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I. RÉSZ. 

Az egyház története 
a Türelmi Rendelettől napjainkig. 

1. Az egyház tprténetének áttekintése a 18. századig. 
1. Jézus Krisztus azt a megbízást adta tanítváiiyaiiiak, hogy 

beszédét hirdessék minden népnek, s kereszteljék meg őket az Atyá
nak, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Ehhez azt az ígéretet 
fűzte, hogy híveivel mindig eg\üt t lesz a világ végéig (Máté ev. 
28. 19—20). Jézusnak ez a parancsa és ígérete az egyJiázban válik 
valóra. Az egyházban gyűjti össze Jézus Krisztus a híveit és tartja 
eleven közösségben önmagával és egymással; az egyházat pedig Isten 
igéjével és a keresztség s az úrvacsora szentségével tartja fenn és 
építi tovább. 

2. Az egyház történetének első liárom évszázada igen nehéz 
megpróbáltatás volt. A zsidóság, majd a római birodalom is ellen
sége volt a keresztyénségnek. Időnként kemény üldözésekkel próbál
ták Krisztus híveit megfélemlíteni és hitük megtagadására rábírni. 
Az evangélium azonban eresebbnek bizonyult minden ellenségnél, 
mert ,,Istennek hatalma áz. mindén hívőnek üdvösségére" (Róm. 
1, 16). Pál apostolnak s utána számos más apostoli lelkületű ige
hirdetőnek munkássága révén eljutott az e\-angélium a római biro
dalom legnagj'obb részébe. Elsősorban a Földközi-tenger környékén 
keletkeztek keresztyén g\TÍlekezetek, Kelet felé pedig még a római 
birodalom határain túl is (Perzsia, Örményország). A keresztyén 
vértanuk hite és kiomlott vére gazdag termést hozó magvetés volt, 

3. A negj-edik század elején az egyház felszabadult a nyomás 
alól: Nagy Konstantino.sz császár a keresztyéns% mellé állt. Nagy 
Theodoziosz császár pedig a keresztyén vallást a római birodalom 
hivatalos államvallásává tette- (380). Ez a diadal azonban nagy 
veszedelmet is hozott az egyházra. Az addig elnyomott egyház most 
már hatalomra, uralomra törekedett. A i^üspökök eg\"más közt ver
sengtek a hatalomért; a birodalom két fővárosának: Rómának és 
Konstantinápolynak püspöke pedig az elsőségért. Ez a versengés — 



azonkívül még a keloti és nyugati gonddlkodásbeli különl>sések foly
tán támadt eltérések az egyházi tanításiban és szokásokban — rövi
debb ideig tartó ismételt szakadások után végül is a keleti és nyu
gati egyház végleges kettészakadását okozta (1054). Keleten a bi-

. zánei-görög császárságot az iszlám-hitü (mohamedán) arabok gyön
gítették, majd a törökök megdöntötték. A keleti egyház súlypontja 
ekkor Oroszországba tevődött át. 

4. A nyugati egyház vezetése vci'senytárs nélkül a római püspök, 
a pápa kezébe került. A n>-ugati egyház nagj- térítő buzgalmat tanu-
sított a még pogány európai népek megtérítése és kiművelése terén, 
l̂ jiiuek vsorán a magyal' nép is a nyugati egyhá-z közösségébe kap
csolódott be. Bármennyire nagy jelentőségű is ez a tény az egyház 
külső terjeszkedése szem^wntjából, másrészt sajnálatos, hogy az egy
ház nem a tiszta evangélivmii liitet hirdette és terjesztette. Az egy
ház maga vetette meg, sőt hamisította meg: Jézus Krisztus tiszta 
evangéliumát, tanításával, istentiszteletével és életével egyaránt.. 
Jézus Krisztus legnagyobb ajándékát: az TÍr\'aesora szentségét Isten
nek bemutatott áldoznitá változtatta (mise-áldozat) ; e miatt a hívők 
közt is éles választóvonalat vont a papol- és laikvsok megkülönböz
tetésével (áldozatot csak pup mutathat be). A szentháromságos egy 
Istenben való hit és tisztelete mellé a szentek, ezek kéjíeinek, erek
lyéinek tisztelete, továbl>á az emberi jócselekedetekben, búcsúkban, 
szerzetesi életben való bizakodás lépett. A legsúlyosabb eltévelyedés 
azonban maga a pápaság intézménye s annak isteni tekintéllyel való 
felruházása volt. YIII . Píonifáeiusz |)ápa egyenesen azt hirdette, 
hogy a pápának való engedelmeskedés az üdvösségrejutásnak elen
gedhetetlen feltétele. A pápák törekvései az egyházi hatalmon felüT 
még a világi hatalom korlátlan gyakorlására is — sok bajnak, hábo-
TÚskodásnak előidézőivé lettek. 

]\lindezek miatt szükség volt az rgnhás reformációjára_ vagyis 
evangéliumi alapjára és hivatásához való visszavezetéííére. Történtek 
is erre különféle kísérletek, de sikerre nem vezettek, mert csupán 

. emberi próbálkozások voltak, s nem tudták az evangéliumot a maga 
teljességében és tisztaságában újra feltárni. 

5. Az egA'ház refonnáeióját, evangéliumi megújhodását az egj'-
ház Ura a 16. század első felében Luther Márton által végiezte el. 
Az egyház refoi-mációja íiz egész eg.vháznak, minden népnek szóló 
szolgálat volt. Európa legtöbb orezágában nagj* örömmel is fogadták 

. s az északi népek (dánok, norvégek, svédek, finnek, észtek) teljesen 
a híveivé lettek. Azonban a l>utherral és munkájával való szoros 
kapcsolat hiánya miatt a Ijuther-féle reformáció mellett a reformá
ciónak más, különálló irányai is keletkeztek: a svájci (a Zwingli- és 
Kálvin-féle), valamint az angol reformáció (angol államegyház). 
Magyaroi-szágon a nép nagy többsége a lutheri információ szerint 
meg-ójult evangélikus egyház hívévé lett; a 16. század második felé-



l)eii azonban sok helyütt a reformáció svájci iránya foglalt t-eret. 
Erdélyben pedig a reforniá«iótól teljesen különálló antitrinitárius 
(szentháromságtagadó) irány is sikereket ért el, sőt egyházi szerve
zetbe is tömörült (későbbi nevük: nnitáririsok). 

A pápás római e^j-ház a reformációt elutasította, híveivel az 
egyházi közösséget is megtagadta. Ezért a lutheii refomiáció által 
megújhodott egyház, az evangéliumhoz való kötöttségének és az abból 
élő igazi egyházzal való megszakítatlan összefüggésének kifejezéséül 
magát evangélikus egyháznak nevezi. 

A római egyház utóbb minden eszközzel: véi*;s üldözésekiiel, 
sőt háboi-úk kirobbantásaval (schmalkaldeni háború, hai-mincéves 
háboiTi) is igyekezett az elvesztett területeket visszaszerezni. De^ 
Jíisebb teiTilcteken elért sikerektől eltekintve, a reformáció' í^redmé-
nyeit megsemmisítenie nem sikerült. ^ 

6. A iieformáció utáni nemzedékek olykor már emberi eszközök
kel is igyekeztek megtartani és biztosítani a refonnáció örökségét. 
Az oríhodoxia (igazhitüség) az emberi ész segítségével igyek-ezett az 
evangélium taifalmát a tiszta tanítás fomiájában megőrizni. Ezzel 
jó szándéka ellenére is bizonyos korlátok közé szorította Isten igéjé
nek eleven ható erejét. A 17. században jelentkező pietizrnus viszont 
a keresztyén hitnek az egy^ ember életében (kegyesség) való meg-
bizflnyítását kívánta. Ennek is volt az egyház számára áldásos ha
tása, de veszélye is, mert az egyes embert sokszor függetlenítette az 
egyháztól. Ebben már annak az új szellemnek a hatása jelentkezett, 
amely azután a IS. század ,.feh-iM{josodás"-múí nevezett mozgalmá
ban új helyzetet, s ezzel együtt komoly veszélyt is liozott az egy
házra. N 

2. A felvilágosodás. 
1. A felvilágosodás lényege és megnyilvánulásai. A 17. szá

zad közei)e óta Hollandiából és Angolországból kiindulva Európá
ban a felvilágosodás7iak nevezett új szellemi irány kezdett terjedni, 
s a 18. század második felében mindenfelé uralomra is jutott. Az 
elnevezés arra utal, hogy az ember önmagát és a világot minden 
tekintélytől függetlenül, a saját értelmével, eszével kezdte szem
lélni. Csak azt fogadta el valónak, amit meg tudott tapasztalni, és 
igaznak azt, ami észszerű volt. Ezt a szellemi magatartást raciona
lizmusnak nevezik (ratio = ész). 

A felvilágosodás ós ennek racionalizmusa szembefordulás volt 
a vallásos világszemlélettel és minden egyházi tekintéllyel. A ter-
Jnészettudományok fellendülése a természet világára irányította a 
figyelmet: ezért csak azt ismerték el az élet számára is kötelező 
tön-énynek, amit a természetből ki lehetett olvasni. így lett a társas 
élet föszabályozója a természeti jog. Ez elsősorban az egyémiek a 



szabadságát hirdette. Az egyének azonban a köz<>s eélok érdekében 
önként társulnak, s ebben a társulásban jogaik egy részéről lemon
danak, illetve azt egy vezetőre níliázzák rá. A legmagasabb r endű 
táitíulás az áUam. Az állam biztosítja alattvalóinak földi jólétét, 
boldogulását. Ennek a eélnak kell minden mást alárendelni, még a 
vallást is. De azért az állam a különböző vallások és egyházak i ránt 
türelmet tanúsít , sőt szabadságot enged nekik, ha a közérdeket nem 
ísértik. Jellemző a felvilágosult uralkodó egyházpolitikai felfogására 
Nagy Fr igyes porosz király kijelentése: „ A vallásokat mind meg 
kell tű rn i , — mert itt mindenkinek a maga módján kell üdvözülnie." 
Ekkéi>pen a felvilágosodás véget vetett a vallási üldözéseknek és 
meghozta vagy előkészítette az általános vallásszabadságot. 

A felvilágosodás a keresztyén hi t bibliai, kinyilatkoztatási ta r 
talma helyett az ú. u. „teimészeti vallást" hirdette. Eimek az ésszel 
megegyező három főtétele: Isten léte, a lélek halhatatlansága és 

, bizonyos általános erkölcsi törvények kötelező volta. A francia fel
világosodott gondolkodók egy része azonban azt hirdette, hogy csak 
az anyag létezik (materializmus), s ezért még Isten létét is tagad
ták. Németoi"szágban az idealizmusnak nevezett Iröleseleti i rány tar 
to t ta vissza a felvilágasodást az ilyen szélsőséges következtetésektől. 

A felvilágosodás végeredményben az ember erkölcsi tökéletese
désébe és e világ haladásába, fejlődésébe vetette bizodalmát. Ezzel 
az emliert elbizakodottá tette, mert nem akart tudomást venni -AÍ. 
életet inegi'olitó büni-ől és az Isten könyörülő kegyelmére való rá
utaltságról. 

A felvilágosodás előfutárja volt már a rencicán.'-z: ennek ember- éa 
természet-dicsöílése, valamint szekuláris. azaz evilági gondolkodásmódja tel
jesedett ki a felvilágosodásban. Ebből is nyilvánvaló, hogy a felvilágosodás 
nem irható a reiormáció rovására; s éppen így az sem állitható, hogy a fel
világosodásban letl volna csak teljessé a reformáció. Tehát a felvilágosodás 
nyomán járó forradalmakat sem a reformáció szította fel. Más a reformáció 
tanítása szerinti keresztiién szabnösáy (ez t. i. Isten Lelkétől vezetett élet) és 
más a felvi'ágosodás-hirdette emberi Hznhndsáq (az egyén jogainak szabad 
érvényesülése). 

A természettudományok nagy fellendülését elsősorban Copernicus (Ko
pernikusz). Galilei. Kepler felfedezései (a világegyetem, az égitestek keringé
sének törvényszerűsége) indították el. 

A felvilágosodás egyik e'ső bölcselője a francia De.sccrle.'i (ejtsd: Dékárt, 
megh. 16.50); ő azt az elvet vallotta, hogy a valóság megismerésének egyedüli 
biztos kiindulópontja a gondolkodás (,cogito, ergo sum' := gondolkodom, 
tehát \*ngyok). — Az angol felvilágosodás bölcselői az ú. n. deizmuxf vallot
ták. F. szerint van ugyan egy világteremtő Isten, de már a világ életének 
további alakulásában Ö nem szól bele; ezt csak a saját természeti törvényei 
szabályozzák. A deizmus felfogását követő műveltek ,szabadgondolkodók*-
nak nevezték magukat. Ezek azután ú. n. ,szabad kőműves' közösségeket 
alapítottak, amelyekben titokzatos szertartások közben ,az általános ember
szeretet vallását" gyakorolták, elfordulva a keresztyén egyházak minden bib
liai kinyilatkoztatási tanításától. 

Az angol deizmus különösen Franciaországban terjedt el nagyobb mér
tékben. Itt egyik főképviselője Voltaire (ejtsd; Volter) volt. aki szellemes 



írásaiban éles gúnnyal bírálta a romai katolikus egyházat. Roiissedu (ejtsd: 
Russzó, megh.1778) pedig azt az elvet hangoztatta, hogy az embert a ter
mészet szerinti életre kell nevelni, akkor minden- jó képessége szabadon érvé
nyesülhet; tehát a bün mindent megrontó hatalmát figyelmen kívül hagyta. 
A francia felvilágosodás legszélsőségesebb, egyenesen az istentagadásig menő 
irányát az ú. n. enciklopédisták képviselték. Ez a materialista-istentagadó 
irányzat a nagy francia forradalom során felülkerekedett s erőszakkal is 
megkísérelte a keresztyén vallás teljes kiküszöbölését. 

A német felvilágosodás képviselői (Leibnitz, Wolf) a puszta természeti 
törvények mellett a szellemi erők létezését is vallották. Ekképpen legalább 
némi megértést mutattak az egyházias keresztyénség iránt is. A Kant Immá
nueltől (szül. 1724., megh. 1804) kezdeményezett ideáti-mus már elfordult 
a felvilágosodás puszta és hideg racionalizmusától, de a keresztyén hit teljes 
és tiszta evangéliumi tartalmáig ez sem juTott el. Mégis az ideálizmus volt 
az a szellemi irány, amely főképpen a magasabb műveltségiíek körében lehe
tővé tette bizonyos keresztyén, vagy legalább keresztyén színezetű gondol
kodás és erkölcsi felfogás érvényesülését. 

A felviiágosodás az egyéni szabadság, valamint a vallási türelem gon
dolatával a társadalomban is bizonyos változást idézett elő. A rendi társa
dalom korlátai kezdtek leomlani, az emberek, még a különböző hitűek is, 
közelebb jutottak egymáshoz. Egyesek már egyenesen rajongó módon az 
összes népek és emberek testvéríesüléséről álmodoztak. Másrészt azonban a 
íelvilágosodás tijabb ellentéteket is teremtett a művelt és műveletlen, a 
„haladó" és a „maradi" (konzervatív) felfogásúak között. 

2. A felvi lágosodás az evangélikus egyházban. A felvilágo
sult korszellem a protestantizmus területén s így az evangélikus egy
házban is érvényre jutot t . Felvilágosult és racionalista teológusok 
a Szentírásból is elvetendönek tar tot tak minden olyant, ami szerin
tük a józan éísszel nem fér össze; így minden csodát, Krisztus fel
támadását s általában a feltámadás hitét. A felvilágosodott lelkészek 
nem az evangélium hirdetését tekintették föfeladatuknak, hanem 
a népnek hasznos dolgokra (pl. okszerű gazdálkodás stb.) való neve
lését. Még a prédikációkban is sokszor ilyen tisztára evilági dolgok
ról beszéltek. Azt gondolták, hogy nekik is elsősorban az emberi 
haladást, az evilági jólétet kell szolgálniuk. 

Kzzel az evangélikus egyházban is komoly veszélybe ju to t t az 
evangéliumnak teljes és tiszta hirdetése. Egyes orthodox teológusok 
és lelkészek határozottan szembeszálltak ugyan a feh'ilágosodás ve
szedelmével, de mégsem tudták megakadályozni, hogy ez a szellem 
egy időre uralkodóvá ne váljék. 

A felvilágosodott teológusok az Istenben való keresztyén hitet úgyszól
ván csak az Isten jóságos gondviselésébe vetett hitre korlátozták. Ügy beszél
lek erről, mintha Isten a benne hívőket elsősorban földi jóléttel, boldogsággal 
jutalmazná. A keresztyén vallás lényegét pedig leginkálib az erkölcsiségben 
látták. Ügy beszéltek az ember jóra való képességeiről, ..Erényeiről", mintha 
bűn nem is volna, vagy mintha a rosszat felvilágosítással, tehát annak isme
retével már el is lehetne kerülni. 

A racionalista prédikálásra jellemzők az ilyen példák: a magvetőről 
fzóló példázat alapján a helyes mezőgazdálkodásról beszéltek; akadt olyan 
prédikáció, amelyik Jézus születésének története alapján, mivel ott istállóról 
is szó van, az állattenyésztés hasznáról szólt; Jézus elfogatásának története 



kapcsán a kakas inegszólaiása arra indilolt egy lelkészi, hogy a korán kelés 
h.asznáról beszéljeo. 

Az. énekeskönyveket szintén ebben a racionalista szellemben alakították 
át. Akárhány mely bibliai hitet sugárzó éneket vagy egyszerűen elhagytak, 
vagy racionalista szellemben alakították át (még az „Erős vár"-t is). 

Ebből a íel\ilágosodott korszakból szinte idegenként emelkedett ki az 
evangélikus egyházi zene legnagyobb mestere: Bach János Sebestyt'n (szül. 
1685., megh. 1750). Hatalmas alkotásaiban (Máté- és János-passió, oratóriu
mok, korál-teldolgozdsoki a tiszta és mély evangéliumi (lutheri) hit szólal 

.meg; zenéjének szín- es hanggazdagságában és ennek felépítésében azonban 
észievclieló' a barokk izles s némileg a ielvilágosodás hatása is 

3. A felvi lágosodás és a római katolicizmus. A római kato-
liktis egyház ugyancsak erősen megérezte a felviiáo-osodás hatását . 
Elsősorban abban a nagy felháborodásban, amely éppen a római 
katolikus országokban (Portugália, Spanyol-, Franeiaoi-szág) a > -̂
zsuita-rend ellen tört ki. Ennek következtében X I V . Kelemen pápa 
1773-ban fel is oszlatta a jezsuita-rendet. 

Különösen síilyos cüa^iás érte a római katolikus egyházat FraJicia-
országban. ahol a forradalom, egyházellenes intézkedései követki>zté-
ben elvesztette óriási vagyonát, hatalmát, s ezt már később sem tudta 
teljesen visszaszerezni. A gallikánizviusnak nevezett, szabad franeia-
uemzeti egyházat kívánó mozgalom újra megerősödött. 

Németországban és Magyarorezágon / / . József egyházpolitiká
j ában („jozefinizmus"J érvényesült erősen a felvilágo.sodás hatása. 
I I . József nemesak a nem-katolikusoknak biztosított országaiban tü
relmet, hanem a római katolikus egyház belső életét is a pápátÁl 
függetlenül maga akarta szabályozni és megreformálni. 

Németországban ezen kívül a fehroniánizmus újra felelevenítette 
azt a gondolatot, hogy az egyház legfőbb feje és képviselője nem a 
pápa . hanem az egyetemes zsinat. 

i l lndezen felül a római katolikus egyház papjai és hívei széles 
rétegének gondolkodásában és életében is megérezte a f(4vilá.2'osodás 
gyengítő hatását. 

XIV. Kelemen pápának a jezsuita-rendet feloszlató rendelete (, Dominus 
ac redemptor iioster" kezdetű brévéje) igen súlyos vádirat a jezsuiták ellen. 
Maga a pápa állapítja meg, hogy a jezsuita-rend kezdettől fogva az egyházon 
belül és kívül rengeteg viszálynak, háborúskodásnak, bajnak volt az okozója. 
Éppen ezért az egyház és a keresztyén társadalom békéje érdekében kell a 
jezsuita-rendet örökre eltörölni. (Ezt az ..örökre" szóló rendelkezést néhány 
évtized múlva, 1814-ben mégis sikerült hatálytalaníttatni s a jezsuita-rendet 
visszaállítani.) 

A fcbroiiinni-miis elnevezés onnan ered. hogy gondolatait Hontheim 
trieii püspök Fehmuiuít álnéven írt könyvében hirdette. 

A felvilágosodás s a vele járó forradalmak és háborúk szüntették mes^ 
az éltelmét végkép a már úgyis csak névleges ,.német-r(ímai szent biroda'.om"-
nak. Először az egyházi fejedelemségek szűntek meg (1803). ezután lS04-ben 
//. Ftrcnc császár (mint magyar király. I. Ferenc) felvette az osztník cnámiíri 
címet, 1806-ban pedig lemondott a német-római császári címről. Ezzel ez 
a német-római birodalom meg is szűnt. (Ez volt az ú. n. ..első birodalom"; 
a második birodalom az 1871-töl 1918-ig fennállott német császárság volt.) 



3. A Türelmi Rendelet. 
1. Előzmény. 11. József t rónrajutásakur Magyarországon az 

evangélikus egyház helyzete a reformátiisévai együtt országrészen
ként különbözött. Leg-jobb volt a helyzet a külön kormányzás alatt 
álló Erdéhjben. De a római katolikus egyház itt is élvezett kivált
ságokat. , A királyságbeli helyzetre a legjellemzőbb volt a különbség
tétel a nyilvános és a magán vallásgj-akorlat .joga között. A kétféle 
gyakorlat jogát időnként és helyenként különbözően értelmezték. Az 
üldözés akadályozta az evangélikus egyházban a lelkészi szolgálatot, 
vagyis Krisztus evangéliumának hirdetését. Az evangélikusoknak 
pedig sokfélo há t rányuk volt abból, hogy ragaszkodtak az evangélio-
mot hirdető egyházhoz. 

.4z evangéliom üldözésének ezek voUak az áhalános jelenségei: az ország 
legtöbb helységében tilos volí az evangélikus lelkészek számára az evangélioin 
hirdetése és az úrvacsora nyújtása (istentisztelet tartása); a lelkészek a leány-
cgyiiázközségekben (íiliákbani sem végezhettek istentiszteletet; az artikuláris 
helyek lelkészei egyáltalán nem mehettek ki községükből szolgálatra, még 
beteghez sem, temetni sem; a szuperintendensek nem látogathatták a gyüle
kezeteket; új templomot nem építhettek, a régieket legfeljebb különös kegy
ből nyert engedéllyel javíthatták. Az evangélikusok kötelesek voltak a római 
katolikus ünnepeket is megtartani; az iparosoknak részt kellett venniök a 
céhek körmenetein; „nem-katolikusok" nem juthattak állami hivatalba, más 
közhivatalra is csak vallásukkal ellenkező eskü tétele árán. 

2. II. József már anyja életében ellenezte a ,,nem-katolikusok" 
elleni tünehnetlenséget. Amikor t rónra jutott , mindenre kiterjedő 
politikai terve keretében hozzáfogott a vallási ügy rendezéséhez is. 
Szándékában megerősítette az evangélikus és refonnáttis egyház 
sérelmi felirata. 

3. A Türelmi Rendelet tartalma. 1781 októben-ében jelent meg 
a magyar királyság részére kiadott Türelmi Rendelet, novemberé
ben Erdé ly részére. Az egyes országok részére kiadott rendeletek 
a szerint különböztek egymástól, hogy milyen volt bennük azelőtt 
a ,,nem-katolikusok" helyzete. 

A királyságban a Türelmi Rendelet fenntartot ta a különbség
tételt a nyilvános és magán vallásgyakorlat között. De a magán val
lásgyakorlat körét kiterjesztette. JMegengedte. hog,\- az ágostai és a 
helvét hitvallásúak ott, ahol száz család van és anyagilag bírják, 
oratóriumot ( = imaházat) , iskolát, lelkészi és tanítói lakást építhet
nek. Az oratóriumnak nem lehet tornya, harangja és utcára nyíló 
kapuja. Megengedte, hogy a lelkészek kimehessenek a filiákba, a 
szu])erintendense.k végezhessék tisztüket. Általában orvosolta a sérel
meket. — Az engedmények egyúttal a „nem-eg>-esült görög szertar-
tásúak" javára is szóltak, ezeket ma görög keletieknek nevezik. 

Azonban a Türelmi Rendelet ugyanakkor mégis fenntartot ta 
a római katolikus egyház elsőbbségét, kiváltságas helyzetét; a római 
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katolikus vallást meghagyta ;,uralkodó vallás"-nak. A gyermekek 
vallását így szabta meg: ha az apa római katolikus, akkor minden 
gyermeke katolikus; iia az apa „nem-katolikus", akkor a fiúk az 
apjuk, a leányok anyjuk vallá,sát követik. 

A Türelmi Rendelet be^'ezetése az -,,igaz keresztyén türelem"-i-e 
hivatkozik. Valójában a 17. századi német természetjogi taní tásban 
gyökerezett I I . József politikája. Türelmi rendszerének föelve az 
állam haszna; mindenkinek biztosítja a lelkiismereti szabadságot, de 
új vallási közösségek szervezése nélkül. A történeti egyházak is csak 
ann>-iban kapnak védelmet az államtól, amennyiben nincs veszélyez
tetve a végső cél: az egy vallású, vagyis római katolikus vallású 
állam. 

A Türelmi Rendelet a magyar királyságra szólóan 1781 oklóber 25-én, 
Erdélyre szólóan november 8án kelt. 

A magyar királyság részére kiadott rendelet íöbb pontjai: 
„Miután meggyőződtünk, hogy minden kényszer, amely eröszakot lesz 

az emberek lelkiismeretén, a lehető legnagyobb mértékben ártalmas, ezzel 
ozemoen igen sok haszon árad ki a vallásra és az államra az igazi, a keresz
tyén szeretettől javallt türelemből, elhatároztuk, hogy ezt összes örökös tar
tományainkban szilárd törvényekkel megerősítjük." 

A rendelet az acatholicusokra, mégpedig az ágostai és helvét hitvallá-
suakra es nem-egyesült görög szertartásúakra vonatkozik. Az igaz keresztyén 
türelmei megvalósítja és megerősíti rájuk nézve az egész országban. 

1. ,^linüenütt megengedtetik nekik a magán vallás-gyakorlat. 
2. Ahol száz acatholicus család van, és van eleg£ndö anyagi eszközük, 

lehel oratóriumuk, pap és tanitólakásuk, lelkészük, tanítójuk. De ne terhel
jék rneg az adózó nepei. .A magán oratóriumok torony, harang és utcáról 
való bejárás nélkül épüljenek. 

3. Az acatholicusok az egész országban eljuthatnak közhivatalra, aka
démiai méltóságra, szerezhetnek polgárjogot, birtokot. Ez a képesség Dalmát-, 
Horvát- és Szlavonországban és némely kiváltságos szabad királyi városban 
királyi kegyből elnyerhető. 

4. Az ágostai es helvéi liitvallásúak a vallásuk elveivel egyezően esküd
jenek. 

•5. .Az acatholicusokat ne kényszerítsék, hogy résztvegyenek a katoliku
sok istentiszteletén és szertartásain. 

6, E rendelet nem dönti meg a régibb törvények és kiváltságok alapján 
nyert jogokat, másrészt fenntartja az uralkodó vallás javára meglevő orszá
gos törvényeket és kiváltságokat is. Dalmát-, Horváth- és Szlavonországban 
és némely szabad királyi váiosban magán vallásgyakorlatot is csak királyi 
kegyből enged. 

7. A vegyes hazasságolíban szűnjenek meg a reverzálisok. Ha az apa 
katolikus, minden gyern.ek a katolikus vallásban nevelendő. Ha az anya 
katolikus, a leánygyermekek nevelendök a katolikus vallásban. 

11. Ahol az acatholicusok — számuk csekélysége miatt — nem tart
hatnak iskolát, szabad gyermekeiket katolikus vagy más vallású acatholicus 
iskolába külűeni. Az acatholicus diákok nem gyijjthetnek (iskolájuk javára). 

13. Az acatholicusok meghagyandók eddig birt egyházaik (templomaik) 
birtokában. 
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!4. Az evangélikusok le/myegyházai megmaradnak nekik. Az oda kijárd 
ágostai és helvét tiitvallasú lelkészek ellen indított perek megszüntetendők. 

15. A főurak és nemesek imaházaiban a község lakói és a szomszédok. 
is részlvehefnek istentiszteleten. 

17. Felmenti a római katolikus püspököket az ágostai és helvét hit
vallású lelkészek vizitálása aló! A szuperintendensek látogathatják a vallá-
sukbeii lelkészeket. Megengedi, hogy az ágostai és a helvét hitvallású szuper
intendensek és lelkészek gyűlést vagy zsinatot tartsanak az 1715:31. törvény
cikk értelmében oly módon, hogy" előre beterjesztik a zsinat tárgyát és ez 
két (I katolikus és 1 nem-katoiikus) királyi biztos jelenlétében történik. 

18. Senkit sem szabad büntetni vallása miatt. 
4. I I . József a vallás ügyében egyéb rendelkezéseket is tett . 

Ezek (köztük például a meditáló = elmélkedő szerzetesi-endek fel
oszlatása) közvetlenül is ár tot tak a római katolikus egjháznak. De 
a pápa személyes bécsi látogatása sem tudta eltéríteni politiká.jától. 

Uralkodása alatt a Türelmi Rendeletben még fenntartot t kor
látozásokat annyira ritkította, hogy végül csak ez a különbség ma
rad t a nyilvános és magán vallásg.vakorlat közt: ahol csak-magán 
vallásgyakorlat volt, ott a nem-katolikusok is fizettek stólát és egvéb 
díjakat a római katolikus plébánosnak. 

Az uralkodó a rendelet végrehajtását is szorgalmazta. A hiva
talokba protestánsokat is kinevezett. A templomépítés engedélyezé
sét a helytartótanács helyett a vármegyékre bízta. 

II. József megtiltolta a római katolikus papságnak, hogy a római kúriá
val érintkezzék. Nem engedte meg. hogy az egyházi pöröket a kúria elé 
vigyék. Feloszlatta azokat a szerzetesrendeket, amelyek nem foglalkoztak 
iktatással vagy betegápolással. (A feloszlatott szerzetesrendek javaiból 950 
új plébániát állított fel.) Üsszelratta az egyházi vagyont, és a jövedelem egy 
részét a papok javadalmazására fordította. Eltörölte az egyházmegyei szemi
náriumokat; egyetemes papnevelő intézeteket állított fel. ezekben az ő szelle
mében kellett tanítani. Beleszólt az istentisztelet külsőségeibe is. 

II. József tehát fenntartotta ugyan a római katolikus vallás .uralkodó" 
jellegét, de azt egészen az állami mindenhatóság alá akarta vonni. Egy áüamf 
katolikus vallást szeretett volna birodalma egységes vallásául. Ezt az egyház
politikát röviden jozefinizirnisnok szokták mondani. A jozefinizmust össze 
."̂ zokták kapcsolni a gallikanizmussal és febroniánizmussal, mert ez a két 
irányzat szintén útját állta a római kúria világuralmi igényeinek. 

Gyakran tulajdonítják a francia felvilágosodás hatásának 11. József 
ííirelmi politika iát a nem-katolikus egyházak iránt. Tévesen. II. József vallást 
lüre'mességének gyökere a 17. századba nyúlik vissza, az akkori német 
természetjogi tanításba. Természetjog ^ azoknak a jogi tételeknek összes
sége, amelyek az emberi természeten alapulnak, az emberi ész parancsai. 

1783-ban II. József megszüntette a vallásügyi bizottságot, ezzel kedvező 
íordulatot adott a Türelmi Rendelet végrehajtásának. A római katolikusok 
iigyanis ellenállottak, szabotáltak. Ez annál inkább ingerelte az uralkodót 
<i rendelet végrehajtására. 1785-ben a megyéknek adta a templomépítés enge
délyezésének jogát. 1786-ban megengedte az énekes temetést és harangozást, 
torony építését, 1788-ban a. templom utcára nyíló ajtaját. 

A rendeletekkel szemben a római katolikus klérus egyre a törvényeket 
emlegette, holott korábban egy évszázadig jóformán rendietek állapították 
"leg az evangélikus és református egyház jogi viszonyait. 
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5. Következmény. Az evangélikus és a. református egyház 
nagy hálával fogadta a Türelmi Rendeletet. A gyülekezetek százai 
tettek bizonyságot arról, hogy az elnyomás alatt is fenntartotta őket 
az t>gyház Ura. Néhány év alatt kb. hét és félszáz evangélikus gyií-
lekezet éledt fel. 

Amikor azonban nyilvánvaló lett, hogy II . József be akarja 
olvasztani Magyarországot császári birodalmába és a protestáns egy-
liázakat akadályozza önkomiányzatukbah és az ifjíiság nevelésében, 
— a magj-ar protestantizmus megvesztegetlietetlenül i-észtvett a 
nemzeti ellenállásban. 

Az evangélikus és református egyház felszabadulásával újra 
lehetővé vált a magyar rendi társadalom e^'ysége. 

A „Muyyur öröm" c. röpirat (Pest, 1782.) így magasztalja a Türelmi 
Rendeletei: 

,Mit mondjak a régen várt és szívszakadva óhajtott toierantiáról. egy
másnak keresztyéni elszenvedéséről és békességes eltűréséről mit mondjak? 
Tegyem-e ezt a ti dicséreteid közibe Felséges Császár és Magyarországnak 
apostoli királya? Azt mondom, ö legszebb méltóság a földön, igen helyesen 
él az apostoli királyi titulussal. Augustana és helvetica confession levő igaz 
keresztyének, hűséges jobbágyok, békességet, egyességet szerető jó jámbof 
lakosok, jöjjetek ki,' idvezeljétek a királyt, mert ez tinéktek békességet szól, 
elveszi szivetekről a nyögést, eltörli szemetekről a könnyhuUatást, lelki sza
badsággal ajándékoz meg, mely jobb az aranynál és az ezüstnél... Jöjjetek 
ki. ti sötétben ülö gyászruhákban járó szegény árva eklézsiák, kik olyanok 
vagytok, mint a pásztor nélkül való nyáj, amelynek nincsen vezére, mint az 
árva, kinek nincsen édesatyja, mint az ügyefogyott, kinek nincs bírája, mint 
a fészkétől megfosztott madár, melynek nincs nyugodalma. Jöjjetek ki és 
örvendjetek e királynak, mert templomot hagy néktek építtetni, papokat 
enged vitetni, mint jó atya megtanít imádkozni, kik most sokan azt sem 
tudjátok, van-e Isten, van-e Krisztus.. . A király azt cselekszi, hogy ha 
régente N'inive ezerötszáz tornyokkal ékeskedett, ez ország is tündököljön 
sok ezer templomokkal.' 

