amely 
memorandumban fordult a kormányhoz, és egyebek között azt 
kérte, hogy ne robbantsanak ki kultúrharcot. 

Az állam és egyház szétválasztása azonban már küszöbön 
állt, és ezt csak siettette a Tanácsköztársaság kikiáltása 1919. 
március Zl-én.̂ "̂ Ekkor törölték el a vallásoktatást, vették köz
tulajdonba a nem állami nevelési és oktatási intézményeket.^"^ A 
kormányzótanács elnökénél tett látogatás alkalmával Kapi Béla 
(1879-1957) rangidős püspök a küldöttség élén kijelentette: 
„Egyházunk semmiféle államformához vagy közgazdasági rendhez 
nincsen kötve.... A mostani államformai, közgazdasági és társadalmi 
változásba bele tudunk, bele fogunk és bele akarunk illeszkedni... Nem 
kérünk egyebet, hogy adassék meg egyházunk számára is a dolgozás 
szabadsága és lehetősége." 

Voltak, akik elébe mentek a forradalmi kihívásnak, s azzal a 
jelszóval, hogy „szükségünk van egy új reformációra, elsősorban 'intra 
muros', a magunk körében" szervezkedni kezdtek, és Evangélikus 
Papi Tanácsot alakítottak, sőt volt, aki politikai tevékenységet is 

^̂  1919. március 22-én általános elvként kinnondták az állam és egyház szét
választását. Néhány nap múlva a közoktatási népbizottságon belül felállították a 
„Vallásügyi Likvidáló Hivatal" nevű szervet, élére Fáber Oszkár ateistává lett piarista 
szerzetest nevezték ki. Rengeteg - egymást ütő - rendeletet hozott. 

*̂ Kunfi Zsigmond közoktatásügyi népbiztos rendeletet adott ki a vallás szabad 
gyakorlatáról. (Szabados Sándor közoktatásügyi népbiztos szekrényében a bukáskor 
sok lefoglalt, nemesfémből készült egyházi tárgyat találtak.) 

2 5 



vállalt. Később az egyház azokat, akik a forradalmi megmozdulá
sokban részt vettek, különféle büntetésben részesítette. Állásából 
három lelkészt mozdítottak el, mások enyhébb ítéletet kaptak 
különböző fegyelmi eljárások után. 

A Tanácsköztársaság rendelkezései folytán anyagi tekintetben 
új helyzetbe került az evangélikus egyház. Megszüntették az 
egyházi adózást, mégis mindenütt lelkes önkéntes felajánlások 
történtek, s nagyobb volt a bizakodás, mint az elkeseredés. 
Például a sárvári gyülekezet az addigi adónak az ötszörösét 
vállalta, Kecskeméten pedig az eredmény messze felülmúlta az 
elképzeléseket, ami „mindnyájuk lelkét örömmel és büszkeséggel 
töltötte el". ' 

P i i 

' . 5 ^ ; ^ ^ V r 

A Tanácsköztársaságot ünneplő tömeg 1919. március 23-án 

Nem volt elkerülhető az egyházi iskolák államosítása sem. Az 
evangélikus egyház vezetősége ebben az ügyben is arra biztatott, 
hogy igyekezzenek az átadást mindenütt békésen lebonyolítani. 
Nem volt ezt könnyű betartani, még érzelmileg sem. Pakson az 
evangélikus iskola tanulóit a zsidó iskolához csatolták. Amikor 
az evangélikus tanítók elbúcsúztak addigi tanítványaiktól, Rein 
János tanító mindenkivel kezet fogott. Könnyes emlékként élt ez 
bennük sokáig. Augusztus l-jével szakszervezeti vezetőkből új 
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kormány alakult, s néhány nap múlva román intervenciós 
csapatok lepték el Budapestétől Szegeden Thomay József lelkész 
a megszálló franciák fekete bőrű katonái részére is tartott vasárnap 
délutáni istentiszteletet francia nyelven, huszonötöt megkeresztelt 
közülük, s úrvacsorát is osztott. 

Geduly Henrik tiszai egyházkerületi 
püspök jelentésében ez olvasható: „Az őszi
rózsás és a proletárdiktatúra forradalmi moz
galmai a lelkek eldurvulásában, az erkölcsök 
általános zülléséhen tombolták ki magukat; 
munkakerülés, rablások, fosztogatások, könnyű 
vagyonszerzések, a közbiztonság aláásása, 
kiélesedő osztályellentétek, mesterségesen 
szított izgalmak az egyházak, a vallás, a papok 
ellen, a nemzetgazdaság erőforrásainak csak
nem teljes kiapadását idézték elő." E sötét kép 
ellenére Budapesten Raffay Sándor püspök 
megnyugtatóbban összegezett: „A forradalmak egyházunkra nézve 
minden nagyobb veszedelem nélkül zajlottak le..." Vajon melyikük 
látott és ítélt helyesen? 

Geduly Henrik 

Megszálló román csapatok Budapest utcáin 

1919 folyamán az ország nagy része ellenséges megszállás alatt volt. A románok 
elfoglalták Budapestet, és dunántúli részekre is behatoltak. A szerbek megszállták 
Bácskát, Dél-Baranyát, Pécset. A csehek a Felvidéket özönlötték el. 
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Népegyház és ébredés (1920-1944) 

A trianoni békediktátum elszakította hazánk területének 71%-át, 
három és fél millió magyart tett az utódállamok polgárává.'^ Sta
tisztikai kimutatások szerint arányaiban az evangélikus egyház 
veszített a legtöbbet. Az egyházkerületek területi viszonyai telje
sen aránytalanok lettek. Az elcsatolások következtében különösen 
sokat veszített a Tiszai és a Dunáninneni Egyházkerület. Viszont 
a Bányai Egyházkerület - felvidéki területvesztesége ellenére - a 
megcsonkított ország területének több mint egyharmadát foglalta 
magába, s létszámra is az evangélikusságnak mintegy a felét. Az 
addigi nemzetiségi megoszlás azonban országosan és az evan
gélikus egyház tekintetében is átalakult. 1910-ben a népesség 
54,5%-a volt magyar, ezen belül az evangélikusságnak csak 
31,9%-a. Ezzel szemben 1920-ban az összlakosságból 89,6% magyar, 
s az evangélikusok között is 68,9%. Arányait tekintve mégis sokat 
veszített Trianon miatt az evangélikus egyház. 1910-ben az ország
lakók közül 6,4% az evangélikus, 1920-ra ez a szám 4,8%-ra csökkent, 
ugyanis elcsatolták a felvidéki szlovákság, az erdélyi szászság és 
a délvidéki németség evangélikus tömbjeit. 

A hatalmas terület- és népességveszteség ezért újragondolásra, 
újjászervezésre kényszerítette az egyház illetékes fórumait. Új 
rendet és átcsoportosítást kellett végrehajtani az egyházkerületek 
között. Szükséges volt végiggondolni a teendőket és így felké
szülni a lelkigondozásra. 

A határokon kívül került területekről az összezsugorodott, 
csonka hazába sokan telepedtek át, s köztük többen az egzisztenciá
jukat vesztett lelkészek, pedagógusok, értelmiségiek. Ekkor vált 

A békeszerződést 1920. június 4-én délután fél 5-kor Versailles-ban, a Nagy-
Trianon-kastélyban írta alá Benárd Ágoston népjóléti és n^unkaügyi miniszter és 
Drasche-Lázár Alfréd rendkívüli követ. (Más források szerint az úgynevezett 
Kis-Trianonban.) 
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ismertté a kor legjelentősebb evangélikus költője, Reményik 
Sándor (1890-1941), aki - a Végvári-versekben - bámulatos bá
torsággal tett hitet az erdélyi magyarság kisebbségi sorsának 
vállalásáról, s a templom és az iskola melletti helytállásra biztatta 
a megingottakat. 

Gondokat okozott a menekülőkkel megnövekedett egyházi 
munkások létszáma is. A püspököknek gondoskodniuk kellett 
megélhetésükről és elhelyezésükről. Ez lehetőséget kínált a meg
levő egyházközségek mellett missziói központok létrehozására 
is, elsősorban ott, ahol az evangélikusok létszáma megnövekedett, 
így szerveződtek meg az anyagyülekezetek mellett a leány- és 
fiókegyház-községek, valamint a „missziói gyülekezetek". 

A későbbiekben sokszorosan elítélt irredentizmus erősen élt 
az evangélikusságban is, és hangot kapott az iskolai, a családi 
nevelésben, a sajtóban, sőt a szószékeken is, hiszen a gyülekezetek 
tagjai sokszorosan szenvedtek az igazságtalan határrendezés 
miatt. Az új szituációban Isten iránti hálával mondhatjuk, hogy 
az új királyi Magyarországon, ahol minden - s így az egyházi 
élet is - újjászervezésre, újraindításra várt, az evangélikus egy
ház számára döntő jelentőségűnek számított az az első 
lelkészevangélizáció, amelyet Ostffyasszonyfán rendeztek 1920 
augusztusában. Ez a hitébresztő, lelki erőt nyújtó lelkészegyüttlét 
volt a nyitánya az egyház ébredésének. „A legkülönbözőbb evangé
liumi körök egységes indításra, s a másokkal való imaközösség tudatában 
elkezdtek imádkozni 1921 tavaszán külön ébredési imaórákon egy nagy 
magyar lelki ébredésért" - emlékezett meg 
erről Gáncs Aladár (1891-1935) székesfehér
vári lelkész, az evangélikusság korán el
hunyt, ígéretes teológusa és lelki munkása. 

Ugyanakkor az evangélikus egyház 
vezetői szinte lázasan keresték a kapcsolatot 
a külföldi testvéregyházakkal és egyház
szövetségekkel, hogy ne maradjanak el
szigetelten, sőt bekerülhessenek a testvéri 
közösségbe. Az egyetemes egyház meg- u. Gáncs Aladár 
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Id. Prőhle Károly 

bizatásával így járt 1921 őszén Raffay 
Sándor püspök Londonban nemzetközi 
kongresszuson, Wittenbergben a Luther
ünnepségen, később Erdélyben és Romá
niában, majd 1922-ben a „Life and Work" 
koppenhágai gyűlésén. 1923-ban az eise-
nachi Lutheránus Világkonferencián 
id. Prőhle Károly teológiai professzorral 
és báró Kaas Albert felügyelővel képviselte 
a magyar evangélikusokat. Ugyanebben 
az évben Finnországot keresték fel 
Podmaniczky Pál (1885-1949) teológiai 

tanárral együtt, amikor lelkész- és teológuscsere, kölcsönös ének
es könyvfordítások, vagyis a finn-magyar kapcsolat iránti foko
zódó érdeklődés jelei és eszközei épültek ki. Sikerült elérni, hogy 
hazánk elismerésével együtt a Magyarországi Evangélikus Egyház 
is megismertethesse magát a világgal. A testvéri kéznyújtás ered
ménye lett, hogy 1927-ben a Lutheránus Világgyűlés végrehajtó 
bizottsága Budapesten tartotta ülését, majd 1937-ben a finnugor 
lelkészkongresszust is fővárosunkban rendezték meg". Bizonyára 
ennek egyik gyümölcseként nyert két év múlva Kunos Jenő lelkész 
missziói kiküldetést Kínába a Finn Missziói Társaság révén -
mintegy Kunst Irén és Hermann Adolf munkájának folytatásaként. 

A belmissziói munka erősödésének eredményei a sorra alakuló 
diakonisszaegyesületek és anyaházak voltak. A Fébé Egyesület 
és Diakonissza Anyaház 1924-ben indította meg munkáját Pauer 
Irma főnöknő és Gáncs Aladár missziói lelkész vezetéséveP°. 
1926-ban Győrött Pálmai Lajos lelkész a Pozsonyból menekült 
diakonisszákkal alapított közösséget, majd 1929-ben Békéscsabán 
nyitotta meg kapuit egy diakonissza anyaház^\ 

1929-ben Koppenhágában a II. Evangélikus Világgyűlésen Kapi Béla püspök 
az egyház küldötteként találkozott Nathan Söderblommal. [Lelkipásztor 1997/6/222.) 

A Fébé Bethániából való kiválásáról református szemmel: Bodoky Richárd: 
Kerengő, Budapest, 1999,156. o. 

^̂  A Fébé 20-25 taggal indult. 1938-ban 135 testvér, 1945-ben 163 testvér, 1950-ben 
pedig már 195 testvér szolgált. 
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A belmissziói munka másik gyümölcseként érett be a szór
ványgondozás. Kiszélesedett az egyház missziói tevékenysége, 
a teológiai letisztultság eredményeként emelkedett az igehirde
tések színvonala. A felekezeti öntudat erősítése mellett főként az 
evangélium hirdetéséből fakadó hitre került a hangsúly a fiatal 
lelkésznemzedék szolgálatában. „Örömmel láthatjuk, hogy egyhá
zunknak különösen ifjabb lelkészei a szórványokat milyen nagy szere
tettel és önmegtagadással igyekeznek élő egyházakká erősíteni. Szinte 
apostoli kor megújulását látjuk igen sok szórványunkban, amelynek 
talpra állása és fejlődése boldog jövővel biztat..." - emlékezett erről 
az időszakról Raffay püspök. .' 

Egyrészt a szórványgondozás eredményessége érdekében, 
másrészt a nagyobb gyülekezetek szükségleteinek kielégítésére 
országosan több mint száz evangélikus templom vagy imaház 
épült. Noha a későbbi években a gazdasági helyzet rosszab
bodott, a következő időszakot is az eredményes építkezések sora 
jellemezte. Sándy Gyula műegyetemi tanár - akit a budavári 
gyülekezet felügyelőjének is megválasztottak - több tucat templo
mot tervezett. Ezekben kifejezésre jutott az evangélikus templomok 
sajátossága: az oltár, a szószék és a keresztelőkút szoros összetar
tozása, valamint a művészi igény. 

1931-1932-ben másodszor járt itthon szabadságon Kunst Irén 
Kínából, s a gyülekezetek látogatásával, előadásaival újra felrázta, 
megmozgatta az imádkozó lelkeket. Gáncs Aladár és Túróczy 
Zoltán lelkész, Mády Zoltán (1898-1977) tanár és Németh Károly 
esperes alapította meg a Baráti Mozgalom néven ismert tömörülést, 
melynek tagjai jelentős szolgálatot tettek az egyházi élet megúju
lása érdekében^^. 

A trianoni béke következményeként az evangélikus egyház 
tanintézeteinek nagy többségét elveszítette. A huszonöt evangéli
kus egyházi középiskolából tizenhét, a hat tanítóképző intézetből 
pedig négy maradt az utódállamokban. Mivel Eperjesen a cseh
szlovák kormány csak a líceum (gimnázium) fenntartását 
engedélyezte, a Jogakadémiát Miskolcra, a Tiszai Egyházkerület 

A Baráti Mozgalom alapító okirata 1931. szeptember 30-án kelt. 
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fennhatósága alá helyezték. Csupán egyetlen evangélikus teológiai 
akadémia maradt, Sopronban^^ Néhány év bizonytalankodása 
és próbálkozásai után^* az 1923. február 8-án kelt magyar 
kormányzói alapítólevél a soproni Evangélikus Hittudományi 
Kart - a pécsi Erzsébet Tudományegyetem részeként - egyetemi 
rangra emelte^^ Tanári karát a Pozsonyból és Eperjesről átvett 
professzorok egészítették kî '̂ . A tanári kar összetétele és a ké
sőbb kinevezett fiatal tanárok felkészültsége, hitvallási irányzata 
biztosította a biblikus és lutheri teológiának a raeggyökerezését. 
Sem divatos teológiai áramlatok, sem egyháztól idegen erők nem 
hatottak rá. Viszont jó hatása és eredményessége tapasztalható 
volt a kor lelkésznemzedékének munkálkodásában. 

A soproni teológia tanárai Raffay Sándor püspökkel: Kiss Jenő (Újszövetség), 
Kovács Sándor (egyháztörténet), id. Prőhle Károly (rendszeres teológia), 
Raffay Sándor püspök, báró Podmaniczky Pál (vallástörténet). Deák János 
(Ószövetség), Karner Károly (Újszövetség) és Wiczián Dezső (egyháztörténet). 

^^ A Teológia épületét Sándy Gyula tervezte, 1930. október 9-én avatták Horthy 
Miklós kormányzó és gróf Klebelsberg Kunó kultuszminiszter jelenlétében. 

'̂' Először Budapesten, az Eszterházy utca 3. szám alatti egyetemi épületben 
kapott helyet. 

^̂  Sor kerülhetett az első doktorátusokra is, addig ugyanis csak a bécsi teológián 
(1861-től), majd később a debreceni református teológián (1914-tőI) lehetett habilitálni. 

^̂  A cseh rada (nemzeti tanács) 1919. szeptember 8-án végleg megszüntette a 
pozsonyi Teológiai Akadémiát, onnan Kovács Sándort és Szelényi Ödönt, Eperjesről 
pedig Deák Jánost, Draskóczy Lajost és Szlávik Mátyást vették át. Sopronban Stráner 
Vilmos volt az igazgató tanár, ő lett az első dékán. 1919-től Kis Jenő is tanár, 1927-től 
rendes tanár. Prőhle Károly és Payr Sándor is soproni tanár volt. 
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Hazánkban ezekben az években több mint négyezer egyházi 
iskola közül kereken négyszáz volt az evangélikus egyház gondo
zásában. Az itt tanító pedagógusok nagy része - egyszersmind 
a gyülekezetek kántoraiként is - segített abban, hogy a gyermekek 
az iskolapadból kikerülve belenőjenek a gyülekezetekbe és a társa
dalomba. A tanítók - általában szerény fizetés mellett - a tanításon 
túl neveltek is, és munkájuk túlnyúlt az iskola keretein. Nép
nevelő, a közművelődésért fáradozó szolgálatuk tiszteletet 
parancsol és hálára készteti az utókort. 

Az iskolák munkáját kiegészítette a különböző egyházi egyesü
letek tevékenysége, mely a gyakorlati keresztyénséget támogatta. 
Ez elmondható az ifjúsági egyesületekről, amelyek - főként a 
nemzetközi szervezetekhez kapcsolódók - legtöbbször felekezet
köziek, ökumenikus jellegűek voltak^', mégis támogatták az 
evangélikus közösségi élet kibontakozását. Az egyház olykor 
még bizonyos „szektás" jelenségeket is elviselt̂ **, mert csak az 
építő szerepet vette figyelembe. 

Az Országos Luther Szövetség, a nőegyleti munka és egyéb 
egyesületi csoportosulások a gyülekezetekben a hagyományokat 
ápolták, közben korszerű ismereteket, tájékoztatást közöltek, és 
testvéri közösséget igyekeztek kiépíteni a résztvevők között a lelki 
élet gazdagítására. 

Míg a belmissziói munka, az ébredés, a lelki megújulás és a 
hitbeli felfrissülés az evangélikus egyház arculatát alakította, 
addig a hivatalos vezetőknek sok gondot jelentett az egyház 
autonómiájának, jogi függetlenségének biztosítása, az életkeret 
kialakítása az újjászületett Magyar Királyságban. 

Az 1848. évi XX. törvénycikk az egyenlőség és viszonosság 
elvét kívánta az egyházak között érvényre juttatni, de időközben 
a felekezeti sérelmek megszaporodtak, a fellángolt reverzális-
harc élessé tette a küzdelmet. Ezek hatására sokan már „vértelen 
ellenreformációról" beszéltek. Valóságos rangverseny indult az 

'̂' A cserkészet, a Keresztyén Ifjúsági Egyesület (KIE) vagy a Magyar Evangéliumi 
Keresztyén Diákszövetség (MEKDSZ). 

28 A KIE-ben Ágosion Sándor mérnök gnoszticizmusát. 
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Teleki Pál 

egyházak között, s ez egyre zajosabbá 
vált, különösen akkor, amikor az 1926. évi 
XXII. törvénycikkel átalakították a 
parlamentet, illetve az addigi főrendi 
házat. Ez a törvény ugyanis csökkentette 
a felsőház létszámát (242 főre), és az eddigi 
hat evangélikus tag helyét - a felekezeti 
arányok érvényesítése miatt - négyre csök
kentette. Nagy sérelemnek vették ezt az 
egyházvezetők, akik különböző szinten és 
formában az évek során többször is szóvá 

tették ezt - eredménytelenül. Csak 1940-ben a terület-vissza
csatolások után emelte ötre az evangélikusok felsőházi tagságát 
Teleki PáP-'. / : .; 

A sérelmek ellenére a lelkészek a legkisebb falutól a parlamentig 
közjogi méltóságnak számítottak, és helyet kaptak az önkor
mányzati szervekben, a megyei törvényhatósági bizottságokban, 
sőt a választott képviselők között is. 

Az állam részéről az egyház megbecsülésének jele maradt a 
kongrua, az egyházegyetem és a kerületek, valamint az iskolák 
segélye, a vallásoktatás szinte teljes anyagi fedezése és a templom-
és iskolaépítési támogatás. Raffay Sándor püspök, látva az egyház 
ilyen arányú lekötelezettségét, így írt: „Az állam nélkül mozdulni 
sem tudunk." 

Az első világháború után kialakult helyzet rendezését és 
a hozzá való alkalmazkodást igyekezett elvégezni az 1934-ben 
Budapestre összehívott zsinat. A Luther Márton születésnapján, 
november 10-én megnyitott s 1937-ben berekesztett zsinat a tör
vényhozási hiányosságokat pótolta. Nem alkotott új törvény
könyvet, csupán tíz cikkellyel egészítette ki az 1893-ban született 
Egyházi Alkotmányt^". A törvények elé Hitelvi Nyilatkozatot 
helyezett, amelyben megállapította, hogy a Magyarországi 

29 
30 

Az 1940. évi XXVII. törvénycikkben. 
Az 1891-94-es zsinat 1893-ban alkotta meg az alkotmányt, amely 1893. május 

4-én lépett hatályba. 
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Evangélikus Egyház a Szentírásban foglalt ige alapján áll és él, 
valamint tanúságot tett az egyetemes és különös^^ evangélikus 
hitvallások mellett^^. 

Ennek a törvényhozó munkának legjelentősebb eredményei: 
a missziói gyülekezetek jogállásának rendezése, a női szavazati 
jog kiterjesztése, a presbitérium intézményének bevezetése minden 
szinten, az egyházi bíráskodás szabályozása és ezzel az egyház
fegyelem megerősítése az egyháztagok esetében is, valamint az 
egyetemes közgyűlés hatáskörének kiszélesítése. 

A zsinat ideje alatt néhány fontos személyi változás történt: 
a zsinatot megnyitó D. Geduly Henrik tiszai egyházkerületi püspök 
1937. február 18-án elhunytul Az utódjául megválasztott Dómján 
Elek (1869-1938) sátoraljaújhelyi lelkész egy esztendő múlva 
(október 24-én) ugyancsak váratlanul meghalt. Ekkor Túróczy 
Zoltán győri lelkészt választották helyébe (1939-1945). D. Kiss 
István, a Dunáninneni Egyházkerület püspöke pedig 1935-ben 
hunyt el. Utódjaként az év októberében iktatták be D. Kovács 
Sándort (1869-1942), a népszerű teológiai tanárt és énekköltőt. 

Az addigi evangélikus sajtó (Harangszó, Evangélikus Élet, Evan
gélikusok Lapja, Lelkipásztor) új lappal gazdagodott, ugyanis a 
zsinattal egy esztendőben indult az evangélikus értelmiséget meg
szólító folyóirat, a Keresztyén Igazság. Szerkesztője Prőhle Károly 
és Karner Károly teológiai tanár lett. Ahogy a 19. század szabadság
harcának élvonalában az evangélikus egyház tagjai számará
nyukon felül küzdöttek (gondoljunk csak Kossuth, Petőfi vagy 
Görgey nevére), ugyanúgy a 20. század magyar kultúrájának leg
kiválóbbjai között is több evangélikust találunk. Ehhez egyetlen 

^̂  A nyugati keresztyénség közös hitvallásai (Apostoli, Niceai, Athanaziuszi) mellett 
számon tar tunk sajátosan evengélikus alapiratokat, hitvallásokat is. Ezek közül 
a legfontosabbak az Ágostai hitvallás, annak apológiája, Luther Kis és Nagy káíéja és a 
Schmalkaldeni cikkelyek. 

^^ Az Ágostai hitvallási Paulik János (1866-1939) fordította magyarra. Harminc éven 
át volt nyíregyházi lelkész. Az Evangélikus Családi Lap és a Protestáns Szemle szerkesz
tőjeként is tevékenykedett. 

^̂  így 1937-ben Kapi Béla lett a rangidős püspök. •....•^ 
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Corvin
lánc 

példát: az 1930-ban alapított Corvin-lánc^'* művészeti és 
tudományos elismerést 1943-ig huszonhármán kapták 
meg. Közöttük Korányi Sándor és Verebély Tibor orvos
professzor, Melich János nyelvtudós, Reményik Sándor 
költő evangélikusok voltak. Az evangélikus egyházi 
iskolákban - elsősorban a fasori Budapesti Evangélikus 
Főgimnáziumban - több magyar Nobel-díjas tudósunk 
is tanult (Wigner Jenő, Neumann János, Harsányi 

-György). T w "^ í i 
Az egyház belső újulásának jelei között tarthatjuk 

számon a Kapi Béla szerkesztésében készült Belmissziói 
Munkaprogram füzeteit ugyanúgy, mint az új Agenda 

(a Raffay-féle lelkészi kézikönyv, 1932) megjelenését, valamint az 
1936 adventjén bevezetett új istentiszteleti rendet. Az évszázadok 
során, az üldöztetések, majd a racionalizmus idején a jellegzetes 
lutheránus istentiszteleti liturgia egyre inkább elszegényedett, 
és hasonult a reformátusok puritán rendjéhez. Ez különösen a 
magyar nyelvű gyülekezetekre volt érvényes, mert a szlovák és 
német ajkú gyülekezetek jobban megőrizték a tradíciót. Az új 
liturgiái reform arra törekedett, hogy az istentisztelet eredeti 
lutheri elemeit visszahozza a gyakorlatba. Ez a reform eleinte 
többfelé ellenkezéssel találkozott, noha a mozgalom összekapcso
lódott azzal a törekvéssel, hogy az istentisztelet az egész országban 
egységes legyen. 

Az új liturgia kérdése felébresztette az egyházzenével való 
tudatosabb foglalkozást is. A Magyar Protestáns Irodalmi Társaság 
rendezésében 1937 márciusában protestáns egyházzenei konferen
ciát tartottak, hogy az ezzel kapcsolatos tudnivalókra irányítsák 
a figyelmet. A budapest-fasori templom orgonistája, Peskó Zoltán 
orgonaművész egyházzenei ösztöndíjat kapott a berlini Collegium 
Hungaricumba. A Zeneakadémián protestáns egyházzenei tanszék 

A Corvin-lánc díjat 2001-ben újították fel, s ekkor (augusztus 15-én) két fasori 
diák, Teller Ede atomfizikus és Balogh János zoológus-ökológus is megkapta, majd 
decemberben Szokolay Sándor evangélikus zeneszerző is átvehette. 
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alakult, amelynek első evangélikus végzős növendékei Sulyok 
Imre és Vönöczky Endre voltak. 

Az értelmiségi középosztály megnyerése mellett sokan ráéb
redtek a földműves ifjúság nevelésének fontosságára is. Jobbára 
finn és dán mintára létesültek erre a célra az úgynevezett népfő
iskolák. Sztehlo Gábor (1909-1974) lelkész irányításával 1938-ban 
nyitották meg Nagytarcsán az ifjúsági Missziói Intézetet, amely 
Tessedik Sámuel Népfőiskolaként az első ilyen jellegű bentlakásos, 
internátussal egybekötött evangélikus intézményként vált köz
ismertté, és végzett igen hasznos munkától 

Később Orosházán (1940, Csepregi Béla), majd Gyenesdiáson 
(1942, Tekus Ottó) is kezdődött paraszt fiatalokkal foglalkozó 
népfőiskolai munka (öt hónapos, téli tanfolyammal), a Fébé-
egyesület pedig leányok részére szervezett ilyen alkalmakat. 

Többen a munkásrétegek felé fordultak azok közül, akik a 
munkásosztály életét közelről vagy belülről szemlélték. A kor 
szociális ellentmondásaival foglalkozó írások kaptak hangot az 
evangélikus egyházi sajtóban is. Az 1940-es években pedig már a 
szociális felelősség gondolatának különböző dokumentumaival 
találkozunk: „Az egyház legyen eleven szociális lelkiismeret! Tegyen 
magáévá minden sebet, minden betegséget, minden nyomorúságot, és 
sürgesse, siettesse, kényszerítse az államhatalmakat a krisztusi szeretet 
elveinek a legnagyobb mérvű érvényesítésére." Csepelen iparitanonc
otthont rendezett be az evangélikus gyülekezet^*". Ózdon, Salgó
tarjánban, Kelenföldön a lelkészek külön figyelmet fordítottak a 
munkásság lelkigondozására, bibliaórák, személyes törődés 
formájában. . , , > . . . 

^̂  A népfőiskolai munka gazdája itthon 1937-ben a Magyarhoni Evangélikus 
Missziói Egyesület lett, miután a Baráti Mozgalomból a gyenesdiási Kapernaumban 
nyolcvanan vállaltak havi megajánlást erre a célra. (Tekus Ottó: Volt egyszer népfő
iskolánk. In: Dunántúli Harangszó, 2001. szeptember, 5. o.) 