1783—84-ben az evangélikus egyházban 165 anya-. 586 leánygyülekezet 
éledt fel. A feléledt református gyülekezetek számával együtt több mint 
ezerre rúgott azoknak a helyeknek a száma, ahol újra lehetett protestáns 
vajlásgyakorlat. 

A dunántúli evangélikus egyházkerületben 1781-től 1786-ig a gyülekeze
tek száma 50-ről r26-ra emelkedett. Ezért szükségessé vált az egyházmegyék 
átszervezése. 

A Türelmi Rendelet alapján épült templomok legtöbbjéhez utóbb tor
nyot emeltek. Eredeti helyzetük ma is figyelhető p'. a győri, kőszegi evan
gélikus templomnál; udvarban, torony nélkül állanak. 

A protestáns egyházaknak is sok okuk volt panaszra az állami minden-
liatósátj ellen. Különösen az iskolák és az egyházi vagyon sorsán aggódtak. 
De n. József sok helyes rendeletet is kiadott. Rákényszerítette az egyházakat 

• anyakönyvek, jegyzőkönyvek és számadások pontos vezetésére. .Miután mar 
anyja. .Mária Terézia eltörölte a papmarasztást. állandóan sürgette az egyházi 
-adózás igazságos rendezését. 

•BimmniiiiiiiinL 
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4 Az 1791-i vallásügyi törvény. A pesti zsinat. 
1. Az 1791-i vallásügyi törvény. Az 1790—91-i országg\-íílés 

végre törvényben rendezte az evangélikus és a református egyliáz 
j(jg-i életét. A római katolikus egyház uralmát védő párt ellenében 
maga a király, I I . Ijipót akarta, hogy a Türelmi Kendeletben már 
megadott szabadsá-g törvényesen biztosíttassék. Most mái' a római 
katolikusok is küzdöttek a történelmi egyházak érdekében. 

Az 1791-i vallásügyi tön'énycikk alakilag az 1608-i és 1647-i 
vallá.sügyi törvények alapjára helyezkedik. Eltörli a közben hozott 
Törvényeket és rendeleteket. Megszünteti a megkülönböztetést a nyil
vános és magán vallásgyakorlat közt. Az ország minden rendű és 
rangú lakosának mindenütt biztosítja a szabad és nyilvános vallá.s-
L;\akorlatot. Ebben őket sem a király, sem a földesúr nem akadá-
l.Mizliatja meg. Tai-talmihig nagyjából ismétli a Tüi-elmi Rendeletet. 
Visszaállítja a két protestáns egyház teljes önkormányziitát. meg
szünteti a r'ómai katolikus püspöki és főesperesi joghatóságot a pi'O-
testáns lelkészek fe le t t ; l)iztosítja iskolaalapítási és fenntartási jogu
ka t : megállapítja, hogy a protestán.sok közhivatalt viselhetnek. 

Az 1791-i vallásügyi törvény tételei közül kettő ma is igen 
i'iuito.s az evangélikus egyház életében. Az egyik ilyen rendelkezés 
'/ király legfőhh felügyeleti jogáról szól. Ez szabályozza ma is ax 
egyházi .tör\'ények alkotását: a zsinat az államfő engedélyével ül 
össze, az állarafő arra biztost küldhet, az egyházi töixények az ő 
ji')váhagyásával válnak érvényessé. A másik rendelkezés ]iedig az 
evangélikus és református egyháznak azt a jogát biztosítja, hogy 
iskolákat a lapí thatnak és ta r tha tnak fenn. 

A törvénynek a Türelmi Tí«idelethez képest új rendelkezései 
közt voltak előnyösek és hátrányosak. Igen kedvező volt. hogy a 
nem-katolikusok nem voltak többé kötelesek stólát, páx-bért fizetni 
római katolikus plébánosnak. Hátrányosak voltak például ezek: a 
vegyes házasságokat római katolikus pap előtt kell kötni. — minden 
áttérést a római katolikus vallásról be kell jelenteni a királynak. 
I'̂ zek bizony messze estek a viszonosságtól. Egy félévszázados keserű 
felekezeti harcnak vetették el a mag^'át. 

Erdélyben ugyanakkor szintén visszaállította az orazá^igyűlés 
a négy- bevett vallás egyenlőségét, sőt megtoldotta azt a görög-keleti 
»'gyház szabadságának, önkormányzatának elismerésével is. 

Az 1790—91-i 26. törvénycikk főbb pontjai: 
-Midőn a karok és rendek az örökké tartó egyetértésnek és egyesülés

nek köztük való megállapítása végett igazságosnak ismerték el. Iiogy Ma-
Syarország határain belül a vallás ügye' egyedül az 1608. és 1647. évi törvé
nyek alapjára helyeztessék vissza, és hogy következésképpen mind az ágostai,,. 
mind a helvét hitvallást követő evangélikus honlakosok örökre visszaállított 
szabad vallásgyakorlatának alapjául és szegeletkövéül az idézett 1608. évi. 
Koronázás előtti 1. cikkelybe foglalt és a törvénykönyvbe beiktarott bécsi 
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békének, valamint az 1647:5. cikkelybe iktatott linci békének lartalma fogad-
tassék el és újittassék meg; azért ö szent felsége kegyelmes jóváhagyásával 
<a papságnak és katolikus világi urak valamely részének ellenmondása nem 
állván ellen, sőt örökre semmi erővel nem birván) határoztatik;' 

1. A vallás gyakorlata a templomok, tornyok, harangok, iskolák, sír
kertek és temetők szabad használatával mindenütt és mindenkinek szabad. • 

2. A vallásgyakorlat sehol sem magánjellegű többé, hanem mindenütt 
nyilvános, ennélfogva a magános és nyilvános jellegű vallásgyakorlat közötti 
különbség teljesen megszűnik. 

3. Senki se köteleztessék vallásával ellenkező szertartásokra és cselek- . 
menyekre {miseáldozatokra, körmenetekre). Az iparosok se. 

4. ,Mind a két hitvallású evangélikusok azokban, amelyek a vallásra 
tartoznak, egyedül vallásuk felsöségeitöl függjenek." E fokozatos felsőség 
rendezése végett a király ,az őt m.egilletö legfőbb felügyeleti hatalomnál 
fogva mind a két liitvallású evangélikusokat meg fogja ezután hallgatni, s 
egyúttal gondoskodni fog. hogy e dologban bizonyos és az ő vallásuk elvei
hez alkalmazott rend állapittassék meg." A zsinatok által alkotott kánonokat 
sem. kormányszéki parancsok, sem királyi határozatok nem változtathatják 
meg. A király a zsinatra biztost küldhet. A zsinaton alkotott kánonok csak 
íL királyi főfelügyeleten átmenve és helybenhagyást nyerve, érvényesek. 

5. Mind az alsó, mind a felső fokon iskolákat állithatnak és tarthatnak 
fenn. Vallási könyveiket saját cenzoraik felügyelete alatt, a katolikus vallás 
sértése nélkül, szabadon kinyomathatják. 

6. Papi bért az evangélikusok nem kötelesek fizetni katolikus lelkészek, 
iskolamesterek és más egyházi szolgák részére. 

8. A közhivatalokat valláskülönbség nélkül kell adományozni. 
12. A templomok, iskolák, lelkészlakások és alapítványok tekintetében 

mind a két részről a jelenlegi birtokállapot vétessék zsinórmértékül. 
13. ,Mivel a katolikus vallásról való áttérés a békekötések értelmében 

bevett evangélikus vallások bármelyikére a katolikus vallás elveivel ellen
kezik; nehogy, ez vaktában történjék, az efféle előforduló esetek ö királyi 
szent felségének tudomására hozandók lesznek; szigorú büntetés alatt hagyas-
sék meg továbbá, hogy végül senki se merészeljen valamely katolikust bár
miféle módon az evangélikus vallás fölvételére csábítgatni.' 

15. „A vegyes házasságokból, amelyek mindenkor a katolikus lelkészek 
előtt lesznek kötendők, amelyek ellen azonban bármely akadályt akármilyen 
szín alatt emelni tilos legyen, származott és származandó gyermekek, ha 
az apa katolikus, az ő vallását kövessék; ha pedig az anya katolikus, akkor 
csak a fiúgyermekek követhessék apjuk vallását.' 

17. Az evangélikusok a katolikusok most szokásban levő ünnepeit a 
nyilvánosság előtt kötelesek megtartani. 

2. A pest i zs inat . Mái a Türelmi Rendelet óta folyt az elő
készület a zs inatra ; 1791 óta pedig töi-vényes. lehetőség is volt rá. 
így: ta r to t t az evangélikus egyház; Pesten, a református egyház 
B u d á n zsinatot 1791-ben. Mind a két egyházban ezek voltak az első 
orazágos .iellegü zsinatok; a zsinati atyák Erdé ly kivételével az egész 
ország evangélikusai, ill. reformátusai neveljen tanácskoztak. 

^Nluid a két zsinaton a tanácskozás főtárgya az egyház kor-
7nányzása volt. Általábaii rendszerezték a legutóbbi évtizedekben 
kialakult egyházi komiányzatot, és i rányt adtak a további alaku
lásnak. A két egyház fölé közös „egyetemes konventet" tei-veztek, 
hogy képvisel.ie a két egyházat az állam felé. 



-rr 

A király egyik zsinat kánonait sem erősítette meg. I lyen szem
pontból nézve, a zsinat-ok eredménytelenek voltak. De megvolt az a 
hasznuk, hogy nyilvánvalóvá tették a vitás kérdéseket. Ezek nagy
jából megegyeztek; mégis az evangélikus zsinaton inkább a hitvallá
sosság, a reformátuson inkább a lelkészek és , .urak" egyházkormány
zati aránya volt a főkérdés. Az alkotott kánonok is szinte mind 
megegyeztek. 

A zsinati kánonokat a két eg.vház általában kötelezőnek ismerte 
el, bár hiányzott a király aláírása. Az evangélikus egyházban az 
egyháískerületi rendtartások a 19. században a pesti zsinat kánonai
hoz igazodtak. 

Az evangélikus egyház pesti országos zsinatán a tiitvallásosság kérdése 
annak a kánonnak a tárgyalásánál ütközött ki, amely az egyházi tisztviselők 
esküjével foglalkozott. A pártokat a szimbólum (symbolum, a jelentése itt: 
hitvallás) szórói nevezték el. A „szimbolikusok' pártja az eskümintában az 
összes szimbolikus irat megemlítését kívánta. Az „antiszimbolikusok" pártja 
a Szentírás mellett csak az .A.gostai Htvallásra kívánta megesketni a tisztvi
selőket. Végül úgy egyeztek meg. hogy a püspökök és a papi hivatalra ava-
landók. valamint az egyházi rendből való konzisztoriumi tagok a saiát kerü
letükben szokásos esküminta szerint, a nemlelkészek pedig a Szentírásra és 
az ,\gostai Hitvallásra esküdjenek. 

A református egyház b'.idai országos zsinatán a hierarcha (papuralmi) 
és a kyriarcha (úr-uralmi) párt küzdött szenvedélyesen egymás ellen. Az 
előbbi a püspöki, a papok kezében levő egyházkormányzat mellett, az utóbbi 
az ú. n. prezsbiteri egyházkormányzat érdekében harcolt. A hierarcha párt 
vezére .Síjiaí Miklós debreceni teológiai tanár volt. Abban, hogy a király sem 
a budai, sem a pesti zsinat kánonait nem erősítette meg, főrésze volt az 
alulmaradt Sinai-párt felfolyamodásának. A bécsi udvar alaposan kihasználta 
az egyenetlenséget és vetélkedést. 

A pesti országos zsinat kánonainak 1. része az egyházi kormányzatról, 
a 2. az ige szolgáinak ,és hallgatóinak kötelességeiről, a szent cselekmények 
rendjéről és az egyházi fegyelemről, a 3. a házassági ügyekről, a 4. az isko
lák igazgatásáról és a könyvek cenzúrájáról, az 5. a háztartási ügyekről szól. 

5. Az evangélikus egyház 
újabb megpróbáltatása Magyarországon. 

Az 1791-i vallásügyi törvény újra lehetővé tet te az evangélikus 
egyháznak Mag.varországon, hogy szabadon végezze szolgálatát. De 
ú.iabb megpróbáltatások nehezedtek rá. 

1. A római katolicizmus üg.vesen kihasználta a párisi forra
dalmak Európaszerte bekövetkezett ellenhatását. Feiiene király ui'al-
kodása alat t igyekezett minden eszközzel visszaszerezni korábbi egyed
uralmát. A protestantizmust az ú j szabadságjogok birtokában íigy 
tüntették fel, mint forradalmi megmozdulást; ha ragaszkodik .sza
badságához, zavarja az ország békés fejlődését. 

Különösen két i rányban iparkodott a római katolikus egyház 
vi.sszanyemi hata lmát : a gyermel'eJ: vanám és az áttérés terén. Az 
állami hatalom sesítségével érvénvesítette az ii. n. reverzálisokat. 



A törvény szerint a vegyt^ házasságot e,sak római katolikus pap 
előtt lehetett kötni. Ez pedig csak abban az esetben ,.asszisztált" 
(működött közre), hogyha a nem-katolikus házasfél megígérte: az 
összes születendő gyemiekeket a római katolikus hitben nevelik. 
A római katolikus hi t re szabadon át lehetett térni. Ellenben arról 
á t térni csak ha t heti oktatás u tán lehetett ezt ivedig koi'h'.tlanul 
isméteUiették. 

Az alkotmányos kormányzás helyreállítása (1825) után kétszer 
is eredménytelenül kísérelték meg az országgyűlésen a sérelmek yneg-
szüntetését. Ezt csak az 1843—44-i országgj'ülésen sikerült kiví^^^i 
— liberális gondolkodású római katolikus vallású férfiak segítségévek 

Addig azonban az evangélikus és református egyház annyi t 
vesztett, hogy az fölért az előző évszázadokban szenvedett vi'szteséggel. 

I. Ferenc király (1792—1835) uralkodása kezdetén a helytartólanács 
elrendelte, hogy a vegyes házasságoknál a római katolikus egyház által meg
követelt reverzálisoknak (térítvényeknek) erőszakkal is érvényt kell szere'zni. 
.\ protestáns lelkészek kötelesek az istentiszteletről eltávolítani a római kato
likusokat. Az utóbbi rendeletet a király az evangélikus urak panaszára hatá
lyon kivül helyezte. De az efféle rendeletek szabták meg közel egy fél-
évszá^zadra a magyar protestantizmus helyzetét. 

Az 18.12—S6-i orszmiuijnlcsen égy római katolikus vallású követ; Rcöihy 
Ödön (Biharból) felszólalásával kezdődött a vallási ügy tárgyalása. A Két 
tábla hat rendbeli üzenetet váltott egymással, k felsőtábla ellenállása miatt 
meghiúsult a sérelmek orvoslása, az alsétábla ugyanis félmunkát nem akart. 

.4 mumeijyék azonban egyre inkább ellenállottak a püspökök felhívásá
nak, hogy szerezzenek érvényt a reverzálisoknak. 

Az 1S'J9—40-? nrsz(ki<jiiülésen az ' alsótábla a reverzálisokat mind a 
múltra, mind a jelenre nézve el akarta törölni. A főrendek csak a jelenre 
nézve voltak 'hajlandók eltörölni. A megegyezéses javaslatot most aztán a 
király nem fogadta el. 

A reverzális körüli mozgalom kiemelkedő pontjai: A római katolikus 
püspökök konferenciája 1840-ben elhatározta, hogy életbe lépteti a passlva 
assistentiát (tétlen közreműködés), vagyis hogy a római katolikus pap pusz
tán tanuként működik közre a vegyesházasság megkötésénél, ha nincsen 
reverzális. tehát nem áldja meg a házasságot. Lonovics püspököt Rómába 
küldték a pápa jóváhagyásáért. 1841 tavaszán a pápa ,Quas vestro' kezdetű 
brevéjében jóváhagyta a passiva assistentiát mind a múltra, mind a jelenre 
nézve. Ugyanakkor a pápai államtitkár. Lambruschini (Lámbruszkini) utasítása 
megengedte a biztosíték (reverzális) nélkül kötendő vegyesházasságoknál a 
háromszori kihirdetést, és ez utasítás szerinte ha a házasságot nem a római 

. katolikus pap előtt kötik, az tilos ugyan, de érvényes. A prímás csak a 
brevét tette közzé hivatalosan, az utasítást nem. így a harc nem nyugodott el. 

A reverzális-harc történetéhez számba kell venni azt, hogy a reverzá-^ 
lisok csak látszólag voltak önkéntesek, mert !. vegyesházasságot csak rómaf 
katolikus pap előtt lehetett kötni, 2. a római katolikus fél áttérésével _a 
házasság vegyes jellegét nem lehetett megszüntetni, f. i. az ilyen áttérés 
egyenesen lehetetlen volt. 

Kossuth Lajos közvetlenül is érdekelve volt e harcban. Menyasszonya-
riímai katolikus volt. A pesti plébános nem akarta megáldani házasságukat. 
Csak a lakásán mint tanú működött közre a házasság megkötésénél (1841). 
Kossuth Lajos ennek hatása alatt is élénken részt vett a reverzális-kérdés 
körüli vitában Pest megye közgyűlésén. 
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Amikor az ország minden erejét a politikai, művelődési, gazdasági etnel-
kedésre kellett volna fordítani, a római katolikus egyház mereven ragaszko
dott a muitból örökölt kiváltságaihoz, és ezzel megakadályozta, hogy a nem
zet a keresztyénség alapján újuljon meg. Így lett egyre kevesebb a meg-
iijuló Magyarországért küzdök szemében a liberalizmus (szabadelvűség) és 
más korszerű világnézet. Ezek ugyanis' alkalmasoknak látszottak a nemzet 
erőinek összefogására és felajzására. 

A protestáns vezető és művelt réteg pedig nemzeti szolgálatot vélt tel
jesíteni egyházi közömbösségével. 

2. A római katolikus egj'liáz eröszalíos uralomvágyán -felül 
az állami hatalom közvetlenül is szorongatta a protestáns egyhá
zakat. Bénította önkormányzatukat. Maga akar ta megszabni, milyen 
legyen az igazgatásuk. Tiltotta a külföldi egyeteiftek lá togatását ; 
ezzel akadályozta a lelkészek és tanárok eredményes művelődését. 

.4z állami hatalom az emiitett zaklatásokon kívül életbeléptette a könyv
es lapcenzurát, nem engedte meg a Biblia itthoni kinyomatását, gátolta a 
Kiilíöldi példányok behozatalát, feloszlatta a reformátusok és evangélikusok 
közös gyűléseit, megpróbálta németországi mintára, egy protestáns királyi 
bizottság, főkonzisztorium felállítását. 

Áz erdélyi szászok evangéiikiis egyháza ekkor tapasztalja meg saját 
kárából a nagy különbséget, milyen volt a helyzete a magyar fejedelmek 
alatt, és milyen a bécsi kormány alatt. A Bécsből 1807-ben jóváhagyott, 
'Helyesebben kiadott szabályzat (az erdélyi ágostai hitvallásúak konziszto-
riumai részére) addig ismeretlen módon korlátozta önkormányzatát; az egy
házat kiszolgáltatta az udvari kancelláriának és a világi hivatalnokoknak. 

A bécsi kormány 1821-ben Bécsben protestáns teológiai tanintézetet 
.il'itott fel. hogy a németországi egyetemektől távoltartsa a birodalom protes
táns teológusait. (Később egyetemi fakultás lett.) 

3. Racionalizmus. A szellemi áramlatok te rén a racionalizmus 
terjedése próbálta meg erősen a magyar protestantizmust. A raeio-
níilizmus azért volt nagyon veszedelmes, mert a korszerűség, a tudo
mányosság, a tiszta eredeti vallás, az igazi isteni kinyilatkoztatás 
•színében .jelentkezett. Gyökerében pusztította az egyházi szolgálatot: 
az evangéliora hirdetését. Ezáltal soiTasztotta az egész egyházi életet. 
A 19. század első felében inkább a müveit nem-lelkészek között rom
bolt, kevésbbé a lelkészek közt. De kölcsönösen akadtak kivételek. 
A i-acionalizmus tartós hatására a művelt ..világiak" közönyössé 
\'ált<nk az istentisztelet és az egyház hitvallásos tanítása iránt. 

Az észszerüség, a korszerűség jegyében készült már a 19.- század 
elején két evangélikus énekeskönv^v. tg}' a gyülekezetek közvetlenül 
's a racionalizmus színtelenítő, erötlenítö hatása alá kerültek. 

A racionalizmus hatása alól az evangélikus egyház olyan kiváló 
^érfiai sem menekültek meg. mint Tessedili Sámuel és Kis János. 
De hűséges munkájukkal mégis jó szolgálatot végeztek az evangé
likus egyházban. Tessedil' Sávnicl szarvasi lelkész az első magyar
országi gazdasági iskola megalapítója, a magyar paraszt helyzetének 
kutatója volt. Lelkészi müköd&ével is a nép anyagi jólétére és szel
lemi felvilágosodására törekedett. Kis János soproni lelkész, diinán-! 
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túli püspök kiváló munkása volt a magyar irodalmi életnek; az 
egyházi irodalom terén is buzgón munkálkodott. 

Az egyház liitvallásos tanításához ragaszkodó müveit iérfiak közül ki
emelkedett Matkomch Pál, dunántúli egyházkerületi íelügyelö (1743—1823) 
Ügyvéd, majd a dunántilli kerületi tábla ülnöke, később elnöke volt. ,,Imádá
sod, Uram" kezdetű éneke megvan a Keresztyén Énekeskönyvben (66. sz.). 

A dunántúli evangélikus egyházkerület 1805-ben adta ki átdolgozott 
énekeskönyvét. Kis János ezzel sem volt megelégedve. 1811-ben jelent meg 
Győrben énekeskönyve (innen a neve; nagygyőri ,vagy győri énekeskönyv). 

TeaseíHk Sámuel (1742—1820) 1769 óta működött szarvasi lelkészként. 
1779-ben alapította gyakorlati gazdasági és ipari iskoláját. Ez 1806-ban meg
szűnt, részben a megnemértés, részben pedig amiatt, hogy a közelben, Mezö-
berényben evangélikus gimnázium létesült 1802-ben. Szűkebb hazájában ke-
vésbbé méltányolták törekvéseit, mint idegenben. 1784-ben németül, 1786-ban 
magyarul jelent meg „A paraszt ember Magyarországban, micsoda és mi 
lehetne" című könyve. — Részlet önéletrajzából: „En még a legerősebb 
csalódások és ellenműködések között is folyvást szemem előtt tartottam azt. 
hogy hazámnak és az emberiségnek használjak. És az Ür megsegített engem 
annyira, hogy minden ellenmondást, ellenműködést, rágalmazást, gyanúsítást 
és ármányt ki bírtam állani és lebírtam győzni. Az Ö neve legyen ezért 
áldott most és mindörökre. .\men." — Születése két évszázados jubileuma 
alkalmán. 1942-ben szobrot állítottak emlékére Szarvason. 

Evangélikus volt a magyarságismeret e korbeli másik kiváló tudósa is. 
e szociológus, közgazdász, névtelenül egyházpolitikai író: Berzeiriczii GergeUj, 
tiszai egyházkerületi felügyelő (1763—1822). 

Kin János (1770—1846) 18ü8-ban lett soproni lelkész, 1812-ben a dunán
túli egyházkerület püspöke. A Magyar Tudományos Akadémia és a Kisfaludy-
Társaság tagjává választotta. Bőséges egyházi irodalmi munkáiból legneve
zetesebbek: énekeskönyve, imádságoskönyvei és ágendája. A Keresztyén Éne
keskönyv sok énekét tartalmazza, részben átdolgozva. 

Ebben az időszakban halt meg és racionalista vonásai révén is idí 
tartozik 'Bnikenthtil Sámuel báró (1721 —1803), az erdélyi szászok egyház-' 
történelmének egyik főbüszkesége. Hivatalnoki pályáján evangélikus volta 
ellenére egyre magasabbra emelkedett. 1777-ben Mária Terézia erdélyi kor
mányzóvá nevezte ki. II. József viszont 1787-ben felmentette állásától. Fő
része volt a szász nemzeti vagyon létesülésében. Vagyonát evangélikus egy
házi célokra hagyta. Házában van a Brukenthal-múzeum és könyvtár. 

4. Reunió. A megpróbáltatásoknak ezt a koi-szakát a római 
katolicizmus a reumóra való csábításra is kihasználta, Reuuiónak 
nevezték a római katolikus egyházzal való újra egj-esülést a nem 
római katolikus keresztyénségnek. Különösen a reformáció három 
évszázados fordulóját szei-ették volna kiaknázni hangulatkeltésre. Do 
a reuniós csábítás hasztalan élt az irodalom eszközeivel; néhány han
gulatos irodalmi feleleten kívül téliesen eredménytelen maradt. 



19 

6. Az egyházi unió. 
1. Az unió Néraetországban. Az evangélikus és refornxátus 

egyház az orthodoxia idejében meglehetősen éles harcba keveredett 
eg>Tnással. A harmincéves háború óta többen igj-ekeztek ezt az ellen
tétet csökkenteni, megszüntetni (irénikusok) ; sőt akadtak a két egy
ház egyesülésének (uniójátiak) is szószólói. A hitvallási különbs^e-
ket azután a pietizmus s még inkább a felvilágosodás segítette elho
mályosítani. 

Németországban a 18. században a királysággá lett Poroszország 
jutott vezető szerephez. Ennek uralkodói, a HohenzoUeni-család 
tagjai, 1613 óta reformátusok voltak, alattvalóik ellenben evangé
likusok. Ezt a különbséget a két egj-ház uniójával szerették volna 
megszüntetni. / / / . Frigyes Vilmos poix)S2 király a reformáció hé-
romszázadik jubileumi évfordulóját (1817) használta fel alkalmul 
az luiió megvalósítására. A király tervének és elhatározásának vol
tak támogatói, — de ellenőrzői is, a lutheri hitvalláshoz ragaszkodó 
lelkészek és hívek körében. Az ellenálló gviilekezeteket több helyütt 
erőszakkal kényszerítették a király által kiadott istentiszteleti rend 
és agenda elfogadásái-a. Sziléziában azonban a hitvalláshü evangé
likusok egy csoportja még az erőszaknak sem engedett, s külön 
„PoroszoiTSzági Evangélikus-Lutheri Egyház"-ban szerv^ezkedett; en
nek központja Boi-oszlóban (Breslau) volt. Poroszorezágban s még 
néhány kisebb államban végül is megvalósították az evangélikus és 
református egyház istentiszteleti és egyházkoiTnányzati egyesítését. 
Az egye.s gjülekezetek és hívek megtarthatták ugyan külön evan
gélikus Aagy református hitvallásukat: a valóságban azonban az 
unió a hitvallásos öntudat gyengülését s ezzel az evangéliimii hit 
felszínt'ssé válását mozdította elő. Az unió végeredményben az egy
házi hitet elszíntelenítö felvilágosodásnak volt a gjümölcse. 

Németországban 1933-ban 41 millió protestáns közül mintegy 21 millió 
tartozott az unió keretébe. Ezek túlnyomó része (kb. *•'-&) azonban lutheri 
hitvallásúnak számítható. (Az „evangélikus" szóval Németországban a lutheri, 
azaz ágostai hitvallásúakon kívül az uniáltakat, gyakran a reformátusokat, 
sőt esetleg nem-egyházi közösségek tagjait, pl. baptistákat, metodistákat is 
jelölik.) — A határozottan evangélikus (ágostai hitvallású, lutheri) jellegű 
egyházi szervezetek közül a legjelentősebbek: a bajorországi, szászországi, 
hannoveri, schleswig-holsteini, mecklenburg-schwerini, hamburgi stb. országos 
egyházak (..Landeskirche"). 

2. Az uniós törekvések Magyarországon. .\z evangélikus és 
a refonnátus egyház egj^esülésének a gondolata Magj^arországon 
lS41-ben jutott legerősebben kifejezésre. Evangélikus részről külö
nösképpen Zay Károly gróf, Székács József és Kossuth Lajo'i buz
gólkodott az eszme meg valósi tásáéi't. 

-\z unióért lelkesodökben régi vágy Összpontosult. A két egyház 
nem-lelkészi vezető férfiai már a 18. század első felétől fog\-a gyak
ran tanáí-.skoztak közösen egyházuiik védelme és szeivezkedése ügyé-
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ben. 1791-ben egyidőben tar tot ta zsinatát a két egyház. A két zsinat 
közös minta nyomán, közös bizottsági munkával majdnem egyező 
kánonokat alkotott, és közös egyetemes gyűlést szeneae t t . A közös 
üldöztetés és megpróbáltatás emléke s élménye szintén közel hozta 
egymáshoz a két egyházat. A 18. század végén e^íyütt élik á t a vi
szonylagos felszabadulást, a 19. század elején együtt szenvednek az 
ú jabb zaklatásoktól. 

Az unió szeUemi hátterét hazánkban a felvilágosodás adtíi meg. 
A felvilágosodásnak semmi érzéke nem volt a történeti valóság i r á n t ; 
eemmibe vett<? I.sten kinyilatkoztatását Jézus Krisz tusban: nem ér-
tett€^ meg a refonnátoi 'okat; nem tud ta méltányolni az egyházi hit> 
vallásokat; az egyházban szabad társulást látott. 

^Mindehhez ^lagyarországon az unió gondolatának történetébe 
belejátszott a nemzetiségi 'kérdés is. Egyes pánszláv érzelmű lelké
szek magatar tása védekezésre szorította a magyar evangéliku.s.ságof. 
Az unió hívei közül -egyesek azt remélték, hogy az evangélikus és 
a református egyház közös szervezete ki fogja küszöbölni magából 
a magyar nemzetre káros mozgalmakat. Ez a reménység viszont olya
nokat is bizalmatlanokká te t t az unió terve iránt , akik egyébként 
szintén a felvilágosodás hatása alat t állottak. 

^lindebböl látszik, hogy az unió gondolatának magyarországi 
történetéhez alig van valami köze a németországi uniónak. E t tő l 
füsgí^tlenül keletkezett és folyt le a mozgalom. 

y.ny Károh] í/röl (1797—1871) 1840-ben egyetemes felügyelő lett. IR60-ban 
lemondott e tisztéről. Irodalmilag is dolgozott. 

Székács Jói-iej (1809—76) pesti Deák-téri lelkész volt. 1837-tő' a külön
álló pesti magyar egyházközség első lelkészeként működött. 1860-ban a 
bányai egyiiázkerület püspökké választotta, s e tisztét 1872-ig viselte. Iro
dalmi működéséért a Kisialudy-Társaság és a Magyar Tudományos .^kídémia 
tagiává választotta. Kiváló szónoki képessége miatt az ország papjának ne
vezték. 

Knxsuth Lrijos (1802—94) itthoni közszereplése alatt élénken vett részt 
az egyházi életben, az egyetemes gyűléseken is. Tagja volt az uniói választ
mánynak. Saját lapjában, a Pesti Hírlapban is teret adott az evangélikus 
egvház. kivált az unió kérdésének. 

Púnsrlávizmuson az összes szlávok kulturális és állami egyesítésére való 
törekvést értjük. A pánszláv érzelműektöl megkülönböztetjük tehát például 
azokat a szlovákokat, akik ragaszkodnak ugyan anyanyelvükhöz, de a szlávok 
egyesítését nem tervezik. A pánszlávizmus nevezetes irodalmi kifejezője volr 
Kollár János pesti lelkész (1793—1852). 1849-ben a bécsi egyetem tanára 
lett. ..Slávy dcera" (=- Szláva leánya) c. nagyhatású költeményének alap
eszméje, hogy az összes szlávok közös törzshöz tartoznak, dicsőségük és 
jövőjük is közös. 

.4 németországi unió legfeljebb példa és önigazolás volt az unió magyar 
liivei számára. Ma is vádolják őket némelyek, hogy pusztán magyar nácio-
nalizmu.sból akarták az uniót. A németországi unió nyilvánvalóvá teszi, hogy 
ebben a korszakban az unió eszméje a felvilágosodás talajából táplálkozott., 
r.cpek feletti gondolat volt. 
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3. Vajda Péter. Az uiüó mozgalmát a romaaitikáiiak az aE 
iránya is szította, amely jól összefért a temiészeti vallás racionalista 
gondolatvilágával. Ennek a \'ilágnézetnek országos hírű, értékes kép
viselője volt Vajda Péter, a szam-asi gimnázium tanára. 

Vajda Péter (1808—46) előbb Pesten mint író működött, 1843-ban lett 
tanár Szarvason. Erős nemzeti érzés hevítette. Verseiben természetrajongásá
nak és szabadságvágyának adott kifejezést. Halálára Petőfi költeményt irt. 
Szarvason tartott ú. n. tanszéki, másképp „erkölcsi beszédei" miatt a cenzor 
feljelentette, de pöre egyházi elöljáróinak védelme folytán elhúzódott és korai 
halála miatt nem fejeződhetett be. A Mezöberényből 1834-ben Szarvasra köl
tözött iskola neki köszönheti felemelkedését. A szarvasi evangélikus gim
názium az S nevét viseli. 