^ 1942-ben Kéken András Hernády Nándorral tanoncotthon hozott létre, másokkal 
pedig középiskolás leányotthont. 1943. november 21-én Kemény Lajos avatta fel a hűvös
völgyi hadiárvaházat, amelyet a Luther Szövetség segített fenntartani. (Rözse István: 
A halál árnyékának völgyéhen, Ordass Lajos Baráti Kör, Budapest, 1997, 68. o.) 
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A.Z óbudai templom a harmincas évek végén 

A második világháború előestéjén az első bécsi döntés (1938. 
november 2.) német és olasz döntőbírósági határozattal Magyar
országnak ítélte Csehszlovákiától a magyarlakta területeket, 
majd két év múlva meghozták a magyar-román vitában a második 
bécsi döntést is (1940. augusztus 30.), amely Észak-Erdélyt Székely
földdel, Nagyváraddal és Kolozsvárral együtt hazánkhoz csatolta. 
Ugyanekkor Magyarország és Németország kisebbségi megálla
podást kötött, amelynek értelmében a német nemzetiség külön
leges jogokat nyert, s egyedüli szervezete a Volksbund lett. Miután 
pedig a német hadsereg 1941 áprilisában bevonult Jugoszláviába, 
hadseregünk is bekapcsolódott a támadásba. A honvédség meg-

^'' Groó Gyula Az egyház Szovjet-Oroszországban címmel a Keresztyén Igazság (1938) 
folyóiratában leplezi le a szovjet „valláspolitikát". 
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Az igyekvés és jóakarat sokszor összeütközött a raunkásság 
szervezettségével, a szocializmus eszméinek térhódításával és 
vallásellenességévePl Az evangélium mondanivalója igen sok
szor szilárd ellenállással találkozott. Nem volt könnyű megtalálni 
a hangot és a módot a közeledésre. A Biblia szociális tanításait i 
hirdetve és gyakorolva is, sokszor vetették az egyház szemére, 
hogy gazdag lévén, nem törődik a szegényebb néprétegekkel. 
Pedig az evangélikus egyház akkor sem tartozott a „gazdag egy
házak" sorába: 1939-ben országosan csupán 21 ezer hold földbirtok
kal rendelkezett, ugyanakkor a református egyháznak 103 ezer, 
a római katolikusnak 863 ezer hold földbirtoka volt. 
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szállta Bácskát, a baranyai háromszöget és a Muravidéket. A Délvi
dék újra magyar közigazgatás alá került. Az evangélikus egyház 
ekkor ismét találkozott a nemzetiségi kérdéssel. A Volksbund-
szellem hatására a bácskai német gyülekezetek külön akartak 
szervezkedni, és önkormányzatot kívántak maguknak, mégpedig 
a magyar kultuszminisztérium segédletével. Memorandumban 
fordultak az egyház vezetőségéhez, amelyben elhatárolták magu
kat a németországi Hitvalló Egyháztól, habár a német keresztyének 
(Deutsche Christen) felé is voltak kritikai megjegyzéseik. A bácskai 
német kisebbség közel félmillió lelket számlált, s ezeknek jó 
része evangélikus volt. Az egyházi vezetőség, a püspökök igen 
óvatosan kezelték a problémát. Ezt tapasztalva Wolf Lajos 
(magyarosított nevén Ordass Lajos) kelenföldi lelkész akkor 
Válasz címmel tette közzé ellenvéleményét, de az ügyet elodázták, 
s az a háború után idejét múlttá lett. 

Nem így az antiszemitizmus dolga. Ennek konkolyhintése 
már a Tanácsköztársaság bukása után elkezdődött. Jó eszköznek 
bizonyult ahhoz, hogy elterelje a figyelmet a nép más, súlyosabb 
kérdéseiről. A szociális nehézségek, a meglazult erkölcsiség 
miatt politikai agitátorok bűnbakként akarták felhasználni a zsi
dóságot. Az úgynevezett nemzetiszocialista irányzat különösen 
hangosan uszított antiszemitizmusra. Mivel az érintettek közül 
ezrével tértek át a különböző keresztyén felekezetekbe, az evan
gélikus egyháznak gondoskodnia kellett az áttérők felkészítéséről. 
Nemcsak elvi, teológiai tisztázást sürgettek sokan, hanem 
gyakorlati lépésekre is sor került. A norvég evangélikusok zsidó
missziójának Budapestre küldött misszionáriusa, Gisle Johnson 
különösen sokat tett ezen a téren. Munkálkodásának igen sokat 
köszönhet a magyar evangélikus egyház. Kimagasló érdeme, 
hogy 1937-ben Budapesten tartotta gyűlését a Nemzetközi Zsidó 
Keresztény Szövetség (International Hebrew Christian Alliance), 
amelynek akkor már tagja volt a Magyarországi Krisztushívő 
Zsidók Szövetsége. 

Egy esztendővel később azonban a felsőház megszavazta 
„a társadalmi és gazdasági élet egyensúlyának hatályosabb biztosításáról" 
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rendelkező első, majd 1939-ben „a zsidók közéleti és gazdasági tér
foglalásának korlátozásáról" szóló második zsidótörvényt^^ Kapi 
Béla és Raffay Sándor püspökök előbb tiltakoztak ellene, később 
mégis el kellett fogadniuk. A sajtóban a legkülönbözőbb megnyi
latkozások jelentek meg, de a szélsőségektől nemcsak a lelkészek, 
hanem a világiak is elhatárolták magukat. Igen sokan keresték a 
segítségnyújtás módjait a fenyegetettek számára. Vállalták a 
sorsüldözöttek bújtatását, olykor maga a templom is búvóhellyé 
vált. Amikor a deportálások híre elterjedt, Raffay püspök kocká
zatosan emelte fel szavát az üldözöttek érdekében, s nem rajta 
múlott, hogy ez a szó nem vált hangosabbá és egyetemesebbé. 

^ ^ E ^ - ^ ^ I H ^943-ban hívták életre a Magyar Ökumenikus Tanácsot az 
• R - • ^ IS^Bm sgyházak összefogásaképpen. Ennek elkötelezett híve volt Kapi 

J^^^^ Béla püspök. (Lelkipásztor, 1997/6/222.) 

Wolf Lajos kelenföldi lelkész ekkor gyakorlati lépéseket tett, mivel 
a svéd követséggel és annak vöröskeresztes megbízottjával, 
Valdemar Langlettel igen jó személyes kapcsolatban állt. Tőlük 
kapott „védleveleket" az üldözöttek részére, amelyekkel sok ember 
életét mentette meg. Wolf Lajos szerette volna megnyerni a pro
testáns püspökök megbízásából Serédi Jusztinián hercegprímást 
is közös pásztorlevél kibocsátására, de esztergomi útja ebben a 
tekintetben nem járt sikerrel. Végül is 1944. június 21-én báró 
Radvánszky Albert egyetemes felügyelő és Kapi Béla püspök a 
református Ravasz Lászlóval együtt közösen megfogalmazott me
morandumot nyújtott át Sztójay Döme miniszterelnöknek. Június 
25-én közös protestáns pásztorlevelet szerkesztettek és írtak alá^', 

*̂ 1938-ban faji-származási törvényt hoztak. 
^' A pásztorlevél aláírói: Ravasz Lászó, Révész Imre, Enyedi András, Győri Elemér, 

Vásárhelyi Ákos református püspökök, Kapi Béla, Raffay Sándor, Túróczy Zoltán és 
Kuthy Dezső evangélikus püspökök. 
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de a kormány megtiltotta ennek felolvasását a szószékeken. Az 
aláírók ebben feltárták, hogy az embertelen deportálás, „az ártat
lanul kiontott vér rettenetes ítéletet idéz népünk fejére... A gyülekezeteket 
bűnbánatra, és az egész magyar népet Isten hatalmas keze alatt való 
megalázkodásra és Hozzá való könyörgésre hívjuk fel, és kérjük Istent, 
hogy irgalmas és megtartó kegyelme forduljon magyar nemzetünk felé." 

1943. szeptember elején temették a váratlanul elhunyt 
dunáninneni -püspököt, Kardos Gyulát, aki 1940-ben 
még Balassagyarmaton volt esperes. 

A fokozódó cenzúra kitörölhette ugyan az egyházi lapok és 
folyóiratok hasábjairól a téves eszmékkel nyíltan szembeszálló 
véleményeket, de a krisztusi, hívő gondolkodást és az igaz, 
keresztyéni magatartást, a szeretet tetteit nem akadályoz
hatta meg. Csupán példaként említjük meg Kéken András"*" 
(1909-1974) Deák téri lelkész és Sztehlo Gábor (1909-1974) nevét, 
akik különösen a német megszállás idején, a főváros ostroma 
alatt, a Nemzetközi Vöröskereszt, valamint a svájci és a svéd kö
vetség támogatásával sok száz gyermek és felnőtt életét mentették 

meg. (Önfeláldozó szeretetszolgálatukat 
csak jóval haláluk után kezdte méltatni és 
értékelni az egyházi vezetőség és a köz
vélemény.) De nemcsak ők ketten és nem
csak Budapesten, hanem mások és másutt 
is rejtegettek üldözötteket, segítettek, 
mentettek a keresztyén testvéri szeretet és 

1 %^ a Krisztusban való hit jegyében. Sajnos 
Sztehlo Gábor akadtak, akik pénzért adták a keresztleve-

*° Dóka Zoltán írta megemlékezésében (Keresztyén Igazság, 1999. nyár) Kéken 
Andrásról, hogy a nyilasok ki akarták végezni zsidómentéséért. 
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leket, vagy nyújtottak másféle segítséget. Ezek azonban kevesen 
voltak, s az egyházi felsőbbség kirívó esetekben fegyelmi eljárást 
indított a visszaélést elkövetők ellen. 

Józanul látta a helyzetet a német megszállás ellen neve meg-
magyarosításával tiltakozó Wolf (Ordass) Lajos püspök vissza
emlékezésében: „Amíg a magyar kormány német politikai nyomásra 
egymás után hozta meg a zsidók ellen törvényeit, a magyar nép nem volt 
antiszemita." • • 

Az evangélikus egyház kezdettől fogva fájdalmasnak tartotta, 
hogy a keresztyének nem mind egyek a tisztán hirdetett evangé
lium hitében. Ezért fenntartással fogadta a katolikus oldalról a 
19. században is többször jelentkező igényt a vallási egység helyre
állítására. 1942 karácsonyán Kelemen Krizosztom pannonhalmi 
főapát ütött meg írásában egységre hívó hangot, amelyre ország
szerte felfigyeltek. A vallási egységre, vagyis az egységes vallásra 
az evangélikus egyház nem tudott igent mondani. Raffay Sándor 
püspök - aki elsőnek ismerte fel az egyházak összefogásának, az 
ökumenikus mozgalomnak a jelentőségét a politikailag szétszakí
tott világban, és a maga személyén keresztül egyházát már a 20-as 
években bekapcsolta a keresztyének különböző világmozgal
maiba - mégis úgy felelt erre a felhívásra, hogy az egyházak val
lási egysége helyett a testvéri együttműködést hangsúlyozta és 
azt, hogy megszülessék a felekezeti békesség. Később ezzel 
összegezte gondolatait: „Külön házban is maradhatunk jó testvérek, 
békességes atyafiak!" Jól látta meg, hogy a totalitásra törő ideológiai, 
politikai törekvések között az egyház kísértése lehet a totális 
egység, a nagyság ereje, holott az egyház mindig „kicsiny nyáj" 
marad ebben a világban. Jézus Krisztus biztatása (Lk 12,32)̂ ^ és 
az ő főpapi imádsága (Jn 17) fogja egységbe az egyházat külső 
megosztottsága ellenére. De éppen kisebbségi sorsában vállalja 
a kovász szerepét, és éppen így töltheti be igazán szolgálatát. 

„Ne félj, te kicsiny nyáj, mert úgy tetszett a ti Atyátoknak, hogy nektek adja az or
szágot!" 

4.2. 



A kővágóörsi evangélikus templom alap
jai 1278-ból valók, de az ellenreformáció 
idejében elébe építették a római katolikus 

flomot, hogy eltakarja. 

;.Sfr; 
Az evangélikus teológusokat és a teológiát is eszmélődésre 
késztette a helyzet. Ebben nagy segítséget jelentett az, hogy az 
1930-as évektől kezdve újra Luther teológiája került a középpontba. 
Fiatal teológiai doktorok (Wiczián Dezső, Sólyom Jenő, Urbán 
Ernő stb.) javarészt Luther-kutatással kapcsolatban írták meg 
disszertációikat. A teológiai megújulás elsősorban német források
ból táplálkozott a Luther Márton személye és munkája iránti érdek
lődés formájában. Ez az úgynevezett újreformátori teológia lassan
ként kiszorította a liberális teológiát, és segítséget jelentett a tájéko
zódásban, határozottan formálta az igehirdetést, és megóvott az 
útvesztőktől (kiemelkednek ezek közül is Scholz László^^, Urbán 
Ernő'*^ igehirdetései). Ugyanakkor a Finnország felé kiépített egy
házi kapcsolatok friss szeleket hoztak a nagyméretű finn ébredési 
mozgalmakból. Az úgynevezett evangéliumi mozgalomból, vala
mint a laestadianizmusból erős hatások érkeztek, amelyek felol
dották a merev ortodoxiát, és így egy sajátos magyar egyházi meg
újulás alakult ki, melyben különféle irányzatok békességben 
megfértek egymással. Az evangelizáló igehirdetés-sorozatok, a 
hitébresztő és hiterősítő konferenciák társadalmi különbség nélkül 
találtak visszhangra a pietista beállítottságú világiakban és lel
készekben egyaránt. Legsajátosabb képviselője ennek Túróczy 
Zoltán győri lelkész, aki később püspöki tiszte mellett mint 
evangélizátor is járta a gyülekezeteket és közösségi alkalmakat^"*. 

''̂  Scholz László (1911-2005) evangélikus lelkész, Luther-szakértő, énekköltő, 
igehirdető. 

•̂^ Urbán Ernő (1908-1943) evangélikus igehirdető, honvédlelkész. 
'^* Túróczy Zoltán (1893-1971), akit háromszor iktattak be püspöknek: 1939-48 

között (1945-től akadályoztatásokkal) a Tiszai, 1948-52 között a Dunántúli és 1956-57 
között az Északi Egyházkerület élén állt. 
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A hitvalló egyház felé (1945-1948) 

Amikor Magyarország bekapcsolódott a második világháború 
harci cselekményeibe, végzetes tragédiába sodródott. A kor
mányzó kétségbeesett kilépési kísérlete után végigpusztított 
hazánkon a háború minden borzalma. A nyilas rémuralom rögtön
ítélő bírósága 1944. december 24-én sokakkal együtt kivégezte az 
evangélikus Bajcsy-Zsilinszky Endrét, aki a mártírhalált lelkészi 
szolgálat igénybevételével várta. 

A gyülekezeteket is mérhetetlen pusztulásba és szenvedésbe 
sodorta a háború. A templomok 60%-a megrongálódott, több 
templom teljesen elpusztult, használhatatlanná lett (Vecsés, 
Hatvan, Budavár, Óbuda, Kőbánya stb.). A lelkészlakásokat és 
iskolai épületeket még ennél is nagyobb százalékban érte káro
sodás. Számszerűen 190 templom, 149 paplak, 48 gyülekezeti ház 
várt helyreállításra. 

A püspökök a háborús események közeledtére körlevélben 
biztatták a lelkészeket helytállásra, bár vészjósló rémhírek 
terjedtek el a szovjet csapatok pap- és egyházellenes akcióiról. 
Túróczy Zoltán, a Tiszai Egyházkerület püspöke, akinek területén 
először jelentek meg az ellenséges haderők, ezt írta pásztorleve
lében: „Most válik nyilvánvalóvá, hogy ki építette titokban egész életét 
önzésre, és ki a hűségre. A magam részéről bizonyságtételképpen azt kötöm 
a szívetekre, hogy látásom szerint a pásztornak a nyáj mellett a helye." 

A legtöbb lelkipásztor ennek megfelelően cselekedett, s igen 
kevesen voltak azok, akiket családi, egészségügyi körülményeik 
vagy a hatóságok kitelepítési rendelkezései szolgálati helyük el
hagyására kényszerítettek. Túróczy püspök is a helyén maradt. 

Debrecenben, a református kollégium oratóriumában 1944. 
december 21-én ült össze az Ideiglenes Nemzetgyűlés, amely 
Zsedényi Bélát (1894-1955), a miskolci Evangélikus Jogakadémia 
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tanárát választotta meg elnökének. (Zsedényit 
1950-ben koncepciós perben életfogytiglani bör
tönbüntetésre ítélték, 1955-ben halt meg a gyűjtő
fogházban.) December 28-án pedig az ugyancsak 
evangélikus Gyöngyösi János külügyminiszter 
vezetésével indult el az Ideiglenes Nemzeti Kor
mány küldöttsége Moszkvába a fegyverszüneti 
egyezmény aláírására. Zsedényi Béla 

Amint a harci cselekmények a fővárosban, 
majd az ország többi részén is megszűntek, szinte az óvóhelyről 
kezdődött meg a romok eltakarítása, az újjáépítés. Mindent átha
tott az élniakarás, az ébredező remény. 

Böjt első hetét bűnbánati hétnek nyilvánították a püspökök. 
Jól látták, hogy az isteni ítéletként a nép egészére rázúduló szen
vedés az evangélikus egyházat is terheli, hiszen sem küldetése 
szerinti prófétai intő szolgálatát, sem emberbaráti szeretetét nem 
fejtette ki elég hatékonyan. Az Ige intése alá helyezték magukat 
azzal, hogy a püspöki körlevélben így vallottak: „Országunk 
mostani helyzete és egyházunk Istentől nyert hivatása a mai időben 
különösképpen szükségessé teszi Isten igéjének megvilágosító, bűnbánatra 
ébresztő, ítéletre szólító és kegyelmet ígérő munkáját." 

1945. május 27-én a református és az evangélikus egyház veze
tősége közös memorandumot nyújtott át az Ideiglenes Nemzeti 
Kormánynak, melyben az egyházi szolgálat teljességének igényét 
jelentették ki; felléptek a polgári hadifoglyok érdekében; felaján
lották a formálódó új államnak az egyház jóindulatát, s kérték 
ennek kölcsönösségét. A normális élet folytatásáról, az istentisz
teletek tartásáról a szovjet csapatok parancsnokai intézkedtek, 
hiszen a nagyhatalmak megállapodása szerint hazánk szovjet 
érdekszférába került. Az egyház és állam viszonyának alakulását 
azonban a bizonytalanság fátyola takarta. 

A háború utáni korszaknak az egyházra nézve egyik korai 
vészjósló jele volt, hogy 1945. május 22-én Nyíregyházán le
tartóztatták a Tiszai Egyházkerület püspökét, Túróczy Zoltánt, 
akit június 25-én a Népbíróság háborús bűntett vádjával tízévi 
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börtönbüntetésre ítélt*^. (Megjegyzendő, hogy habár 1946. 
március l-jén már szabadlábra helyezték, püspöki tisztét 1948 
januárjáig nem gyakorolhatta''''.) A Tiszai Egyházkerület 
felügyelőjét, homorogdi Lichtenstein Lászlót is őrizetbe vették, 
majd internálták. Szabadulása után is rendőri felügyelet alatt 
maradt, hivatalát ő sem gyakorolhatta. A vezetők nélkül maradt 
kerületet helyetteseik: Marcsek János ózdi esperes és Margócsy 
Emil felügyelőhelyettes irányították. 

A Bányai Egyházkerület élén is változás 
következett be. Hosszú ideje tartó betegeskedése 
miatt az idős Raffay Sándor püspök, 27 évi 
püspöki szolgálat után, 1945. június 12-én le
mondott tisztségéről. Utódját, Ordass (Wolf) 
Lajos kelenföldi lelkészt szeptember 27-én 
iktatták be a Deák téri templomban. Vele olyan 
ember került a püspöki székbe, akinek mar
káns egyénisége, rendíthetetlen egyház-

ordass (Wolf) Lajos Szeretete meghatározó volt a következő 
V . eseményekre nézve. ,=;̂  v . ' <, -̂  

Ordass Lajos tekintélye, nyelvtudása és korábbi személyi össze
köttetései révén elmélyülhettek a skandináv evangélikussággal 
való kapcsolatok. De nemcsak az északi országok, hanem Svájc és 
az Amerikai Egyesült Államok egyházai is figyelemmel fordultak 
a háború sújtotta népek felé, és segélyakcióikkal igyekeztek támo
gatni az újjáépítést, enyhíteni a sok nyomorúságot. 

Meghívásukra Ordass Lajos püspök - a Szovjet Ellenőrző 
Bizottság kiutazási engedélyével - 1947 februárjában öt hónapos 
külföldi útra indulhatott, hogy további segélyekről tárgyaljon*^. 

*̂  1945. június 25-én kelt népbírósági ítélettel. (Keresztyén Igazság, 1997. nyár, 31. o.) 
Laborczi Zoltán szerint 1947-ben Győrött virágvasárnap előtti szombaton tartóztatták 
le Szabó József, Ittzés Mihály és Molnár Sándor lelkészeket, akik a magyar ébredési 
mozgalom tagjai voltak. Csak három napra tartották fogva őket, megfélemlítésül. 

*̂  1948. május 29-én került sor az eljárás megszüntetésére, pertörlésre. (Laborczi 
Zoltán, 2000. május 22.) 

*'' Hivatalos látogatást tett Finnországban Alexi Lehtonen érsek meghívására. 
Vájta Vilmos ösztöndíjas kíséretében „első fecskeként". (Ordass Lajos: Válogatott 
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Ez év nyarán a Lutheránus Világszövetség lundi (Svédország) 
alakuló ülésén is részt vett, ahol alelnökké választották. 

Az Ideiglenes Nemzeti Kormány 1945. decemberi^^ és 1946. 
januári"*^ rendeleteiben intézkedett a magyarországi német lakos
ságnak Németországba való áttelepítéséről. 

Az evangélikus egyház ekkor beadványt nyújtott be a kor
mányhoz, amelyben a rendelet megváltoztatását kérte, hogy csak 
azok bűnhődjenek, akik a magyarság ellen vétettek^". A rendel
kezés ugyanis súlyosan érintette sok gyülekezet közösségét. 
A pesti német evangélikus gyülekezet az állandó németellenes 
agitáció következtében ki is mondta feloszlatását. Ugyancsak sok 
izgalmat váltott ki az evangélikus egyházban a magyar-cseh
szlovák lakosságcsere, ami a felvidéki magyarság tragédiáját 
okozta. A kitelepítés nagyarányú létszámcsökkenést eredménye
zett. Több hazai gyülekezet kihalt, a szlovák környezetből elűzött 
evangélikusok pedig nem minden esetben kerülhettek Magyar
országon gyülekezetbe, szórványhelyzetük miatt elvesztek az 
evangélikus egyház számára. , ;• . . . 

Mindennek ellenére az 1946. évi bányai egyházkerületi jegyző
könyvben még így fogalmaztak: „El kell ismernünk, hogy az egyházat 
szolgálata kifejtésében az állam nem szorította olyan korlátok közé, amelyek 
hivatása gyakorlását lehetetlenné teszik." 

Valóban, nemcsak a külső fizikai, hanem a lelki újjáépítés is 
megindult. A megpróbáltatások után az Ige vigasztalására, bátorí
tására éhezők ezrei keresték fel a templomokat, egyházi alkalmakat. 
Az egyház hivatalos keretében kapott támogatást az evangé-

írások, Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem, Bern, 1982, 132. o.) {Lelkipásztor 
1997/6/216.) 

*^ 12.330/1945. számú M.E. rendelet a magyarországi német lakosságnak Német
országba való áttelepítéséről. {Magyar Közlöny, 1945. december 29.) 

'*̂  A kitelepítés módját a 70.010/1946. számú B.M. rendelet szabályozta. {Magyar 
Közlöny, 1945. január 15.) 

^̂  1946. május 20-án kelt Kapi Béla beadványa a miniszterelnökhöz. „Egyház
ellenes irányzat jelentkezéséről..., az ítélkezés és kitelepítés igazságtalansága ellen emel szót..., 
a kollektív büntetés ellen..., a csallóközi magyarok Szudétákba való áttelepítése, a csehszlovák
magyar úgynevezett lakosságcsere..., a német nemzetiségűek miatt tiltakozik..." {Lelkipásztor 
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R "̂  lizációs, hitébresztő, hiterősítő szolgálat. 

j ^ Csepregi Béla lelkész vezetésével az Élő Víz 
"^ —.-M című hetilap az elevenedő gyülekezeti tago

kat szólította meg. Sok ébresztő igehirdető 
(Sréter Ferenc, Balikó Zoltán, Józsa Márton, 
Káldy Zoltán stb.) lelkész és világiak is (Mády 
Zoltán tanár, Reök Iván főorvos, Kneffel Pál 

Csepregi Béla éS Szalay Károly orvosok) bizonyságtevő 
szolgálataikkal közösségi együttléteken, 

konferenciákon szinte felrázták, megmozgatták a népegyházi 
kereteket. Az evangélikus belmissziói otthonokban (Gyenesdiás, 
Fót, Répcelak, Piliscsaba, Tahi stb.) csendesnapok, hiterősítő 
hétvégék, bibliatanfolyamok követték egymást. A gyülekezetekben 
pedig evangélizáló igehirdetőhetek sorozatain ébresztették a 
lelkeket. Növekedett a templomlátogatók száma, a lelki ébredés 
sok helyütt jelentett felfrissülést, erősödést a gyülekezeteknek. 

A diakonisszaegyesületek munkája is kiterebélyesedett. 
Csupán a budapesti Fébé Diakonisszaegyesületnek kétszáznál 
több tagja végzett kórházi ápolói, szeretetszolgálati vagy gyüle
kezetgondozási feladatot. 

A Missziói Intézet előbb Nagytarcsán, majd a budapesti Gyarmat 
utcában egy tucat fiatalt készített fel külmissziói szolgálatra 
Weiler Henrik és Ferenczy Zoltán lelkészek irányításával^^. 
Mindezeknek az intézményeknek, munkaágaknak ígéretes mag
vetése voltaképpen a későbbi megpróbáltatások idején érett be, 
amikor az elnyomatás, sőt nyílt üldöztetés korszakában a gyüle
kezetek hitvalló türelemmel és békességben tudtak megállni és 
fennmaradni. Az egyházat, különösen lelkészeit, tanítóit időközben 
egyre több támadás, sőt atrocitás érte. Megtörtént a nagybirtokok 
felszámolása. A nagyobb evangélikus egyházi birtokokat is államo
sították, s így az egyház anyagi alapjai megrendültek. Kérdésessé 
vált az iskolai hitoktatás, majd az egyházi iskoláknak a létjogo-

^̂  Bernhard Seland (1947-ben jött Magyarországra Gisle Johnson örökébe) norvég 
missziói lelkész segített abban, hogy a Gyarmat utcai zsidómissziós épületet át
vegyék. (Vö. Rőzse István: A halál árnyékának völgyében, Ordass Lajos Baráti Kör, 
Budapest, 1997, 40. o.) 
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Szabó József 

sultsága. Cenzúra korlátozta a rádiós igehirdetéseket, s erősödött 
a pártsajtó egyházellenes hangja. 

Kuthy Dezső (1888-1973), a Dunáninneni 
Egyházkerület püspöke betegsége miatt kény
telen volt nyugállományba vonulni. Utódjául 
Szabó József (1902-1986) tekintélyes győri lel
készt választották. Beiktatására 1948. március 
18-án került sor Balassagyarmaton. Mihályfi 
Ernő, Mihalovics Samu nógrádi esperes fia, 
Tildy Zoltán államelnök hivatalának főnöke, 
annak képviselőjeként jelent meg ezen a beik
tatáson, s utána megbeszélésre hívta össze a jelen lévő egyházi 
vezetőket, éles hangon „őrségváltást" követelve a világi vezetők 
sorában. Ezt a kívánságot fejezte ki a „haladó gondolkodású" lel

készek nevében Veöreös Imre lelkész néhány 
nappal későbbi, a püspökökhöz intézett bead
ványa is^ .̂ Szerinte „politikai reakciótól mentes, 
hitvallásos magatartásra van szükség". Úgy látta, 
hogy az evangélium szellemében meg kell 
vizsgálni az evangélikus egyház szervezetét, 
munkamódszerét, szükségleteit és lehetősé
geit. Teológiailag világos volt, hogy nem tanbeli 
reformokra volna szükség, hanem a gyakorlati 

^ • életfolytatásnak kellene megváltoznia. Sőt az 
a meggondolás is hangot kapott, hogy az egyház határolja el 
magát az ateizmustól, de nyújtson baráti kezet az államnak a 
politikai és társadalmi együttműködésre. 

Kapi Béla püspök - látva a helyzet súlyosságát - már ekkor 
kérte rangidős püspöki kötelezettsége alóli felmentését. Mivel 
Túróczy Zoltán tiszai egyházkerületi püspök ügye még nem tisz
tázódott, így Ordass Lajos vette át ezt a feladatot. Megindultak 
az állammal való tárgyalások, melyeknek egyik kulcskérdése az 
iskolaügy volt. 

Veöreös Imre 

^̂  Vö. Benczúr László: „...et nos mutamur..." Interjú önmagammall995 végén. A szerző 
magánkiadása, Budapest, 1996,18-20. o. 
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Az Ortutay Gyula kultuszminiszter vezette állami bizottsággal 
1948. május 21-én az egyetemes elnökség: Radvánszky Albert 
és Ordass Lajos, valamint Kuthy Dezső mint iskolai szakértő 
tárgyalt. Itt világossá vált Ordass Lajos püspök határozottsága a 
tekintetben, hogy az egyháznak szüksége van az iskolákra az 
ifjúság hitben való nevelése céljából. Ezért Ortutay a következő, 
május 25-i megbeszélésre, az előbbieken kívül, meghívta még 
Túróczy Zoltán és Szabó József püspököt, sőt Németh Károly 
dunántúli püspökhelyettes esperest is. A tárgyaláson derült ki, 
hogy egyedül Ordass Lajos nem hajlandó önként lemondani az 
egyház iskoláiról. A május 27-én tartott harmadik megbeszélés 
még inkább élessé tette a különbözőséget. Túróczy és Szabó 
püspök véleménye szerint Jézus parancsa (Mt 28,20) nem kultúr-
parancs, hanem az igehirdetés, a misszió parancsa volt, tehát az 
egyház számára elégséges a kötelező hitoktatás rendje. Itt vált 
szét a „Túróczy-vonal" az „Ordass-vonaltól", amely elengedhe
tetlenül fontosnak tartotta az iskolákat. A nézetkülönbségek 
ellenére sem történt meg az evangélikus egyház részéről az 
egyházi iskolák önkéntes felajánlása. Május 29-én Túróczy Zoltán 
püspök amnesztiában részesült, a kormány pedig június 16-án 
az Országgyűléssel már meg is szavaztatta az egyházi iskolák 
államosítását^^. Ordass Lajos püspök azon a nyáron már nem 
kapott kiutazási engedélyt az Egyházak Világtanácsának amszter
dami alakuló ülésére. Megindult az evangélikus egyház elleni 
nyílt támadás. 