.4 protestantizmusról 1844-ben tartott tanszéki beszédéből: „Felszólalás 
történt a mi napjainkban a protestánsok közötti egyesülésre; voltak, kik a 
hangot lelkesen fogadták és azonnal és nyomban minden tétovázás nélkül 
egyesülni akartak. (Az ollyanok. kik fölül voltak minden előítéleten, kik a 
vallásban nem nézik az öltönyt, hanem a lelket. Ügyde az illyenek nemcsak 
egymás között képesek egyesülni, ezek azonnal kezet adnak nemcsak a józan 
catHolicusnak, hanem allah és bráma hívőinek is és képesek egy közvallásra 
lépni, mellybül sem zsidó, sem török, sem catholicus nincs kivéve.) Ezek 
készsége a kérdéses ügyben mit sem mond, mit sem nyom, mit sem jelent, 
ezek a szó közönséges értelmében nem protestánsok, hanem az• egy isten 
imádói: és illyenek ezerén vannak a föld hátán s illyenek mind azok, kik 
oskoláikat nem úgy végzek, hogy szemök előtt kendő s szájok elé kosár 
köttetik. . . Igen szép egyesülni a protestánsoknak egymás között . . . Én 
kezemet adom mindnyájának, hogy nem ösmerek különbsége közötte és 
feleim között . . . Ezen egyesülés megtenné a maga jótékony hatását, ha a 
kor iívánatai szerint történnék. Híjába törekszenek egyes emberek valamit 
végrehajtani, míg nem találkozik, ki fölüti a zászlót, hová összegyülekezze
nek: itt összegyűlvén, együtt indulhatnak a cselekvés nagy mezejére. (így 
vagyunk az észszerű vallással. Száz ezerén vannak e hazában, kik minden 
felekezetiességen fölül emelkedtek, kik előtt szent ezen szó: e m b e r , és 
benne mindig isten képét látják és istentiíl tudják, hogy minden teremtmé
nyét egyaránt szereti, ezek nem találják hon magokat egyik felekezeti vallás
ban sem, de vallás kellene nekik, melly szívókét és eszöket kielégítené. En
gedjétek és én ilyenné teszem a protestantizmust. . . s dagadó árjai elözönlik 
a világot .. . Ha mi protestánsok nem tesszük ezt, előbb-utóbb megteszi más 
s ki ezt cselekvé. azé lesz utóbb is a diadal.) — Rövid szavakba akarom 
foglalni az egészet. A protestantizmus alapját teszi a szabad fontolgatás, 
a szabad gondolkodás. (Ezen alapra kell tovább is építenünk, de nem resten, 
nem hanyagul, nem fél munkát, hanem meg kell kísérteni a legnagyobbat: 
istenre mutatva, az észben, istenre mutatva a szívben.) Ezen ujjmutatás vil
lámszikra lenne, melly a'z egész világot keresztül hatná s a protestantizmus
nak egy új korszaka állana be, nagyobb az eddiginél. A protestantizmus 
világvallás lenne: főnöke a világ megalkotója, népe az emberiség, ministeriuma 
az ész és szív." 

Erkölcsi beszédeit Kemény Gábor adta ki. Budapest, ISlSl. 
Az unióért lelkesedő református férfiak közül legnevezetesebb Fáy Anr]rn.^ 

(1786—1864) földbirtokos, a magyar közművelődés sokoldalú munkása. A 
..haza mindenese" nevet kapta Egyháztörténelmi nevezetességű lett már saját 
korában „Óramutató" c munkája (1842). Nemielkész létére példás érdek
lődést és tanultságct tanúsított a teológia terén. 

4. A nag'ygeresdi egyezség. Az uniós mozgalom történetébe 
tartozik a nagygeresdi egyezség (1833). A dunántúli evangélikus 
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és református egyházkerület kötötte egymással fi lelkészek kök-sönös 
kisegítése végett. Ez az egyezség az egész orezág számára példa lett. 

Az unióért lelkeácdök általában is csak szervezeti egyesülést 
tei-\'eztek. ]^e a lelkesedés — főképpen a tiszántúli refoi-mátusok 
ellenállása miatt — néhány év alatt elhalkult. A 19. század második 
felében az unió gondolata helyett a közös jnunkálhodás készfiége nyi
latkozott meg a két eg>"ház részéről. 

Még a nagygeresdi egyezség előtt. 1830-ban létrejött az ú. n. kéri egyez
ség a tiszai evangélikus és a tiszáninneni református egyházkerület között. 
De csak a nagygeresdi egyezség jutott országos hírre. Ennek elvei alapján 
iiötött egyezséget 1900-ban az evangélikus és református egyházegyetem. 
Azonban már korábban országosan intézményessé vált, hogy az evangélikus 
•es a relormatus lelkészek kölcsönösen kisegítették egymást a lelkészi szolgá
latban. Egyesült és csatlakozott egyházközségek is létesültek. Az 1900-i 
"gyezség hatálya 1914 végével megszűnt. Helyette 1917-ben újra szabályozta 
az ide\ ágc kérdéseket az evangélikus egyházegyetem. 

7. A 19. század szellemi és társadalmi erői; 
a keresztyénség helyzete. 

1. Romantika, idealizmus. A francia forradalom, majd Napó
leon bukása a felvilágosodás veresége is volt. A Habsburgok uralmi 
területén nyomban erős politikai ellenhatás követte ezt (a bécsi 
kongresszus és a „szent szövetség", 1814—15). Németországban nem 
annyira a politikai hatalom, hanem inkább az ú j szellemi erők; a 
ramaniika és az idealizmus szorították vissza a felvilágosodás racio
nalizmusát, A romantika az ész helyett az érzületet hangsúlyozta. 
A vallásban is főleg ezt látta ; ezért inkább a misztikus színezetű 
római katolicizmus i ránt mutatot t megértést. Az ideálizmus az esz
mék, a szellemi világ önálló létét hangozta t ta ; hatalmas bölcseleti 
rendszereivel nagy hatást fejtett ki a tudományos gondolkodásra és 
a protestáns teológiára is. Mindkét i rány nagyobb megértést tanúsí
tot t a történelem i ránt is. mint a történetietlen felvilágosodás. 

Bár a romantika inkább a római katolicizmus felé hajlott, a protestan
tizmuson belül is akadt nevezetes szószólója. Schleiermacher (Slajermaher) 
Frigyei! berlini lelkész és egyetemi tanár (megh. 1834) a vallásról írt híres 
,Beszédei'-ben (1799) azt fejtegette, hogy a vallás, a hit nem az ész és 
tjondolkodás dolga, hanem az érzületé. Ezen az úton akarta a vallást meg-
•etö művelteket újra megnyerni a keresztyén hit számára. Schleiermacher 
lett hosszú időre a protestáns teológiai gondolkodás vezetője és irányítója. 

Az ideMizmiiK Kant nyomán haladt tovább. Különösen Hegel bölcseleti 
rendszerének és történetíelfogásának volt sok híve. Az ideálizmus kapcsolat
ban akart maradni a keresztyén hittel, de olyan módon, hogy az egyszerű 
és tiszta bibliai hitnek fölébe helyezte a gondolkodást, mint a szellem leg-
magasabbfokú tevékenységét. 

2. Liberalizmus és szocializmus. A 19. század első felében 
a felvilágosodásra bekövetkezett ellenhatás (i'eakeió) u t án a felvilá
gosodás gondolatai mérsékeltebb formában mé^is Eui-ópa-szerte, sőt 
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vüáíí-szt'ite érvényn- jutot tak. Ez volt a liberalizmus (szabadelvű-
síé") kora. A liberalizmus a nemzeti államot tet te uralkodó hata
lommá : ez viszont szabad versenyt engedett a különféle szellemi és 
iiazdasági erőknek. Azt gondolta, hogy a szabad versenyből esak a 
nemzeti tái-sadalom szempontjából értékes erők keriilhctnek ki győz-
! csekként. 

Ebben a szabad versenyben elsősorban az anyagi erők növe
kedtek meg. A tőke Lett nagyhatalommá (kapitalizmus) ; a hihetetlen 
méretű iparosodással viszont nagy tömegű munká.sság zsúfolódott 
,)ssze a városokban. Ez, látva a fölötte álló és rajta uralkodó anyagi 
halalom és a saját nyomorúsága közti kiáltó ellentétet, mint a társa
dalom negyedik rendje harcot kezdett jobb sorsáért, emberi és poli
tikai jogaiért. í,g>' vetődött felszínre mnigtalanító módon a társa
dalmi (szociális) kérdés. A munkásság vezetői azután a materializ
mus világnézetének alapján kifejtik a szociálizynus új társadalmi és 
gazdasági célkitűzéseit. A legnagyobb hatású lett ^ la rx Kái^oly elmé-
It'te (marxizmus, kommunizmus). 

tizeknek az erőknek a harcában a keresztyénség hely^zete egyre 
nehezebbé vált. Az anyagi hatalom birtokában levő kapitalizmus 
löbbnyire közömbös volt a keresztyénség iránt, vagy csak nagyon 
külsőleges kapcsolatot tar tot t v^ele (hiszen önzése nem fért össze a 
keresztyén erkölcsiséggel). A .szocializmus (kommunizmus) tudato
san elfordult a ker-esztyénségtől, mert azt tar tot ta , hogy a vallás 
íikadályozza a munkásságot elnyomott helyzetének felismerésében és 
iiz elnyomók elleni harcában. A liberális állam \'iszont az eg^'ház-
nak, sőt egyéb vallási közösségeknek is, általában nagymértékű sza
badságot engedet t ; néhol azonban az egyház és állam teljes szét
választását mondta ki és megszüntette az egyházak anyagi támogatá-
Hí'it (Franciaország, Északamerikai Egyesült Államok). 

iS. keresztyénségnek tehát az újabb időben jórészt szabad ver
senyben kellett megküzdenie az iránta közömbös. vagA^ vele szembe
forduló sokféle erővel, és megmutatnia, hogy az evangélium ma is 
változatlanul minden nép között „Istennek hatalma minden hívőnek 
üdvösségére". 

A materialista világnézet (materializmus, anyagelvűség: csak az anyag 
létezik; magasabb szellemi világ nincs, tehát Isten sincs) hirdetői a termé
szettudományok eredményeit, vagy sokszor csak elméleteit használták fel 
íelfogásuk igazolására. így különösen az angol Daruim (megh. 1882) leszár-
nazási elméletét. Azt gondolták, hogy ezzel megcáfolhatiák a Teremtő Isten
ben való keresztyén hitet. — A természettudományok újabb eredményei azon
ban nem igazolták a materializmust. A materialista világnézet egyébként sem 
íud sem az élet végső kérdéseire megnyugtató feleletet adni, sem íiszta 
erkölcsi hatóerőket kifejleszteni. A tiszta evangéliumi keresztyén hit viszont 
nem csupán a jövendő boldogság reményével biztat, hanem e földi életben 
is az egymáson való segítésre és az egymásért való áldozatos szolgálatra 
^evel s ehhez erőt is ad. 

Más szempontból küzdött a keresztyén hit és gondolkodás ellen Sietzsche 
íejísd; Ni'cse) Frií/ijes német filozófus (megh. 1900). Szerinte ugyanis a ke-
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resztyénséy szolgai meghunyászkodásra nevel, elveszi az ember önbizalmát, 
erejét, — holott az ö eszménye a maga erejéből szinte félistenné váio .ember-
fölütli ember' (..t'bermensch''). 

3 . Szekták. A liberális államokban énéuyesü lő vallásszabad
ság a 19. században újabb vetélytáreakat támasztott a történeti egy
házaknak a felburjánzott szektákban. Különösen Anglia, s meg in
kább Észak-Amerika njTijtott kedvező talaj t a szekták elsznpoixjdá-
sának. Észak-Amerika lett a szabadság igazi hazája ; itt megvalósí-
t-ották a „szabad egyház a szabad ál lamban" elvet. A korábban 
Angl iában ' keletkezett önálló vallásos közö.sségek közül különösen a 
baptisták és metodisták terjedtek el nagy számban. Az újabb szek
ták közül nevezetesebb a mormonok szektája^ amely holmi látomá
sokra és közvetlen ,,prófétai" kinyilatkoztatásokra építi zűrzavaros 
tanítását . Még a többnejűséget is hirdették, de ennek gyakorlati 
megvalósítását az államhatalom már megakadályozta.-Az íícZreiiíísfaA" 
és az ezekhez hasonló más szekták pedig mindenáron Krisztus vijra 
eljövetelének időpontját akarják megállapítani s e szerint élni. Az 
angol eredetűek közül ugyancsak sokfelé elterjedt a katonai szerve
zetű „üdv hadserege"^ amely a városok büntanyái környékén igyek
szik mentő és segítő munkát végvzni. de minden egyházias ker<'sz-
tyénségtől távol áll. 

Az északanierikai szekták számát pontosan meg sem lehet állapítani, 
hiszen ott az állam az egyes polgárok vallási hovatartozását nem tartj.i 
számon. Ki-ki olyan hitet valUiat, amilyent akar. s éppen úgy lehet szabadon 
vallásnélküli is. Mégis újabban 200-nál többre teszik azoknak a különféle 
vallásos jellegű közösségeknek a számát, amelyek híveket is igyekeznek 
toűorozni. A teljes vallásszabadságra és egyenlőségre jellemző, hogy Észak-
amerikaiján nem is tesznek különbséget egyház és szekta között, hanem vala
mennyit egyformán a deiiomination (ejtsd: denominésn := elnevezés) szóvá! 
jelölik. 

8. A római katolikus egyház a 19. század eleje óta. 
1. Az uUramontánizmus. A 19. század elején a pápaság ha

marosan felocsúdott a Napóleon részéről őt ért megaláztatásliól. Az 
elfoglalt egyházi államot a pápa ú j r a visszakapta. Az lS14-ben 
visszaállított jezsuita-rend most ú j r a a pápa i befolyás érdekében 
kezdte meg munkáját . Azt a törekvést, amely az egyházon kívül 
az egész politikai és sz€-llemi élet irányítását is a pápára akarta 
hízni, ultramontánizmusn-ak nevezték. Ennek a törekvésnek főkép
viselője IX. Pius pápa volt. Ö már a saját elhatározásából dogmává 
tet te a Mária szeplőtelen fogantatásáról szóló taní tás t (1854). Egyik 
körlevelében pedig elítélte az újabb szellemi és táreadalmi irányokat 
(pl . a racionalizmus, liberalizmus, szocializmus, kommunizmus) s 
ezek sorában a protestántizmu,st, valamint a bibliatársulatokat is. 

Az egyházi hatalmában megerősödött pái)aság ezután politikai 
téren is igyekezett befolyását érvényesíteni az egyes országokban. 
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Különösen a vegyes házasságok kérdése adott alkalmat a pápaság
nak az országok politikai kérdéseibe való beleszólásra. Németország
ban ez az 1870 utáni időben közel két évtizedig tar tó ú. n. kulHír--
harcra vezetett a római (^yház és a német állam között. 

A 20. század elején X. Pius pápa még egyszer keményen lépett 
fel a „ m o d e m " szellemi irányok ellen. Az egész papságtól meg-
kö\etelte az ú. n. modernizmust megtagadó és elítélő eskü letételét. 

Az „ultramontánizmus' megjelölés azt akarja kifejezni, hogy minden 
tekintély és hatalom „ultra montes" = a hegyeken (t. i. az Alpokon) túl, 
vagyis Rómában van. 

IX. Pius pájjának 1864-ben kiadott ,Syllabus''-a (szillabusz = jegyzék) 
SO pontban sorolja íel az elitélt' ,,modern tévelygésekel". X. Pius pápa 
1907-ben joglalt állási az iijabb modernizmus ellen, majd 1910-ben rendelte 
oi a modernizmus elleni eskü letételét. 

A modernizmus elleni küzdelem sok helyütt ellenállást szított fel. Egye
bek nem voltak hajlandók meghajolni s inkább kiléptek a római katolikus 
jgyházból. Mások ellenben megtagadva addigi meggyőződésüket, engedelme
sen meghajoltak a pápa akarata előtt. Utóbbiak közé tartozott nálunk Pro-
hászka Ottokár püspök is, akinek több könyvét a pápa előzőleg a tiltott 
könyvek közé sorolta (,index"-re helyezte). 

2. A vatikáni zsinat. A pápai tekintélyt az 1869—70-ben tar
tott vat ikáni zsinat emelte a legmagasabb fokra. Ez kimondotta, 
hogy amikor a pápa „ex cathedra ' ' beszél, vagyis amikor egyetemes 
tanítói hivatala a lapján a hi t re és erkölcsre vonatkozó tételeket álla
pí t meg, akkor 7i€m tévedhet. Bz a pápai tévedhetetlenség ekképpen 
maga is hivatalos egyházi tanítássá lett, amit minden római katolikus 
embernek kéteUíedés nélkül el kell fogadnia. 

A i^ápai tévedlietetlenségről szóló dogma még komoly római 
katolikus körökben is elégedetlenséget szült. A tiltakozók nagy részét 
sikerült ugyan elhallgattatni , de Németországban, Ausztr iában és 
Svájcban tekintélj'es teológiai tanárok és papok vezetésével sokan 
elszakadtak a római egyháztól és a pápa-nélküli ó-katolikus egyház
ban tömörültek. 

A pápa csalaikozhataílansága azt jelenti, hogy a pápa szava a hit és 
erkölcs kérdéseiben ugyanolyan tekintélyű, mint a Szentírás. Ezért a vatikáni 

.-zsinat, azt is megállapitotta. hogy a pápának ilyen határozatai megmásítha-
tatlanok. A jövőben tehát egyházi tanítások vagy fontos döntések megálla
pítására egyetemes zsinatra nincs már szükség, mert a pápa maga minden
ben korlátlan hatalommal és tekintéllyel intézkedhetik. 

Az ó-katoUíus egyháznak az említett országokon kívül még Hollandiá
ban, továbbá Jugoszláviában (a horvátok között) és Csehország területén is 
vannak hívei, illetve szervezetei. Összes számuk mintegy 120.000. Ezenkívül 
a papától elszakadt külön neiuzeti jellegű katolikus egyház alakult -a lengyelek 
(főképen az északamerikai lengyelek) és a csehek között. Csehországban 1918 
után mintegy 1 millió római katolikus szakadt el a pápától, s ezek nagyobb 
része- az ú. n. ,csehszlovák egyházat" alakította meg. 

Ausztriában a 19. század vége óta erőteljes el „Rómától' (,Los von 
Rom") jelszavú mozgalom indult meg. Az. elszakadtak nagyobb része az 
evangélikus, kisebb része az ó-katolikus egyházhoz csalatkozott, vagy fele-
kezelnélkülivé lett. 



3. A legújabb helyzet. A vatikáni zsinatot igeu kellemetlen 
esemény szakította félbe: az ekkor kialakuló egységes nemzeti olasz 
állam 1870 őszén elfoglalta és bekebelezte az egyházi államot. A 
pápák ebbe a helyzetbe nem tudtak beletörődni, s ettől fogva nem 
hagyták el palotájukat, a Vatikánt (a „Vatikán foglyainak" tekin
tették magukat ) . Ez a lielyzet csak 1929-ben változott meg. Ekkor 
Olaszország a Vatikán területét elismerte önálló és független j)ápai 
államként. 

A pápák a legújabb időben a r ra is törekszenek, hogy a római 
katolikus egyháznak biztosítsák a politikai és tái-sadalmi élet irányí
tását. Különösen jelentős szerepe van ebből a szempontból az Actio 
CatlioUcának (katolikus akeió, cstűekvés) ; ez a mozgalom a laikuso
kat igyekszik a római katolikus egyház érdekében végzendő Pselek:\-5 
miinkába bevomii. 

Az 1918 óta érvényben lévő új egyházi törvénykönyv (Oodex 
J u r i s Canoniei) pedig különösen a vegyes házasságokra vonatkozó 
merev rendelkezéseivel élezte ki újra a i'ómai katolicizmus és a pro
testantizmus viszonyát. 

A pápát mint független (szuverén) uralkodót az egyes országokban a 
más államok követeinek és nagyköveteinek megfelelően nunciusok képviselik. 
A követek sorában rendszerint a pápa képviselőjét tekintik rangban elsőnek. 

A pápák politikai és társadalmi törekvéseit főképpen az újabb szociális 
kérdések megoldására irányt szabó pápai enciklikák (körlevelek) mutatják. 
XIII. Leó a Rerum novarum kezdetű enciklikában (1891), XI. Pius pedig > 
a Quadragesimo anno kezdetíj enciklikában (1931) fejtette ki a romai kato
likus egyház felfogását és törekvéseit. Ezeket a gondolatokat különféle szer
vezetek (pl. az Actio Catolica. Hivatásszervezet stb.) igyekeznek az egyes 
országok közéletében megvalósitani, s ezzel a római katolikus egyház befo
lyását biztosítani. Ugyancsak ezek szellemét képviseli a több helyütt politikai 
párttá is alakult keresztény szociáli.ita mozgalom. 

9. Az evangélikus egyház a 19. században 
és a 20. század elején. 

1. Küzdelem a felvi lágosodás ellen. A felvilágosodás az evan
gélikus egvhá^nak sok lelkészét és főkép a műveltebb rétegét" hódí
tot ta meg. Az egyszi>rű hivők nagy tömege azonban sehogy sem 
tudot t megbarátkozni a felvilágosodásnak felszínes és rideg ész
szerű vallásosságával. Ezért sokszor éppen az egyszerű hivők köré
ben támadtak olyan mozgalmak, melyek a tiszta bibliai hitet és 
kegyességet igyekeztek elevenné tenni. Ezek az ú. n. éhredesi moz
galmak. Bennük a pietizmus volt az uralkodó vonás, de ez több 
helyütt összekapcsolódott a hitvallásos (konfe&szionális) meggv'öző-
déssel. 

a) Németországhon különösen Württembéi 'gben volt eros az 
ébredési mozgaiom. I t t a pietizmus mérsékelt, egyházias formája 
mindig eleven maradt . A lutheri hit vallásos ébredés egyik jelentős 



igyéiiitáége Hanns Kolozs .̂Klatus) kiéli lelkész volt (megh. 1855) ; 
lcSl7-beii az unió és a raeionálizmiis ellen kiadott 95 tétele nagy fel
tűnést keltett." 

b) Dániában a felvilá^íosodás ellenében Gnoidtvig lelkész (megh. 
1872) az Apostoli Hitvallásban látta a bibliai hitnek a lényegét. 
Ebben a hitben és erős nemzeti érzésben kívánta a népet nevelni; 
ennek föeszközévé az általa alapított s azóta más országokban is el
terjedt népfőiskolát tette. 

e) Norvégiában egy egyszerű parasztember: Hauge (megh. 1824) 
lett az erősí'n pietista jelkgű ébredés vezetője. Ennek a mozgalom
nak eredményeképen a norvégiai evangélikus eg\'ház utóbb bizonyos 
teltét«4ek mellett nem-lelkészeknek is lehetővé tette az igehirdetést. 

d) Svédországhan különböző, részben angol eredetű ébredési 
mozgalmak támadtak. Jelentősebbjeik szoros kapcsolatban maradtak 
iiz evangélikus államegyházzal, s abban különösen a belső missziói 
munka fellendülését eredményezték. 
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e) Finnország népének széles köreit ragadta meg a 19. század 
első felében Buotsalaincn Pálnak (megh. 1852). egy egyszerű pa
rasztembernek ébredési mozgalma. Ez ugyancsak egyházias jellegű 
maradt, s mindmáig erősgii él szelleme; 

Hasonló ébredési mozgalmak voltak a református egyházon belül is. 
Ugyancsak a felvilágosodás elleni ellenhatás keltette életre Angolországban 
a methodizmust (1. I. kötet 35. fej. 3. pontját). 

Ruotsalainen Pál életet s munkásságát ismerteti Oraoala Ágoston: A 
parasztpróíéta című regényes életrajza (magyarra fordította: Br. Podma-
niezky Pál). 

2. Liberalizmus "és hitvallásosság:. A 19. század második felé
ben ;i németországi protestantizmus s ebben az evangélikus egyház 
nagy mértékben az viralkodó koráramlatok hatása alá került. A libe-
mUinnis (szabadelvüség) különösen a teológiában ér\ényesült. A 
teológusok abban igyekeztek korezerüek lenni, hogy az egyházi liit-
\allá.sokat nem tartották magukra nézve kötelezöeknek. a Bibliát s 
annak tartalmát csupán a történeti-kritikai módszerrel vizsgálták; 
nem látták abban Isten kinvilatkoztatott igéjét, hanem csupán em
berek irodalmi alkotását. Ez a liberális-történeti irány azt állította, 
hogy a keresztyénség jelenleg ugyan a legmagasabb fokon áll a val
lások sorában, de lehetséges olyan további fejlődés, amely a keresz-
tyénségot túlszárnyalhatja. 

A liberális teológia hatására a müveitek között is közömbösség 
lett úrrá az egyházi tanítás és hit iránt. A bibliai élő hit helyett 
többre becsülték a i)uszta tagadó bírálatban megféneklő tudományt, 
az általánas emberi műveltségért való lelkesedést. A protestantizmus 
lényegét is a szabad vizsgálódásban s a tekintélyektől való függet
lenségben (gondolat- és lelkii.smei'eti szabadság) látták. Ez volt az 
ú. n. kultilrprofes^ántizmus. 
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A libei'ális teológiával szi>mbeu azokat, akik a Biblia kiuyilat-
koztatási tartalmához ragaszkodtak, pozitív i rányúaknak nevezték. 
Ezek közé tartoztak az egyházi hitvallásos (koiifcsszioiiális) i rány 
határozott képviselői is. A hitvallásos teológusok közül némelyek 
valósággal ú.j orthodoxiát elevenítettek fel. 

Németorezágban a különböző teológiai irányok hívei külön egy
házi pár tokban és egyesületekben szei'\-ezkedtek, s időnként meglehe
tősen heves harcot vívtak egymással. A 20. században ezek a^ ellen
tétek lassan elsimultak. 

Az 1914—l8-as világháboiTi u tán az evangélikus egyházban 
(általában a pi 'otestántizmusbanj a bibliai kinyilatkoztatást egyre 

jobban megbecsülő felfogás líerekedett felül. A reformáció öröksége 
újra tisztábban szólal meg. Különösen fontos elmélyülést hozott a 
teológiai és egyhá-zi élet számára a Lutlierral . az ő irataival való 
beható foglalkozás. Ennek a bibliai-reformátori s egyben hitvallásos 
megújhodásnak a jeg^'ében halad tovább s végzi történelmi hivatását 
az evangélikus egyház. 

A 19. századi protestáns liberális teológia főképen az ideálizmus s 
l\ü:önösen Hegel bölcseletét tette irányítójává. Volt ennek szélsőséges, a 
bibliai elbeszélések történeti hitelességét is tagadó irányzata; de voltak mér
sékeltebbek is. A liberális teológiának legnagyobb tekintélyű, az egész tudo
mányos világban nagyon t)ecsült képviselője volt Hamack Adolf (megh. 1930), 
a berlini egyetem teológiai tanára. A lutheri hitvallásos irány képviselői 
közül Löhe Vilmos (megh. 1872) különösen a gyakorlati szeretetrnunkát 
szolgáló nagyszabású intézmények alapításával tűnt ki (Neuendetlelsau). 

Még a 19. század közepe táján egy dán gondolkodó: Kierkegaürd (ejtsd: 
Kjerkegór, megh. 1855) heves harcot indított a hegeli filozófiának a keresz
tyén hitet kiüresítő uralma ellen. Kierkegaardt a maga idejében nem értet
ték meg, de újabban felfigyeltek irataira. Hatása a keresztyén gondolkodás 
legutóbbi megújhodásában elevenedett meg. 

3. Az evangéhkus egyház — más protestáns egyházi közösségek
kel együtt — a 19. század folyamán fokozottan ébredt felelősségének 
tuda tá ra egyfelől az egyházon belül lelkigondozást nélkülöző hívei 
i íán t . — másfelöl a világ egyéb népei iránt , akikhez még nem jutot t 
el az evangélium üzenete. Ennek folytán egyre nagj'obb mértékben 
épült ki az egyház munkája a helsö és a liiUsö misszió terén. (Er rő l 
lásd a 21. és 22. fejezeteket). 



10. Az evangélikus egyház Magyarországon 
18d3-tól 1868-ig. 

1. Az 1843—44-i országg'yűlés véiriie megszüntette a protes
tánsok legnagyobb sérelmeit. Lehetővé tette, liogy a ve^ye.s vallású 
párok a nem római katolikus fél templomában is megköthessék a 
háza.sságot. A hat heti okt-atás kiküszöböléííével ú j ra szabályozta a 
rdiiiai katolikus vallásról való áttérést. Mindez azonban messze el
maradt a vallásfelekezetek közti viszonosság követelményeitől. 

Az 1843—44 ; 3. törvénycikk kimondta, tiogy akik 18 éves korukig az 
.cvci.igelica' vallásban neveltettek, sem maguk, sem maradékaik vallási kér-
öos alá többé nem vételnetnek. Az evangélikus lelkipásztor előtt kötött 
\ egyesházasságok is törvényesek. A római katolikus vallásról valamelyik 
evangélikus vallásra az áttérés úgy történik, hogy az áttérő e szándékát az 
illeiékes lelkész előtt magaválasztotta .2 tanú jelenlétében kinyilvánítja, és 
5 zi négy hét elleltével megismétli. 

E törvényben az evangélikus szo reformátust is jelent. (V. ö.; .helvét 
hiivallású evangélikus'. Később, használtak ilyen kifejezéseket: „evangéliom 
szerint reíormált", .evangélikus református". Régi iratokban, könyvekben 
tehát az ,,ev. ref," megjelölés egyszerűen reformátust jelent, nempedig valami 
tgyesiilt evangélikus-református intézményt). 

A/, első rendelkezésre azért volt szükség, hogy ne zaklassák azokat, 
akikre a még érvényben levő törvény vagy a kicsikart téritvények révén 
a római katolikus egyház igényt tartott, de nent a római katolikus' vallás
ban nevelkedtek. 

A törvény rendelkezései jelentős hatást tettek a viszonosság felé, de 
a családi jog és az áttérési jog területén sem szüntették meg a különbsé
geket. Továbbra is érvényben maradt az a jogszabály, hogy ha az apa római 
katolikus, akkor minden gyermeke római katolikus. A római katolikus val
lásra pedig tovább is át lehetett térni m.inden korlátozás nélkü'. 

A-í új törvény a protestánsok helyzetét kétségtelenül könnyítette, de 
u.'vábbra is küzdeniök kellett jogaikért. A római katolikus püspöki kar már 
i&4.5-ben újra úgy rendelkezett, hogy a plébá_nosoknak mindent el kell követ-
niök, hogy a vegyesházasokat elvonják a protestáns lelkészektől, s aktive 
(vagyis áldást adva) csakis reverzális esetén működjenek közre. 

.'\z áttérések megakasztása miatt is voltak panaszok. 
2. 1848 : 20. törvénycikk. Csak az 1048. évi 20. törvénycikk 

hozta meg az evangélikus és református egyház .számára a .jogos igé
nyek elismerését. A törvényesen bevett vallásfelekezetekre nézve tö
kéletes egyenlőséget és viszonosságot állapít meg. és kimond.ia, hogy 
a iK'vett vallásfelekezetek egyházi és iskolai szükségeit állami költ
séggel kell fedezni. 

Amikor tehát a magyar nemzet hozzáfogott élete újjárendezésé
hez, teljes ér tékű helyet biztosított abban az evangélikus és refor
mátus keresztyénségnek is. Ez az erdélyi fejedelmek szellemélx='n 
történt. 

A vallási ü g y további, gyökeres rendezését már nem az egyéni sérel
mek siettették. Az egész nemzeti élet újjárendezésének keretében történt 
•pieg. F. miatt a római katolikus főpapság sem tanúsított jelentős ellen
állást, inkább csak a római katolikus egyházi vagyon megőrzése íoglalkoz-
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tattá. Ennek érdekében és éppen az egyenlőségre hivatkozva, autonómiát 
követelt a klérus a római katolikus egyház részére is. 

.4; I8ÍS:'2(I. törvéníjcikk pontjai: 
1. Az unitariá vallás törvényesen bevett vallásnak nyilváníttatik. 
2. E hazában törvényesen bevett minden vallásfelekezetre nézve különb

ség nélkül tökéletes egyenlőség és viszonosság állapittatik meg. 
3. Minden bevett vallásfelekezetek egyházi és iskolai szükségei közálla-

dalmi költségek által fedeztessenek, s ez elvnek részletes alkalmazásával a 
ministerium az illető felekezetek meghallgatásával a közelebbi törvényhozás 
elibe kimerítő törvényjavaslatot fog előterjeszteni. 

4. A bevett vallásfelekezetek iskoláiba járhatás. valláskülönbség nélkül, 
mindenkinek kölcsönösen megengedtetik. 

5. A ministerium rendelkezni fog. hogy a bevett vallásokat követő kato
nák saját vallású tábori lelkészekkel láttassanak el. 

Az ugyanakkor ülésező erdélyi országgyűlés szintén hozott hasonló 
tartalmú vallásügyi törvényt. 

A pozsonyi országgyűlés kétségtelenül a liberalizmus hatása alatt hozta 
meg azokat a törvényeket, amelyek között a 20. is királyi szentesítést kapott. 
De ennek a törvénycikknek a gyökerei az erdélyi jogba nyúltak; ez meg
állapítható a kifejezéseken és a tartalmon is. A törvényhozás visszakanya
rodott az 1608—1647-i vonalhoz. 

Erdély uniója alapján a magyarországi evangélikus egyház megpróbálta 
létrehozni az eiHiiu/élikiis e(/tiházak urnáját is, tehát az egyesülést az erdélyi 
evangélikus egyházzal. Ez lett volna a rendjénvaló az egy országban élő. 
ugyanannak a hitvallásnak az alapján szolgáló evangélikus egyházak között. 
Az erdélyi szászok azonban némi ingadozás után elálltak az egyesüléstől. 

Az 1848:20. törvénycikk vívmánya megfelelt annak a helyzetnek is. 
hogy o magyar nemzet meí/újhodásáhan a magyarok, felekezeti különbség 
nélkül, az evangélikusok és reformátusok a római katolikusokkal vállvetve 
vettek részt. Az evangélikusok részvételét legkönnyebben Petőfi Sándor, 
Kossuth Lajos, Gör(iey Artur megnevezésével jellemezhetjük. 

3. Az Önkényuralom alatt. A szabadságharc kimenetele meg
akadályozta az ú.i töi ' \ény kifejtését és végrehajtását. Sőt ezen felül 
súlyos megpróbáltatást hozott a protestáns egyházakra. Az ostrom
állapot idején meg voltak fosztva önrendelkezési joguktól (autonó
miájuktól) . Az evangélikus püspököket megfosztották t isztüktől; 
helyükbe adminisztrátoi'okat neveztek ki, sőt a püspökök közül kettőt 
börtönbe is vetettek. 

Az önkényuralom idején az iskolák is sokat szenvedtek. A gim
náziumoknak súlyos áldozatokat kellett hozniok a nyilvánossági 
jogért vívott küzdelemben. 

A szabadságharc leveretéso után nyomban megtiltották az egyházi 
gyűléseket, 1850-ben pedig Haynau rendelete az egyetemes és kerületi fel
ügyelők (a reformátusoknál főgondnokok) tevékenységét is megszüntette. 