Evangélikus részről a Jogakadémiát (Miskolc), 14 gimnáziumot és középfokú 
iskolát, 353 nép- és általános iskolát államosítottak. (Vö: Rőzse István: A halál árnyé
kának völgyéhen, Ordass Lajos Baráti Kör, Budapest, 1997, 20. o.) 
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Augusztusban, mintegy figyelmeztetésül, 
letartóztatták Böröcz Sándor körmendi missziós 
lelkészt „összeesküvés" vádjával, majd az idős 
báró Radvánszky Albert egyetemes felügyelőt'^ 
és Vargha Sándor lelkészt, főtitkárt. Ugyanakkor 
Ordass Lajos püspököt háziőrizet alá helyezték, 
és kényszeríteni akarták, hogy mondjon le. Mivel 
erre nem volt hajlandó, szeptember 8-án őt is Radvánszky AWert 
őrizetbe vették, s a Budapesti Uzsorabíróság 
különtanácsa valuta-bűncselekmény vádjával, koncepciós perben 
október l-jén kétévi fegyházbüntetésre ítélte. 

1948 októberében jelent meg - minden bizonnyal Mihályfi Ernő, 
illetve Rákosi Mátyás sugallatára - Dezséry László egyetemi 
lelkész Nyílt levél az evangélikus egyház ügyéhen című irata, amely
ben a „haladó lelkészek" véleményét kívánta megismertetni az 
egyház nyilvánosságával. Követelte a személyi változást minden 
egyházi szinten, és azt, hogy a zsinat tagjai között is adjanak 
helyet a „haladó" egyházi személyeknek. Hangoztatta a gyüle
kezeteknek az anyagi függetlenségre való felkészítését és a 
politikai katolicizmustól való elhatárolódást. Az amnesztiában 
részesült Túróczy Zoltán püspök november 13-ával lemondott 
tiszai egyházkerületi püspöki tisztéről, mivel Kapi Béla püspöknek 
a nyugalomba vonulása után őt hívták meg a Dunántúli Egyház
kerület püspöki tisztségébe. 

A politikai hatalom egyre erősödő nyomása alatt ült össze 
most már az evangélikus egyház egynapos zsinata 1948. december 
8-án, amely gyors ütemben tárgyalta és elfogadta az állammal 
kötendő egyezménytervezetet, és ezt december 14-én mindkét fél 
alá is írta^^. Ez az egyezmény meghatározó volt az evangélikus 
egyház egész későbbi életére nézve, mivel ez „szabályozta az 
állam és egyház viszonyát", míg 1990-ben közös akarattal fel 

^̂  Szívbetegsége miatt szabadlábra helyezték. 
55 Az evangélikus egyház nevében Túróczy Zoltán püspök és Mády Zoltán egy

házkerületi felügyelő mint zsinati elnökök írták alá az egyezményt. (1948. október 
7-én került sor az egyezmény megkötésére a református egyházzal.) 
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nem bontották^^. Az államhatalom az egyezménynek egyetlen 
pontját sem tartotta be a következő időszakban, hiszen már egy 
év múlva az Elnöki Tanács törvényerejű rendelete eltörölte a 
kötelező iskolai vallástanítást^'', s bevezette a fakultatív hitoktatást. 
Leválasztották a Hittudományi Kart az egyetem szervezetéről, 
és 1950. január 13-án az evangélikus egyház püspökeinek a 
reformátusokkal együtt le kellett tenniük az esküt a Magyar 
Népköztársaságra és annak Alkotmányára. 

A felszabadulási emlékmű felavatása a Gellért-hegyen (1947) 

f 

4 

A Parlament 1990. január 25-én kelt határozata alapján az evangélikus egyház 
országos vezetőivel 1990. március 19-én az egyezményt felbontotta. 

5/1949. ET számú törvényerejű rendelet (1949. szeptember 5.). 
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Az egyház elszigetelődése (1948-1956) 

Az 1948-as politikai fordulat éve után egyre nehezebb időszak 
következett. Mivel Túróczy Zoltán püspök a Dunántúli Egyház
kerület élére került, megüresedett a Tiszai Egyházkerület püspöki 
széke. Az egyház által elindított püspökválasztási folyamatba 
azonban - az egyházi autonómiát súlyosan , ^ ^ ^ ^ 
sértve - beavatkozott az államhatalom. A lelké- WK^M 
széket és a presbitereket zaklatva kényszerítette / ^ ^ B l 
rá akaratát az egyházkerületre, hogy neki tetsző C^~~nl;l 
személy kerüljön ebbe a tisztségbe. így iktatták ^ i ^ „ ^ t j 
be Vető Lajos (1904-1989) volt diósgyőr-vasgyári 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ H 
lelkészt a püspökségbe. Radvánszky Albert B l ^ ^ ^ ^ ^ ^ l 
egyetemes felügyelő a letartóztatása után le- I ^ ^ H I ^ H I 
mondott tisztségéről, helyére Reök Iván sebész cmó cyuia 
főorvos, országgyűlési képviselő került, az ;!í'^í 
egyetemes főtitkár pedig Groó Gyula volt győri hitoktató lett. 

A személycserék törvényellenes lebonyolítását sokan sérel
mezték, s a március 16-i rendkívüli egyetemes közgyűlés 27 tagja 
petícióban tiltakozott, mire az aláírók soraiban nagy tisztogatás 
kezdődött^^. Az egész országon félelemhullám söpört végig. Rend
kívüli méreteket öltött az „osztályidegenek" üldözése, a kulákok, 
kisiparosok, a történelmi középosztály és az értelmiség család
jainak megfélemlítése, Budapestről való kitelepítése'^. Az egész 
országban tombolt a terror. 

1949. augusztus 19-én fogadta el az Országgyűlés az új Al
kotmányt, amely deklarálta ugyan a vallásszabadságot is, de az 

®̂ 1950. július 18-án a Hágai Nemzetközi Bíróság elutasította Nagy-Britannia 
és az USA keresetét a magyarországi vallásüldözéssel kapcsolatban (feltehetőleg 
szovjet hatásra). 

^̂  1951. június 19-én Kendeh Györgyöt családostul kitelepítették Kamutpusztára 
(Békés megye), 1955 őszéig éltek ott. •; -
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Vető Lajos 

IM M É É p ^ H egyházi törvényeket mégsem tartotta tisztelet-
_ ^ ^ F w Wf ben. Folytatódott a lelkészek letartóztatása, 

hivatalukból való felfüggesztése. Megszüntették 
az egyházi egyesületeket. Az evangélikus egy
ház külföldi kapcsolatainak irányítását Szabó 
Józseftől Vető Lajos püspök vette át. 

A Luther Márton Intézet igazgatójává Benczúr 
László vallástanárt nevezték ki, s ennek az 
intézetnek a keretében decembertől - az új egye

temes felügyelő vezetésével - folyamatosan rendeztek „átképző" 
ankétokat Egyházi tájékoztató címen. 

1950 márciusában a Békevilágtanács stockholmi ülésén az 
evangélikus egyház és a magyar állam képviseletében is Vető 
Lajos püspök vett részt. Március 29-én, illetve 30-án az állami 
hatóságok letartóztatták és később internálták Kéken András Deák 
téri és id. Kendeh György kelenföldi lelkészt, Ordass püspök 
közeli munkatársait és barátait, hogy megfélemlítsék a többi 
lelkészt is*°. Felhasználták az egyház hivatalos szerveit is a törvény
telenségek végrehajtásához. A Bányai Egyházkerületben fel
függesztették állásából Murányi György és Zászkaliczky Pál 
espereseket, Bártfay-Kelló Gusztáv és Dedinszky Gyula lelkészeket. 
A kerület különbíróságát is összehívták, hogy - mint a püspök 
ügyében illetékes bíróság - ítéletével mozdítsa el hivatalából 
Ordass Lajos püspököt. A fegyelmi bíróság tagjait megfenyegették, 
hogy ellenkező esetben a püspököt hazaárulás címén halálra ítélik, 
és ellenük is összeesküvési pert indítanak. Ilyen súlyos lelki 
kényszer alatt folyt le 1950. április l-jén a titkos szavazás''^ Reök 
Iván egyetemes felügyelő kegyelmi kérvénye nyomán Ordass 
Lajos püspök május 30-án hagyhatta el a váci fegyházat, ahol a 
szegedi Csillagbörtön után utolsó büntetési hónapjait töltötte. 

°̂ 1950. május elején Kistarcsára internálták őket. Október 12-én szabadultak, de 
másnap állásukról lemondatták őket. (Vö: Rőzse István; A halál árnyékának völgyéhen, 
Ordass Lajos Baráti Kör, Budapest, 1997, 72-73. o.) 

*̂  A titkos szavazáson Reök Iván, Vető Lajos, Fejes László kúriai bíró és Margócsv 
Emil ítélték el Ordass Lajost. A többi fehér lapot adott le. (Rőzse: A halál árnyékának 
völgyéhen, 152. o.) 
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A Bányai Egyházkerület élére 1950. február 21-én iktatták be 
a magát nyilvánosan is ateistának valló Darvas József írót felügye
lőnek, aki néhány nap múlva vallás- és közoktatásügyi miniszteri 
tárcát is kapott. A Bányai Egyházkerület püspöki székébe pedig 
Dezséry Lászlót iktatták be 1950. június 27-én, akit már 1949 
őszén - állami segédlettel - óbudai lelkésszé választottak. 

Az 1951. évi I. törvény elrendelte az Állami Egyházügyi Hivatal 
(ÁEH) felállítását, amelynek első elnöke Kossá István korábbi 
pénzügyminiszter lett. 1951. április 4-én „békemozgalmi kitün
tetést" kapott Vető Lajos és Dezséry László püspök, valamint 
Virágh Gyula lelkész. Az állam ellenőrzése alá akarta vonni az 
egész egyházat, ezért az egyházi életet lassanként beszorították 
a templom falai közé, és figyeltették a templomba járókat. Harcot 
hirdettek a „klerikális reakció" ellen, s a népi kollégistákat is fel
használták az egyház elleni harcban^^. Megszűnt az Új Harangszó 
című evangélikus hetilap és az Élő Víz című hitébresztő újság, 
csak az Evangélikus Élet mint erősen irányított lap indult újra 1948 
novemberében. 

1950. augusztus 30-án Darvas József vallás- és közoktatásügyi 
miniszter, valamint Túróczy Zoltán püspök és Reök Iván egyetemes 
felügyelő egyezményt kötöttek, és leválasztották a Hittudományi 
Kart az egyetem szervezetéről, helyette Teológiai Akadémiát 
állítottak fel, biztosítva három éven át az állam
segélyt. A soproni Hittudományi Karon nyug
díjazták Deák János ótestamentumi professzort 
és Budaker Oszkárt, a gyakorlati teológia pro
fesszorát. Hosszabb betegeskedés után elhunyt 
Podmaniczky Pál, a filozófia- és neveléstörténet 
tanára. A lelkészképzés részére újonnan ala
kult Teológiai Akadémia tanári karát Túróczy 
Zoltán püspök ez év október 24-én iktatta be: Budaker oszkár 

^^ „Mint a pók szálai, mindenüvé és mindegyikünkhöz elértek. Kezükben tartották 
mindegyikünket. Voltak köröttünk, akiket besúgóként használtak fel, ki tudja, milyen 
eszközökkel. Kinevezések és lemondások mögött a „titkozatos" és „félelmetes" Egyházügyi 
Hivatal állt a háttérben." (Veöreös Imrének Orbán Viktorhoz írt levelében, 1998. április 
4 - é n . ) • , / , V . V < Í : V.•' t 
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Karner Károly dékánt, Pálfy Miklós, Wiczián Dezső, Sólyom Jenő, 
Nagy Gyula, Ferdinánd István''^ professzorokat és Ottlyk Ernő 
előadót. A visszaminősített Teológiai Akadémiát régi székhelyéről, 
a határszéli Sopronból Budapestre telepítették át. Hosszú évek 
kellettek ahhoz, hogy végleges otthonát Zuglóban kialakítsák''^. 
A teológusképzésre ez is rányomta bélyegét. 

Eközben állami rendelettel feloszlatták a diakonissza anya-
házakat^^ az egyházi egyesületeket és az evangélikus egyház 
szeretetintézményeit. Csupán az aggokat és a fogyatékos gyerme
keket gondozhatták egyháziak. 

A külföld számára természetesen igyekeztek a vallásszabadság 
látszatát bizonyítani, ezért adtak lehetőséget arra, hogy 1951 
nyarán felkeresse hazánkat és az evangélikus egyház vezetőit 
Róbert Mackie, az Egyházak Világtanácsának főtitkárhelyettese, 
Hewlett Johnson canterburyi érseki helynök és Josef Hromadka 
prágai professzor. 

A magyar protestantizmus öt éve, 1945-1950 címmel megjelent 
kötetben evangélikus részről Reök Iván, Vető Lajos, Groó Gyula 
mellett Dezséry László is írt, akinek A misszió öt éve című cikke 
cinikus ellentéte a valóságnak, hiszen ekkor zsugorodott össze 
és szorult korlátok közé az egyházi élet Magyarországon. Az 
1952. február 5-én kezdődő zsinati ülésszakon lemondott tisztsé
géről Reök Iván egyetemes felügyelő, mivel kegyvesztett lett, 
majd Túróczy Zoltán és Szabó József püspök, valamint Groó 
Gyula egyetemes főtitkár iŝ *̂ . így a májusban megnyílt 3. zsinati 
ülésszak akadály nélkül megalkothatta az 1952. évi. I. törvényt, 
amely a Magyarországi Evangélikus Egyház új területi beosztásá
ról intézkedett. Ez azt jelentette, hogy megszüntette a két évszázada 

*•' Ferdinánd Istvánt már 1955-ben Homokbödögére „száműzték". 
^* 1950-ben Sopronból Budapestre helyezték a teológiai képzést. 1974-ben Zuglóba 

került, addig hánykolódott Hűvösvölgy, az Üllői út 24., a Lendvay utca és a fasori 
gimnázium között. 

^̂  1951. november 30-i hatállyal három diakonissza anyaház feloszlatására került sor. 
^ Helyesebben: felszólították őket a lemondásra, hogy az államhatalom nyomására 

két egyházkerületet megszüntethessenek. Túróczy részére Nagygeresden rendeltek 
ki kényszerlakhelyet. 1952. február 9-én mondott le a két püspök, 18-án elfogadták 
a lemondást. {Keresztyén Igazság, 1997. nyár.) 
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fennálló négy kerület rendszerét, s az országot kétfelé tagolva, 
a négy helyébe két egyházkerületet alkotott Déli és Északi 
Egyházkerület névvePl Mindkettőnek a székhelyét a fővárosban 
jelölték meg. A Déli Evangélikus Egyházkerület püspöke Dezséry 
László, az Északié pedig Vető Lajos lett. 

Nemcsak az egyházkerületek száma csökkent, hanem az egy
házmegyei beosztást is a politikai megyehatárokhoz igazították, 
s így régi egyházmegyék szűntek meg, újak alakultak. A tervezet 
készítői arányosan 8-8 egyházmegyét alakítottak ki a kerületekben. 
Az 1948-ban követelt egyházi „őrségváltást" végrehajtotta tehát 
az államhatalom. Megindult a pártállam tervbe vett egyház
leépítése, s ezt látszólag alkotmányosan végeztették el az éppen 
általuk megfélemlített és pozícióba juttatott egyházvezetőkkel. 

1952-ben került sor a még megmaradt két budapesti evangélikus 
gimnázium „felajánlására", amely az evangélikus iskolarendszer 
teljes megsemmisülését jelentette"^. 

A lemondott egyetemes felügyelő helyébe az egész „őrség
váltás" elindítója, Mihályfi Ernő lépett. Ezzel létrejött az állam 
akarata szerinti egyházvezetés, amely hatalmánál fogva biztosí
tani tudta a politikai hatalom beleszólását az egyházi életbe. 
Vagyis az evangélikus egyház további leépítése, visszaszorítása 
nemcsak kényszereszközökkel folyhatott, hanem olyan hivatalos 
egyházi személyek által is, akik készek voltak engedni az állami 
nyomásnak olykor önféltés, máskor karriervágy vagy éppen hamis 
„szituációteológiai" indoklással. 

A szocialista forradalmi változás tehát gyökeresen új helyzetbe 
hozta az evangélikus egyházat, mert a militáns ateizmus meg
mutatta igazi arcát, és az egyházvezetés fórumain kiépítette 
hatalmi bázisát. 

A lelkészek helytállása nyomán azonban a legtöbb gyülekezet
ben hűségesen folyt a lelkipásztori munka. Ezekben a közösségek
ben még mindig eleven volt a lelki élet, s noha az egyházközségek 

*̂  1952. július 10-én. 
** 1952. július 3-án a Fasor, július 7-én a Deák tér „átadása": Dezséry a két neves 

egyházi gimnáziumot felszereléseivel együtt ajánlotta fel. 
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autonómiája veszélyben forgott, a hívek áldozatkészsége meg
maradt. Az ifjúság elérése, a családok látogatása mindennapi 
gondot jelentett különösen a zártabb falusi közösségekben, de a 
szeretet fantáziája megtalálta a keskeny utat hozzájuk. A kitelepí
tett vagy üldözött családok megsegítését az egyházi vezetőség 
állami nyomásra szigorúan tiltotta, ám névtelenül küldött csoma
gokkal csendben és rejtetten támogatták valamiképpen őket hívek 
és lelkészek egyaránt. 

A teológiai eszmélődés közben mind világosabbá vált, hogy 
az egyháznak kereszthordozó bűnbánatban, az Isten igéjének 
üzenetében való elmélyedésben kell keresnie továbbélésének 
elengedhetetlen feltételeit. Hangsúlyossá vált az igehirdetés bibli-
kussága és krisztocentrikussága. Ebben nagy segítséget jelentett 
egy-egy külföldi teológiai munka, írásmagyarázat. Ezek fordításai 
csak titokban gépelt példányokban kerülhettek megbízható kezek
be, mert a Kutas Kálmán szombathelyi lelkész szervezte fordítói 
csoport sokszorosítógépét az állami hatóságok lefoglalták. 

2953 végén hunyt el Kemény Lajos budapesti esperes, 
püspökhelyettes, fasori lelkész. Temetése december 14-én 
volt. 

Az egyház tanító-nevelő szolgálata teljesen a templom falai közé 
szorult, és a családok hitbeli erősségén múlott, hogy foglal
koztak-e a fiatal nemzedékkel. Mégis sokak tapasztalata lett, 
hogy Isten megváltozott körülmények között is őrzi népét, aján
dékoz hitbeli újulást, templomhoz való hűséget. 
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Melyik úton tovább? (1956-1958) 

Az Egyházak Világtanácsának (EVT) Központi Bizottsága 1955. 
augusztus elején a svájci Davosban tartotta ülését. Ezen a magyar 
evangélikus egyházat Vető Lajos képviselte. Felajánlotta, hogy a 
legközelebbi bizottsági ülést Magyarországon rendezzék, s a 
meghívást is tolmácsolta. A magyar belpolitikai életben addigra 
ugyanis bizonyos változást hozott az SZKP XX. kongresszusának 
a személvi kultuszt elítélő határozata*'. ; •. -

1956 nyarán (július 28. és augusztus 4. között) az EVT Központi 
Bizottsága Galyatetőn ülésezett, s erre számos nyugati küldött is 
beutazási engedélyt kapott. Látogatásuk érezhetően kihatott az 
evangélikus egyház további helyzetére. Tárgyaltak az ÁEH-val és 
az egyházi vezetőkkel Ordass Lajos püspök ügyében. Követelték 
teljes állami és egyházi, erkölcsi és anyagi rehabilitációját. A politi
kai életben meginduló rendezési folyamat lehetővé tette az egyházi 
sérelmek orvoslását is. Ennek következtében a Legfelsőbb Bíróság 
1956. október 5-én hatálytalanította az Uzsorabíróság 1948-ban 
hozott ítéletét Ordass Lajos püspök ügyében, és az ÁEH elnöke ezt 
átiratban közölte az egyetemes felügyelővel. Az 
evangélikus egyetemes törvényszék október 8-án 
ugyancsak rehabilitálta az igazságtalanul elítélt 
püspököt. Ordass Lajos átmenetileg ugyan gátolva 
volt püspöki tiszte gyakorlásában, ezért a Teoló
giai Akadémián vállalkozott előadások tartására. 
Kéken András és Kendeh György lelkészek is visz-
szakerülhettek gyülekezeteikbe"". > ; u . Kendeh György 

^^ 1956 nyarán a szovjet kommunista párt februári kongresszusának hatására 
leváltották Rákosi Mátyás pártfőtitkárt, utóda Gerő Ernő lett. Október 6-án díszteme
téssel rehabilitálták Rajk Lászlót és társait. 

''" Kéken Andrást már 1953 decemberében „visszahelyezték" volna Deák téri 
állásába, de szolidaritásból nem fogadta azt el. {Keresztyén Igazság, 1998. tavasz, 36. o.) 
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Az év folyamán tartott lelkészgyűléseken mindenütt fog
lalkoztak az evangélikus egyházban kialakult egészségtelen 
helyzettel, és szenvedélyes hangon folytak a viták a lelkész
konferenciákon. 

„A lelkészkonferenciákat egy lelkész sorba járta. A balatonszárszói konferen
ciánkon is felszólalt. Durva hangon támadta meg Dezséry püspököt. Halálos 
csend lett. Dezséry László felállt, és azt mondta: »Imádkozzunk!« Utólagos 
feljegyzésem szerint ezeket mondotta: »Egyháziink helyzetét vigyük Isten elé. 
Adjon egyházunknak jó megoldást, hogy Ordass Lajos visszatérhessen közénk, 
és szolgálhassa egyházát.« Azután szünetet rendelt el. Majd magához hívta 
Benczúr László püspöki titkárt és engem. Hármasban leültünk egy szobában. 
Véleményünket kérte: Mit tegyünk? Segítsünk a helyzet kibontakozásában. 

Könyvem elején már szóltam Dezséry Lászlónak a hozzám való viszonyá
ról. Két ellentétes érzelem jellemezte püspökké választása óta. Régi barátsá
gunk emléke és az akadályozásom, mert nem értettem vele egyet püspöki vo
nalvezetéséhen a kommunista állam támogatásában. Azon az estén, nehéz per
ceiben, a régi barátság áttörte a tőlem távoltartó magatartását. Ez a 
megnyilatkozása őszinte volt, szívéből jött." (Veöreös hnre: „Arany homokon, 
nomád felhők alatt". Evangélikus gyülekezet, Kecskemét, 1998, 85. o.)'^ 

Az egykori evangélizáció lelkészei Nagybaráton gyűltek össze, 
és közös nyilatkozatban hívták fel a figyelmet arra, hogy „szükséges 
egy széles körű egyházi önvizsgálat, bűnbánattartás" az utóbbi évek 
hibáit tekintve. Javaslatok készültek a további kibontakozás 
érdekében. Ennek hatására az október 9-én tartott országos espe-
resi értekezleten Vető Lajos rangidős püspök bejelentette, hogy 
messzemenő reformokat fognak bevezetni. Kilátásba helyezte 
például, hogy engedélyezik a nyugalmazott lelkészek szolgálatát, 
megszüntetik a vendégszolgálatok engedélyhez kötését, lehetővé 
teszik a csendesnapok, konferenciák tartását, és átszervezik a 
sokat kritizált sajtómunkát. 

1956. szeptember 11-14, között a balatonszárszói lelkészkonferencián Veöreös 
Imre tartotta az áhítatokat. 
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Vető Lajos püspök a bejelentett reformokat már nem valósít
hatta meg, mert az október 23-án kitört népi forradalom nyomán 
november l-jén benyújtotta az egyházegyetemnek tisztéről való 
lemondását a másik püspök, Dezséry László példájára, aki ezt már 
október 30-án megtette, elismerve, hogy Ordass Lajost igazságta
lanul fosztották meg hivatalától. 

így elhárult az akadály az elől, hogy Ordass Lajos visszatérjen 
a püspöki szolgálatba. Reformáció ünnepén prédikált a Deák téri 
templomban, november 2-án a Magyar Rádióban szólt a néphez 
és a külföldi evangélikusokhoz. Ezekben a napokban átmenetileg 
rendezték a személyi kérdéseket is. December 12-én az Egyház
egyetem Tanácsa ülésén megállapította, hogy Túróczy Zoltán 
lemondása kényszer hatására történt, így azt érvénytelennek 
nyilvánította^-. A januárban lefolyt választás eredményeként az 
Északi Egyházkerület új vezetőségét: Túróczy Zoltán püspököt 
és Mády Zoltán (1898-1977) kerületi felügyelőt 1957 február 6-án 
iktatta be Ordass Lajos püspök". 

Túróczy Zoltánt a Lutheránus Világszövetség 1963. évi 
helsinki világgyűlésén díszdoktorrá akarták avatni, de 
nem kapott útlevelet. 

A népi forradalmat azonban vérbe fojtotta a szovjet hadsereg be
avatkozása, s a munkás-paraszt kormány hatalomátvétele után 
megkezdődött a megtorlás időszaka. Márciusban az 1957 évi 22. 
törvényerejű rendelettel előírták, hogy a vezető egyházi tisztségek 
betöltéséhez az Elnöki Tanács előzetes hozzájárulása szükséges. 
Ezzel újjáéledt az egyházakra nehezedő pártállami nyomás. 
Horváth János, az ÁEH elnöke ugyan telefonon azt közölte 

''̂  Keresztyén Igazság, 1997. nyár, il. o. " ' "•' 
^^ Az Állami Egyházügyi Hivatal képviselőjének jelenlétében. 
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Ordass Lajos püspökkel - aki a forradalom napjaiban felajánlotta 
otthonát a Horváth családnak -, hogy mindez nem vonatkozik 
az evangélikus egyházra, mert ott „minden rendben van", de alig 
több mint egy év múlva az evangélikus egyház egész vezetőségét 
éppen ezen rendelet alapján távolította el az államhatalom. 

Egy ideig tígy tűnt, hogy a nemzet harcának mégis van ered
ménye: számos mellőzött lelkészt rehabilitáltak, s a gyülekezetek
ben újra felpezsdült az élet. Megindult a hitoktatás az iskolákban, 
zsúfolásig teltek a konferenciázó otthonok fiatalokkal és felnőttek
kel. Megélénkült a kapcsolat a nyugati egyházakkal is. Anyagi 
segély is gazdagon érkezett. A harmadik evangélikus világgyűlés
re, az amerikai Minneapolisba Ordass püspök az addig mellőzött 
teológusok és lelkészek - Kéken András, Wiczián Dezső, Nagy 
Gyula, Szabó József és Hafenscher Károly - társaságában 
utazhatott. Ordass püspök tartotta a világgyűlés megnyitó isten
tiszteletén az igehirdetést a földbe hulló búzaszemről, amelynek 
meg kell halnia, hogy „sok gyümölcsöt teremjen" (Jn 12,24). 
Ordass püspököt újra megválasztották a világszövetség alelnö
kévé és Minneapolis város díszpolgárává. 

Eközben azonban egyre több probléma zavarta az állam és az 
egyház viszonyát. Az egyházi sajtóval elégedetlen volt az állami 
cenzúra, megkérdőjelezték a külfölddel való kapcsolattartást, és 
újra személyi kérdések kerültek elő. Erőltették az evangélikus 
egyház részvételét a békemozgalomban, a Hazafias Népfrontban, 
így került sor 1957 novemberében arra a tárgyalássorozatra, 
amelyet az ÁEH elnöke az evangélikus egyház képviselőivel 
folytatott. Az addig jóindulatúnak mutatkozó Horváth János 
személycserék sorát követelte, s ezzel együtt azt, hogy az egyház 
támogassa az új rendszert, mert különben „igen hátrányos helyzetbe 
kerülhet". Egyre fenyegetőbben követelte az egyházi tisztségviselők 
eltávolítását és a korábbi vezetők visszaállítását. A tárgyalások 
zsákutcába jutásáért az egyházi küldöttségre hárította a felelős
séget, és 1957. november 27-én kormánybiztost nevezett ki az 
evangélikus egyház ügyeinek ellenőrzésére. (Grnák Károly kor
mánybiztos először az egész egyházat, majd Vető Lajos püspöki 
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tisztébe való visszatétele után a Déli Egyházkerületet ellenőrizte 
1958. június 24-ig.) 

Az állam így újra semmibe vette az evangélikus egyház tör
vényben biztosított jogait, autonómiáját. Az 1956 őszén történt 
lemondásokat nem fogadta el az 1957. évi 22. törvényerejű 
rendelet alapján, így Vető Lajos lemondását is semmisnek tekin
tette. Mihályfi Ernő egyetemes felügyelő is visszavette hivatalát 
(1952-1972 között), majd 1958 januárjában a főtitkári tisztségbe 
visszahelyezte Grünvalszky Károly lelkészt"''. Fenyegetésekkel, 
kongruamegvonással, egyéni kihallgatásokkal félemlítették meg 
az egyházi közvéleményt, és igyekeztek a lelkészeket Ordass 
püspök ellen fordítani. Amikor ezek a lépések nem hozták meg 
az eredményt, az Elnöki Tanács Darvas József kerületi felügyelő 
kérésére közölte, hogy nem hagyja jóvá Dezséry László 1956. 
október 30-án benyújtott írásbeli lemondását sem. Ezzel Ordass 
Lajos püspöki tisztét megszűntnek tekintették. Utolsó istentiszte
leti szolgálatát Pesterzsébeten az énekkar jubileumán végezte 
június 15-én. Dezséry László rövid időre visszatért a püspöki 
székbe""", és június 24-én a Déli Egyházkerület Tanácsának gyűlé
sén hosszú beszédben bírálta az „ellenforradalmi egyházi veze
tőséget" és az őket támogató lelkészeket, ugyanakkor bejelentette 
lemondását. Ezt most elfogadta az államhatalom, s az egyház
kerület kénytelen volt elindítani a püspökválasztási eljárást. 