A? ostromállapot felfüggesztésekor. 1854-ben egv újabb rendelet enyhí
tett a helyzeten, újra lehetett gyűléseket tartani, de még mindig nem volt 
mód szupermtendensek (püspökök i választására. 

Haubner Máté (1794—1880) dunántúli evangélikus püspök a szabadság
harc alatt kiadott körlevele miatt szenvedett várfogságot. Hat évi várfogságra 
ítélték, ebből két évet ki is töltött. Pozsonyban és Kufsteinban. Szabadulása 
litán Sopronban internálták. Csak IS56-ban kapott engedélyt lelkészi hivatal 
elfoglalására. N'agygere.sden lett lelkész Püspöki hivatalát pedig csak 1860-ban 
sikerült újra elíoglalnia. Fogsága előtt és 1861-íöl újra Győrött volt lelkész. 
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Pákh Miliá'.ii (i795—1858) tiszai egyházkerületi püspök, igiói leikész 
lS54-ben szabadult a börtönből. Szintén csak , 1856-ban vállalhatott újra 
hivatalt. Előbb Rimaszombatban, majd szülővárosában. Dobsinán lett lelkész 

Házga Pál (1798—1849) pozsonyi lelkészt a szabadságharcban való 
részvétele miatt bitóíán végezték ki. 

Wimmer (iotllieb .-í;/o*7 (1793—1863) felsőlövői lelkész, a felsőlövői 
iskolák létesítője, a bibliaterjesztés kiváló munkása száműzetésbe kényszerült 
hazafias magatartása miatt. 

Gróf Thun Leó vallás- és közoktatásügyi miniszter 1850 szeptemberé
ben Magyarország összes középiskoláira nézve kötelezővé tette az osztrák 
tanrendszert. A nyilvánossági jog hiánya miatt az evangélikus iskolák sora 
szorult az algimnázium színvonalára. A nyilvánossági jog megszerzését többek' 
közt az anyagi követelmények nagysága és a német nyelv széleskörű alkal
mazása akadályozta. 

4. A p á t e n s . A bécsi komiány — ereje tuda tában — új ra 
megkísérelte, liogj- ráerőszakolja a protestáns egyházakra a konzisz-
toriális kormányzatot. 1859-ben nyilt paraiics (pátens) jelent meg 
a két egyház alkotmányáról. A pátens g>'ökeresen meg akarta vál
toztatni az evangélikus és neformátus egyház szei'vezetét. kormány
zatát és tör\'ényhozását. Néhol vég;re is hajtották, de az országas 
ellenállás és a külföldi protestantizmus felszólalása foh' tán 1860-ban 
kénytelen volt a bécsi kormány vi.sszavonni. 

A pátens erőltetése szomorá vis.szavonást okozott az evangélikus 
egyházban. A nemzetiségek egy része ugj^anis nemzetiségi kérdéssé 
tette. De aztán az ősi önrendelkezési jog megvédése ú j lendületet 
adott az egyházi kormányzat, kivált az egyházegyetem kiépítésének. 

A bécsi kojmány már !,856-ban megpróbálta egy császári királyi fő-
konzisztorium felállítását. 

Az 1859 szeptember !-én kiadott nyílt parancsot az egyháztöriénelem 
röviden a pátens névvel tartja számon. A kormány az 1790—91; 26. törvény
cikk 4. §-ára hivatkozott, amikor kiadta. Szerinte az uralkodónak joga vaa 
az egyházkormányzat rendszerének megállapítására. A protestánsok ellenben 
arra hivatkoztak, hogy a királynak csupán felügyeleti joga van ott megálla
pítva. Kétségtelen, hogy a kormány 1856-ban megküldte a törvénytervezetet 
az egyházkerületeknek, s azt előzőleg néiiány vezető személyiséggel meg
beszélte. Az is igaz, hűgy az evangélikus egyházkerületek észrevételeit a 
pátens figyelembe vette, .azonban a pátens mégis az uralkodó akaratából 
adott volna egyházi alkotmányt, holott az egyházi törvények megalkotása a 
zsinatok feladata lett volna. A bécsi kormány a legfőbb felügyeleti jogot igen 
tág értelemben fogta föl. gyámkodássá tette. A pátensben tartalmilag is sok 
volt a kifogásolni való. P'. az eddigi 4—4 egyházkerület helyett 6—6-ot ren
delt felállítani. 

Az egyházkerületek ellenállása után a kormány az egyes egyházközsé
geken keresztül próbálta végrehajtani az új rendszert. .Az evangélikus egy
házközségek közül 226 szervezkedett a pátens szerint, túlnyomó részben 
nemzetiséglakta vidéken. Többségük, 333 azonban .autonomista' maradt. 

Az ellenálló egyházkerületi közgyűlések közt első volt a lis-ai ci>an-
gélikita eyí/há:keriilet köz<iiiirli^--e. Késmárkon tartották. 1859 szeptemberében. 
Az év vége felé a törvények elleni rosszakaratú izgatás vádját-emelték i 
gyüiés elnöke és jegyzője, Xtedényi Ede és MáJruj Kúrolii szepesbélai lelkész 
eHen. Négy-négy. havi börtönre ítélték őket. Fellebbezés folytán Zsedényi 
büntetését nyolc hónapra emelté!;. Mádayval együtt valóban börtönre is 



vetették. A pátens visszavonása után a tiszai egyházkerület íelügyelővé és 
mispökké választotta őket. 

ZseOényi Ede (1804—79) utóbb egyetemes íelügyelö lett. Végrendeletileg 
100.000 íürintot riagyolt az evangélikus egyháznak; a tiszai egyházkerület 
40, a többi 20—20 ezer íorintot kapott. Az alapítvány kainata szegény nép
tanítók segélyezésére, ill. az eperjesi tanitóképzöintézet .javára volt rordí-
tandó. Az alapítvány tökéje az 1914—18-i világháború után elértéktelenedett. 

A dunáninneni és a bányai egyházkerületből a pátens alapján szervez
kedett egyházközségek, ill. lelkészek a bécsi kormány rendelkezése folytán 
továbbra is megmaradhattak a poi.s<ini)i jmteiues s-ujierintendenciákbnn. Ez 
a kiegyezésig maradt fenn. Aztán visszatértek az egyházközségek korábbi 
kerületeikbe. 

1860-tól kezdve az evangélikus egyház egyetemes gyűlésén az egyete
mes egyházi és iskolai íelügyelö elnöktársul maga mellé vette a hivatalára 
nézve legidősebb püspököt. Ezzel nagy lépés történt az egyházegyetem, mai 
berendezkedése felé. 

5. Az egyházi buzgóság' a kitlTezötleii körülmények között is 
több értékes gyümölesöt hozott. ]\Iáig áldásosán működik a pesti 
proieíttáns árvaház és a segélyezésre szoruló egyházközsésrek támoga
tására létesült e^'angélik^ls egyetemes Gijámintézet. 

Ez időben jött létre a pesti közös teológiai akadémia. Ennek terve még 
a szabadságharc előtt felbukkant. 1855-től 1865-ig ál'ott fenn mirt a duna-
nielléki református és.a bányai evangélikus egyházkerület közös intézménye. 
Főképpen Török Pál református és Székács József evangélikus lelkész buzgó-
ságából. 

A budapesti protestáns árvaház alapításában (1859) nagy része volt 
Bauhofer György budai evangélikus lelkésznek. Bauhofer Győrí/ij (1806—64} 
a kor -racionalista szellemétől eltéi"öen a biblikus kegyességnek volt a kép
viselője. Mária Dorottya igen megbecsülte. Hazai egyháztörténete: „Geschichte 
der ev. Kirche in, Ungarn' németül és névtelenül jelent meg (Berlin. 1854). 

Mária Dorottya (1800—55). József nádor felesége, württembergi her
cegnő evangélikus volt. és kegyes lélekkel buzgólkodott a bibliás keresz
tyénség érdekében. A budai egyfiázközség megalapítása, a lelkészi állás rend
szeresítése és a templom felépítése az ö nevéhez fűződik. A Biblia terjesz
tésén is dolgozott. A hazai ébrédési mozgalmak történetében korszakkezdö. 

6. Az erdélyi evangélikus egyház az önkényuralom ala t t , — 
minden különállása ellenére i.'; — közös sorera jutot t a többi protes
táns e.gyházzal. A béesi kormány amiak is megbénította Önkormány
zatát. De 1861-ben sikerült azt megvédenie, bár egyébként e-fogadta 
a Bécsből küldöt t alkotmánytervezetet. 

Az erdélyi evangélikus országos egyház 1861-i alkotmánya szerint az 
egyházkormányzat legfontosabb szervei a magaválasztotta presbitérium, ill. 
konzisztoriumok. Egyik alaptétele az egyház és iskola szoros kapcsolata-^ 
ennek pedig az a biztosítéka, hogy lelkészi állást csak az foglalhat el aki 
előzőleg inint tanító vagy tanár működött. ' ' —-



11. Az evangélikus egyház helyzete Magyarországon 
1868-tól 1918-íg. 

1. Társadalmi háttér. Ebben az időszakban az egyház életére 
is döntő hatással van a liberálüimis. Ez a világnézeti irány több 

-pontnn közel járt az egyházelloaességhez, de általában megelégedett 
;izzal, iiogy a társadalom irányítását kivegye az egyház kezéből, és 
biztosítsa az államnak. 

A tármdalom átalakult. Átalakulása szükségképpi»n átalakította 
az e'gyházi közösségek, gyiilekezetek szellemét is. A jobbágyság fel
szabadulása, a polgári középosztály összeverödése magában véve is 
új helyzet elé állította az egyházi társadalmat, de a gyors iparoso
dás, az ipari munkásosztály gj'ore felduzzadása, a mezőgazdasági 
munkásság elproletárosodása szinti- felméi-hetetlen feladatok elé állí
totta az egyházat. 

A műveltek körében a niateriálizimis világnézete, a munkások 
közt a -szociálizjmí.s eszmevilága és szervezkedése erősen hódított. 

'A magj'ar nemzeti önérzet virágzásával egyidejűleg a neimeti-
Mg(.k is öntudatosodtak. Kiváltképpen a nyugati felvidéki szlovák
ság körében erősödött a megnemértés a magyar nemzet hivatávsával 
f«eraben. 

2. Szórványosodás. Az evangélikus eg.vház mai szór\'ányjel-
lege ebben az időszakban alakult ki. Már a szabadságharc előtt (1846) 
itz ország helységeinek fele részében olyan csekély számú \olt az 
evangélikus lakosság, hogy az összes lakasság 3 */o-át sem érte el. 
A hchzet egyre rosszabbodott, elsősorban annak következtében hog>' 
a műveltek arányszáma nagyobb volt, mint más vallásúaknál. így 
hamarabb bomladoztak régi társadalmi kereteik. Ugyanennek a fo
lyamatnak a következtében emelkedett a v&rosokban az evangéliku
sok arányszáma. Mindez emelte az evangélikusok társadalmi meg-
bwsnlését. de hátrányára volt a gyülekezeti életnek. Ezelí a körül
mények lettek a. f()okai az evangélikusság veszteségének a gyerme
kek vallása körüli harcbaíi és a szekták elleni védekezésben. 

Az elszóródás folyamatához hozzátartozik a Jiivándorlás. Ez is 
aránylag az evangélikus egyháznak okozta a legsúlyosabb veszteséget. 

Pl. 1900 és 1910 között az evangélikusság természetes szaporodásának 
' '-ét megsemmisiletle a kivándorlás. 

3. A liberális állam. A kiegyezés után végre sor kerülhetett 
az 1848. évi 20. törvénycikk végrehajtására. Ez azonban c.̂ ak lassan, 
részletekben történt, és máig sem érte el az evangélikus egyház a 
Ix'vett vallások közti egyenlőséget. 

-Az 1868-1 törvények a viszonosság elve alapján szabályozták 
•iz áttérést és a gycnnekek vaUásút (a gyermekek nemük szerint 
Tiövetik szüleik vallását, megegj-ezés tilos). 1885-ben helyet kaptak 
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a főrendiházban az evangélikus, refoimátus ée unitárius egyház 
meghatározott számú vezetői. 

Az egyházi és iskolai kiadások állami fedezésére is történtek 
kezdeményezések. Az évi államsegélyek azonban az állam teherbírá
sától függtek. Ezeken felül a szádad végén a lelkészi fizetéskiegészítés 
(kongnia) vállalása valóban na^y segítséget jelentett az evangélikus 
egyháznak. 

lS94-ben és 1895-ben lijabb fontos vallásügyi térvényeket alkot
tak. Bevezették az ú. n. polgári házasságot s ezt kötelezővé t«tték -
bevezették továbbá az állami anyakönyvet^ lehetővé tették a gyer
mekek vallására vonatkozó államérvényes megegyezést (reverzálist), 
a felekezetenkívüliséget és az izraelita vallásra való áttérést. Ezek 
a törvények részben régi szükségletet elégítettek ki, részben enged
mények voltak ultramontán törekvéseknek, részben pedig a korszel
lemnek hódoltak. 

Az 1868 ; 53. törvénycikk a törvényesen bevett keresztyén vallásfeleke
zetek viszonossága cím alatt a következőképpen szabályozta az áttérést: Át
térni egyik bevett vallásfelekezetről a másikra a 18. életév betöltése után 
lehet. Az áttérni akaró kétszer bejelenti saját egyházközségének lelkésze előtt 
kilépési szándékát két tanú jelenlétében. A második jelentkezés 14 nap eltelte-
után és 30 napon belüi történhetik. 

A gyermekek het éves korukig követik szüleiket az új vallásban. 
Az Í885-Í főrendiházi törvény az evangélikus egyház három püspökének 

és 3 felügyelőjének (az egyetemes és két kerületi felügyelőnek) adott helyet 
HZ országgyűlésben. 

Az 1894:31. törvénycikk megtiltotta az egyházi esketést az állami há
zasságkötés előtt. 

Az 1894 : 32. törvénycikk szerint a házasságkötés előtt a vegyes vallású 
házastársak megegyezhetnek, hogy a gyermekek valamennyien az apa vagy 
.iz anya vallását kövessék, ill. abban neveltessenek. A megegyezés csak akkor 
érvényes, ha királyi közjegyző, királyi járásbíró, polgármester vagy főszolga
bíró előtt szabályszerűen jön létre. 

Az 18ií4 : 33. törvénycikk az állami anynkönyvekröl rendelkezik. Ezeket 
1895 október 1-én kezdték vezetni. Az egyházak azóta is vezetnek keresztelési, 
esketési. temetési (és más) anyakönyveket, de ezek 1895 október t-e óit 
a születés, házasságkötés, halálozás bizonyítása szempontjából nem köz
okiratok. 

Az 1895 : 42. törvénycikk az izraelita vallást törvényesen bevett vallás
nak nyilvánította. Ezért vált lehetségessé az arra történő áttérés. 

Az 1895 : 43. törvénycikk a imllás szabad gyakorlatáról szólt, megen
gedte a 18. életévüket már betöltötteknek, hogy felekezeten kívüliekké vál
janak. Ezzel a lehetőséggel általában csak olyan szekták követői éltek, amelyek 
nem nyertek elismerést. 

Vltramnntánizmusnak nevezi az egyháztörténelem azt az irányt, amely 
a római pápa egyházfői és világuralmi igényeit szolgálta. (Ultra montes = 
hegyeken, értsd: Alpokon túl. ultramontánus = hegyeken túli). Lásd még 
s 8 fej. 1. pontját. 

A lelkészi fizetéskiefié-yzitésröX szóló 1898-i törvény nemcsak az evan
gélikus egyház, hanem a többi bevett vallás lelkészeinek fizetéséről is ren
delkezett. Congrua = megfelelő. A lelkészek fizetésének rendezését részben 
még ekkor is a jobbágyság felszabadulásával járó átalakulás tette szükségessé-
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4. Statisztika. 1910-ben Magyai-oi-szág összes lakosságának 
'6.4 ''/o-a volt e\ angélikus: kb. egymillióhároniszázezer lélek. Az evan
gélikusoknak pedig kb. egyharmada-egyharmada volt magj'ar, szlo
vák és német. Aránylag köztük volt a legkevesebb analfabéta ( ími -
űlvasni nem tudó) , viszont a legtöbb tanult ember. 

Lásd a 27. fejez.etet. 

12. Az evangélikus egyház élete Magyarországon 
1868-tól 1918-ig. 

I. A protestantizmus jegyében. E korezakban az evangélikuíi 
•egyházat hazánkban az a töivkvés jellemezte, hogy értékes hordozója 
legyen a protestantizmusnak. Protestantizmuson általában olyan ke
resztyén tanítást értenek, amely az evangélikus és református egy
ház közös sajátságait foglalja magában. De értik rajta azokat a ke-
t'eszt,véneket is, akik ezt a ..prote.stáns'' tanítást vallják. E koi-szak-
ban még protestáns egyházvoi is beszéltek; annyira fig.velmen kívül 
hagyták az elválasztó vonásokat. De sem szervezeti, sem hitvallási 
egyesülés nem történt az evangélikus és a református egyház között. 
Olykor (helytelenül) az imitár ius egyházat is beleértik a protestan
tizmusba. 

A szer\ezcti unió gondolatának gyengülésével a művelődés 
(kul túra) terén való együttes munkálkodás gondolata keriilt hom
loktérbe. A sokféle próbálkozás közül máig fennmaradt a Magyar 
Protestáns Irodnlmi Társaság és ennek folyóirata, a Protestáns 
SzeinJe. Ugyancsak a protestantizmus jegyében jött létre egy egyez-
•^ég az evangélikus és a református egvház közt a kölcsönös lelkészi 
kisegítésről s az egj^esült. csatlakozott gv'ülekezetekröl. Hasonlókép
pen az együttműködés szellemének volt a gyümölcse a rimaszombati 
•egyesült protestán^s gimnázium. 

Az evangélikus egyházbaii elsősorban a magyar értelmiség hó
dolt a protestantizmus eszmevilágának. De azért például még a zár
kózott erdélyi szász evangélikusok egyházi életét és gondolkodását 
is a kultúr-pi-otestántizmus uralma jellemezte. 

A római katolikusok szeretik a protesláiüizinus neue a!á összefoglalni 
az összes „eretnekségeket", vagyis az összes egyházi közösségeket, amelyek 
*.iv'jl esnek a romai katolikus és a görög-keleti (orthodoxi egyházakon. 
(A görög-keletieket viszont nem eretnekeknek, hanem szakadároknak, szkiz-
"iiatikusoknak mondjak.) Ez az eljárás e'lenkezik mind a történelmi valóság
gal, mind az elvi igazsággal. Azt a célt szolgálja, nogy a felekezetek nagy 
üzám.ával és egyes felekezetek szertelenségével rontsa a hitelét a "lutheri refor-
tnációnak. A magyar proiestántizmus azonban még abban is habozott, hogy 
az unitáriusokat magához tartozóknak lassa-e; más felekezeleket sohasem 
számított magához. 

.A Magyar Prolefiáns Irodalmi Társaxág működése 1889-ben indult meg, 
ce már az 1860-as években tervezték alapítását. Részben elődje volt a Ma-



<lflurors:a'ji Pro/f,/á/,.v Egijlet, ez ftzi-töl 1883-ig működött, több folyóuatoi 
és a Prclle.stáiu Theológiai Ky>niivtár cini alatt iöbb tudományos szakköfivver 
adott ki, " 

A protestáns jellegű folyóiratok közül legnevezetesebb a Prota^tán-t 
Egyházi és Islolai l^p (1842—1919). Hasznos szolgálatokat végzett a Magyar 
Prolestáns Eggházi Én Iskolui Figyelmező (1870—78), majd a Magyar Profcs-
Aáns Egyházi És lsl:olai Figyelő (1879—87). 

Az evangélikus egyházkerületek 
határai . 

189̂  ekítt 

Rc^taíki: 5(%cm Xároíu iout. 

A két egyházegyetem közt az egyezség 1900-ban jött leire. Lásd ehhez 
a 6. fejezet 4. pontját. 

A rimaszombati egyesült protestáns gimm'tzium az üsgyáni evangélikus 
és a rimaszombati református gimnázium egyesítéséből keletkezett 1853-ban. 

A protestantizmus mint a keresztyénségnek önálló formája, mint világ
nézet azért léphetett föl és azért hódíthatott, mert támogatta a liberális 
teológia és_ támogatta általában a liberalizmus. Jó szolgálatot tett annyiban, 
hogy niegörizie az értelmiséget az evangélikus és református egyház kerete? 
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között; az értelmiség ugyanis egyre inkább idegenkedett a liitvallásos keresz-
lyeniégtöl. Hasznos volt a tekintetben is, hogy szeretetiniezmények létesíté-
í't-re buzdított. De nagy kárt okozott azzal, hogy táplálta az egyház iránti 
közömbösséget. Eizel pedig gyengítette az ellenállást a római katolicizmus, 
,. szekták és a materializmus hódításával szemben. — A ku'túrprotestantiz-
musról lásd még a 9. fej. 2. pontját. 

A piütestánlizmus a maga összeségében indította Buldúcsij Antal báró! 
il8U3—78), hegy római katolikus vallású létére a magyarországi evangélikus, 
•eíürmálus és unilánus egyházakra hagyja több mint 8000 holdnyi birtokát. 
A ,Baldácsy-alap' jöveüelme máig jó segítsége volt az evangélikus egyháznak. 

2. Egyházi alkotmány. Hosszú előkészítés u tán az 1891-ben 
összeült budapesti országos zsinat végre törvénybe foglalta a Magyar
országi Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház alkotmányát. Ex 
rendszerezte és egységesítette a már kialakult egyházi szervezetet 
és kormányzatot. Egységesítette az adózást, megalkotta az országos 
közalapot. Ugyanez a zsinat arányosította az egyházkerületeket, abból 
az érdekből, hogy kiküszöbölje a nemzetiségi törekvéseket. Megalkotta 
M lelkészi nyugdíjintézetet. 

A körülmények változása nemsokára ú j zsinatot te t t szükségessé. 
Ue az 1913-ban összehívott zsinat a világháborvi miat t dolgavégzetlen 
feloszlott. 

Az 1891-ben összeült zsinat 1894-ben, az 1913-i 1916-ban tejezödött be. 
E zs.natokon az erdéiyi emiuyéUkui^^áí) egy részének képviselői is részt

vettek. A Brassó-vidéki magyar istentiszteleti nyeiVÜ egyházközségek ugyanis 
1886-ban kiváltak az erdélyrészi országos egyházból, és mint ,Brassói egy
házmegye' a tiszai egyházkerülethez csatlakoztak. 

.\z egyházkerületek arányosítását nagyrészt a nyugati íeividéki szlovák
ság politikai törekvései tették szükségessé. 

Az orsiwjod közalap főforrása az egyház tagjainak évi járuléka, íel-
;;daia azoknak az egyházi céloknak a támogatása, amelyeket az egyes szervek 
a maguk erejéből nem tudnak megvalósítani. A közalapnak is köszönhető 
például, hogy kis lélekszámú gyülekezetekben is szolgálhat rendes lelkész, hir
dettetik az evangéliom. 

3. Iskolák. E korszakban az állam ú j ra szabályozta a nép
iskolákat, a középiskolákat, a tanító- és tanárképzést. ]Most már maga 
)s állított fel és tar tot t fenn iskolákat. Iskolaügyi törvényeivel a szín-
Nonal érdekében magas követelményeket támasztott az egyházi isko
lákkal szemben. Viszont segélyezte azokat. E köiülmények folytán 
0 korban kezdett elmosódni az evangélikus iskolák sajátos színe. 
Mindennek ellenére is létesültek új iskolák. A régieket pedig az 
újakkal együtt ál talában nagyrabe*sülték kitűnő munkájukért . 

Lásd a 24. fejezetei. 
Az ái'.am a sokféle korlátozás ellenére is fenntartotta az evangélikus 

tgyház i>A(i/í)i önreiulelluző jogát (autonómiáját). Ez máig értékes öröksége 
az elözö századoknak. 

E korszakban ar euaiiyélikiis lelkészek kiképzése három teológiai aka
démiát! történt: az eperjesi, pozsonyi és soproni akadémián. A pozsonyi 
i882-töl kezdve az egyházegyetem intézménye volt. Az erdélyi szász evan
gélikus lelkészek külföldön hallgattak teológiát. 



Az evnnrfélikus iikolák ebben a korszakban is igen sok kiváló férfiút 
adtak a magyar nemzeti kultúrának. Tanáraik kózül is sokan kiemelkedtek. 
A pozsonyi, majd a budapesti gimnázium tanára (ill. igazgatója) volt Böbm_ 
Károly (1846—1911), mielőtt a kolozsvári egyetem tanára lett. Önálló filo
zófiai rendszerével a magyar kultúra büszkeségévé vált. Az eperjesi, majd 
a pozsonyi teológiai akadémia tanára (ill. igazgatója) volt Schneller István 
(1847—1939), amíg, ugyancsak a kolozsvári egyetemen, a neveléstudomány 
tanára nem lett. Mindketten nagy hatással voltak az .egyház tudományának, 
a teológiának a művelőire is. 

4. Megújulás. Már a 19. század végén új gondolkodás jele 
volt a Lutlier-Társamg alapítása. A sajátasan evangélikus eg>'há«j 
irodalmi szükségletet volt hivatva kielégíteni. 

A 20. század kezdetétől fogva egyre több lett a jele az új tájé
kozódásnak. Üjra megbecsülték az evmigélikiíx tanítás sajátosságait, 
felismerték az evangélikus egyház hivatását. A JciUsd rnis.^zió i ránti 
felelősségből megszületett az Evangélikus Misszióegyesiilet. Üj étif-
Iceskönyveket szerkesztettek, olyanokat, amelyek az addigiaknál job
ban megbecsülték a régi értékes énekeket. A dunántúl i egj'házkerü-
let által kiadott „Keresztyén énekeskönyv" orezágosan elterjedt. 

A Luther-Társaság alakuló ülését 1884-ben tartották, valóságosan meg
alakult" lS86-ban. Luther születésének négy évszázados fordulója (1883) adott 
rá indítást. 

Az eimngélikus teológia terén a liberális teológia képviselői mellett egyre 
inkább megbecsülték azokat, akik kellő helyet biztosítottak az evangélikus 
hitvallásoknak. Ehhez lásd még a 9. fej. 2. pontját. 

Az Emingélikus MisszióegyesiVetet 1909-ben alapították. 
Az éhredéíi mozgalmak továbbra is felekezetközi egyesü'etekben hatot

tak az evangélikusokra. De ez a hatás végül is áldássá lett az egyházra, 
mert a megmozgatott evangélikusok az egyházon belül gyümölcsózti'tték buz-
góságukat. 

A dunántúli eggházkerüU't új énfkeskömjuc 191 l-re készült el. 1943-baii 
már a 40 kiadása jeleni meg. 

Magyarország evangéliku^«ága közt 191S ót<i fokozatosan mű
ködtek azok az erők, amelyek már a 20. század elejétől kezdve meg-
iijulá-st hoztak az egyházba. 

13. Az evangélikus egyház Magyarországon 1918 óta, 
1. Szórványgondozás . Egyre elevenebb a szórványokban élő 

•ev"angélikusok lelki gondozása. Ennek érdekében mitsziói központo-
kaf, létesítenek, leány- és fiókegyházközségeket szer^-eznek. A felsőbb 
egyházi hatóságok egyre nagyobb anyagi áldozattal twizik lehetővé a 
missziói (szórványgondozó) lelkészek munkáját . 

2. Templomépítés . Részben n szórváiiygoiidozás fokozásáért, 
részben a nagy gyülekezetek szükségletének kielégítésére ország.szerte 
templomokat építenek. 

Pl. A bányai egyházkerületben 1918 és 1938 között ,30 lemp'omot ava
tott a püspök, 

3 . Istentisztelet. Az istenti-sztelet reYormját kettős érdek kí
vánta : az istentisztelet elemeinek bővítése és az egységesítés. Az ú j . 
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eg:ységi>s istentiszteleti rendel 1936 adventjén egyidőbeii vezették be 
;i püspökök a magvai' istentiszteleti nyelvű gyülekezetekben. 

4. Luther új hatása. Jólénk érdeklődés támadt Luther iratai 
iránt. FiZt iratainak új fordítása, kiadá.sa, a róla szóló könyvek 
nagy száma tanúsítja. Lutiier reformátori tanítása ebben a korszak
ban is Isten áldásával hat az egyház életéiv és munkájára. 

A Luíiier iránti kegyeletes hála hozta létre egy budapesti Luther-szobor 
tervét. Százezer pengő gywh össze a szoborra. 

5. Északi kapcsolatok, ^vz egyház eddigi külföldi kapcsolatai 
mellett erős vonzalom fejlődött ki a finn <»vangélikus egyház iránt. 
Lelkész- és teológiai hallgatócsere, köles-önös ének- és köiiyvfordítá-
sok, fokozódó érdeklődés voltak a jelei és egyúttal eszközei a finn
magyar evangélikus egyházi kapcsolatnak. 

Egyidejűen a skundináv evangélikas egyházak felé is épültek 
kapcsolatok, különösen a svéd felé. Hasonlóképpen az észtekkel is 
érintkezésbe kerültünk. 

Jelentős kezdeményezés volt az 1937-ben tartott finn-ugor lelkés:-
íonyie.-^riziis 'Budapesten. 

6. Üj egyházi törvények. Az 1934-ben öüszehívoti (és i937-
ben berekesztett j budapesti zsinat pótolta az Egyházi Alkotmány 
észlelt fog,yatékosságait, és kielégítette az újabb szükségleteket. Az 
önkormányzat mindegyik fokán rendelt presbitériumot. Szabál.yozta 
az adófizetést, háztartást. Megszei-\-ezte az egyházközségi bírásko
dást, főleg az eg.vház iránti hűtlenség meggátlására. Töi-^'énybe fog
lalta az Erzsébet Tudoraán.vegyetem kebelében Sopronban működő 
evangélikus hit tudományi kar létesítését (1923). Az ú j egyházi tör
vények elé hitelvi nyilatkozatot helyezett; ebben megállapította, hogy 
a Magyarországi Evangélikus Eg.vház a Szentírásba foglalt igi' 
alapján áll és é l ; egyben tanúságot tett az egyetemes és a különös 
evangélikus hitvallások mellett. 

A zsinat törvénybe iktatta a protestáns tábori püspökség szervezését 
<!923) is. 

7. Népfőiskola, evangelizáció. F i n n hatásra megerősödött a 
felelősség a földműves ifjúság i ránt. A felelősség gyümölcsekéi)pen 
^uyyturesán ű. n. ifjúsági missziói intézet létesült (1938). Ez volt 
az elsí) népfőiskola Magyarországon. Azóta másutt is szerveztek 
evangélikus népfőiskolákat. 

Azok közül ;i munkaeszközök közül, amelyeket a belső misszió 
neve alatt szoktak össz<'foglalni. különös fontosságot és megbecsü
lést iiyei't az e rnngelizácie'): a rendszeres hitébresztés, a gyülekezeti 
munkára alkalmas híveknek közösségbe tömörítéüe. 

A második evangélikus fiúnépfoiskola Orosházán létesült 1940-ben, a 
liarmadik pedig Gyenesdiáson 1942-ben. Leánynépföiskolát tartottak Buda
pesten. Orosházán (Békés vm). Gyenesdiáson (Zala vm.), Celldömölkön (Vas 
" '̂tii). Faradon (Sopron vtn.). A budapestit a Fébé Diakonissza-egyesület ren
dezte, a dunántúliakat a Dunántíjli Evangélikus Leánynépfőiskola. 



8. Az á l lamhoz való viszony. Az cvaugéJikus egyház és a ma^. 
gyár állam közt ebben a korszakban általában ugyanaz volt a vi
szony^ mint az előzőben. Az állam méltányolta az evangélikus egy
ház szolgálatát a nép és oi-szá-g javára. 

Ennek a meubecsülcsiiek voitak a jelei: a lelkészek íizetéskiegészitö 
- segélye, az egyházegyetem és az egyházkerületek segélye, az iskolák segélye, 

a vallásoktatásnak szinte teljes fedezése, templom- és iskolaépitési segély, 
felsőházi és törvényhatósági bizottsági tagságok. 

A magyar állam és a Magyarországi Evangélikus Egyház közt levő 
szoros közjogi kapcsolatok egyike az volt, hogy az egyház öt tagot küldött 
az országgyűlés felsőházába, a törvényhatóságokban pedig szintén képvise
lethez jutott ottani számarányának megfelelő mértékben. 

9. T á r s a d a l o m h o z való viszony. Az evangélikus egyház ás a 
magyar társadalom viszonyát sok nehéz kérdéssel terhelte meg az 
Actio Catholiea (akeió katolika) és ál talában az az uralmi vágy, 
amelyet a római katolikus egyház tanúsított . fökép])en ve^yesvallású 
családok terén. A nehézségek elleni megerősítést vállalta feladatául 
az Országos Luther Szövetség. 

14. Az evangélikus egyház Magyarországon kivül. 
-Nfagyaroi'szágon a lakosságnak csak kis rcsze evangélikus. 

Ennek a helyzetnek az okait a történelemből ismerjük. De a ma-
g.varországi evangélikusság kicsiny száma nem ok a csüggedésre, 
mert ^lagyarorezág hatái'ain tiil sok millió evangélikus él. s vannak 
majdnem teljesen evangélikus lakosságú országok. Ezekkel az evan
gélikus hittestvéreinkkel erősödő kapcsolataink a magyarországi evan
gélikus egyházat is ercísítik. 

1. A ^Magyarországgal szomszédos orezágokban szintén csak ki-
.sebb .számban élnek evangélikusok, ezek közt azonban eléa' sokan 
olyanok, akik korábban a magyaroi'szági evangélikus egyház köti*' 
lékébe tartoztak. 

Cseh Szlovákiában a csehek és németek közt is vannak evangé
likusok, de nagyobb számban különösen a szlovákok között. — Romá
nia területén az evangélikusok csekély kivétellel Erdélyben élnek. 
Ezek nag.vobb része a német (szász) jellegű ..országos egyház"-hoz 
tartozik. Azok az egyházközségek viszont, amelyek korábban a bányai 
és tiszai egyházkerülethez tartoztak, az lág^nicvezett ,,zsinatpresbiteri 
szujierintendenciában' ' szeri'ezkedtek. Ez a szuperintendeneia majd
nem t<>ljesen magyar jellegű. .Székhelye Arad. — Jugoszláviában 
úgyszólván csak a korábban Magyarországhoz tartozott területeken 
élnek evangélikusok; ezek szlovákok, vendek, mag.varok. németek. — 
Ausciriáhan az evangélikus népesség az egész lakosságnak szintén 
csak kis hányadát teszi (4.40/0"), de az utolsó évtizedekben mégis 
jelefttősen megerősödött. 
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i'.sehszioi'ákiáhun 193Ü-ban az evangélikusok száma 586.000 volt (alakos
ság 4 %-a); ebből Szlovákiára kereken 400.000 esett (a lakosság 12.1 %-a). 
A magyarországi evangélikus egyháztól elszakadt szlovákiai evangélikus 
egyház két egyházkerületre oszlik, szlovákokon kívül mintegy 30.000 magyar 
és ugyancsak nagyobb számú német, hivövel. Pozsonyban önálló (az egye-
K-mnez nem tartozó) teológiai fakultás létesült. — Románia 1930. évi 18 mil-
l;u lakosából 380.000 volt az evangélikusok száma. A zsinatpresbiteri szuper-
iniendenciához mintegy 45.000 hívő tartozott. Ezek zöme a Brassó közelé
ben levő ú. n. hélfaluban él (,csángók'). Bukarestben is alakult magyar 
evangélikus gyülekezet az oda költözött magyarok (nagyrészt munkások) 
köréből. — Jutjosztáináhan 1930-ban mintegy 180.000 volt az evangélikusok 
összes száma. Nagyobb számban élnek a Bácskában és a muramenti vend
vidéken. — Az (iiiszlriai evangélikusok száma 1934-ben megközelítette a 
300,000-et. Időnként erős volt az ,el Rómátór jelszavú mozgalom, melynek 
során sokan léptek ki a római katolikus egyházból s ezek egy része az 
evangélikus egyházhoz csatlakozott, .̂ z 1919-ig nyugatmagyarországi terü
lettel (ú. n. Burgenland) mintegy 50.000 evangélikus került Ausztriához, 
velük az őriszigeti teljesen magyar gyülekezet is. 

2. Európa középső és nyugat i országai közül kgiiagyobb szám
ban élnek evangélikusok a reformáció szülőföldjén: Xémetországban. 
Itl a lakosságnak majdnem kétharmad ré.sze protestáns s ezek túl
nyomó része evangélikus. A nemzetiszocialista kormányzat ei'őszak-
kal akarta az evangélikus egyház szervezetét átalakítani, de a hit
vallásokhoz ragaszkodó egyházi vezetők sikeresen ellenállottak az* 
idegen szellemű kénvszemek. — Jelentősebb számú evangélikus él 
még Franciaországban. HüJlandiában és Svájcban is, bár ezekben 
az országokban az esangélikusok az egyéb keresztyén felekezetekhez 
képest kisebbségben vannak. 

A németországi evangélikusság több különálló egyházi szervezetben él.. 
Ezek egy része az ú. n. unióhoz tartozik. (L. a 6. íej. 1. pontját). Az 1933. 
£\ben Németország 42 milliónyi protestáns lakosságából mintegy 35—36 mil-
liu volt szorosabb értelemben e\rangélikus. azaz ágostai hitvallású. Egyes 
tartományok, íőleg az északiak, csaknem teljesen evangélikus lakosságúak. 
— Fiíjiciaországhan a mintegy 1 miilliónyi protestánsnak kb. egyharmad 
része (330.000) evangélikus. — HoUandiában az evangélikusok száma meg
közelíti a 100.000-et. — Snájcban és Olnszorszáfiban csak néhány szervezett 
gyülekezet van, az evangélikusok nagyobb része szétszóródva él. 

3. Európa északi oi'szágai: Dánia. Norvégia^ Svédország és 
Finnország a ..legevangélikusabb" országok; ezeknek a lakoasága 
esaknem egészében (96—98 "/o) evangélikus. Az evangélikus hitnek 
áldá.sos gyümölcse az a magas műveltségi és erkölcsi színvonal, amely 
ezeknek az arányliig kicsiny országoknak és népeknek világ^szerte-
itagv tekintélyt és tiszteletet .szerzett. 

Az evangélikusok lélekszáma Dániában 3.5 millió (98%), \()n>c(jinb(in 
.̂6 millió (97%), SiH'dorszátiban 6.2 millió (97.5'!'o), Finnorszáqban 3.'6 mil

lió (96%). Ezenkívül ide tartozik még Izland szigetének 110.000 főnyi evan
gélikus lakossága. Továbbá a mintegy 1 milliót elérő észi és 1.1 milliónyi 
leli evangélikusság. — Az 1939 előtti Lengiielországban kb. 1 miUió evan
gélikus élt; korábbi adatok szerint Oroszországban is több százezerre becsül-

3z evangélikusok száma. hető 
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Az északeuropai országok evangélikus egj'házai egymással szoros kap
csolatot tartanak fenn. Komoly felelősségtudat él bennük a más országok
ban, iöleg kisebbségben levő evangélikusok, valamint a nemkeresztyének 
közi végzendő missziói munka iránt. A testvér finn nép pedig különösen 
meleg érdeklődéssel keresi és építi a kapcsolatokat a magyar evangélikus
sággal. 

4. Eu rópán kívül igen jelentős még az észaJíamcrikai evaiigé-; 
likiisság. Ez nagyrészt európai eredetű, s még ma ia több nemzet i | 
jellegi.! (dán, svéd, iioi-vég, finn) egyházi szervezetben tömörül.; 
A magyar evangélikus egyházközségek nem alkotnak külön egj'házLJ 
szervezetet. Az északamerikai egyházi szei-vek gondozzák a Dél-
Amerikában élő néhány százezernyi evangélikust is. 

Az északamerikai evangélikusok pontos számát nem lehet megállapí
tani, mert hivatalos statisztika nincs. Az állami hatóságok nem tartják 
számon senkinek a vallási hovatartozását. Egyházi körök azoknak az 
evangélikusoknál; a számát, akik az egyházi életbe rendszeresen bekapcso
lódnak, mintegy 5 millióra becsülik. De azokkal együtt, akik származásuk 
szerint szintén evangélikusoknak tekinthetők, ez a szám jóval magasabb 
lehet. 

Az egyesült-államokbeli evangélikusság nagy buzgóságot és áldozatkész
séget tanúsít különféle egyházi intézményeknek és a missziói munkának 
fenntartásában és támogatásában. Az európai evangélikus keresztyénséggel 

«s ápolja az összetartozás tudatát és szívesen közreműködik egy egyetemes 
í-vangélikus világszervezet kiépítésében (Evangélikus Egységmunka. 1. a 15. 
lej. 3. pontját). 

,Az 1914—18-i világháború után az északamerikai evangélikusság hatal
mas segélyakció keretében segítette szeretetadományaival az ínséges európai 
országok evangélikusait. A magyarországi evangélikusság is jólesően tapasz
talhatta az amerikai hittestvérek segítő szeretetét. Hasonlóképpen nagy áldo
zatkészséget tanúsít az amerikai evangélikusság a második világháború 
•utáni ínség enyhítésében is. 

5. A többi világrészen az evangélikus egyház leginkább a misz-
sziói munka révén gyűjti a híveket, és ezt a Jézus Krisztustól n y e r t | 
feladatát minden akadály ellenére is híven telje^síteni törekszik. 

A missziói munka által megnyert evangélikus keresz-tyének számáról; 
megbízható adataink nincsenek. Összes számukat legalább 1 millióra becsül
hetjük. Egyik legsikeresebb munkaterülete az evangélikus missziónak India.. 
(A misszióról 1. a 22. és 36. fejezeteket.) 

A világon élő evangélikusok összes számát kb. 75 millióra becsülhet
jük. .A. protestantizmuson belül az evangélikus egyház a legnagyobb hit-' 
vallásos jellegű egyház. 

•mmiiíJililülllll 



4& 

15. A keresztyén egység keresése. 
1. Az egyház töi-ténetétiek lefájóbb tanulsága az, hogy Jézus, 

Krisztus hívei, a kei-esztyének, szétszakadozottau éhick cgymá.s mel-
hítt, sőt sokszor egymással elleiitétbeu. Ez a tény már g j ak ran indí
tott arra egye.s embereket, hogy az összes keresztyének egyesülését 
igyekezzenek k>hetövé tenni. Különösen erőssé vált ez az egyst-gre 
való tövekvés az 1914—18-as világháborát követő időben. A keresz
tyén egységre törekvő mozgalmakat rendszerint ökumenikus mozgal
maknak nevezik. (A görög eredetű „ökjiménikus" szó, éppen úgy^ 
mint a „katoliktis" egyetemest^ az egész világra kiterjedőt jelent.) 

2. E g y e t e m e s keresz tyén vi lággyűlések. Az ökuméniktis moz
galmak egyik irányának vezetője és szervezője Södcrbloni Náthán^ 
a svéd evangélikus egyház érseke volt (1866—1931). Ö úgy látta, 
liogy a hit és taní tás kérdéseiben egyelőre nem lehet remélni a ke-
rtíiztyén egyházak s különböző felekezetek ^ eggyé válását ; ellenben 
meg kell találniuk egymást a közös gyakorlati feladatok: a társa
dalmi (szociális) segítő és szeretetmunka terén. Éppen ezért ennek 
a mozgalomnak a jelszava: Élet és Munka (angolul: Life and Work,, 
ejtsd: lajf end vörk) ; 1925-ben Stockholmban tartotta első hatal
mas világgyülését. 

Angol és amerikai körökből indult ki a másik nagy egységesítő 
mozgalom. Ez a Hit és Szervezet (angolul: Fa i th and Order. e j t sd : 
fesz end arder) jelszavával a tanításban és a közös egyházi .szerve
zetben igyekszik a keresztyén egyházakat közelebb hozni cgymás-
lioz. Első nagy világgyűlését 1927-ben a svájci Lausanne-ban (ej tsd: 
Lozan) tar tot ta . 

Ez a két ^egységesítő mozgalom 1937-ben- közös ökum-éiiikiis fnná-
esof szen-ezett abból a célból, hogy a jövőben mindkettő egymással 
szoi-osabb kapcsolatban fol\'tassa munkáját . 

Mindkét világgyülésen részt vettek a pi-otestáns-keresztyénség 
egyházai és kisebb közösségei, úgyszintén a keleti-ortodox (görög
keleti) egyház képviselői. Csak a római katolikus egyház maradt 
távol. X I . Pii;s pápa 1928-ban külön körlevélben (a „^lortalium 
animos" kezdetű enciklia) el is ítélte ezeket az cg%\ségesítö mozgal
makat. Szerinte a keresztyén egység egyedüli ú t ja az, hogy az összes 
keresztyének a római katolikus egyházba térjenek s meghajoljanak 
« pápa előtt. ^ 

A keresztyén egységesítő mozgalmak munkáját az 1939-ben kitört új 
világháború megakasztotta. A háború elmultával ezek a mozgalmak újult erő
vel folytatják munkájukat. Ezt a munkát s a legközelebbi világgyűlés elő-
líészítését jelenleg a Genfben működő Egyházak Vilái/tnímcsa végzi. 

Szűkebb körben ugyancsak a különböző keresztyénhitűek összefogása 
2 célja a Keresztyén Ifjúsági Egyesületek (KIE) s az Evangéliumi Keresz
tyén Diákszövetségek (ennek magyar aga a ,Pro Christo' Magyar Evan
géliumi Keresztyén Diákszövetség) nemzeti és nemzetközi szervezeteinek, 
lobb ilyen mozgalom központja Svájcban van. 
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3. Evangélikus világgyűlések. A különböző egyházak közti 
egységet munkáló mozgalmak mellett az egyes egyiiázak maguk is 
igyekeznek világszerte fennálló szervezeteiket szorosabb egységbe 
fűzni. A világon élő mintegy 75 milliónyi evangélikusság képviselői 
az 1923-ban Eisenachban tartott Evangélikus (Lutheránus) Világ-
gyűlésen találkoztak először. Azóta ezek az evangélikus világgyűlé
sek megismétlődtek (1929-ben Kopenhágában, 1935-ben Párizsban). 
]Most már Evangélikus (Lutheránus) Egíjségmunka néven külön 
szerA-ezet végzi ezt a munkát s készíti elő a következő vilá^-
gy üléseket. 

Ezek a gyűlések igen áldásosaknak bizonyidtak. mert a külön-, 
böző világrészben és sokféle nemzethez tartozó evangélikusok m êg-
tapa.sztalták a közös hitnek egységbe fűző erejét. Ez ivedig nem. 
emberi munka, hanem a Szentlélek munká.ja. Egyedül Ö vezetheti 
egységre a kűlönlíöző népeket, s ha tígy tetszik, az ilyen összejöve
teleket is felhasználja munkájának végzésére. Mi tehát nem bizako
dunk emberi (pápai) hatalomban, sem semmiféle emberi szándék
ban és kezdeményezésben, legyen bár az ilyeneknek bármilyen nagy 
külső sikerük. Mi egyedül az egyház Lírában bízunk, aki akkor való
sítja meg híveinek egységét, amikor neki tetszik., Addig is neki' 
legyen dicsőség az egyházbí s nemzetségről nemzetségre, örökkön i; 

Jirökké (Eféz. 3, 2 :1) . " 



II. RÉSZ. 

Összefoglaló fejezetek. 
16. Az evangélium hirdetésének történeie. 

1. Az egíjliáz történetének gerince az evangélium hirdetésének 
története. A Szentlélek ugyanis az evangélium hirdetésével építi és 
növeli az anyaszentegyházat. <• 

Az evangélium a Szentírásba foglalt örömhír, üdvözítő ige 
arról, hogy Isten ingyen, egyedül Jézus Krisztusért adja nekünk 
kegyelmét, bűneink bocsánatát, üdvösségünket. 

Ahoi az evangéliumot tisztán hirdetik és a szentségeket Krisztus ren
delése szerint szolgáltatják ki, ott van az anyaszentegyház, ott van a Krisz
tusban hívők igazi közössége. Az egyház Krisztus teste; tagjai mindazok, 
akik hisznek Jézus Krisztusban. De az egyház jelenlétét semmi másról nem 
tudjuk megállapítani, csak arról, hogy tisztán hangzik-e az evangélium a 
hívők közösségében, a gyülekezetben. 

Az evangélium hirdetése elsó'sorban az istentiszteletbeli prédikáció, 
de mégsem azonos azzal. Nem minden ú. n. prédikáció valóban az evan
gélium hirdetése. Es viszont az egyház nemcsak az ú. n. prédikációban 
hirdeti az evangéliumot, hanem pl. a szentségek kiszolgáltatásakor, eske-
téskor, temetéskor. Vallástanításban, lelkipásztori beszélgetésben, evangeli-
zációban. térítő (külső missziói) beszédben. Az evangélium tiszta hirdeté
séhez okvetlenül hozzátartozik pl. az, hogy az úrvacsorában tisztán hirdes
sék Jézus Krisztus értünk történt halálát. 

V. ö. az I. kötet 1. fejezet 1. s a 21. fejezet 1. pontjával. 
2. Az evangélium hirdetésével a Szentlélek kezdettől fogva hitet 

ébresztett és táplált ott, ahol Istennek úgy tetszetti. Ezér t az egyház 
történetének yninden korszakábmi^ a legnehezebb körülmények között 
IS hatékony volt a hirdetett evangélium. Ahol hangzott az evangé
lium, ott mindig voltak, akik hit tek Jézus Krisztusban. 

De ugyancsak kezdettől fogva találkozott az evangélium meg-
nernértéssel, félreértéssel, gúnnyal és üldöztetéssel. Az evangélium 
mindig megbotránkoztattíi a hitetleneket. Ebből a szempontból nézve 
sincsen különbség az egyháztörténelem különböző korezakai, az egy
ház múltja és jefene között. 

•Ágostai Hitvallás 5. cikke: ,Hogy erre a hitre eljuthassunk, azért ren
delte Isten az egyházi hivatalt az evangéJiüm hirdetésére és a szentségek 
kiszoloáltatására. Az ige és a szentségek szolgálnak ugyanis azon eszkö-
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zöküi. amelyek által a Szentlélek adományában részesülünk, aki hitet ébreszt, 
ahol és amikor Istennek tetszik, azokban, akik hallják az evangéliumot.' 

V. ű.: Róm. 1, 16; I. Kor. 1, 18; II. Kor. 4, 3—4; II. Tim. 1, 8; I. Péter 
1, 3—12. 

Az evangélium hirdetésének történetét főképpen abból a szempontból 
tanulságos áttekinteni, hogy miképpen történt. Vájjon az evangélium hir
detésére rendelt emberek híven végezték-e szolgálatukat? 

3. Korán^ már az első századokban befurakodott az egyházba 
az a törekvés, hogv' az evangélium hirdetésében mellőzni kell azt, 
ami megbotránkoztató. Azt remélték, hogy így könnyebben megnyer
hetik a keresztyénségnek a különböző vallású, műveltségű, vénnér-
tíékletű embereket. Például a gnosztikusok tagadták, hogy Isten P i a 
valóságosan szenvedett; az ariátmsok kétségbevonták, hogy az ember
ként megjelent Jézus Krisztus egy (egyenlő) az Is tennel ; a félpelá-
ijiánusok (szemipelágiánusok) azt tanították, hogy az üdvösséghez 
Isten kegyelme és az ember igyekezete, .jó cselekvése egyaránt szük
séges. Ezt a félpelágiánizmust tette hivatalos tanításává a római 
katolikus egyház abból a célból, hogy az evangélium ne botránkoz
tassa meg az embereket. A természetes ember ugyanis mindig h i ú ; 
bántja természetes önérzetét, hogy az üdvös,ségben semmi része 
sincsen. 

A természetes emberhez alkalmazkodott mind a nyugat i , mind 
a keleti egyház, amikor az istentiszteletben egyre inkább háttérbe 
(szorította Is ten igéjének a hirdetését. Az a tanítás, hogy az ú n a -
csora áldozat, már végképpen ellenkezett az evangéliummal. 

Az egyház külső herendezkedése is eltakarfti, az evangéliumot. 
'Az evangélium helyett a papság — pápaság látszott az egyház élete l 
hordozójának. A szenteJthen és Máriában való hizaliod-á-s szintén sokat 
ár to t t az evangélium hitének. 

Isten Szent Lelke azonban az egyháztörténelem legsötétebb kor
szakaiban is megszólaltatta az evangéliumot. így — bár rejtetten 
— szakadatlanul fei inmaradt a Krisztusban hívők közössége. 

A gnoszticizmushoz lásd: I. kötet 5. fejezet I. pontját; az arianizmus
hoz: I. kötet 10. fejezet 1. pontját; a félpelágiánizmushoz; I. kötet 10. feje
zet 3. pontját. 

Az evangélium hirdetésének történetében a reformáció előtti korra 
lásd: I. kötet 18. fejezetet. 

Ha egy egyházi közösségben az úrvacsora nem az, aminek az egyház 
Ura rendelte, hanem pl. áldozat, akkor már nem lehet elmondani róla, hogy 
tisztán hirdeti az evangéliumot. Ehhez nem elég, ha esetlegesen, hébe-hóba ' 
szóhoz jutni engedi az evangéliumot. 

4. Az evangélium hirdetése történetének Luther Márton refor-1 
mációja adott fordulatot. Lu the r ú j ra nyí l tan és tisztán (keveret- | 
lenül) szólaltatta meg az evangéliumot. RefoTTnációja nyomán az í 
egj'ház ú j r a elismerte, hogy az evangélium hirdetése nélkül nincsen • 
egyház. A tisztán hirdetet t evangélium az egyházi élet gjüj tópont ja . j 
Nem a külső szervezet, nem az emberi akarat (kegyesség'i t a r t j a | 
fenn az egj^házat. | 
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Az evangélium tiszta hirdetése miatt a reformáción is meg-
hoiránkozfak a hitetlenek. A római pápa egyháza egyenesen kárhoz
tatta a mlormációt, és ezzel kirekesztette magát az evangéliumot 
újra tisztái! liirdető egyetemes egyházból. Más keresztyén közösségek 
pedig azért fordultak el a reformációtól, mert az evangélium hirde
tésével egyenlő fontas dolognak tartottak egyebeket (pl. Isten tit
kait, törs-ényét). 

Lásd; I. kötet 19. fejezet !. pontja, 21. fejezet. 37—38. fejezet. 
S. Krisztus egjházának az a történeti valósága, amel.v az evan-

géliiTm hirdetése által él és növekszik, az evangélikus nevet nyerte. 
Az evangélikus egyház mindmáig híven őrzi hivatását, hogy 

tisztán hirdesse Krisztus evangéliumát minden embernek. Maga is 
sok kísértéssel küzdött. De mind a keresztyének közt. mind pedig 
a pogányok közt (külső misszió) alázatosan munkálkodik, hogy az 
evangélium Isten hatalma lehessen minden hívő üdvösségére. 

17. A Biblia története. A magyar Biblia. 
1. A Biblia története. Az egyház először az Ószövetséget 

fogadta el Szentírásként, azt már készen ~kapta és vette át. és azt 
Márkión támadásával szemben is megtartotta. Az Újszövetség kiala
kulása lassú foh^amat volt. A kánonba azokat az iratokat vették fel, 
amelyeket a gyülekezeti i.stentiszteleten felolvastak, és amelyeket 
apo-stoli eredetűeknek tartottak. A végleges újszövetségi kánont elő
ször a 4. század második felében találjuk. ' 

A kánon lett az egyház legerősebb védőbástyája olyanok rajon
gásával és tévelygésével szemben, akik egyéni különcködő nézeteiket 
Vagy holmi bizonytalan ,,hagyományt" isteni kinyilatkoztatásként 
akartak becsempészni az egyházba. 

A római katolikus egyház azonban utóbb még'sem zárkózott el 
a hagyománytól (traditio), ezt egyenlő tekintélyűvé tette a. Bibliá
val, sőt éppen a hagyományra támaszkodott tanításában és önmaga 
koimányzásában. Ezért nem ré.szesítette a ̂  Bibliát kellő megbecsü
lésben sem. Eredeti szövege helyett az ú. n. Vulgafa latin fordítást 
használtatta, viszont a nemzeti nyelveken való olva.sását, különösen 
a laikusok részéről, helytelenítette. 

A refonnáció az evansélium hirdetésének meg-újításával együtt 
a Biblia tekintélyét is helyreállította. (Gondoskodott arról is. hogy 
a Bibliát mindenki olvasha'«a. T.uther maga is lefordította népe 
nyelvére a Bibliát. 

A római katolikus egyház csak újabban ajánlja a Biblia olva
sását a laikusoknak, de csak általa engedélyezett és jegyzetekkel el
látott fordításban. 

.Az Ószövetséget Jé:us Kii.':!iis is Szentírásnak tekintette. 



Márkion (2. szd.) meg akarta tisztítani a keresztyénsétíet mindentői, 
ami szerinte zsidós. Ezért aztán elvetette az Ószövetséget is. De egyszersmind 
hamisan, a gnoszticizmushoz hasonlóan tanított Jézusról magáról is. ,(ézus-
nak szerinte is csak látszat-teste volt. 

Lásd: 1. kötet 5. fejezet 2. pontja. 6. fejezet 2, pontja. 
A középkori teológusok, a skolasztikusok sokat hivatkoztak a Bib

liára, idézgették, magyarázgatták. De műveikben teret adtak a Szentírással 
ellenkező hagyományoknak s az észnek (bölcseletnek) is. A római katolikus 
egyház a Bibliának csak azt a magyarázatát tartotta helyesnek, amely ezek
kel az egyéb tekintélyekkel összhangban volt. 

Különösen a reformmozgalmaktól s főként a reformációtól való félté
ben ellenezte a római katolikus egiibáz a Biblia használatát. 111. Ince pápa 
1199-ben megtiltotta az olvasását titkos összejöveteleken és eretnek vezetés 
alatt. A 13. szd. végén Spanyolországban eltiltották a spanyol bibliafordítá
sokat. IV. Ince pápa 1559-ben a tiltott könyvek inde.xében (jegyzékében) a 
Bibliának a nép nyelvén való használatát a római inkviziciótól lette függővé. 
V. Sixtus a pápa részére tartotta fenn az olvasás megengedését. 

A trienti zsinat a Vulgatát hit és erkölcs dolgában az eredetivel azo
nosnak mondotta ki. A zsinat azonban nem állapította meg a Vulgata hite
les szövegét, hanem csak ,vetus et vulgata editio''-t (= régi és közönséges 
kiadás) említ. A IV. Piustól meghatalmazott bizottság készített ugyan egy 
kiadást, de e munkával V. Sixtus (1585—90) nem volt megelégedve, ezért 
sajátkezííleg végzett javításokat rajta, s ezt a szöveget Aeternus lile bullá
jával hiteles kiadásnak jelentette ki (1590). A Sixtus-féle szöveget azonban 
VIII. Kelemen alatt bevonták, újra átdolgozták s V. Sixtus neve alatt 1592-
ben újra kiadták, 1604-től pedig Kelemen nevével. A római pápai kúrián 
ma is dolgozik a Vulgata-bízottság a Híeronymus-féle szöveg visszaállítá
sán. Egyszóval a római katolikus egyház hasztalan emlegeti, hogy a Vulga-
tával kiküszöböli a bibliai szövegkritika és a nemzeti nyelvű fordítások 
hátrányait. 

A római pápai kúrián egy bibliai bizottság is működik, ez a bíboro
sokból álló iestülct az ''gyes vitatott bibliai kérdésekben ad tájékoztatást 
és irányítást. 

A ma ér\'ényben levő Kán-injogi Kódex megengedi ntm-katoliku.> 
bibliafordítások használatát is tudományos tantjlmányozás céljából, ha azok 
nem támadják a római katolikus tantételeket előszavukban vagy jegyze
teikben 

2. A magyar Biblia. Az első iHjcs niiigyíir bibliafordítás 
Károlyi Gáspár müve. 

A reformáció előtti Jcorhól csali bibliafordítási részletek marndtak 
fenn jpapoknak és kolostoroknak szánt .szemelvényaryűjteményekben. 

A Biblia összefüogö ,szövegének fordítására a reformáció kez
dettől fog-va törekedett. Sylvester János tcl.ies Ü.itestámentum-fordí-
tást készít a magyar nép számára, a keröíztyén hitben való épü-lésre 
(1541). Heltai Gáspár és munkatársai több részletben bocsát.iák ki 
a Biblia eg^es részeit; ma.jdnem tel.jes bibliafordítás jelent mesr e 
munkaközösség buzgalmából. 

A lel.ie.s magyar Biblia Károlyi Gáspár gönci pap. kassavölgyi 
es))eres miiveként .jelenik meg először. Iö90-l>en Vizsolyban, R for
dítás igen sok kiadást ér t meg. Átdolgozva, ma is ezt basználja. a 
római katolikusokat kivéve, az egész raagj^ar keresztyénség. 
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A római katolikus egyház Káidi G-yörgy fordítását használja, 
Si2int«n átdolgozva. 

A Biblia elterjedését hazánkban a 19. század első felétől fogva 
a Brit és Külföldi Bibliatársulat olcsó kiadásai tették lehetővé. 

A középkorból két teljes bibliafordításnak maradt fenn a hire. Az 
egyikről úgy történik említés, mint huazita szellemű fordításról, a másik pedig 
Bátori iMsztó pálos szerzetes müve lett volna, és Mátyás király budai könyv
tárában (Corvina) őrizték volna. A kódexekben ránk maradt részletek azon
ban nem valamilyen egységes bibliafordítás töredékei, hanem kolostori hasz
nalatra szánt szemelvények, ill. szemehénygyűjteményekből, breviárium-
jellegü kolostori szerkönyvekből: evangeliarumokból, psalteriumokból, lec-
íionariumokból átvett, latinból fordított szövegek. Szinte. teljességgel bizo
nyos, hogy a Bécsi-, Müncheni- és Apor-kódexekben levő részletek huszita 
eredetűek. Fordítóik: Tamás és Bálint, szerémségi papok. Az inkvizíció elől 
Moldvába menekültek. Ott fejezték be munkájukat. Teljes Biblia híján ők is 
csak a menekülésükkor magukká! vitt szerkönyveket használták fel. 

- (Breviárium = zsolozsmás könyv; evangeliarum = evangéliumi sze
melvényeket tartalmazó könyv; psalterium = a zsoltárokat, ill. zsoltár-
részleteket tartalmazó könyv; lectionarium = olyan könyv, amely a misén 
olvasandó „szent leckéket", evangéliumi és levélbeli részleteket tartalmazza.) 

A többi kódexekben fennmaradt szövegek a latinban járatlan fráterek 
és apácák számára készültek. 

Humanista indításra jöttek létre a következő részletfordítások: Kom
játhy Benedektől Pál apostol levelei (1533), Pesti Gábortól a négy evangé
lium (1536). 

A 16. szd. első feléből való Sylvester János Üjtestámentom-fordításán 
kívül Benczédi Székely /síix/ntól a Zsoltárok (1548). 

Sylvester János Üjtestámentom-fordítása 1574-ben újra megjelent, de 
a vizsolyi Biblia ezt a fordítást is kiszorította a használatból. 

A magyar nyelvű Otestámentom hiányán Heltai Gáspár kolozsvári pap 
igyekezett segíteni. 1551-től 1565-ig több részletben bocsátotta ki a Biblia 
egyes részeit. Alig maradt valami lefordítatlanul, Esetleg csak kiadatlanul. 
Heltai tulajdonképpen összefogott egy munkaközösséget. Gyulai István, Ozorai 
Istmin, Vízaknai Geryely, Egri Lukács, Szegedi Lajos lelkészek, ill. iskola
mesterek voltak a munkatársai néhány ismeretlenen kívül.,Ez a bibliafordításí 
kísérlet ennek következtében nem volt egységes. A munka elhúzódott, a Biblia 
elaprózódott. Heltai Gáspár személye iránt is bizalmatlanokká váltak az evan
gélikusok és reformátusok. Mindezért Heltai müve alkalmatlanná vált egyházi 
használatra. 

Melius Juhász Péter ugyancsak nyilván az egész Biblia fordítását tűzte 
ki céljául. Munkája azonban még csonkább, mint a Heltai-Bíblia. A részletek 
1561 és 1568 közt jelentek meg. 

Félegyházi Tamás debreceni rektor, majd lelkipásztor Üjtestámentom-
iorditását Gönczi Fabricius György püspök végezte be. Megjelent 1586-ban. 

Károlyi Gáspár több munkatárs segítségével fordította le a teljes Bibliát 
az eredeti nyelvekből. Lásd: I. kötet 29. fejezet 5. pontja. 

Károlyi Gáspár a vizsolyi Biblia előszavában többek közt így írt a 
Szentírás jelentőségéről: „Amiképpen tehát külsőképpen Isten az, aki min
ket eltart és a mi életünket táplálja, de úgy hogy ha a mi hivatalunk 
szerint kenyeret keresünk, úgy az Isten lelke az, aki a mi szívünkben, 
lelkünkben 'cselekszik, hitet formál, újjászül, de nem másképpen, hanem 
az igének hallgatásából. Ha azért azt akarjuk, hogy az Isten- bennünk 
cselekedjék, ne legyen előttünk semmi becsületesebb (= megbecsültebb) az 
isten igéjénél, annak hallgatásánál, olvasásánál és tanulásánál." A maga 
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niunkájáró! pedig ezt írta: „Az Isten és az én jó lelkiismerétem nékem 
bizonyságom, hogy nem egyebet, hanem a nagy Istennek tisztességére, az 
6 házának építésére néztem e dologban. Más az, hogy szabad mindennek 
az Isten házába ajándékot vinni. Egyebek vigyenek aranyat, ezüstöt, drága
köveket, én azt viszem, amit vihetek, tudniillik magyar nyelven az egész 
Bibliát, melyet eleitől fogva sokan igyekeztek offerálni ( = áldozatul adni), 
de véghöz nem vihették." 

Szenei Molnár Albert 1608-ban Hanauban a sajtóhibáktól megtisztítva 
újra kiadta a Károlyi-Bibliát, és azóta igen sok kiadásban jelent meg. Lásd: 
I. kötet 33. íejezet 6. pontja. A Károlyi-Biblia egyik nevezetes nyomtatója 
Ui.izló'tlalusi Kis Miklós kolozsvári nyomdász volt (1650—1702). 

Komáromi Csipkés Gyön/y (1628—1678) debreceni lelkész kéziratban 
hagyta hátra teljes bibüaíordítását. 1718-ban jelent meg Leydenben. 4200 
példányából csak 1116 tudott eljutni Debrecenbe, a többi áldozatul esett 
a római katolikus főpapság fanatizmusának. A jezsuitákból álló könyv
vizsgálók azon a címen foglalták le, hogy sok eltérést találtak benne a 
Vulgatától. Erdödy Gábor gróf egri püspök még a király parancsára is 
megtagadta a lefoglalt, közel 3000 példány átadását. Miután három év
tizedig a püspöki palota pincéjében penészedtek, "1754-ben Barkóczy Ferenc 
gróf, akkori egri püspök a Biblia összes ott lévő példányait ünnepélyesen 
elégettette a püspöki palota udvarán. 

A pieiisták szintén teljes új fordításra törekedtek. De csak az Ojtestá- . 
Rlentom két fordítása jelent meg tőlük. Torkos Andrásé 1736-ban, Szenicei 
Bárány György, fia, János és Sartorias János közös müve 1754-ben. 

A 19. században Kámori Sámuel, pozsonyi evangélikus gimnáziumi 
i s teológiai tanár fordította le az egész Szentírást (1870). 

A Károlyi-Biblia azonban máig megtartotta tekintélyét, csupán annak 
a szükségét ismerték el, hogy át kell dolgozni a nyelv avultsága miatt 
A 20. század első évtizedében történt átdolgozásig a teljes Bibliát 75, az 
Cjtestámentomot 62 ízben nyomták ki, — nem számítva a kétséges kiadá
sokat. 

Ma a 20. század elején (1905, ill. 1908) készült átdolgozott szöveg van 
általános használatban. 

.Jelenleg újabb átdolgozás alatt áll. 
Ujabban az Cjtestámentomot magában négven is lefordították: Czeg-

lédy Sándor (ref., 1924 és 1930), Masznyik Endre'iew, 1925), Raffay Sándor 
{ex., 1929), Kecskeméthy István (ref., 1931). 

Káldi György jezsuitának (1572—1634) a Károlyi-fordítás adott indí
tékot, hogy szintén lefordítsa a Bibliát. Így akarta azt kiszorítani a helyé
ről. Voltaképpen szükségtelennek tartotta a Szentírásnak a nép nyelvére 
fordítását. Álüve 1626-ban Nagyszombatban jelent meg, részben Bethlen 
Gábor költségén. Legújabb, a Szent István Társulat Szentírás-bizottsága 
által átdolgozott- kiadása 1927—34-ben jelent meg. 