195/. május elseje a Hősök terén - képeslapon 

^* 1957. december 4-én újra félreállították Túróczy Zoltán püspököt az Elnöki 
Tanács 1957. évi 22. törvényerejű rendeletére való hivatkozással. 

''̂  Dezsérv mindössze két órára visszavette püspöki tisztét. 
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A diakónia i teológia (1958-1988) 

Ilyen előzmények után hagyta jóvá az illetékes állami szerv 
Káldy Zoltán tolna-baranyai esperesnek, az egyetlen jelöltnek, 
püspökké való megválasztását a törvénytelenül félreállított 
Ordass Lajos püspök helyébe. Az egész folyamat felvetette a 
legitimitás kérdését. Véletlen egybeesés, vagy jelképnek is vélhető, 
hogy a forradalom leverése második évfordulójának napján, 
1958. november 4-én iktatták be Káldy Zoltánt a Déli Egyház
kerület püspöki tisztébe. Új korszak kezdődött ezzel a Magyar
országi Evangélikus Egyház 20. századi történelmében. 

Horváth János, az ÁEH elnöke a beiktatási ünnepélyen felszó
lalva elégedetten állapította meg: „A haladó erők felülkerekedésével 
sikerült normalizálni az egyház és az állam viszonyát." Ez a „norma
lizálás" egyet jelentett azzal, hogy az állami, illetve pártelvárások
nak megfelelően alakult minden az evangélikus egyház keretében. 
Folytatódott - most már egyházi vezetők segítségével - az egyház 
visszaszorítása. Félreállították azokat, akik az egyház autonómiáját, 
szabadságát féltették és védték. Olyan személyek kerültek az élre, 
akik elsődleges feladatuknak tekintették, hogy az új politikai 
helyzethez illesszék az evangélikus egyházat. A „haladó" és 
„reakciós" megjelöléssel sikerült a lelkészi kar belső egységét 
megbontani, és közöttük feszültséget, meghasonlást támasztani. 
Úrrá lett a bizalmatlanság és bizonytalanság. Tekintélyes lelké
szeket, teológiai tanárokat távolítottak el szolgálati helyükről, 
vagy kényszerítették őket idő előtt nyugdíjba. El kellett hagynia 
budapesti lelkészi állását a kiváló lelki munkát végző Danhauser 
Lászlónak (1906-1990), Kendeh Györgynek (1912-2000), Bottá 
Istvánnak (1918-1999), Scholz Lászlónak (1911-2005), a tekin
télyes pilisi gyülekezetből Nagybocskai Vilmosnak (1920-2004). 
(Természetesen új helyeiken is komoly gyülekezetszervező munkát 
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végeztek.) A Teológiai Akadémiáról eltávolították a köztiszteletben 
álló Karner Károly, Wiczián Dezső és Sólyom Jenő professzorokat, 
ami a teológusképzésnek is kárt okozott. 

10 

A Teológiai Akadémia tanári kara 1978-ban: Vámos József (társadalom
tudomány). Nagy Gyula (rendszeres teológia), Prőhle Károly (Újszövetség), 
Muntag Andor (Ószövetség), Fabiny Tibor (egyháztörténet), Groó Gyula 
(gyakorlati teológia), Sehneczi János (otthonigazgató). 

A személyi leépítés mellett tovább folyt a strukturális rombolás 
is. Az autonómiáját vesztett egyház belső szerkezetét az állami 
egyházpolitika érdekeinek megfelelően alakították ki. A meg
indult egyszerűsítési és centralizálási manőverekkel még jobban 
korlátok közé szorították az egyházi életet. A fokozatosan kiépí
tett egyszemélyi vezetés révén az ellenőrzés struktúrája is leegy
szerűsödött. Mindenféle egyházi-gyülekezeti jelentés az Állami 
Egyházügyi Hivatalba futott be. 

Vető Lajos püspök, betegségére hivatkozva, hamarosan 
nyugalomba vonult, így 1967. június 20-án Ottlyk 
Ernő (1918-1995) teológiai tanár vette át az Északi 
Egyházkerület irányítását (1967-1982). Öt 1982-ben 
Nagy Gyula követte, aki kilenc évi távollét után 
Genfből tért haza. A rangidős püspök 1967-től 
tehát Káldy Zoltán lett. Egyszemélyi irányítás 
kezdődött. Az állam előbb esetenként, később pe
dig egyre gyakrabban igényelte az aktuálpolitikai ottlyk Ernő 
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ügyek hangoztatását, szószékről való meghirde-
I tését (békeharc, a szocializmus építése, téesze-

5H_ -Jt... sítés). Ez az elvárás háttérbe szorította az egyház 
^ ^ H * á ^ ^ B transzcendens üzenetét, az evangélium és törvény 
^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 helyes és tiszta hirdetését. Végül az evangélikus 
H J H I l l egyházban is kialakult az a teológiai koncepció, 

Káidy Zoltán amit az egyházvezetőség az igehirdetésben is 
kötelezővé tett. Ezt a kötelező, „hivatalos" egyházi 

ideológiát a református egyházban „szolgálat teológiájának" 
nevezték, az evangélikus egyházban pedig - Káldy Zoltán püspök 
intenciójára - „diakóniai teológiának" mondták^*'. 

A diakóniai teológia kiindulópontja a szociáletika, amely 
Jézus Krisztus szavára épül: „...az Emberfia sem azért jött, hogy neki 
szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon..." (Mk 10,45). Jézus a nagy 
Diakonosz, a Szolga. Követőinek is diakóniai szolgálatot kell végez
niük. Az evangélium hirdetése és a szentségek kiszolgáltatása 
mellett tehát az egyház feladatai között erőteljesen hangsúlyozták 
a „szolgálatot". Ez azonban nem azonos azzal, amit hagyományo
san diakóniának tartottak, vagyis a betegek ápolása, szűkölködők 
megsegítése, hanem a diakóniát - Káldy szavaival - „globális 
dimenzióban kellett érteni", tehát szolgálatoknak a nép jólétének 
emelése, valamint a háború elleni és a béke melletti küzdelem 
érdekében. Ezzel nyert volna igazolást Káldy Zoltán elképzelése 
az evangélikus egyháznak a szocializmusban betöltött helyéről. 
E teológia hirdetése nem tűrt meg az egyházban semmilyen más 
gondolati rendszert. Az 1974-ben tartott országos közgyűlésen 
Káldy püspök kijelentette: „Egyházunk egzisztenciáját, életformáját, 
alapállását és szolgálatát egyre egyértelműbben meghatározza a diakóniai 
teológia." A diakónia, a szolgálat hirdetése azonban mindinkább 
az alkalmazkodás teológiájává lett. Az egyházi gyakorlat átvett 
olyan elemeket az állampárt vezetési stílusából, amelyek az evan
gélikus hagyománytól és az egész keresztyén tanítástól teljesen 
idegenek voltak. 

.Engem csak balról lehet megelőzni!" (Káldy Zoltán) 
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A már fentebb említett centralizáló törekvéseket az 1966 
decemberében ülésező zsinat szentesítette azzal, hogy elfogadta 
az új egyházi törvénykönyvet. Ez a törvénykönyv már nélkülözte 
a demokratikus működési elveket, egyszemélyi vezetést biztosított 
a rangidős püspöknek, kiszolgáltatta a lelkészeket az önkénynek, 
és Ünnepélyes nyilatkozatával a diakóniai teológiát tette az egyedül 
engedélyezett s így az egyetlen kötelező teológiává. 

Ha a közel három évtizedes korszak egyházsorvasztó ateista 
rendszerében mégis megőrződött az egyház hitvallásos identitása, 
az az egyes gyülekezetek közösségeiben végzett, olykor „föld 
alatti", csendes szolgálatnak volt köszönhető. Fiatal lelkészek és 
világi állásban levők is sokszor titokban foglalkoztak gyermekek
kel és az ifjúsággal, kirándultak velük, és eközben plántálták belé
jük a Biblia üzenetét, a hit igazságait, és nevelték őket keresztyén 
életszemléletre, egyházszeretetre. 

Bizonyos tekintetben ilyen volt a fóti Mandák 
Intézetben folyó „kántorképző" munka. Kiss János^' 
vezetésével a téli és nyári tanfolyamok sokasága 
áldásos kohója volt a belső, lelki életnek. Azok a 
fiatalok, akik Kiss János lelki és pedagógiai, hitbeli és 
erkölcsi nevelő munkája nyomán kerültek bele az 
egyházi élet vérkeringésébe, később - mint kántorok, 
lelkészek vagy gyülekezeti vezetők - meghatározó szerepet vittek. 

A templomfalak közé szorult egyházi életnek nagy erőfor
rása volt az egyházzene. Zalánfy Aladár orgonaművész biztatá

sára Johann Sebastian 
Bach passiói és oratóriu
mai a legádázabb idők
ben is megszólaltak a 
Deák téri templomban a 
Lutheránia énekkar elő
adásában, Weltler Jenő 
karnagy odaadó vezeté-

A Lutlieránia énekkar sével. 

Kiss János 

Tanító, karizmatikus pedagógus. 
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Szokolay Sándor 

r ^^ A Szokolay Sándor'® (1931-) által komponált 

,dPe ' kantáták is vonzották a zenekedvelőket. Gáncs 
JT Aladár orgonista-lelkész Nyíregyházán, az auto

didakta bányász-karnagy Nagy Dániel oroszlányi 
együttesével a zene Istent dicsérő nyelvén prédi
kált. A Kodály-tanítvány Sulyok Imre'^ elsősorban 
magyar műveket szólaltatott meg kelenföldi ének
karával. A budavári Schütz kórus Csorba István 

vezetésével a Schütz-életmű megszólaltatására vállalkozott. Orgo
nistájuk, Peskó György orgonaművész pedig Bach-koncerteket 
adott. Az izmosodó egyházzenei élet tette szük
ségessé az egyházi kórusművek gyűjteményes 
kiadását, majd a teológiai „újulás" új énekes
könyv készítését igényelte. Ennek szervezője 
Trajtler Gábor®" egyházzenei igazgató lett. Alapos 
himnológiai munkával és ökumenikus nyitottság
gal készült az új énekeskönyv, magán hordozva a 
kor bélyegét. Első kiadása 1982-ben jelent meg. 

Már az énekeskönyv előtt új A^endflt vezettek be 
1963-ban Prőhle Károly teológiai tanár (1911-2005) összeállítá-

sában®^ s ez egységessé tette az evangélikus egy
házi szertartások rendjét. A már régóta munkál
kodó protestáns bibliafordító csoport 1969-ben 
készült el az új magyar bibliafordítással®^. 

Az egyház és állam közötti „jó viszony" - első-

á*^ ' ^^^^ sorban a Káldy Zoltán püspök iránti állami biza-
J l ^ H lom - révén vált lehetségessé, hogy a magyar 

ifj. Prőhle Károly evangélikus egyház újra bekapcsolódjék a külön-

Trajtler Gábor 

^^ 2001 decemberében Corvin-láncot kapott. 
^ Sulyok Imre (1912-2008) orgonaművész, zeneszerző, zenetörténész és egyház

zenész. 1952-1975 között tizenhárom zenekari kíséretes, kantáta méretű kórusművet 
mutatott be kortárs szerzőktől (Gárdonyi Zoltán, Sulyok Imre). 

" Trajtler Gábor (1929-) orgonaművész, lelkész. Deák téri orgonista. 
®̂  Munkatársai: Benczúr László és Várady Lajos. 
®̂  Ezekben az években egzegetikai sorozatot indítottak a Szentírás különböző 

könyveihez készült kommentárokkal. 
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Hafenscher Károly 

böző nemzetközi egyházi szövetségek külügyi 
munkájába. A Lutheránus Világszövetség (LVSZ) 
és a Vatikán közötti párbeszéd teológiai szak
bizottságában Vájta Vilmos (1918-1998), az 1943 
óta Svédországban élő evangélikus hittudós mel
lett Hafenscher Károly (1926-) budapesti lelkész 
kapott helyet. Különösen jelentős lépésnek mond
ható az, hogy a Lutheránus Világszövetség genfi 
központjában kapott feladatot 1973-tól Nagy Gyula (1918-) 
teológiai tanár, majd az ő püspökké választása után, 1982-től 
Harmati Béla. Az evangélikus egyház képviselője az Egyházak 
Világtanácsának és az Európai Egyházak Konferenciájaként 
ismert egyházszövetségeknek a munkájában is részt vett. 

Az evangélikus Teológiai Akadémia visszanyerte a tudo
mányos promóció jogát, habár kezdetben csak azoknak adtak 
lehetőséget doktori cím szerzésére, akikről bizonyos volt, hogy 
alkalmazkodnak a diakóniai teológia követelményeihez. Természe
tesen igen sok lelkész addig is végzett komoly teológiai munkát, 
ezért hasznosnak és célszerűnek bizonyult teológiai szakcsoportok 
létesítése, amelyekben professzorok vezetésével posztgraduális 
munkaközösségi tevékenységet folytattak 1968-tól. 

Az állam által limitált lelkészképzés miatt megfogyatkozott a 
lelkészek száma. így a kevés lelkész összevont gyülekezeteket 
gondozott, s a messzire terjedő szórványokkal való kapcsolattartás 
nagy testi-lelki erőfeszítést igényelt. Vasárnaponként három
négy istentiszteletet is el kellett látniuk. A lelkészhiány kényszerí
tette rá a püspököket a női lelkészek ordinációjának bevezetésére 
1972-től, 1979-től pedig a hároméves levelező teo
lógiai tanfolyam megindítására. 

Ugyancsak 1979-ben jelent meg a Diakonia mint 
új értelmiségi folyóirat Veöreös Imre lelkész igé- H ^ k ^ íf 
nyes szerkesztésében. Ugyanebben az évben nyíl
hatott meg többéves előkészítő munka után Fabiny 
Tibor teológiai tanár irányításával, szervezésével 
az Evangélikus Országos Múzeum a Deák téri Fabiny Tibor 
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Evangélikus Országos Múzeum 

egyházi épületben. Mindezek 
jelezték, hogy az 1980-as évekre 
fokozatosan enyhült az állami 
valláspolitika szorítása. Lassan 
formálissá vált a vezető tiszt
ségek betöltésének előzetes 
engedélyezése, és külső cenzúra 
helyett az egyházi vezetőség 
jóváhagyása volt szükséges. 