A Brit és Külföldi 'Bibliatársulat 1804 óta működik. Működésére jel
lemző adatok: 

1937-ben &'i millió példányt adott el (Bibliát és bibliai részletet). 
1940-ie összesen 521 millió példányt adott el. ebből teljes Biblia volt 

83 millió. 
1941. évi jelentése szerint addig 741 nyelven terjesztette a Bibliát; 

a teljes Bibliát 155, csak az Üjtestámentomot 182 csak részleteket 404 
nyelven. 

1934-ben Magyarországon 61.108, 1939-ben 169.04O példányt adott el 
(Bit)liát vagy részeket). 

Az ö s s z e s biblialársulatok 1903-ig 611, 1938-ig !tX)2 nyelven adták 
ki a Bibliát, ill. részleteket. 
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3. A Biblia ma. 
a) A Bibliát a legújabb korban sokan támadták ainiatt, hogy 

az Ótestámentom egj-úttal a zsidó jallásnak' is szent könyve. Az 
Ótestámentomnak ez az elvetése a Biblia félreértésén alapszik; ha 
elválasztjuk egymástól a Biblia két felét, egyiket sem értjük meg. 

Nem is új dolog ez; Márkión a 2. század közepén szintén azzal az 
ürüggyel vetélte el az OtestámentoiTiot, hogy az a zsidók szent könyve,. 

A Bibliát csak Luther tiszta tanítása alapján tudjuk helyesen érté
kelni és megérteni. Luther ugyanis világosan tanította, hogy a Bibliát csak 
Krisztusból, Krisztusra vonatkoztatottan fogjuk fel helyesen. 

b) A teológia tudománya ma egj-re határozottabban tanítja 
— a reformáció nyomán — a Szentírás páratlan voltát. Isten ki-
n.vilatkoztatását tartalmazza, annak történeti okmánya ; Isten igéje; 
semmivel sem helyettesíthető. 

e) Hazánkban a Biblia töretlen tekintélyéről tanúskodik az a 
tény, hogy 1942-ben Magyat' Biblia Társulat alakult a következő 
eéllai: a híveknek Bilíliával a lehető legolcsóbb áron való ellátása. 

18. Az istentisztelet története. 
í. A keresztyén istentiszteletben Isten szól hozzánk igéje által, 

yni pedig szélünk Hozzá imádságban és dicsőítő énekben. így hatá
rozta meg egy alkalommal Luther Márton, mi az istentisztelet lényege. 
Ez lesz a mértékünk, amikor áttekintjük az istentisztelet történetét. 

2. A legelső keresztyének házanként összegyülekezve, meg
emlékeztek Jézus Krisztusról, vagyis hirdették egymásnak az evan
géliumot, azt, hogy Jézus az Ür. Azon kívül „megtörték a kenyeret", 
A'agyis éltek az Ür vacsorájával: magukhoz vették az Ür testét és 
vérét, és hirdették egymásnak az Ür érfiink történt halálát. Együtt 
imádkoztak, és énekkel (zsoltárokkal és krisztustimádó himnuszokkal) 
dicsérték az Istent. 

Hamaro.san rendszeressé vált, hogy felolvastak részleteket az 
apostolok leveleiből, az evangéliumokból és a próféták irataiból. Ezek 
a felolvasott részletek szolgáltak alapul az Isten igéje hirdetéséhez. 

3. Később a zsidó istentisztelet s még inkább a különféle ])o-
gány vallások titokzatos szertartásainak hatására a keresztyén isten
tiszteletet sok szertartással, jelképes cselekvényekkel bővítették, 
iliudez színesebbé és külsőleg vonzóbbá tette az istentiszteletet. 
De a tiszta evangélium érvényesülését akadályozta. Az emberi cse
lekvés elnyomta Isteni igéjét. 

Az istentiszteletet már az első évszázadok folyamán két részre 
osztották; az első részben volt az igehirdetés (prédikáció), a máso
dik részben az úrvacsora. A még meg nem kereszteltek az istentisz
teletnek csak az első részén vehettek részt, ennek végén elbocsátották 
őket. Innen az egész istentisztelet latinul missa-nak (misszá) nevez
ték (missa = elbocsátás; ebből lett a magyar mise szó). Az úr-
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i^acsürát a szöi-tartáíi közben mondott nagy hálaadó imádságról eucha-
risztiának ( = hálaadás, görög szó) nevezték. Az úrv^acsoi-át kezdték 
áldozatnak tekinteni, m é g p e d ^ Krisztus keresztfán hozott áldozata 
vér nélküli megismétlésének. Igj- került emberi cselekedet Isten igéje 
helyébe. 

A nmeáldozatXá vált istentisztelet egyre inkább az áldozatot 
bemutató papok dolga lett, az éneklést a gyülekezett<)l az énekkar 
vette át. Nyugaton a mise latin nyelve is hozzájárult ahhoz, hogy 
a híveket egyre inkább kényszeríteni kellett a misén való megjele
nésre. A mise látványossággá lett. Hasonlóképpen a pap és az ének
kar dolga lett a délutáni istentisztelet (vespera = vecsernye) is. 
A prédikáció kim^aradt a mise szerves részei közül. Ha egyáltalában 
prédikáltak a népnek, akiíor is rendszerint a mise előtt tar to t ták 
a beszédet; ez pedig nem volt többé az evangélium hirdetése, hanem 
buzdítás a kegyesség gyakorlására, a .szentek tiszteletére. Legjobb 
esetben az utolsó ítélet és a pokol kiszínezett képeivel rémítgették 
az embereket. 
^ 4. Luther megtisztította az istentiszteletet mindattól, ami nyil
vánvalóan ellenkezeít Jézus Ki'isztus evangéliumával. Megszüntette 
az áldozatot. így aa istentiszteletet újra azzá tette, aminek lennie 
kel l ; főhelyre tette benne Isten igéjének hirdetését, a prédikációt, 
és érvényesítette az úrvacsorában Jézus Krisztus Urunk halálának 
hirdetését : az Ö testét és vérét vesszük magunkhoz bűneink bocsá
natára . Az istentisztelet nyelvévé a nép nyelvét tette. Hogy a gyüle
kezet énekben dicsőíthesse az Urat . maga is sok szép egyházi éneket 
szerzett. 

5. A római katol iki^ egyház az istentisztelet dolgában is el-
hárÍTotta magától a reformációt. A trienti zsinaton dogmajá\á tet te, 
hogy a szentmise engesztelő áldozat. Ez a dogma szabja meg azóta 
is a római katolikus istentiszteletet. lís innen van ma is alapvető 
különbség az evangélikus istentisztelet és a római kaíolikus mise 
között. 

Az evangélikus istenliszteletet és a római katolikus misét gyakran 
hasonlítják össze hibás szempontból. A mise latin nyelve, a pap mise-
ruhája, esetleg a zenei pompa es sok más jelenség nem elég a mise helyes 
értékeléséhez. Az evangélikus egyház egyes országokban sok középkori 
szokást megőrzött az istentisztelet külsőségeiben. A lelkész és a gyüleke
zet, ül. énekkar változó éneklése sem ..m.iseszerű". A döntő különbség 
az, hogy «" ciHUKjélikus istentisztelet szíve nz evanrjétium hirdetése, a római 
íaldlikus mise pediti áldozat. 

Jól szemlélteti az alapvető különbséget az, hogy a római katolikus 
ígyházban lehetséges ú. n. csendes mise, vagyis a pap misét mondhat gyüle
kezet nélkül, ezzel szemben evanf/éHíus istentisztelet nincsen gyülekezet, ige
hallgató és úrvacsoravevő közösség nélkül. 

6. A refoi-máció hazánkban is helyreállította a keresztyén 
istenti.szteletet. Az evangélikus egyházban nálunk is sokáig szokás
ban maradtak olvan formák, amelyek nem ellenkeztek az ige tiszta 
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hii-det€8ével és az úrvacsora helyes nyújtásával, ü e már a 16. szá
zadban többfelé az istentisztelet egyszerűbb formáira szorítkoztak. 
Különösen a magyarajkú gj'ülekezetekben. Az istentiszteletnek azon
ban mindenüt t és mindenkor állandó része volt a prédikáció, imád
ság és gyülekezeti ének. Az istentisztelet alaki változásainak több 
oka volt : nem volt egységes, orezágos szervezet; közrehatott a refor
mátus gyakorla t ; a folytonos üldöztetés miat t a gjülekezetek az 
istentiszteletben is csak a legszükségesebbre korlátozódtak; vég-ül a 
i-cK-ionálizmus szándékosan törekedett arra , hogy az istentiszteletből 
kiirtsa, amit „észszerűtlennek" érzett. A i'acionálizmus már az isten
tisztelet keresztyén evangélikus jellegét is veszélyeztette. Ezt a 
veszélyt átélte más országokban is az evangélikus egyház. 

7. Már a 19. században sokan felismerték az egyházban, hogy 
ay. istentiszteletnek ú j ra méUó formát kell adni. Hazánkban az isten
tisztelet reformját célzó mozgalom összekapcsolódott azzal a törek-
véí»ei, hogy legyen egységes az istentisztelet az egész ország'ban. 
Ennek a kettős törekvésnek az eredményeképpen a Magyarországi 
l'ívangélikus Egyliáz négy püspöke 1936 adventjétől ú j , egységes 
istentiszteleti rendet állapított meg. 

19. Az evangélikus egyházi ének és zene története. 
1. A reformációig. A kei-esaíyén gyülekezetek kezdettől fogva 

énekeltek az istentiszteleten; először bizonyára csak zsoltárokat, de 
már igen korán énekeltek Istent és - Krisztust dicsérő, keresztyén 
liimnuszokat is. 

Az időközben háttérije szorult gyülekezeti éneklésbe Ambrosius 
U'jísd: ambróziusz) milánói püspök hozott frissülést. Keleti mintára 
meghonosította a zsoltárok váltakozó éneklését, és bevezette a him-
niiszokat a nj 'ugati li turgiába. 

E r r e ellenhatásul az ú. n. gregoriánus korális^ az egyik Gergely 
pápáról elnevezett karének honosodott meg az istentiszteleten. Ez 
a l('g;öbb helyt kiszorította a miséből a gyülekezeti éneket. A hívek 
legfeljebb más istentiszteleten (dé lu tán) , körmeneten, búcsú járáskor
énekelték vallásos népi énekeiket. 

Az első gyülekezetek énekléséhez lásd: Eiez. 5, 19; Kol. 3, 16, 
Ambrosiushoz lásd az I. kötet 10. fejezet 3. pontját. 
A gregoriánus korálist I. vagy Nagy Gergely pápára (590—604) szok

ták visszavezetni. Korális, choraNs elnevezése onnan származik, hogy a 
kar énekelte, vagy hogy a templom chorusából (oltárrészéből) énekelték. 

A középkori- latin himnuszok szép magyar fordítású gyűjteménye: 
Ámor sanctus, Babits Mihály fordítása. 1933. 

A Keresztyén Énekeskönyvben a reformáció előtti korból származó 
énekek: 250. sz. az ősi Te Deum Székely István feldolgozásában: Téged 
Cristen: 105. sz. Ambrosius éneke Luther átdolgozása szerint: Jöjj népek 
megváltója; 401. sz. Nagy Gergely himnusza: Krisztus, menny s föld alko-
iúja; 177. sz. Clairveauxi (ejtsd klervói) Bernát után Gerhardt Pál éneke* 



Oh fö, vérző sebekkel (Salve eaput cruentatumi; 179. sz. Jacoponusto! 
Stabat mater: Keresztfán az Isten Fia; 288. sz. Juste Judex, Huszár űál 
énekeskönyvéből: Igaz biro, nagy Üristen; 593. sz. a régi Libera Do:riine; 
Ments meg engem, uram; 594. sz. Celano Tamás: Dies irae, dies illa; Ama 
nap. a narag napja. 

2. A reformáció óta. a) Luther a gyülekezet énekét szerves 
részévé tette minden istentiszteletnek. Ö maga is szerzett igen kiváló 
énekeket, és kezdeményező hatására még a 16. században kihajtott 
az evangélikus kegyesség legnemesebb virága; az egyre lijuló és 
gazdagodó (vangélikus énekeskönyv. 

Lásd a;', !. kötet 21. fejezet 2. pontját. 
Luther legjelesebb munkatársa az egyházi ének terén Walther János 

(1496—1570) torgaui kántor volt. Segített Luthernak a „német mise", vagyis 
az evangélikus istenüsztelet kidolgozásában, énekeskönyvek kiadásában. 0 
szerezte Luther néhány énekének a dallamát. 

Az énekeskönyv az evangélikus kegyesség történetének legtisztább 
tüköré. A\inden Kor lelkülete megtalálható benne. A reformáció hitvalJó 
szelleme (Luther. Decius Miklós, Speratus Pál, Hermán Miklós, Nicolai 
Fülöp), a harmincéves háború nyomorúságában a hivők orthodox helyt
állása (Heermann János, üerhardt Pál, Flemming Pál, Franck Mihály. Rist 
János), a pictizmus személyes, gyakran barokk kegyessége (Keander Joa 
kim. Freylinghausen János. Zinzendorf Miklós gróf), a protestáns misz
tika (Tersteegen Gellért), a felvilágosodás erkölcsi oktatása és észvallása 
(Gellert Keresztély, Klopstock Frigyes, Lavater János), a romantika lel
kesedése (N'ovalis Frigyes) a német evangélikus énekeskönyvben mind 
helyet talál s ékes tanúsága annak, hogy az örök egy evangélium miképpen 
ver visszhangot a változó korszellemtől befolyásolt emberi szivekben. 

A dán énekírók kózül legnevesebbek Kingo Tamás (1634—17Ü5) és 
Grundtvig Frigyes (1783—1872). A finnek közül pedig nálunk legismerteb
bek Malmivaara (ejtsd: málmivárá) Vilmos (1854—1921) (Uram, óh add, ha 
vándorútam. . .) és Stenback Lars (ejlsd: sztenbek lársz) (Szelíd szemed, 
Ür Jézus). 

b) A magyarországi reformáció szintén kezdettől fogva énelíel-
tet te a gyülekezetet. Lu ther példájára a magyar reformátorok is 
éltek a magyarra fordított középkori énekekkel, feldolgoztak zsol
tárokat, egyéb bibliai és káté részleteket, és ú j énekeket is szereztek. 

Már 1536-ban megjelent az első m a g j a r evangélikus haiigjegyes 
énekeskönvv (Gálszéesi Istvánt<)l). A további 16. századbeli énekesi-
könyvek közül nevezetesek Huszár (xálé. Bornemisza Péteré és a 
debreeeni-nagyváradi-bártfai énekeskönv'\'-változatok. A legtei-méke-
nyebb énekszerzö a 16. században Sztárai Mihály. 

A 16. századbeli énekeskönyvek főbb adatai: 1536. Gálszéesi Istváné, 
Krakkó. A fennmaradt első íven Luther 3 éneke olvasható. — 1562. A'lelius 
Juhász Péteré, Debrecen. — 1566. Nagyvárad. — 1569. Meiiusz Juhász 
Péteré, Debrecen. (Szegedi Gergely neve alatt ismeretes.) — 1574. Huszár 
Gálé, Komjáti. — 1582. Bornemisza Péteré, Detrekö. — 1592. Gönczi Fab-
ricius György előszavával, Debrecen. — 1593. Bártfa. 

Lásd még az I. kötet 25. fejezet 1., 26. fejezet 2.. 29. fejezet 2., 
4. s 5. pontját. 

e) A 17. századbeli énekeskönyvek legtöbbjének közös a törzse. 
Többféle változatban, csoportosításban és bővítéssel nagyjából ugv^an-



azokat az énekeket közlik. Ezeket az éuekeskönyveket az evaugélikuií 
és református gyülekezetek bizonyára egyaránt használták. 

Szenei Molnár Albert zsoltárfordítása csak későre szorította ki 
a református gyülekezetek istentiszteletéből ezt a közös énekanyagot. 
Viszont az evangélikus gyülekezetekben is énekelték a Szenei Molnár 
Albert-féle zsoltárokat. 

A 17. század első felében szerkeszti a szlovák nj*elvű evangélikiLS 
gyülekezetek részére Tranovsky György liptószentmiklósi lelkész a 
Oithara Sanctorum-ot ( = szentek citerája, népszerűen a könyv szer
kesztőjének latinos neve u t á n : Tranoscius). 

Lásd az I. kötet 33. fejezet 6. pontját. 
Szenei Molnár Albert Psalterium Ungaricunia először 16U7-ben jelent 

•ricg Hernbornban. Nem közvetlenül az ótestámentomi zsoltárokat szcdUí 
versbe, hanem Marót (ejtsd: maró) és Beza francia verseit fordította ma
gyarra Lobwasser német fordítása útján. A Szenei Mo'.nár Albert-íéie 
zsoltárok dallama szintén francia eredetű; legtöbbjének Bourgeois (ejtsd: 
burzsoá) genfi kántor a szerzője. A genfi zsoltárdallamok többszólamú fel
dolgozása pedig Qoudimel (ejtsd: gudimel) műve. 

A 17. századi énekeskönyvkiadások közül evangélikus szempontból 
különös figyelemre méltók MiMlykó Jánoséi: 1630 Csepreg. 1640 Bártia. 
1642 Lőcse. Református szempontból pedig az 1636-ban üyulafehérvárott 
megjelent ú. n. Üreg Graduál. ttangjegyes énekeskönyv az 1652-i és 1654-i 
lőcsei. 

A magyarországi német nyelvű evangélikus gyülekezetek részben kül
földről behozott, részben németországi minták nyomán itthon készült éne-
keskönyveket használtak. Az itthon szerkesztettek közül egyik sem terjedt 
ei országosan, az egyes vidékek szükségletéhez igazodtak. Ez nemcsak a 
i7. századra, hanem mindegyik korszakra áll. 

dj Üj fordulatot ad a magyar evangélikus énekügynek idősb 
Ac.s Mihály és társai énekesköníjve a 17. század végén (Zengedező 
Mennyei Kar , 1696). 

Egyidejűen a kuruckeri evangélikus kegyesség több igen szép 
énekkel gazdagítja a magyar evangélikus énekkincset. Ezek a kuiaic-
kori énekek dallamukkal együtt megkapóán fejezik ki a mélységes 
bünbáttatot és a Krisztus keresztjébe fogódzó gondviseléshitet. 

A 18. században főképpen a Zengedező Mennyei Kar újab}> 
kiadá.sait és változatait (Űj Zengedező Mennyei Kar. má.skép]) 
Ő-(!raduál) használták gyülekezeteink. 

Lásd az L kötet 36. fejezet 1. és 3. pontját. 
Az Üj Zengedező Mennyei Kar (0-Graduál) először 1743-ban jelent 

meg. Torkos József szerkesztette. Csak egyszer jelent meg Sartorius János 
Magyar Lelki Orá-ja (1730—33; I. fertálya énekeskönyv, 2. fertálya a Szenei 
Molnár y\lbert-féle zsoltárokat tartalmazza) 

A 18. századra az énekeskönyv valóban általánosan az egyes hívek 
könyvévé válik. Korábban ugyanis a könyvek drágasága miatt elsősorban 
n lelkészek, kántorok, iskolai tanítók használták. 

e^ A 19. század elején két énekeskönyv is készült a racionaliz
mus hatása alatt. Az egyik a dunántúl i evangélikus egyházkerületé 
(1805), a másik Kis Jánosé (1811). Az utóbbi „Győi-i" vagy ..Nagy-



győri énekeskönyv néven váll ismeretessé. A 19. században több
nyire ezeknek az énekeskönyveknek az újabb kiadásait ha.sználták. 

A Nagy-Alföldön az ú. n. Békéscsabai Énekeskönyv terjedt el 
— több kiadásban. 

Az ú. n. dunántúli énekeskönyv 1805-ben Pozsonyban, Kis Jánosé 
i81 i-ben Győrben jelent meg először. Haan Lajos 1847-ben megjelent éne-

- keskeny véből fejlődött a később ú. n. Békéscsabai Énekesköny v. 
Lásd még a IL kötet 5. fejezet 3. pontját. 
f) A 20. század elején új és jobb énekeskönvvek kerülnek for-

<ialomba. A dunántúl i evangélikus egyházkerület kiadásában meg
jelenő „Keresztyén énekeskönyv" az egész országban elterjedt. 

k racionalista szellemű énekeskönyvek kiküszöbölését Kovács Sándor 
Kis Énekeskönyve kezdte meg (1901). ez visszahozta a reformáció évszáza
dának sok szép termését, és felvett többet Petrőczy Kata Szidónia gyönyörű 
énekeiből. Ennek az énekeskönyvnek a példájára készült az 1911-ben meg
jelent Keresztyén Enekeskönyv. 

1935-ben megjelent a Tranoscius magyar fordítása Vietórisz József
től. — A szarvasi „Evangélikus keresztyén énekeskönyv" 1. kiadása 1937-
ben. 2. kiadása 1939-ben. a békéscsabai „Keresztyén énekeskönyv" leg
utóbbi, 16. átdolgozott kiadása 1940-ben jelent meg. 

3. Az egyházi zene legrégibb és legáltalánosabb, szinte cgyet^ 
len hangszere az orgona. Az első évezred vége felé kerül egyházi 
használatba, és a reformációt megelőző évszázadokban alkalmazták 
általánosságban. 

Az evangélikius egyházi zene legkiválóbb művelői Schiltz Henrik 
(17. század) és 'Ba^Ji Sehestiién János (18. század). Passióik és 
kantátáik máig legnagyobb értékei az egyházi zenének. 

Schűiz Henrik (1585—1672) az evangélikus egyházi zene legnagyobb 
mestere Bach előtt. Legbiblikusabb zeneszerzőnk. Kantátáiban (ezeket 
Symphonia sacrá-nak mondták) egyszerűen, kitűnő tudással zenésítette meg. 
a Biblia egyes részeit. Kórusmüvészetét még ma is csodálattal tanulmányoz
zák muzsikusaink. Müveit nagyrészt énekhangra és kórusra írta („Kleine 
Geistliche Konzerte', Dávid zsoltárai. Krisztus hét szava a keresztfán,.. 
Krisztus feltámadása, Máté, Lukács és János passió stb.). 

Bach Sebeslyén János (1685—1750) minden idők legnagyobb muzsi
kusa, az evangélikus egyházi zene királya. Zeneszerzői tevékenysége mel
lett kitűnő képzettségű orgonaművész, művészetét még ma sem szárnyalta 
túl senki. Több hercegi udvarban eltöltött munkássága után 1723—1750-ig: 
a lipcsei Tamás-templom kántora (karnagya) és a Tamás-iskola tanára.. 
Fö müvei: H-moll mise, Máté-, János-passió. Karácsonyi oratórium, Magni-
íicaí. Orgonaművei; korálelöjátékok. tokkáták, praeludiumok. fugák. Még 
200 kantáta, zenekari müvek biztosítják neve nagyságát. 

Nevezetesebb evangélikus egyházi zeneszerzők még: Ruitehude (1637— 
1707) lübecki orgonista* I'achelbel .1. (1653—1703) nürnbergi orgonista,. 

Teiemunn (1681 —1767) hamburgi városi zeneigazgató. 
Motetta = bibliai jelmondatra (motto-ra) írt kisebb terjedelmű, több

szólamú egyházi vokális műfaj. 
Kantáta = nagyobb, több tételes mű szólóhangra, kórusra, esetleg 

zenekarra (Bach az egyházi év minden vasárnapjára több kantátát írt, 
számuk: 200.) 

Orntórium = terjedelme az előbbinél jóval nagyobb. Szövegét a Bibliá
ból vagy a szentek legendáiból meríti. 
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l'asfiió = Krisztus szenvedését tárgyalja (a 4 evangélista alapján); 
terjedelme és beosztása az oratóriumhoz hasonlít. 

Hazánkban az evangélikus egyház sokféle és hosszú üldöztetése aka
dályozta meg, hogy jelentősebb magyar evangélikus egyházi zene fejlődjék. 

4. A magyar evangélikus egyházi éneket és zenét ma leg
inkább az a törekvés jellemzi, hogy a régi értékeket tijra közkinccsé 
tegye. Ugyanez a törekvés küzd olyan énekek használata ellen, 
amelyek ellenkeznek a sajátos evangélikus kegyességgel. Az ének-
;inyag felfrissülését elsősorban a régi magyar népénekektől és a más 
nemzetbeli (finn, svéd, norvég stb.) evangélikusok értékes énekeitől 
várjuk. 1 

20. Az evangélikus templom története 
Magyarországon, 

1. Az állami .jogszabályokban. A magyar királyságban először 
hz 1647-1 lallásügifi iörvény foglalkozik az evangélikus templommal. 
A jobbágyoknak is biztosítja a templom ha.sználatát. éíi az evan
gélikusoktól, ill. reformátusoktól elvett templomok közül visszaadat 
90-et, néhány helyen pedig templomtelket rendel számukra. Ezek 
a templomok, ill. helyek az első artikuláris (becikkelyezett) temp
lomok, ill. helyek. 

Az 1681-i vallásügyi törvéni/ a protestánsok szabad vallásg.va-
korlatát a földestiri jog sérelme nélkül engedélyezi: ez már magá
ban veszél.yes volt az evangélikus templomra. De egy évszázados 
üldözés forrása lett az a rendelkezés, amely 11 nvugati vármegyé
ben 2—2 (ill. az egyikben még egy 3-ik) helyet jelölt ki, hogy ott 
templomtelek adandó az elvett templomok helyett. Tizenkilenc vár
megyéről úgy szól a rendelkezés, hogy ott eddigi templomaik birto
kában maradnak. A megnevezett véghelyeken, szabad és bányavéro-
sokban szintén építhetnek maguknak templomot. 

Lipót törvénymagyará-zó rendeletei az artikuláris helyekről szóló 
törv-ényt úgy értelmezték, hogv" csak a felsorolt helyeken lehet temp
lomuk az evangélikusoknak és reformátusoknak, sőt a „véghelyeken" 
sem lehet többé templomuk. 

1705-ben II . Rákóczi Ferenc fejedelem alatt a szécsényi ország
gyűlés újra megkísérelte átültetni a kiráhi ^lagyarországba az 
Erdélyben bevált magyar türelmi reyidszerf: a helység főtemplomát 
kapja az ott többségben levő felekezet, a többieket szániaránjniknak 
megfelelően a kisebbségben levők. 

Az artikuláris templomok rendszerét a Türelmi Rendelet (1"81) 
szüntette meg. Előbb bizonyos korlátozások" között, utóbb szabadon 
építhemek templomot az evangélikusok. 
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Az evangélikus templom történetének keserű, próbás korszaka 
az 1791-i vallásügyi törvénnyel zánil. Ez megszüntet minden korlá
tozást. Rögzíti az akkori birtokállományt. 

Lásd; I. kötet 31. fejezet 3., 32. fejezet 7.. 34. fejezet 1. pontját, 
II. kötet 3. fejezet 2. és 4. fejezet 1. pontját. 

2. A való életben. A rtformáció századában az evangélikus 
gyülekezetek tovább használták megszokott templomaikat. A temp
lomok patrónusai (kegyurai) folytatólagusan gyakorolták középkor
ból örökölt kiváltságukat. És ezen a jogon a templomokat az evan
gélikus g>-ülekezetek rendelkezésére bocsátották. Így a templomhasz
nálat kérdése általában simán rendeződött. Csak kevés helyen kellett 
külön egyezkedéssel osztozkodniok az egyházaknak a templomokon. 
Néhol iigyanazt a templomot használták az evangélikusok és a római 
katolikusok — megállapított időbeosztás szerint. 

Az evangélikus templom történetében a nyomorúság l-or.iznla 
a kassai dóm 1604-i erőszakos elvételével kezdődik. A földesurak 
kezdenek igényt, mégpedig feltétlen igényt tartani a birtokukban 
levő templomokra. A protestáns rendek 1606-ban és 1608-ban még 
nem erőltetik a templomhaszuálat bizto.sítását. 1618-ban pedig már 
sikertelenül óhajtják II . Ferdinánd koronázási hitlevelébe belevé
tetni a ..templomokkal együtt" (una eum templis) kifejezést. Külö
nösen Pázmány Péter ravasz érvelése és sikeres térítő működése 
következtében ve.sznek el sok templomot a protestáns gyülekezetek
től. Az 1647-i országgyűlésen már mintegy 400 templom elvételét 
panaszolják. A templomok használatát biztosító 1647-i töi'\-ény elle
nére is tovább folytatódik a templomok ter\-szerű elvétele. 

Az 1681-i országgyűlésen már azt panaszolták a protestáns ren
dek, hogy csak a legutóbbi két évtized alatt 888 templomukat vesz
tették el.' 

Amit a x>i'otestánsok 1681-ben kárpótlásnak gondoltak, újabb 
kárukat okozta. A törvénymagyarázó rendeletek nyomán elkezdődött 
a be nem cikkelyezett helyek evangélikus és református templomai
nak elvétele. 

Kétségtelen, hogy ez a sorozatos templomfosztás elhúzódott a 
18. század közepéig. De minél később, aimál fájdalmasabb volt. A 
magyar evangélikusság többet szenvedett tőle, mint a felvidéki szlo
vák evangélikusság, és a református vidékeket is kevésbbé sújtotta. 

]\lég a védettebb Erdélyhcn -is a szász evangélikusok kénytele
nek átadni több templomukai a római katolikusoknak, bár ők álta
lában továbbra is birtokukban tarthattálí még a középkorból fenn
tartott templomaikat s ezek közt a jellegzetes templom várakat. 

Vigasztalóbb a helyzet a 18. századi telepítéseken. Még a római 
katolikus földesurak is védik telepeseik evangélikus templomait. 

A 18. századi üldözés alatt többfelé is gyakran szorulnak a gyü
lekezetek az i.skolákba. Ezért ezeket oratóriumokként is emlegetik 
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í.oratórium = imaház, eredetileg a templom oltárrésze). Ezt a kifeje
zést használja a Türelmi Rendelet a magán vallásgyakorlat jogán 
éi)íthető templomokra is. 

A Türelmi Rendelet tvyomán az evangélikus templomok hosszú 
•ura épül. szerte az országban. Az addig gúzsba kötött evangélikus
ság azt tar to t ta első kötelességének, hogy hajlékot adjon az evan
géliumot hallgató gyülekezeteknek. Az evangélikus egyház megbizo-
n.\'ította életerejét. 

Miután a 18. század végén a gyülekezetek megépítették templo
maikat, a további templomépítés üteme ellassúdott. 

XJj ttmplomépitési korszak kezdődött azonban az 1914—18-i 
világháború után. A szóiTánymunka fokozódásával párhuzamosan 
feltűnően emelkedik az ú j templomok száma. A buzgó adakozás és 
íiz áUami-községi támogatás (rendszerint ingyen templomtelek) teszi 
tiít lehetővé. 

8. Stílus szemponfjáhól. Az evangélikus gyülekezetek a középkori 
ieniplomok berendezését általában változatlanul hagyták, csupán a mellék-
oltárokat távolították el. A mellékoltárok ugyanis részben a csendes mise-
mondással, részben a szentek tiszteletével kapcsolatban épültek. Eltávolí
tották továbbá azokat a képeket, amelyek nem fértek össze az evangé
likus kegyességgel. Megtartották az oltárt az úrvacsora asztalául és annak 
jeléül, hogy a szent Isten igéje hangzik a gyülekezethez. 

Az' üldözés korszaka arra tanította az evangélikus gyülekezeteket, hogy 
c.iíyszerü iskolatermekben is lehet istentiszteletet tartani. Ennek következ
tében és részben a racionalizmus hatására a Türelmi Rendelet nyomán épült 
templomok általában „prédikációs termékül' készültek, de mégis a gyüle
kezetek anyagi viszonyaihoz igazodva, művészi szempontból kifogástalan és 
Korszerű stílusban épültek; előbb barokkos-rokokós, majd copf és neo
klasszikus empire (ejtsd: ampír) stílusban. 

A 19. század közepétől fogva felekezeti különbség nélkül elromlott ,j 
teniplomépítési ízlés, és így az új evangélikus templomok is áldozatul estek 
a különböző történeti stílusok léleknélküli utánzatának (főleg neogótikának 
és neobarokknak) és a stílustalan kísérleteknek, A művészeti hibát meg-
•etézte, hogy rendszerint nem vették figyelembe az evangélikus templom 
sajátos jellegét és belső követelményét. 

A legutóbbi évek azonban ezen a téren is kedvező változást hoztak. 
Érdeklődés és felelősség támadt a sajátos evangélikus templom művészi" 
igényei iránt. Ezek: 1. .lusson kifejezésre az oltár, a szószék és a keresz-
telőkö szoros összetartozása, 2. mind a három egyaránt legyeíi' látható a 
fempiom minden helyéről. 
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21. A belső misszió (diakónia) története. 
1. A belső misszió (bclmisszió) az egyháznak az a tevékeny

sége, amellyel az egyházi élettől távolálló megkeresztelt hívei között 
gondoskodik az evangélium hirdetéséről s ez által az igaz hitben 
való megtartásukról. A keresztyének hitét leginkább különféle testi 
és lelki bajok és az azokkal járó kísértések veszélyeztetik Ezért a 
belső misszió különösen ezeknek a bajoknak, nyomorúságoknak az 
enyhítésére, megszüntetésére törekszik. Bkkép a belső misszió leg
többször a keresztyen segítő szeretet szolgálata (diakónia = szolgá
lat), föeélja azonban mindig az evangélium hirdetése. 

2. Jézus Krisztus legfőképen az irgalmas samaritánnsról szóló 
.példázatával adott ösziönzést a segítő szeretetre. Az első keresztyé
nek vagyonuk önkéntes felajánlásával és megosztásával siettek sze
gény testvéreik segítségére. (Csel 2, 44—45; 4, 32—35.) A. szegé
nyek gondozásáról az egyház később is gondoskodóit. Ez többnyire 
a püspök mellé segítségül rendelt diakónusok feladata volt. A refor
máció előtti időben leginkább a kolostorok végezték a szegények és 
betegek gondozását. Ezt érdemszerzö jócselekcdetnek tekintették s 
ezÓT't inkább csak az érdemért és annak jutalmáért végezték. 

huther újra az igaz hitből fakadó szeretet szolgálatának tekin
tette a szegények és a betegek felkarolását. Minden gyülekezetnek 
kötelességévé tette a saját szegényeiről való gondoskodást. 