Luther Márton születésének 
fél évezredes jubileumán Luther 

Emlékbizottságot alakítottak, számos kiadvány született, tudo
mányos ülésszakra is sor került, amelyen első ízben vehettek 
részt aktívan világi tudósok is. A gyülekezetek életének színese
dését és gazdagodását jelentette a testvérgyülekezeti kapcsolatok 
engedélyezése - először finnországi egyházközségekkel. Nem 
csak a hazai valláspolitikai légkör változott. Enyhülés történt az 
egyházi világszervezetekben is a kelet-közép-európai egyházak 
megítélésével kapcsolatban. A Lutheránus Világszövetség (LVSZ) 
1950-ben Ordass püspök igazságtalan elítélésére még azonnal 
reagált, bírálatot gyakorolva a Magyar Evangélikus Egyház -
mint egyik tagegyháza - magatartása miatt, és Ordass püspök 
másodszori félreállításakor, 1958-ban is tiltakozó levelet küldött 
a magyar egyházi vezetőknek, de az 1970-es évek elejétől figyelem
re méltó irányváltásnak lehettünk itt is tanúi. Egyre gyakoribbak 
lettek a Magyarországra tett hivatalos látogatások. 

Felmerült annak a lehetősége, hogy az LVSZ végre egy szocia
lista országban tarthatná ülését. A Végrehajtó Bizottság 1980-ban 
elhatározta, hogy Budapest legyen a következő világgyűlés szín
helye. Ezt nagy jelentőségűnek tekintették a konfliktusoktól 
terhes világban. Carl Mau főtitkár nyilatkozata tükrözte a pozitív 
elvárásokat: „Meggyőződésünk, hogy a kölcsönös bizalom építése 
az észak, dél, kelet és nyugat népei közötti kapcsolat javára válik, és 
jelentősen hozzájárul a békéért folytatott sikeres munkálkodáshoz." 
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Az 1984 nyarán a magyar fővárosban megrendezett evangé
likus világgyűlés fényes élménye lett a magyar evangélikusságnak. 
Sok évtized után ország-világ nyilvánossága előtt jelenhetett 
meg az evangélikus egyház. A tömegkommunikáció megemlé
kezett és hírt adott az eseményről. Két héten át a Budapest Sport
csarnokban folytak az összejövetelek, s a külföldiek az ország 
minden részét meglátogatták. Káldy Zoltán püspök sikereinek 
csúcsára érkezett azzal, hogy az 52 millió tagot számláló Luthe
ránus Világszövetség az elnökévé választotta^^ bár a kulisszák 
mögött sejteni lehetett, hogy nincs minden rendben. 

Az történt, hogy a külföldi tanulmányúton lévő Dóka Zoltán 
hévízgyörki lelkész az LVSZ elnökségéhez nyílt levelet juttatott 
el, amelyben kemény kritikát gyakorolt Káldy Zoltán püspök-elnök 
egyházvezetői tevékenységéről, s az általa képviselt „diakóniai 
teológiáról". Feltárta, hogy milyen tragikus meghasonlást teremtett 
ez a téves tanítás az evangélikus egyházban, hiszen az Ágostai 
Hitvallásnak az egyházról szóló tételével teljesen szemben áll ez 
a teológia, és az evangélium etikai ideologizálásával érdem
kegyességgé torzítja azt. A „diakóniai teológia" kizárólagossága 
lehetetlenné teszi az egyházon belüli vallásszabadságot, ugyanis 
aki azt nem fogadja el, egzisztenciális fenyegetettségnek van 
kitéve, és az állam ellenségének tüntetik fel. 

Káldy Zoltánnak kezdettől fogva voltak riválisai az egyházban, 
azonban - saját kifejezésével élve - sorra „lekörözte" őket. Elvesz
tette velük, mint sok mással is, a testvéri kapcsolatot. Előbb az 
LVSZ, majd a hazai egyházvezetés is hallgatni akart a levélről. 
Ez azonban nem sikerült annak ellenére, hogy értékelésében 
ellentétek mutatkoztak. Az egyházvezetőség megtorláshoz folya
modott, amit a lelkészek jelentős része nem helyeselt, s így Káldy 
püspök kénytelen volt kilátásba helyezni a „diakóniai teológiáról" 
való eszmecserét. 

*̂  Ján Michalko szlovák vezető püspök szerint: „.. .mindegyikünknek irt, és megkísé
relte, hogy nyomást gyakoroljon ránk. Egyáltalán nem értem, hogyan tehette meg ezt a szamár
ságot." (Per L0nning: Bergen, 1942 - Budapest, 1984. In: Keresztyén Igazság, 2001. ősz, 5. o.) 
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Az evangélikus egyház életének radikális megújulását ekkor 
már többen szorgalmazták. Ezeket a törekvéseket legtisztább 
formájukban a Testvéri Szó című nyilatkozat fogalmazta meg. 
Ennek elveit még 1985 novemberében munkálták ki aláírói**, 
akik hangsúlyozták: törekedni kell, hogy a gyülekezetek az Igével 
és a szentségekkel élő eleven testvéri közösségek legyenek, át 
kell gondolni az egyház szervezeti felépítését. 

A Testvéri Szó első szövegezése, aláírásokkal 1986. március 17-én született, 
április 9-én Frenkl Róbert és Rőzse István adta át Nagy Gyula püspöknek. 
(Szerkesztésében id. Kendeh György is aktívan részt vett.) 

Két apró kelenföldi vonatkozás: 
1. 1986 áprilisában már igyekeztek Kari Károly egyházmegyei felügyelöt 

bekapcsolni. 
2. Augusztusban Nagy Gyula püspök kérdeztette Szebik Imrén keresztül: 

igaz-e, hogy „Kelenföldön a templom előtt osztogatják?" 
1986. október végén Miklós Imre az ÁEH-ból felhívta Frenkl Róbertet, 

és november 5-én jelezte, hogy belső egyházi ügynek tekinti a Testvéri Szó 
kérdését.^^ 

A 20. századi magyar egyháztörténeti összefoglalás első megjelenésekor 
Dóka Zoltán más eseményeket tartott hangsúlyosabbnak: „Nagyon sajnálom, 
hogy Bencze Imre írásában hamis képet fest egyházunk közelmúltjáról s benne 
a Testvéri Szó-mozgalomról is. Kihagy, elhallgat történelmi tényeket, jelensé
geket, másokat viszont átfest, enyhít, jelentéktelennek minősít..." „A Kiáltó 
Szó egy hangosabb Testvéri Szó volt. Bencze Imre meg sem említi tanulmá
nyában ezt az iratot." (Dóka Zoltán, 1989. július 25.^' 

Ifj. Fasang Árpád és Koczor Miklós egyöntetű szóbeli közlése szerint éppen 
ellenkezőleg: a Kiáltó Szó már akkor visszhangtalan volt - „lefutott", elkésett, 
időszerűtlen dolog -, ezért hatástalannak bizonyult. 

^̂  Ifj. Bence Imre, Bottá István, Csepregi Zsuzsanna, Dóka Zoltán, Dóka Zoltánná, 
ifj. Fasang Árpád, Frenkl Róbert, Gadó György, Gadó Pál, Ittzés Gábor, Ittzés Nóra, 
id. Kendeh György, Koczor Miklós, Koczor Zoltán, Rőzse István, Thurnay Béla, 
Virágh Szabolcs, Zászkaliczky Pál, Zászkaliczky Péter. 

5̂ História, 2002/1/21. 
^^ Nem voltam egyedül II., Mevisz, Budapest, 1999,139-140. o. 

7 2 



Fontosnak tartották a lelkészképzés lelki és tudományos 
színvonalának emelését, hogy növekedjék a kölcsönös tisztelet és 
szeretet. A teológiai tisztázódás mellett szót kapott az az igény, 
hogy a többi felekezethez hasonlóan az evangélikusoknak is 
legyen saját középiskolájuk. Javasolták, hogy országos megbeszélé
seken testvéri légkörben foglalkozzanak az egyház kérdéseivel. 

Káldy Zoltán püspök 1986-ban bekövetkezett 
súlyos betegsége miatt erre nem kerülhetett sor. 
Hosszan tartó akadályoztatása alatt és halála 
(1987. május 17.) után Sólyom Károly paksi esperes 
látta el a püspökhelyettesi teendőket. 1987 október 
24-én iktatták be utódját, a genfi külszolgálatból 
hazahívott Harmati Béla (1936-) egykori teológiai 
tanárt a Déli Egyházkerület püspöki tisztébe.^^ Harmati Béla 

1984-ben a Budapest Sportcsarnok adott otthont az LVSZ nagygyűlésének 

' \ 

^'^ A beiktatás még az ÁEH elnökének, Miklós Imrének az asszisztálásával 
történt, formálisan tehát még pártállami jóváhagyással. 
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Az egyház a rendszerváltás után (1988-1996) 

A politikai rendszerváltozás hajnalán, 1988 decemberében*^ az 
evangélikus országos presbitérium határozatot fogadott el a 
félreállított lelkészek, egyházi személyek rehabilitációjáról. Ez 
már friss levegőt jelentett az egyházi életben, még ha személyi 
változás nem is történt az egyházvezetésben. 

1989 márciusában alakult meg Boleratzky Lóránd egyházjogász 
elnök és id. Kendeh György lelkész, titkár vezetésével az Ordass 
Lajos Baráti Kör (OLBK) '̂', hogy a sokat szenvedett püspök mun
káit, életútját, hitvalló példáját megismertesse az utókorral. Újra 
megindították a Keresztyén Igazság című folyóiratot, amelyben 
dokumentációk mellett veretes teológiai tanulmányok látnak 
napvilágot. 

Az Evangélikusok Közössége az Evangéliumért (EKE) hit
ébresztő, evangélizáló raunkaközösséget alakított. Majd újraéledt 
a Luther Szövetség lelkes fiatal értelmiségiekkel, hogy törleszt-
hessék az adósságot a nagy reformátorral szemben, s iratait, 
műveit magyar nyelven tegyék hozzáférhetővé. 

Újra benépesültek a belmissziós telepek, megindultak a hit
erősítő csendesnapok, a körzeti konferenciák. A Magyarországi 
Evangélikus Ifjúsági Szövetség (Mevisz) mozgósította és össze
fogta a fiatalokat, hogy segítő szolgálatot indítsanak „Bárka-
csoportjaikkal" a hátrányos helyzetűek, a társadalomból ki
rekesztettek között, mert meggyőződésük szerint: „Nincs más 
választásunk, mint az életünket osztani meg egymással." 

1989. szeptember 2-án díszes ünnepély keretében a Budapesti 
Evangélikus Gimnázium (Fasor) tanévnyitójával megvalósult a 

Az országos persbitérium már 1988 decemberében döntött a zsinat összehívá
sáról is. 

^' Az OLBK már 1988 decemberétől működött, de hivatalos megalakulása 1989. 
március 18-án volt. (Rőzse: A halál árnyékának völgyéhen, 74. o.) 
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régi álom: közel negyven év után újra megkezdhette működését 
egy evangélikus egyházi középiskola. Azóta az evangélikus egy
ház szerte az országban tíz gimnázium évfolyamait indíthatta el. 
Ezenfelül öt kollégium, három általános iskola és tíz óvoda 
kezdte el működését egyházi vezetéssel, hogy az egész magyar 
társadalomnak szolgáljon vele. Az államtól visszakapott egyházi 
ingatlanok, a kárpótlás és a Bajor Evangélikus Egyházzal kötött 
testvéregyházi megállapodás révén több új templom, iskola, 
szeretetintézmény építésére, bővítésére is sor kerülhetett. 

Még 1989 decemberében alakult újjá a Fébé Diakonissza
egyesület Túrmezei Erzsébet főnökasszonynak, az egyház elismert 
költőjének és Madocsai Miklós lelkésznek a vezetésével. Később 
megindult a győri Evangélikus Diakonissza Anyaház munkája 
is Lupták Gyula lelkésznek és feleségének, Bartos Piroskának az 
irányításával. 

Felépült az evangélikus lelkészképzés tudományos műhelyének 
új otthona, az Evangélikus Teológiai Akadémia"^" Zuglóban, 
amely 1990-ben visszanyerte egyetemi rangját^^ Megindult a hit
tanárképzés, és örvendetesen növekszik a teoló
giai hallgatók száma. 

Az országos felügyelői tisztségre Frenkl Róbert 
orvosprofesszort választották^^, az Északi Egyház
kerület püspöki tisztségében pedig a nyugalomba 
vonuló Nagy Gyula átadta helyét Szebik Imre 
budavári esperesnek, akit 1990. március 17-én 
i k t a t t a k b e . • - • , Szebiklmre 

^° Története olvasható: Az Evaiígélikus Hittudományi Egyetem jubileumi ünnepe. 
Fabiny Tibor előadása. (A Lelkipásztor mellékelte, 1992/2.) 

^̂  Rektora Reuss András, aki Prőhle Károllyal a Rendszeres Teológiai Tanszék 
vezetője. Az Ószövetségi Tanszéken Muntag Andor és Jutta Hausmann, az Újszövetségi 
Tanszéken pedig Cserháti Sándor tanít. Az Egyháztörténeti Tanszék vezetője Fabiny 
Tibor, a Gyakorlati Tanszéké Szabó Lajos. Szentpétery Péter a Vallás- és Társadalom
tudományi Tanszéknek, Trajtler Gábor az Egyházzenei Tanszéknek a vezetője. Az 
Evangélikus Teológus Otthon igazgatója Zászkaliczky Pál lelkész. (1994-96 között.) 

'^ 1989. december 6-án iktatták be. 
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újjáalakult a Magyar Evangélikus Külmissziói Egyesület 
(EKME) is, és az Evangélikus Rádiómisszióval megerősödve, 
a határon túlra is tekintve hirdeti az evangéliumot. 

Az evangélikus egyház törvényalkotó zsinatát 1991 júniusában 
nyitották meg. Azóta rendszeres időközönként üléseznek a 
zsinati atyák, hogy megalkossák az evangélikus egyház új alkot
mányát, és lefektessék szolgálatának további irányelveit^^. 

A 20. századi evangélikus egyház életére visszatekintve láttuk 
kísértéseit, próbatételeit, és figyeltük erőfeszítéseit, küzdelmeit, 
hogy küldetésének eleget tehessen. Tagjaiban el-elbukhatott, de 
Ura mégis megtartotta, és időről időre lehetőséget adott az újra
kezdésre. A régiek az egyházat sokszor hajóval ábrázolták, árbocán 
ezzel a felirattal: „Fluctuat, nec mergitur!" Hánykolódik, de nem 
merül el. 

A történelmi távlat hiánya még nem teszi lehetővé az objektív 
és alapos egyháztörténeti feltárást, de a század nagy viharait 
átélt nemzedék a millecentenárium esztendejében is az egyházat 
megtartó Úristenben bízva néz az új évezred elé. 

^̂  1995. október 3-án az egyházkerületi bíróság rehabilitálta Ordass Lajos 
püspököt, 1996. november 15-én pedig Túróczy Zoltánt. (Keresztyén Igazság, 1997. 
nyár, 31. o.) 
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