Az első keresztyének vagyonközössége nem volt újíajta társadalmi és 
gazdasági rend, hanem az egymáson segíteni kész keresztyén szeretet ön
kéntes niegr;yilalkozása. Ezt nem is lehetett kötelező törvénnyé tenni, mert 
akkor már nem lett volna a hitnek és szeretetnek szabad, önkéntes meg
nyilatkozása. L. Ananiás és Szaíira példáját. Csel. 5, t —11; Péter apostol , 
szavából (4- v.t világosan kitűnik, hogy nem volt kötelező a vagyon elosztása. , 

.Már az apostoli korban kitűntek egyes nőA a keresztyén segítő szeretet 
szolgálatában,, pl. Tábitha (Csel. 9, 36), Fébé (Róm. 16, 1). Utóbb már özve-
(jijekel választottak bizonvos szolgálatok rendszeres elvégzésére (I ,Tim, 5, 
9_10; V. ö. Csel. 6. 1)." Helyettük a keleti egyházban később (300 körül) . 
a dioloiiisszál; hivatalát rendszeresítették, de ez a hivatal utóbb megszűnt. 
Ezek azonban inkább az istentiszteleten és a templom gondozásában segéd
keztek. 

A középkori kolostorok gyakran kórházak is voltak s a vándoroknak 
is inenedéket nyújtottak. .Azonban ennek ellenére az általános nyomorúság 
nem csökkent, sőt egyre fokozódott; különösen a koldulás burjánzott el 
nagyon. 

Luther már A keresztyén nemességhez intézett iratában (1520) köve
telte a koldulás megszüntetését, a szegényekről, nyomorultakról való gon
doskodást. Ez a városok feladata és kötelessége. Luther persze keresztyén _. 
közösségre gondolt. Az új gyülekezeti rendtartások készítésénél a regi mise- | , 
alapítványok és kolostorok jövedelmét egy gyülekezeti (vagy városi) köz- j ; 
•pénztárban kívánta egyesíteni, s ennek egy részét a betegek, nyomorékok. .:•• 
szegények, árvák segítségére fordítani. (L. Luther iratát ,Egy gyülekezeti .̂  
közpénztár rendje' címen, Luther iratai magyar kiadásának IV kötete, 
-83—113. 1. — Figyelembe veendők még Luthernak A jó cselekedetekről, 
-A keresztyén ember szabadságáról szóló iratai.) 
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Az evangt'likus egyház mindenfelé követte Luther példáját, s az egy-
iiáz! rendtartásokban, zsinati határozatokban intézkedett a gyülekezeti szere-
letmunka rendszeres elvégzéséről. Németországban a fejedelmi egyház-
kormányzati rendszer folytán ezt a feladatot többnyire az államhatalon 
vette át, s néha elismerésreméltó buzgósággal végezte, olykor azonban el i.í 
hanyagolta. 

8. A pietizmus a gyakorlati, cselekvő keresztyéiiséííet követelte. 
s ezzel lij ösztönzést adoti a keresztyén szeretet munkára. Francke 
hallei intézményei tekinthetők az evangélikus szeretetmiinka első 
maradandó alkotáíiainak. 

Franckéról és intézményeiről lásd I. kötet 35. fejezet 1. pontját. A pie
tizmus szeretetmunkája a megtérés egyoldalú erőszakolása miatt nem lehe
tett igazi egyházi szeretetmunka. — A felvilágosodás pedig a- felebaráti 
szeretetet egyszerűen az emberiesség (humanitás) alapján kívánta; ennek 
persze nem lehetett igazi keresztyén jellege. 

4. A 19. századbeli na.gy táreadalmi és gazdasági átalakulás 
adott új alkalmat a keresztyén szeretetmunka kifejlesztésére. A belső 
missziónak nevezett munka megalapítója az evangélikus egyházban, 
Wichern János Henrik volt (szül. 1808, megh. 1881). H a m b u r g 
egyik külvárosában az erkölcsi züllés veszélyének kitett gyermekek 
megmentésére intézetet alapítot t (1833). Ebben az utcán csavargó 
gyermekek meleg családias otthont nyerték. Az egyszerű házból 
(. .Eauhes Haus"J idő multával nagy telep lett. Wichern a növekvő 
munka rendszeres végzésére már munkásokat, diakónusokat nevelt. 

A nőket a belső missziói munka szolgálatába Fliedner Tivadjir 
lelkész ál l í tot ta ; ő alai)ította az első diako7iissza-intézetét a rajna
menti Kaiserswerthben (1836). Ez inkább refonnátus .iellegű volt. 
A női diakóniát lutheri hitvallásos szellemmel elmélyítve állította 
az evangélikus egyház szolgálatába LöJie Vilmos (.szül. 1808. megh. 
1872). A bajoroi-szági Neuendettelsau (ej tsd: najendetlGzau) köz
ségben alapított diakonissza-anyaháza (1854) ugyancsak különböző 
szeretet-intézmények és iskolák közé])pontjává lett. A 19. század-
második felében a belső misszió evangélikus munkásai közül külö-
nö.sen kimagaslott Boddschwingh Frigyes (szül. 1831, megh. 1910). 
A Bielefeld mellett az epileptikus (nyavalyatörős) betegek evangé
liumi szcllemíl gondozására alapított telepe: Bethel. egész kis várossá 
fejlődölt ( „a szeretet városa") . 

A kimagasló példák nyomán a bels() miasziói munkának igen 
sokfele ága és szcr\'ezete alakult az evangélikus egyházban világ
szerte. Bár ezen a téren sok az egyéni kezdeményezés, és az egyhá
zon kívül is sok hasoTiló munka folyik (sze!\ták). igazén értékesnek 
és áldásosnak éppen az a munka mondható, amelyik a tiszta evan
géliumi hitből fakadóan az egyliázban és az egyház j avára ' ' ö r t én ik . 

(A magyarországi evangélikus egyház belső missziói intézmé
nyeit 1. a 32.' fejezetben.) 
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Wichern az 1848-ban Wittenbergben tartott egyházi gyűlésen mondott 
nagyhatású beszédében határozottan kifejezte, hogy a belső misszió az evan
gélikus egyház saját ügye. A hit és a szeretet szorosan összetartozik; a mentő 
szeretet az eszköz s egyúttal a hit ineglétének a bizonyítéka. A beisö misszió 
elnevezést is Wichern honosította meg. — Igen szépen fejezte ki a belső 
missziói munka evangéliumi értelmet Löhf. .Mit akarok? Szolgálni akarok. 
Kinek akarok szolgálni? Az Ürnak az ő nyomorultjain és szegényein. Es mi 
a jutalmam ezért? Az a jutalmam, hogy szolgálhatok.' 

.4 diakonisszák hivatása nem az, hogy a római egyház apácáihoz és 
szerzeteseihez hasonlóan a világtól elvonulva a vallásosságnak valami maga
sabbnak, tökéletesebbnek gondolt formájában éljenek, — hanem az önként 
vállalt szeretet-szolgálat (diakónia). Az evangélikus egyháznak sok-sok ezer 
diakonisszája végez áldásos szolgálatot betegek ápolásában (kórházakban; 
vannak evangélikus diakonissza-kórházak isi, gyermekek, ifjak, árvák, el
hagyottak, aggok gondozásában, általában a keresztyén segítő szeretet
munka legkülönfélébb ágaiban. Az áldozatos szeretet-munka sok áldott pél
dája közül is kiemelkedik az újabb időben Wrede MalV.dnuk (megh. 1928) 
a finn börtönökben végzett önfeláldozó missziói munkája {.a foglyok 
angyala'). 

Az evangélikus egyházon kívül különösen angol és amerikai talajon 
épült ki erős belső missziói munka. Innen származik pl. a vasárnapi iskola 
intézménye a hiányzó iskolai vallásos oktatás és nevelés pótlására. Nálunk 
e helyett a gyermek- és ifjúsági istentiszteletek tartása, valamint az ifjú
sággal való egyéb építő irányú foglalkozás (ifjúsági egyesületek) megfelelőbb. 

A belső missziói munkának egyik legfontosabb eszköze Isten igéjé
nek, n Szentírásnak a terjesztése. Ezt a biblia-társulatok végzik. Nálunk ezt 
a szolgálatot a Brit- és Külföldi Biblia-Társulat (1804-ben alapították) végzi -
már évtizedek óta. Ujabban (1942) .Magyar Biblia Társulat is alakult; ez 
egyelőre nem, foglalkozik a Biblia kiadásával (kinyomtatásávaD, csupán lehe- ? 
tőleg olcsón való terjesztésével. 

Ugyancsak fontos eszköze a belső missziónak az einuuielizáció: az 
evangéliumnak. Isten igéjének bizonyos különös alkalmakkor olyanok közt 
való hirdetése, akik akár hivatásuk miatt (pl. munkások, pincérek stb.) nem 
jutnak templomba, vagy közömbösségből eltávolodtak az egyházi éiettöl. 

5. A belső misszió muiilíáját mintegy kiegészíti a másvallásiÁak 
, közt elszórtan élő evangélikusok lelki és anyagi támogatáíia. Ezt a 

eélt tűzte ki a Németországban 1842-ben alakult Gvxziáv Adolf-,,, 
Egylet. Hasonló szolgálatot végez a szigorú lutheri bitvallá.sos a la -»-
pon álló ,.Gotf(sl;n.<itcn" (Isten ládá.i'a. perselye) nevtí egyesü le te ' 
(1S53 óta) , A magyarországi evangélikus egyházban pedig az ú.iab
ban szintén (rusztáv Adolf nevét viselő Gyámintézet. 

6. Ifjúsági munka. A belső misszió egyik ága az ifiiísági 
munka, A 19. századi társadalmi átalakulás, kivált a várasi iparos 
és kereskedő ifjúság kiszakadása a családi életből, szükségessé tettí ' , -
hogy külön if,iúsági mis.sziói munka kezdődjék az egyházban. Ez vi- ^ 
lágszerte a l-eresztyén ifjúsági cgye.'íiiletelxhen találta meg az ú t já t 
az ifjúsághoz. Hazánktian még a múl t század végén elkezdődött ezen l 
a módon a munka a badapest i ifjúság között, A Keresztyén Ifjúsági "1 
Egyesületek Világszövetségéből indult ki aztán az egyetemi hallga- | 
tók közt dolgozó crangc'lilx\i,<: hn-f.izfyén diákmozgalom is. A c-terhé-
szet szintén mint keresztvén munka kezdődött. Általában az egész 
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i í j ú e á g i m o z g a l m a t az az elv j e l l emez te , h o g y az i f j ú ság missz ió já t 
végezze m a g a az i f j ú ság . 

A keresztyén ifjúsági egyesületek története WilUams (ejtsd: uiljemsz) 
(iyörgii munkájával kezdődik. Már serdülő korában öntudatos keresztyén 
eletet élt. Londoni kereskedősegéd korában látta, mekkora testi-lelki rom
lás veszélyezteti a kereskedő és iparos ifjakat. .\'agy türelemmel kezdte 
összegyűjteni társait a Biblia köré. Tizenketten voltak csak, amikor 1844-
ben megalapították Londonban az első Keresztyén Ifjúsági Egyesületet. 
Williams halálakor (19Ü5) mái 45 nemzet körében 7676 egyesület működött 
több mint 700 ezer taggal. 19.38-ban az egész világon 10.308 egyesület kere
tében 1,761.456 tagja volt a Keresztyén Ifjúsági Egyesületeknek. (Világszerte 
ismert az angol rövidítés: YMCA.) 

Az ifjúsági belső missziói munkának ez a módja hazánkban is egyház
közi jelleggel indult, de kezdettői fogva szinte kivétel nélkül reformátusok 
és" evangélikusok dolgoztak benne. (Mindamellett sok római katolikus ifjú 
is kapott általa indítást a keresztyén életre.) 1923-ben aztán külön evan
gélikus és külön református ág alakult a Keresztijén Ifjúsáyi Egyesületek 
íKIE) Szövetségében. Ma a földműves ifjúság közt is végzi áldott munkáját. 
Ennek szép külső bizonyságai azok az ifjúsági otthonok, amelyeket rend
szerint maga az ifjúság épít. 

Még a keresztyén ifjúsági egyesületi munka előtt kezdte működését 
a l-tuduijesti I{>atosképző Protestáns Egylet (1859). Ma többek közt iparos-
caiioncottlionával is résztvesz az egyház ifjúsági missziói és diakóniai mun
kájában. 

Az egyesületi ifjúsági munkánál azonban szélesebb, általánosabb az 
az ifjúsági munka, amelyet egyházunk a rendszeres Dallástanításbfin végez 
í>'/. iparos- és kereskedőtanonc ifjúság közt. 

A Magyar EiKingt'liami Keresztyén Diákszövetség 1905-ben alakult meg. 
.Ma ez a Magyar Diákok Pro Christo ( = Krisztusért) Szövetség név alatt 
végzi missziói munkáját az egyetemi és főiskolai hallgatók közt. Ugyan
ezen a területen korábban a Bethlen Gábor Körök működtek. Ma az evan
gélikus egyetemi és főiskolai hallgatók közt legkiterjedtebben az Egyetemi 
L.uther Szövetségek tevékenykednek, a reformátusok közt pedig a Soli Deo 
Glória ( = egyedül Istené a dicsőség) egyesületek. 

A leányok közti munka egyik formája a Keresztyén Leányegyesület 
(KLE). 

Az első magyar cserkészesaiMdat is az evangéliumi ifjúsági munka 
hozta létre. A budapesti Református Keresztyén Ifjúsági Egyesületben kez
deményezte 1910-ben Szilassy Aladár dr., a KIE-munka áldott emlékű hőse. 
lÖlO—2ü-ban megalakult az ichllu/s cserkész munkaközösség. (Ichthys. ejtsd: 
ichtüsz, görög jelentése: hal; a hal ősi keresztyén jelkép volt, mert a görög 
szó betűi e szavak kezdőbetűi: Jézus Krisztus Isten Fia Megváltó.) Az 
Ichthys-cserkészet arra a vallástételre épül, hogy .Jézus Krisztus a cserkész-
munkának is Ura ' . 1920 óta a pünkösdi táborokban adnak egymásnak talál
kozót az Ichthys-cserkészcsapatok, íll. vezetők. 

Az ifjúsági munka körébe tartozik a vasámain iskola is. 
Az egész világon, de különösen az angol nyelvterületen nagy ered

ménnyel dolgozik már több mint egy félévszázad óta (1881) a keresztyén 
szövetségi mozgalom. Közismert rövidítése: CE. („Christian Endeavor"), ejtsd: 
krisztyön endevör, = keresztyén törekvés; .Célegyenest előre'.) Jelszava: 
Krisztusért és az egyházért. Célja ránevelni az ifjúságot az Isten országa 
feladataiban való tevékeny részvételre. 

Mindez az áttekintés csak a különleges mozgalmakra és munkaeszkö
zökre mutatott rá. Evangélikus gyülekezeteink sok módot találtak és talál
nak arra, hogy az ifjúság is legyen szerves része az egyháznak. 



7. Az új állami és táreadalnü átalakulások során a szociális 
bajok orvoslását és megszüntetését egyre inkább az állam veszi át. 
De azért mindig marad elég olyan alkalom, ahol az egyháznak kell 
a keresztyén segítő szeretet szolgálatát elvégeznie. Legföképen a lelki 
bajokat kell orvosolnia, a tiszta evangélium hirdetésével, annak 
v'ígasztaló erejével. 

22. A külső misszió története. 
1. A misszió Jézus Krisztus parancsa (Máté ev. 28, 19—20. v.) 

alapján az evangélium hirdetése minden népnek. A misszió tehát az 
egyháznak nélkülözhetetlen tevékenysége. Ameddig az egyház ezen 
a íöldön él. Urának dicsőséges újraeljöveteléig. sohasem szűnik meg 
a misszióra szóló elkötelezettsége. 

A misszió latin szó (missio), küldetést, elküldetést jelent. Ez az elkül-
detés Jézustól ered, s célja éppen az evangélium hirdetése. Azokat, akik ezt 
a küldetést teljesítik, misszionáriusoknak nevezzük. — A 19. század óta 
szokás különbséget tenni belső és kűlsö misszió között. A belső misszió az 
evangéliumnak különös módon való hirdetése azok között, akiket már keresz
tyéneknek lehet tekinteni (1. a 21. fejezetet); a A-üísö misszió pedig az evan
géliumnak a nemkeresztyének között való hirdetése, ezeknek a népeknek 
keresztyén hitre térítése céljából. 

2. Az egyház az apostolok koi-ától kezdve mindig igyekezett 
teljesíteni missziói feladatát. Különösen nagy volt az egj^ház misz-
sziói lendülete és ereje az első három évszázadban, amikor az ellen
séges római birodalom ellenállásával szemben is nagy eredményeket 
ért el. A 14. századig sikerült Európa összes népeit megnyerni a 
keresztyénség számára. Az líj földrészek felfedezése a 15. század 
vége óta elsösorljan a római katolikus egyháznak nyitott új lehető
séget a misszió számára, mert az új teiniletek a római katolikus 
Spanyolország és Portugália hatalmába keiniltek. 

A missziónak a reíormáció előtti főbb eredményeiről 1. az 1. kötet 
2. fejezet 3. pontját. 3. fejezet 2. pontját. 4. fejezet 1. pontját. II. fejezet 
2. pontját, 18. fejezetét. 

3. A reformáció munkája elsősorban az egyház belső építését és 
megszilárdítását szolgálta. De már Luther is érezte és hirdette az 
egyház missziói feladatát a zsidók és törökök irányában. A 16. és •* 
17. században a reformáció egyházai részéről csak szórványos misz-
sziói próbálkozások történtek. A protestáns missziónak új lehető-ségei 
nyitott az a körülmény, hogy Anglia^ Németalföld, Dánia a tenge
reken túl gyarmatbirtokokat szerzett. Az evangéliktis misszió rend
szeresen Dánia keletindiai gyarmatbirtokán indttlt meg. IV. Frig.yes 
dán király Francke Ágost Hermanntól kén missziói munká.sokat. 
Franeke egyik tanítványát: ZiegenbaJg (cígnbalg) Bertalmit küldte, 
aki azután egy táraával 1706-ban kezdte meg missziói munkáját az 
indiai tamulok között (Trankebárban). A pietizmus missziói kész-



sége még iiagv-obb mértékben jelentkezett a herrnhutiaknál. A herm-
hiiti testvérközösség- valóban na^szabású és kiterjedt misszió mun
kásságát maga Zinzendorf indította meg. 

Luther világosan látta az egyháznak a missziói ieladatát, mert Isten 
az evangélium áldását nem csupán két vagy három népnek szánta, hanem 
az egész világnak. Ezért, bár a zsidókban sokat csalódott, mégis fenntartotta 
azt a meggyőződését, hogy a zsidóknak is kell az evangéhumot hirdetni. A 
törökökkel szemben is ezt, t. i, az evangélium hirdetését tekintette a keresz
tyénség iegíőbb kötelességének. Meg is rótta a pápát azért, mert az evan
gélium hirdetése helyett keresztes háborút hirdetett a török ellen. Szüksé
gesnek tartotta, hogy azt a népet, amelynek az evangéliumot hirdetni akar
juk, jól ismerjük (nyelvét, szokásait, vallását). Ezért szívesen támogatta 

. a Korán íordításának kiadását. 
Az evangélikus missziói munka egyik első jelensége Vasa (ejtsd: vászá) 

Gusztáu svéd király kísérlete a még pogány lappok megtérítésére. 
Ziegenbalg Bertalannak alig 13 évre terjedő munkássága (megh. 1719) 

valóban úttörő és iránymutató jelentőségű volt. Nyomdát létesített s tamul 
nyelven adott ki iratokat, elsősorban az Újszövetséget. A misszió munkára 
bennszülött munkások nevelését kezdte meg. 

A herrnhutiak már különböző világrészekben kezdték meg a missziói 
munkát. Segítették, majd folytatták Eyede János norvég lelkésznek Grön
land eszkimói között végzett misszióját. 

Az evangélikus misszió első vértanúiként az osztrák IVe/z Jusztinián 
báró (megh. 1668, Hollandus-Guyanában) és a lübecki Heyliy Péter (megh. 
1652? Abesszíniában) nevét kell feljegyeznünk, 

4. A missziói munka a 18. század vége óta s különösen a 19. 
században vett nagy lendületet. A még hozzáférhettetlen területeken 
az úttörés nehéz s nem egj'szer vértanúi önfeláldozást kívánó mun
káját jórészt angol misszionáriusok végezi'ék. Nagy nehézségek le
győzésével sikerült Kínát, Japánt, Dél-Afrikát s más területeket a 
missziónak megnyitni. 

A missziói munka végzésére angol példa nyomán az európai 
országok, valamint Észak-Amerika protestáns egyházaiban is külön 
missziói társulatok alakulnak. A németországi missziói társulatok 
közül határozottan evangélikus egyházi és hitvallásos szellemben 
végzi munkáját, a lipcsei, a hermannsbiirgi és-a neuendettelsaui 
missziói táraulat; de ezeken kívül másoknál is én-^ényesül a lutheri 
szellem. Igen jelentős tevékenységet fejtenek ki a dán, norvég, svéd 
és finn evangélikus missziói társulatok is. 

A különböző protestáns missziói tár-sulatok 1910-ben Edinhurg 
(=börg)-ben tartott nagy világkonferenciája igyekezett a misszió 
nagy kérdéseiben egységes iránj-mutatást adni. A nem sokkal ké
sőbb kitört első világháború azonban súlyosan megzavarta a keresz
tyén missziói munkát. 

A misszió munkáját nagy mértékben támogatják a bibliatár
sulatok a különböző nyelvekre lefordított Bibliák és Bibliarészletek 
kiadásával és terjesztésével. Az edinburgi világkonferencia idején 
már mintegy 500 nyelven terjesztették a Bibliát. 



A misszió nevezetesebb úttörői. A világmísszió kibontakozását az angoí 
baptista Carey (kéri) Vilmosnak Indiában való partraszállásától (1793) szá
mítják. Carey tanulatlan falusi foltozó varga létére nagy szorgalommal 30-nái 
több indiai nyelvet tanult meg, s ezekre lefordította a Biblia kisebb-nagyobb 
részeit. — Az európaiak elöl mereven elzárkózó Kína kapujának e'sö nyito-
gatója Morrixon Kőben volt (megh. 1834). Mivel kínaiaknak a legszigorúbban 
tilos volt idegeneket a kínai nyelvre tanítani, csak titokban tanulhatta a rend
kívül nehéz kínai nyelvet. Ezután lefordította kínai nyelvre a Bibliát. — 
A kínai misszió úttörői közé tartozik még a német Güizlaff Károly (megh. 
1851), valamint az angol Taylor Húson (téler hödsz, megh. 1905), a Kínai' 
Belföldi Misszió megalapítója. A kínai missziónak később nagy nehézséget: 
okozott az, hogy Anglia az ú. n. ópiumháborúkban (1839—1842) s utóbb is 
üzleti nyerészkedésből kényszerítette Kínát az európaiak befogadására. A 
kínaiak ellenszenve az idegenekkel szemben késóljb az ú. n. boxer-lázadásban-
tört ki (1900), amelynek során 135 misszionáriust s mintegy 30.000 kínai 
keresztyént öltek meg. — Dél-Afrikát a nagy felfedezőként is méltatott 
Livingstone (livingszton) Dávid (megh. 1873) nyitotta meg a keresztyén misz-
szió számára; őt magát is mindenekelőtt a misszióért való buzgalom vezette-
veszélyes felfedező útjain. — A nagy úttörők sorába tartozik Snmmensen 
IMJOS is (megh. 1917), a szumátrai batakok közti misszió nagy munkása. 

A magyarországi evangélikus egyház a múltban nem kapcsolódott be 
közvetlenül a külső misszió munkájába. Mégis akadtak egyesek, akik kül
földi missziói társulatok keretében szolgálták a missziót s életüket is ebben 
a szolgálatban fejezték be. A felsőlövői Böhm Sámuel Afrikában végzett" 
missziói munkát (megh. 1859). Kunst Irén pedig Kínában, a kínai vak lányok 
között végzett áldott munkát (megh. 1934). A Magyarországi Evangélikus 
.Misszióegyesület pedig a legújabb időig a lipcsei missziói társulat támoga
tásával vett részt közvetve a misszió munkájában. 

A római katolikus egyház misszióját a Rómában levő .Congregatio 
de Propaganda Fide' nevű szervezet irányítja. Ez azonban nem csupán 
a pogányok megtérítését tekinti céljának, hanem a nem-katolikusoknak római! 
katolikussá tételét is. 

23. Az evangélikus egyházi irodalom története 
Magyarországon. 

1. Áttekintés. A i'eformátorok munkáját igen hatékonnyá 
tette, hogy felismerték a nyomtatott könyv jelentőségét. A magyar 
reformátorok az akkori viszonyokhoz képest bőven ellátták a magyar
nemzetet az egyházi irodalom mindenféle termékével. írtak kátét, 
énekeskönyvet, éneket, vitairatot, később prédikáciásg.vűjteményt 
(posztillát) ; fordítottak bibliai részleteket; kiadtak ágendát és egj^éb 
áhítatos könyvet. Irodalmi munkájuk bőségét a föiiri pártfogók 
(fautorok) kötelességvállalása tette lehetővé. 

A 16. század második felében a x-itairodalom új színnel gazda
godik. Az e^'angélikus egyház most már a reformáeióellenességen 
kívül eg.véb ii'ányokkal szemben is védekezik. Az egyházépítö köny
veken felül pedig egyházrendező iratokat és hitvallásokat is adnak ki. 

A 17. század közepétől kezdve a patrónusok elvesztése a meg
próbáltatások súlyosbodása erősen megritkítja a köm-vek számát. 
A cenzúra is fokozottan nehezíti a könyvek megjelenését. 
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A is. századi egyházi irodalomban legjellemzőbb a pietkták 
Ijuzgfeága, Ez újra színessé és elevenné teszi. Az egyházi élet min
denféle szükségletét igyekeznek kielégíteni kiadványaikkal. 

A 19. századi eg.yházi irodalmat a racioiializmus^ liberalizmus 
és protestmtiznms szelleme jellemzi. Ezzel kapcsolatban az evan
gélikus egyházi irodalom széles területen közös a reformátussal. 
Ivözös folyóii-atok és kiadványsorozatok mellett kevésbbé szólal meg 
a sajátosan evangélikus egj'házi szellem. A sajátosan evangélikus 
egyházi irodalmi szükséglet kielégítésére létesül a Magyar Luther 
Társasai) (1884., ill. 1886.). A magyar protestantizmus irodalmi 
feladatait pedig a Magyar Protestáns Irodalmi Társaság vállalja. 

A 30. században, különösen 1920 óta örvendetesen gazdagodik 
»z egyházi irodalom. Űjtestámentom-fordítások, énekeskön wek, 
imádságos könyvek, folyóiratok értékes során kívül figyelemreméltó 
a Lutherral foglalkozó s Luthertói fordított, valamint a finnből 
fordított könyveli egyházelevenítö hatása. 

Postilla — post illa, t. i. verba = e szavak után, vagyis ez alapige 
után. Olyan prédikációskötetet neveznek így, amely egész egyházi eszten
dőre tartalmaz prédikációt, ill írásmagyarázatot, a perikópák alapján. 

Lásd: I. kötet 25. fejezet 1. pontja, 29. fejezet 4—5. pontja, 33. fejezet 
4. és 6. pontja, 36. fejezet. II. kötet 5. fejezet 3. pontja, 5. fejezet 2. • és 
3 pontja, 12, fejezet 1. és 4. pontja, 14. fejezet 4—5. pontja. 

A bibliafordításokra lásd: II. kötet 17. fejezet. 
Az énekeskönyvekre lásd: II. kötet 19. fejezet. 
Ax imádság-irodalomba beletartoznak a külön imádságos könyveken 

kívül mindazok a könyvek is, amelyek imádságokat tartalmaznak: elmélke
déseket, prédikációkat közlő könyvek, énekeskönyvek stb. A magyar evan
gélikus imádság-irodalom legnevesebb alakjai: Haltai Gáspár, Bornemisza 
Péter, Mihálykó János, id. Acs Mihály. Petrőczy Kata Szidónia, Torkos 
András, Sartorius János (a Magyar Lelki Óra szerzője). Kis János, Gyurátz-
Feienc, Sántha Károly, Kovács Sándor. 

Igen nagy hatása volt Torkos András „Engesztelő áldozat" című imád
ságos könyvének. Először 1709-ben jelent meg, 1787-ben már az 5. kiadása. 
Más imádságos könyvek szerkesztőire is hatott. 

Torkos András imádságos könyvéből: „Engesztelő áldozat az imád-_ 
Sághoz szükséges igaz lelki buzgóságért. Máté 6, 6. Zsolt. 5, 1. O fényes 
egekben lakozó felséges hatalmas Ür Isten, ki magadra megesküdtél, mond
ván: Élek én, énnekem hajol meg minden térd, és minden nyelv Istennek 
•észen vallást. íme én, ki por és hamu vagyok, nagy alázatossággal járulok 
isteni méltóságodnak széki elejébe, és az Ür Jézus nevében meghajtom 
térdeimet tenéked, vallást is teszek terólad, igaz élő Istenrül s egyetem-' 
ben könyörgök szent felségednek, ruházz fel engemet a buzgóságos áhé-
tozásnak lelkével, hogy én tégedet mint igaz Istent lélekben és igazság
ban imádhassalak. Szent Atyám, mivelhogy ez a te szent akaratod, hogy 
leéged segítségül hívjunk a mi nyomorúságunkban, annak okáért öntsd be 
Szent Lelkednek malasztját az én szívembe, hogy illendő kegyes buzgó
sággal terjesszem szívemnek kívánságát, felségednek szentséges színe elejbe. 
Te magad indíts énbennem olyan áhitatosságot. melynek általa oly kedve.s 
légyen imádságom, mint Ábel áldozata. És mivel megígérted, hogy kegyel-
n.es meghallgató ja lészessz imádságomnak, azért kérlek, légy nekem ke
gyelmes, valahol és valamikor kiáltok tehozzád, hajtsd le Füleidet, és hall-
^asd meg az én könyörgésemet. — O kegyes Jézus, ki minket imádkozni 
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•taní*o*tái. kijelentetted azt is. miképen kelljen nékünk imádkoznunfc, hogy 
meghallgathassuk, ezt mondván: Bizony, bizony mondom tinéktek, valamit 
kérendeiek az Atyától az én nevemben, megadja tinéktek. Tanítsd és erő
sítsd az en elbágyadt szivemet, hogy minden kételkedés nélkül és bátran 
felkiálthassak az egekre, mondván: Miatyánk, ki vagy a mennyekben, szen
teltessék' meg én általam is a te dicső szent neved. És mivel megparan
csoltad: kérjetek, úgymondván, és megadatik: imhol jövök annakokáért 
és a te drága Jézus nevedben szent Atyádtul minden lelki és testi jókaf 
kérek. Légy már az én szószólóm szent Atyád előtt, hogy én irgalmassá
got nyerjek, és a kegyelemnek ajtaja megnyittassék énnékem. O áldott 
szent Lélek Or Isten, ki mondatol az imádságnak lelkének, gerjessz igaz 
áhétatosságot az én szívemben, hogy te általad nagy fii'ii bizodalombúl 
kiálthassam.: Abba. szerelmes Atyám. Tisztíts ki az én szívemből minden 
héjábavalóságot és ide nem tartozó gondolatokat, s az én Jézusomnak 
szent érdemével erősíts engemet, hogy az én imádságom felmenjen az 
egekbe, mint a jó illatú füst, és az én kezeimnek felemelése kedves légyen, 
mini az esívéli áldozat. Segélj, ó segélj. Szentlélek Ür Isten, hogy az ért 
imádságom átalhasson az egeken, és meg ne szűnjék mindaddig, míg a 
felséges Ür belé nem tekint. — O egy isteni dicsőségben állandó teljes 
Szentháromság, csak téged áldlak, téged imádlak, ó légy kegyelmes, ó légy 
irgalmas, és valamelyeket az Ür Jézus nevében kérek tetőled, add meg 
mindazokat a te nevednek dicsőségére és az én lelkemnek üdvösségére. 
.4men. (Az !764-i kiadásból.) 

2. A magyar evangélikus egyházi írók nagy tánsaságából leg'-
jeleiitösebbek voltak: Dévai Mátyás, Bornemisza Pét«i\ Magyari 
István, Alvinczi Péter, Lethenyei István, id. Ács Mihály. Petrőezy 
Kata Szidónia, Torkos András. Bél Mátyás, Szenieei Bárány György, 
Kis János, Székács József, Zsilinszky IMihály. 

Dévai Mátyáshoz lásd az I. kötet 25. fejezet 1. pontját: Bornernisz.i 
Péterhez az I. 29. fejezet 4. pontját; .Magyari Istvánhoz az I. 33. fejezet 
6. pontját. Alvinczi Péterhez és Lethenyei Istvánhoz: I. 33. fejezet 4. pont
ját; id. Acs Mihályhoz. Petrőezy Kata Szidóniához, Torkos Andráshoz, Bél 
Mátyáshoz, Szenieei Bárány Györgyhöz az I. 36. fejezet: Kis Jánoshoz 
a II. 5. fejezet 3. nontját. Székács Józsefhez a II. 6. fejezet 2. pontját. 

Zsilinszky Mihály (1838—1925) teológiát tanult, pályája kezdetén 
tanár volt a szarvasi evangélikus gimnáziumban, 1895-től !905-ig vallás- és 
közoktatásügyi minisztériumi államtitkár. Tagja volt a Magyar Tudományos 
Akadémiának, alelnöke a Luther Társaságnak, a Magyar Protestáns Irodalmi 
Társaságnak, alelnöke a Magyar Történelmi Társulatnak. Legjelentősebb volt 
egyháztörténeti munkássága. 

.3. Az Ág'ostai Hitvallás első isrnert magyar fordítása Pálházi 
Göncz Millióstól való. a 17. század elejéről, de ez kéziratban maradt . 
Első nyomtatott fordítása a 17. század első felében .jelent meg. Azóta 
több fordítása készült. 

Lu ther Márton Kis Kátéja már 1550-ben megjelent magyar 
fordításban. Azóta számtalan fordítása és kiadása készült. 

Pálházi CCmcz Miklós ímh. 1619) 1613-tól a felsödunamelléki szuper-
intendencia püspöke volt. Lefordította az evangélikus egyház valamennyi 
hitvallási iratát, de e munkája kéziratban maradt. Neves munkája volt még: 
Az úrvacsorájáról az igaz augustana confessio szerint. Sopronkeresztúr. 1613. 

.í̂ z .4gostai Hitvallás első nyomtatott magyar fordítása t628-ban jelent 
meg, Sanmriai M. Jónos református • szuperintendens ..Magyar harmónia" 
című művében, itt a .Második Helvét HitvaHássat együtt jelent meg. Nem-
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sokára, 1633-ban már megjelent a következő: Lethenyeij Isttnin munkája.-
Lásd; I. kötet 33. fejezet 4. pontja. 

Az 1692-ben megjelent fordítás „Elöljáró. beszédecské"-je: „Régenten 
Rómában szégyennek tartatott, ha valaki római polgár volt, s nem tudta 
a római törvényt. Ezenképpen szégyen volna, ha azok, akik Augustana 
Ccnfessión valók, az Augustana Confessiót nem látnák, olvasnák vagy 
hallanák. Azért az Augustana Ccnfessión levő magyarok kedvéért ugyan
azon Augustana Confessiót magyarul kinyomattatni tetszett buzgó lélek
kel." (Átírva.) 

Az Ágostai Hitvallás az előző évszázadokban azért jelent meg ritkán, 
mert a műveltek latin nyelvi tudása feleslegessé tette magyar nyelvű kiadá
sát. A 20. században már sűrűbben jelent meg. 

A Kis Káté első magyar fordítása Heltai Gáspár nyomdájában készült. 
"Lásd: 1. kötet 25. fejezet 3. pontja. 

4. A magj 'ar evangélikus egyházi irodalomban számottevő teret 
kapott az egyház történelme. Egyházunk múltja, a sok megpró
báltatás példája és tanulsága egyhá.zunk sok jeles férfiát késztette 
egyháztörténeti tanulmányra . Az evangélikus és a református egy
ház közös múl t ja révén nem lehet ha tár t vonni a magyar protes
táns egyháztörténetírásban, de az evangélikus egyháztörténetírók 
közül külön is említésre méJtó: Okolicsányi PcÜ, Ribini János^ 
fiauhofcr Guörgy, Fabó Andfá.s^ Zsilinszky Mihály, Payr Sándor, 
Kovács Sándor. 

Egyháztörténelmi tankönyvek írásával nagy hálára kötelező 
Szolgálatot végzett egyházunkban Bereczky Sándor, a budapesti 
evangélikus gimnázium vallástanára. 

Okolicsányi Pál, ügyvéd és országgyűlési követ: História diplomatica 
de statu religionis evangelicae in Hungária. 1710. 

Ribini János (1722^88) Sopronban. Lőcsén, Pozsonyban működött mint 
tanár, ill. lelkész. Egyháztörténelmi müve: Memorabilia augustanae confessio-
nis in regno Hungáriáé. 2. kötet. Pozsony, 1787—89. 

Bauhofer György (1806—64) budai lelkész: Geschichte der ev. Kirche 
in Ungarn. Berlin, 1854. Névtelenül. Angolul is megjelent. Lásd: 11. kötet 
10. fejezet 5. pontja. 

Fabó András (1810—74) ősagárdi lelkész, a hazai egyháztörténelem 
emlékeinek és okmányainak kiadásával igen jó szolgálatot végzett, 

Zsilinszky Mihály (lásd a 2. pontot) egyháztörténelmi munkásságának 
derekas részét a vallásügyi törvények története tette; összefoglaló műve: 
,A magyar országgyűlések vallásügyi tárgyalásai a reformációtól kezdve' 
(4 kötet, 1711-ig), Budapest, 1880—97. Szerkesztette és részben írta a hazai 
egyháztörténet eddig legnagyobb népszerű előadását: A magyarhoni protes
táns egyház története, Budapest, 1907. 

Payr Sándor (1861 — 1938) az egyháztörténelem tanára volt a soproni 
teológiai akadémián, majd az Erzsébet tudományegyetem evangélikus hit
tudományi karán. Igen sok munkája közül legjelentősebb: .A dunántúli ev. 
egyházkerület története' I. kötet. Sopron, 1924. 

Kovács Sándor (1869—1942) az egyháztörténelém tanára volt a po
zsonyi teológiai akadémián, majd az Erzsébet tudományegyetem evangé
likus hittudományi karán. 1935-ben pedig a dunáninneni egyházkerület 
püspöke lett. Sokat foglalkozott a reformátorokkal, az egyházi énékköltők-
kel. \ Zsilinszky Mihálytól szerkeszteti összefoglaló műben ő írta a 18. szá
zadról szóló részt. 



A rejormátua egyháztörlénctirók közül legkiválóbbak voltak: Debreceni 
Ember Pút (16(j0—1710), Bod Péter 11712—69), Hévéi- Inue fid.) 11826—SÍI, 
Révész Kálmán 11860—19311, Pokoli) József (1866—193,3'(. 

'Bereczky Sándor (sz. 1860) 1896-tól 1931-ig működött mint vallástafiár 
a budapesti evangélikus gimnáziumban. 

24. Az evangélikus iskola története Magyarországon. 
1. A reformáció korától fogva arra törekedett az evangé

likus egyház, hogy minden tagja iskolázott legyen. A legáltalánosabb 
cél az volt, hogy mindenki tudja olvasni Isten igéjét. 

Az evangélikus iskolák általában a vái"osi (községi) iskolákMl 
fejlődtek ki, — oly módon, hogy a vái-os (község) által fenntartott 
iskolákban evangélikus felfogás szeiint és az evangélikus eg.vházi 
tanításra tanították az ifjúságot. A kolostori és plébánia iskolák 
helyébe újabb városi (községi) és földevSÚri iskolák léptek. 

A templom és az iskola szoros kapcsolatát jól jellemzi, hogy a 
legtöbb reformátor előbb vagy egA-úttal iskolai tanító is volt. 

Az iskolák tanítási rendje és foka általában attól függött, hogy 
a tanítója milyen műveltségű és képességű volt. Több iskola azon
ban jól meg volt szemezve, és állandóan magasabb műveltséget 
adott a tanulóknak. Ezekből keiültek ki például a lelkészek. 

A 16. században a legkiválóbb evangélikus iskobii tanítók a kö
vetkezők voltak: Batizi András (Kassa), Dévai ilátyás. Sylvester 
János (mindkettő: Sái-\"ár mellett Üjsziget), Honterus János 
(Brassó). Stöckel Lénárt (Bártfa). 

Lásd: I, kötet 25., 26. és 29. fejezete. 
2. A 17. században is fennáll az evangélikus gyülekezetek és 

iskolák szoros kapcsolata. Kivált az erdélyi szászok törekednek arra, 
hogy minden községben leg.ven iskolájuk. 

A magasabb fokú iskolák közül legnagyobb hírre jut az eper
jesi kollégium. A korábban is tekintél.ves iskolának oi-szágos g.Wlj-
tésből, a felvidéki nemesek és városok áldozatkészségéből és külföldi 
adományokból 1667-ben új é[)ületet adtak, és közel egyetemi fokúvá 
tették. De már 1671-ben elkezdődött viszontagsága. Elrabolt épüle
tét csak IT. József adatja \-issza az e^'angélikus egyháznak, akkor is 
pénzért. Igazi ereje azóta bontakozhatott ki: gimnázium, tanító
képző intézet, teológiai és jogi akadémia működött kci-etében. 

A pái'tfogók hűtlensége, a templomok elvétele, az evangélium 
hirdetésének megakadál.vozása mindig egn"úttal az evangélikus iskola 
pusztulását is jelentette. A poz-sonyi vésztörvényszék előtt, a börtö
nökben és a gályán együtt szenvedtek evangélikus tanítók és 
lelkészek. 

Mást már több helyt kifejezetten az egyházközségek gondaskod-
tak az iskola fenntartásáról. Általában mindenütt, nhol az üldözrs^ 
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töl khe te t t , az evangélikusok a súlyos megpróbáltetások ellenére is 
feltűnő sokat áldoztak az evangélikus iskolára. 

Az eperjesi kollégium viszontagságához lásd: I. kötet 32, fej. 
A 17. században működő, később megszűnt iskolák közül nevezetesek 

a következők: Bártfa, Csetnek, Győr, Körmöcbánya, Kőszeg (az üldözés 
idején: N'emescsó), Losonc, Lőcse, Modor; tovább is fennmaradtak: Beszterce
bánya, Késmárk, Pozsony, Selmecbánya, Sopron. 

Az erdélyi szász evangélikus iskolák közül magasabb fokúak: Beret-
halom, Beszterce, Brassó, Medgyes, Nagyszeben, Segesvár. 

Ebben a korszakban, de még a 18. században is a magasabb fokú isko
lák tanítási nyelve a latin volt. 

3 . A 18. században már nyíl tan akadályozta az evangélikus 
iskolák létét a római katolicizmus szolgálatában álló béesi kormány. 
Evangélikus i.skola csak ot t lehet, ahol nyilvános vallásgj'akorlatot 
engednek a királyi rendeletek. A diákok nem gyűjthetnek iskoláik 
részére. 

Mária Terézia iskolaügyi rendelete alapjukban fenyegette az 
evangélikus iskolákat. Akkor ugyanis az iskolaügy államosítása 
egyet jelentett a római katolikus hatalom érvényesülésével. E ve
szélyt azonban kiegyenlítette I I . József türelmessége és az 1791-i 
vallásügv-i töi'vény. Ez biztasította az evangélikus egyház iskola
állítási és fenntartási jogát. 

Ebben a században is még általános volt az a gyakorlat, hogy 
a lelkészek tanítóskodással kezdték működésüket, azaz a gyülekeze
tek a legkiválóbb tanítókat és tanárokat hívták meg lelkészül. 

A 18. században az evangélikus iskolák értékét jól mutatja, hogy az 
üldözés ellenére fennmaradtak és a megpróbáltatás enyhültével akadémiai 
fokúvá is tudtak fejlődni. 

A pozsonyi iskola már a század első felében országos hirüvé válik Bél 
Mátyás kiváló működése folytán. Tanulságos a késmárki iskola története; 
1788-ban bölcsészeti, 1801-ben teológiai, 1805-ben jogi tanszékkel is ellátták. 
A már 1557-től fogva jelentősebb soproni iskola szintén szolgálatában állott 
a lelkész- és tanárképzésnek. 

1766-ban a következő helyeken voltak evangélikus főiskolák: Eperjes, 
Lőcse, Pozsony, Sopron; teljes gimnáziumok: Csetnek, Eperjes, Gömör. 
Ivánkafalva, Késmárk, Kövi, Lőcse, Modor, Nagypalugya, Necpál, Pozsony. 
Sopron, Szulyó. Erdélyben: Beszterce, Brassó, Medgyes, Nagyszeben, Seges
vár: kis gimnáziumok: Aszód, Besztercebánya ,Isztebne, Kassa, Kisszeben, 
Kis-Zellő, Neraeskér, Osztíotuka, Selmecbánya. Szerdahely. Trencsén, Zay-
ugróc. Erdélyben: Szászsebes. 

Mária Terézia 1777-ben adta ki a Ratio educationis néven ismert ren
deletét. Első ízben nyilatkozik meg benne az állami közoktatás gondolata. 

A Türelmi Rendelethez és az 1791-i vallásügyi törvényhez lásd ;' II. 
kötet 3. és 4. fejezetét. 

4. Az 1848-i reformtörvények az evangélikus egyház részére 
is ígérték iskolái költségeinek állami fedezését. Ez azonban máig 
sem került megvalósításra. Csak több-kevesebb államsegély támo
gatja az evansélikus iskolák fenntartói t . Viszont az államsegély ré-
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vén HZ evangélikus iskolák mindinkább vesztik sajátos jellegüket, 
mert alkalmazkodniok kell az állam iskolai és tanítási rendszeréhez. 

Egyébként az 1848—49-i szabadságharc elnyomása az evangé
likus iskolákra is niegpróbáltatásokat hozott, s megritkította sorukat. 
A kiegiftzés után az iskolaügyi törvények sok nehézséget állítottak 
az evangélikus egyház elé. De az evangélikus egyház továbbra is el
ismeréssel munkálkodott a magyar ifjúság nevelésében. 

Lásd a 11. kötet 10. fejezet 2—3. pontját, 12. fejezet 3. pontját. 
1910-ben Magyarországon az evangélikus iskolák száma ennyi volt 

(ideszámítva az erdélyi országos egyház iskoláit is): kisdedóvó intézet 68, 
elemi iskola 1300, polgári iskola 16, kisdedóvónőképzö intézet 1, tanító- és 
tanítónőképző intézet 7, középiskola 25, felső tanintézet (teológiai akadé
mia, jogakadémia) 5. 

5. A legújabb korszakban szintén híven kivette részét az 
evangélikus iskola a magyar nemzeti művelődésből. Folytatt.a azt a 
szolgálatot, amelyet a reformáció óta vállalt a magyar wp javára. 

Lásd még a IL kötet 31. fejezetét. 

25. Az evangélikus egyház és a magyar állam 
viszonyának története. 

1. Amikor az evangélikus egyház és a magyar állam viszonyá
nak történetét ös.sze£oglaljuk, két köiülményre vigyázunk, a) Az 
állam mai fogalmát csak fenntartással alkalmazhatjuk a 16—18. 
századra ; ezekben az évszázadokban az állami hatalomnak a világi 
felsőség felel meg. h) Három évszázadon át két vonalat vizsgálunk. 
51ás volt a viszonya az evangélikus egyháznak a magyar kiráh^ság-
hoz és más az erdélyi fejedelemséghez. 

A reformáció tanítása is a felsöség, a világi felsöség fogalmával vet 
számot. 

2. Az evangélikus egyház és a magyar királyság viszonyá
nak töi-ténetében három korszakoi különböztetünk meg. 

a) (1608-ig). A reformáció kezdetén a koraiány a középkori 
eretneküldözés módján sújtja az evangélikusokat. De ezek a 
•,lutheránus"-üldöző törvények (1523, 1525) képtelenek megakadá
lyozni az egyház reformációját. • 

A 16. század harmadik negyedében az evangélikus egyház 
evangéliumhirdetö munkája némi türelemben részesült az ÁgCBtai 
Hitvallás révén, az evangélikusok azonban nem törekedtek egyházuk 
közjogi elismertetésére. Azt remélték ugyanis, hogy az Ágostai Hi t 
vallás alapján sikerül az egész magyar keresztyénséget együtt tar
tani az evangélikus keresztjéén egyetemes eg^'ház egységében. 

.4z 1523-i s 1525-i valiásügyi törvényre lásd: I. kötet- 24. fejezet 
•i- pontja. . . . -
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Az 1548-i vallásügyi törvény már felismeri a helyzetet; meglátja, hpgy 
a reformáció az egész egyház ügye. Csak az .úrvacsorarontó" zwingliánu-
-sokat (ejtsd: cvingliánusokat, a törvényben így: sacramentarius) és az újra-
keresztelőket (anabaptistákat) bünteti kifejezetten. Egyébként a .régi val
lás' érdekében rendeli a papok kiképzését és ellenőrzését. Lásd: I. kötet 
-29. fejezet 1. pontja, 30. fejezet 2. pontja. 

Hogy a 16. század második felében az Ágostai Hitvallás révén helyen
ként és időnként megtűrte a kormány az evangélikus lelkészek működését, 
abban bizonyára nagy része volt a németországi példának. Ott ugyanis^ 
az 1555-i augsburgi békekötés megadta a jogot az egyes fejedelmeknek,-
hogy csatlakozhatnak az .Ágostai Hitvalláshoz. Lásd: L kötet 2ü. fejezet 
4. pontja. 

1578-ban már szükségét látták az evangélikus rendek, hogy ország--
gyűlési törvényben elismertessék az evangélikus egyházat. Ekkor azonban.'. 
már nem sikerült. Rudolf király megakadályozta, hiába volt az ország
gyűlés többsége evangélikus. Lásd: L kötet 29. fejezet 1. pontja. 

bt (1608—1715). Csak Bocskay István szabadságharca és a 
bécsi béke ú t ján sikerült végre elérni —• az 1608-i vallásügj-i tör
vényben — az evangélikus egyház közjogi elismertetését. Ezt meg
előzően a király egyoldaltian a magánjog területére akarta vissza
szorítani a protestánsok vallási ügyét (1604:22. törvénycikk). De 
a merénylet eredménye az ellenkező lett. A közjogi szabadságot azon
ban m á r eleinte kérdéses értékűvé tet te az, hogy a római katolikus 
restaurációt (helyreállítást) a kormány is támogatta. 

1671-től kezdve aztán már nyí l tan az evangélikus egyház elpusz- . 
Tífására tör a habsburgi kormány. A félremagyai-ázható 1681-i val
lásügyi törvényt az abszolutista uralkodó csak kegyelemből tart ja 
fenn és rendeleteivel az evangélium hirdeté.sét végkép elfojtani készül. 
Az 1715-i vallásügyi törvény már kifejezetten magánüggyé teszi az 
evangélikusok egyházi életét. 

Lásd: l. kötet 31. fejezet, 32. fejezet, 34. fejezet 1. pontja. 
c) (1715—1868). 171.5 után az uralkodó az abszolutizmusnak 

megfelelően legfőbb felügyeleti jogot igényel magának az egyház 
felett. 

Ennek folytán méi^sékli ugyan a római katolikus egyház túlbuz-: . . 
góságát. de rendelkezéseivel továbbra is fenntart ja az evangél ium. 
hirdetését akadályozó korlátokat. 

II. József türelmi rendelete is még az abszolutizmus jegyében 
jön létre, de ú j ra élni engedi az evangélikus egyházat, habár még . 
mindig nem korlátozás nélkül. 

Az 1791-i vallásüfjiji törvény újra közjogilag ad szabadságot az 
evangélikus egyháznak. Azonban az „uralkodó vallás", a római kato-
likiis egyház kiváltságaival .szemben továbbra is súlyos önvédelmi 
helyzetbe szoral az evangélikus egyház. .: 

A bevett egyházak közt az egyenlőséget és viszonosságot csak 
az 1848-i vallásügyi törvény ál lapít ja meg. De a kiegyezésig azután. 
is próba alatt marad az evangélikus egyház. Az uralkodó a legfőbb 
felügyeleti jog címén az egyház konnányzá.sába is beleavatkozik. 
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^liiid a iiárom korezakban egyaránt jellemző, hogy a világi fel-
söség nem ismerte fel hivatását : az evangélium hirdetésének védel
mét. 

Lásd: I. kölet 34. íejezet 1. pontja, II. kötet 3. fejezel 3—4. pontja, 
4. íejezet 1. pontja, 5. fejezet I—2. pontja, 10. fejezet 1—4. pontja. 

.Minthogy a világi felsöség nem teljesítette rendeltetését, liogy t. i. 
védelmezze Isten igaz tiszteletét, az evangélikus egyház tekintélyes tagjai 
\állalkoztak arra, amit a világi felsöség elmulasztott. így az első korszak
ban — és részben a másodikban is — a földesurak és városok mint pátró-
fiusok oltalmazzák az evangélikus egyházat. A harmadik korszakban pedig, 
különösen annak első {elében a közéletben tevékenykedő, tekintélyes nemesek, 
hivatalviselők állnak ki az egyház védelmére. 

3. Az evangélikus egyház és az erdélyi fejedelemség viszo
nyának történetét egy sa.játos türelmességi rendszer jellemzi: a be-
rftt egyházak egymás mellett élésének rendszere. Az sajátasan ma
gyar (közelebbről erdélyi magyar) szellemi alkotás. 

Erdélyben már 1550-ben tiltotta a törvény, hogy egyik a másika: 
liiiében háborgassa; ezzel voltaképpen az evangélikus egyházat. tette egyen
lővé a római katolikussal. 1557-ben még világosabban megtörtént az evan
gélikus vallás .befogadása". Miután a református és unitárius vallás is „be-

,\etLc" lett, kialakult egy olyan rendszer, amely akkor és még sokáig párat
lan volt az egyház egyetemes történetében. Egymás mellett élnek az egy
házak egy országban, ' sőt egy községben. Ez a sajátos erdélyi magyar 
türelmességi rendszer minden bizonnyal éppen az erdélyi magyar szellem
ből született. 

Ezt az erdélyi türelmi rendszert Bethlen Gábor 1619-ben megpróbálta 
a királyi Magyarországba is átültetni, de hasztalan, ttasonlóképpen csak 
rövid időre sikerült ez II. Rákóczi Ferencnek. Az 1705-i szécsényi ország
gyűlés megengedte a vallások egymás mellett való élését; a főtemplomot 
a lielységbeli vallási többségnek, a melléktemplomot a kisebbségnek rendeli. 

.A 18. században még Erdélyben is megbolygatta ezt a jól bevált meg
oldást a magyar viszonyok iránt értetlen habsburgi politika. Egyébként 
Erdély földjén Magyarország egységének valóságos helyreálltáig (1868) az 
evangélikus egyház a történelmi keretek közt szabadon hirdethette a?, evan--, 
géliumot. 

Lásd: I. kötet 29. fej. I. pontja, 31. fej. 3. pontja. 34. fej. U. pontja, 
II- kötet 3. fej. 3. pontja, 4. fej. 1. pontja, 5. fej. 2. pontja, 10. fej. 6. pontja. 

4. 1868-tól napjainkig. A liberális magyar állam 1868-tóI 
kezdve több irányban érvényesítette az 1848. évi 20. tör\'énycikk-
ben megállapított egyenlőséget és viszonosságot a bevett vallások 

-^z evangélikus egyház és a mag.yar állam között szoros köz-
.]ogi kapcsolat van. Viszonyukat még az az elv is jellemzi, hogy a 
történelmi egyházak egyenlöek, és amiben az egyik részesül, megilleti 
a másikat is. 

Lásd: 11. fej. 3. pontja. 14. fej. 8. pontja. Lásd még továbbá: 27. feje
det 4. pontja. 

lU 



26. A nő az egyház történetében. 
1. A reformáció előtt. Az egyház kezdettől fogvii azt taní

totta, hogy Isten színe előtt nhics különbséii' férfi és nő között. A 
gyülekezetnek egyenlő tagjai. A gyülekezet istentiszteletén és egyéb 
összejövetelein egyképpen vettek részt. Mégis a gyülekezeti szolgá
lat különlxiző ágaiból elsősorban a szeretetszolgálatot jelölték ki a 
nők mmikatevéül. Bizonyos segítő .szolgálatok elvégzésére özvegye
ket választottak. Helyettük a keleti eg>'házban később a diakonisszák 
tisztségét rendszeresítették, de ez a tisztség utóbb meg-szűnt. Az első 
századokban tevékenyen kivették részüket a nők az egyházépítésből 
azzal, hogy egyes embeitíknek hirdették az evangéliumot, és hogy 
szállást, gyülekező helyet adtíik az apostoloknak és általában az evan
gélium hirdetőinek. 

A keresztyének üldöztetését a nők a férfiakkal egyképpen élték 
át. Közöttük is nagy számmal voltak vértayiuk és hitvcdlók. 

A későbbi századokban a nőkről való felfogást is megzavarta 
a kolostori élet eszménye. Többre beesülték az apáca-életet, mint a 
i-saládban folytatott keresztyén életet. Mégis mindig voltak olyanok, 
akik éppen családjuk körében tanúsították az evangélium hatalmát. 
Közismei-t, milyen hatással volt Augustinxisra édesanyja, Monica 
(ejtsd: mónika) hite és imádkozó szeretete. 

A refonnációt közvetlenül megelőző századokban még feltűnőbb 
a nők keresztyén életéről vallott felfogás eltorzulása. 

Sem az első, sem a későbbi századokban nem volt magátólértetüdő, 
hogy a keresztyénség a férfi és nő egyházi, hitbeli egyenlőségét tanítja. Több 
vallás semmi helyet sem ad a nőknek a vallási gyakorlatban. 

Az Vjtestámeniom a következő nőket említi, mint akik támogatták az 
aDostolokat munkájukban, hirdették az evangéliumot; Lídia. Csel 16, 14; 
Damarís. Csel. 17, 34; Priszcílla, Csel. 18, 2. 26; Róm. 16, 3., I. Kor. 16. 19; 
Fébé, Rom. 16, 1; Evódia, Sintikhé. Fii. 4, 2; Tábita, Csel 9, 36. 

Az „uzvegyek"-rő\ és „diakonisszák"-ró\ lásd a 21. fej. 2. pontját. 
A középkorban szentté magasztalt nők közül magyar származása révén 

legismertebb Arpádházi (helytelenül; Thüríngiai) Szent Erzsébet. Lásd az 
1. kötet !2. iej. 3. pontját. Férje halála után az anyai szeretet kötelékét ís 
megszakította. Számára nem voltak többé mások a gyermekei, mint bármelyik 
felebarátja, akit látott. (Saját szavai.) 

2. A reformáció óta. Luther müve, az evangélium tiszta hir
detése nyomán a nők helyzete is megváltozott az egyházban. Luther 
külön is hangsúlyozta, hogy a legegyszerűbb szolgálóleány házimun
kája igaiíibb istentisztelet, nnnt a kolostori élet s a többi, akkor 
szokásos vallásos gyakorlatok végzése. Ltither felesége. Bora Katalin 
maga is példaképe volt az övéit szerető, szorgos háziasszonynak. _ 
A reformáció helyreállította a hitvesi, anyai hivafás becsülését. 

Ugyancsak az evangélium tiszta hirdetésének volt a gyümök 
hogy az evangélikus egyház nő tagjai közül sokan buzgólkodtak 
segítő szeretet gyakorlatában: javaik aráityában gondo-skodtak 
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elaggottakról, betegekről, támogatták a szegényeket, tanulókat. Több
ről azt is tudjuk, hogy részük volt a reformáció terjesztésében és 
megei-ösítésében. 

Az evangélikus egyház hazai történetéből különöseu említésre 
"méltó Nádasdy Tamásné Kanizsaj- Oiisolya, a szigetvári hős Zr ínyi 
Miklós Kata és Dorica nevű leányai, Thurzó Oyörgyné Czobor Er 
zsébet, Bat thyány Ferencné Poppel Lobkovitz Eva, a költő Zrínyi 
Miklós nevelő anyja. Telekiné Királyfalvi Róth Johanna. 

Külföldön is, hazánkban is értékes énekekkel gyarapí tot ták nők 
az egyházi éneltkineset. Petrőczy Kata Szidónia énekei gyöngyei 
gyülekezeti énekeskönyveinknek. 

A 19. században a nagy táraadalmi átalakulás szükségessé tette, 
hogy az egyházi szeretetmunkát rendszeressé és intézményessé tegyék. 
A női szeretetszolgálat rendszei-es végzésére kifejlesztették a diako
nissza-intézményt. Ennek kialakításában az első keresztyén gyüleke
zetek berendezkedésének emlékei is közrehatottak. A diakonissza
anyaházak különböző szeretetintézmények és iskolák központjai let
tek, és a gyülekezetek is egyre nagyobb számmal alkalmaztak diako
nisszákat a gyülekezeti diakónia (szei'etetszolgálat: áwik. aggok 
gondozása, betegek látogatása, ápolása stb.) végzésére. Magyarorszá
gon jelenleg három evangélikus diakonissza-anyaház működik. 

A diakonisszákról és munkájukról sokan gondolkodnak helyt^í-
lenül. Ezér t egyházunk világosan tan í t j a : a) a feleségi, anyai és az 
esetleg még választott foglalkozásszerű hivatás semmivel sem kisebb 
értékű, mint a hivatásos gyülekezeti szeretetmunka; h) az egyház 
élő hitű nő tagjai — a maguk tehetsége, képe.ssége, ereje szerint — 
kisx'szik részülíet a gyülekezeti — egyházi szeretetmunkából. 

A ]\lagyaroi"szági Evangélikus Egyház a vallástanításhan is al
kalmat ad a nőknek, hogy hivatásszerűen résztvegyenek az egyházi 
szolgálatban. De a vallástanánwkön és a misszionáriiisnőkön kívül 
az egyház evangéliumhirdető munkájában állnak mindazok a nők 
is. akik a vallástanításban (pl. taní tónő) , va.sámapi iskola, bibliakör, 
leányegylet, nőegylet vezetésében tevékenykednek. Végül pedig egy
házunk minden nő tagja az evangélium szolgálatában áll, ha legalább 
ha l ad j a körében tanítja Isten igéjét. 

Btira Katalinról lásd az I. kötet 20. fej. 2. pontját. 
Xúdasdy Tamásné Kaitizsati Orsolyának sok része van abban, hogy 

iérje, az első evangélikus hitű nádor hathatósan pártolta a reformátorokat. 
Fia. Ferenc igy írt egyszer hozzá: „Tudom, hogy te kegyelmed mi érettünk 
Sok imádságokat ont Isten eleiben; én azon leszek, hogy kegyelmed érettem 
\al(i imádsága híjában ne legyen." 

y.rinyí Kata először Thurzó Ferencnél*, majd ennek halála után Forgách 
hiirének volt a felesége. Trencsén és Árva megyékben sokat tett az evan
gélikus egyház érdekében. Ispotályokat (szegényházakat), a fürdőhelyeken 
a szegények részére fürdőházakat alapított, iskolákról gondoskodott, szegény 
'iúkat tanittatott. Hitét szépen jellemzi férjéhez, Forgách Imréhez írt ievelé-
fiek ez a részlete: .Kívánok az Atyaúristentől az Krisztus által kegyelmednek 
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kimondhatatlanui sokr jókat testünk és lelkünk szerint, kiben hogy velem 
egyetemben én édes szerelmes uram, ö szent felsége kegyelmedet sok jó 
ideig megtartson, szent nevének tisztességére és nekünk idvességünkre, imád
juk ö szent íelségét." Férje egyik lestvére, Forgách Ferenc nagyváradi 
püspök, másik sógora pedig, Simon, Rómában katolikus papnak nevelteti a 
iiát. Férje jó viszonyban volt katolikus vallású testvéreivel; így bizonyára 
Zrínyi Kata evangélikus egyházszeretete is közrehatott férje egyházvédői 
buzgóságában. Férje egyszer ilyen utasítást adott az udvarbiráknak: „Gondot 
viseljen a parochiákra, egyházakra (értsd: templomokra) és iskolákra, hogy 
el ne pusztuljanak. Az prédikátorokat minden rendbéli nép nagy tiszteletben 

. tartva, becsülje és tisztelje; jövedelmük ne kisebbüljön se prédikátoroknak, 
se egyházaknak, sem az oskoláknak. Valamikor bemégyen az faluba az udvar
bíró, először is szemben legyen az prédikátorral s megértse tőle, ha az bíró,, 
esküdtek és egyéb köznép vasárnap és egyéb ünnepnapokon járatnak-e az 
egyházhoz Isten igéje hallgatására . . .' 

Zrínyi IJorica Batthány Boldizsárnak volt a felesége. Férje már az édes
anyjától, Batthány Ferencnétöl sok buzdítást kapott az evangélikus egyház. 
pártolására. 1568-ban ezt írta fiának: „Adja Isten, hogy jó prédikátortok 
vüina, akkor az én fiam még én fiam volna; most nem tudom, kié! Semmi 
jó itt nincsen, hol az Istennek igéje hirdetője és hallgatója nincsen! Kérlek 
az Istenért, tarts egy jo prédikátort: meglátod, megáld az Isten magadat^ 
jószágodat és minden marhádat, ámen.' A soproni evangélikus gimnázium 
könyvtárában van egy példánya a vizsolyi Bibliának, ebben 1615-böl ezt 
a bejegyzést találjuk: ,A nemzetes és nagyságos Zrínyi Doricza asszony adta 
e könyvet ajándékon a nemzetes nagyságos Alsóllndvai Bánfíy Kata asszony
nak és énnekem Sibrik Istvánnak, úgy hogy amíg élünk. Istent dicsérjönk 
belőle, és ü nagyságát is Istent imádjuk.' Ez a bejegyzés megvilágítja, mit 
tehettek és tettek is valóban az evangélikus egyház támogatói: egy-egy 
könyv s éppen a Biblia ajándékozásával résztvettek az evangélium terjeszté
sében — Isten dicsőségére. 

A 17. században Thurzó György nádor feleségén, Czobor Erzsébeten és 
Batthány Ferencnén Poppel Lobkovitz Éván kívül említésre méltó még az 
egyház pártfogói közül Széchíj Oyönjyné Homonnai Druyeth Mária. 

Gróf Teleki Józsefné Kirúlyfalvi fíóth Johanna (1741 —1813) végrendele
tében 100.000 forintnyi tökét hagyott a magyarországi négy evangélikus egy
házkerületnek felsöbbiskolás szegény tanulók támogatására. 

Ugyanabban a korban az evangélikus egyház másik nagy jótevője volt 
Báró Zay Péter, az első ^egyetemes felügyelő feleséye, Báró Calisch Amália,. 
Petröczy Kata Szidónia unokahuga. (Megh. 1817.) Főörökösévé a pozsonyi 
evangélikus líceum ifjúságát tette. 

A hazai evangélikus egyháztörténelemnek nevezetes nö alakja még a 
19. században Mária Dorottya nádorasszony. Lásd a 10. fejezet 5. pontját, 

Petröczy Kata Szidóniához lásd az I. kötet 36. fejezet 1. pontját. 
Az ö énekein kívül lásd még a Keresztyén Énekeskönyvben: 578. sz. 

ének; Ki tudja, mily közel végórám, szerzője Emilia Juliánná schvvarzburg-
rudolístadti grófnő; 213. sz. közismert szép húsvéti ének: Jézus én bizodal
mam, szerzője Lujza Henriette brandenburgi fejedelemasszony. 

A diakonissza-intézményről és a keresztyén segítő szeretetmunkáról lásd 
a 21. fejezet 4. pontját. 

A nyomorúság enyhítését célzó szeretetmunka intézményesítésére Sieve-
kiny (ejtsd: sziveking) Amália (1794—1859) tette meg az első lépéseket.. ' 
1832-ben az akkori kolerajárvány idején, amikor ö maga is ápolást vállalt 
a kórházban, szegény- és betegápoló nőegyletét alapított. Munkája mély,. 
bibliás keresztyén kegyességében gyökerezett. 

A Magyarországi Evangélikus Egyházban működő diakonissza-intézetek
ről lásd a 32. fej. 1. a) pontját. 



81 

A magyar református nők közül kiválóan tündöklő példái a keresztyén 
buzgóságnak Lorántfy Zsuzsanna (lásd az I. kötet 33. fej. 7. pontját) és 
Árva Bethlen Kata (1700—1759), a sok szenvedésében is állhatatos, könyö
rületes imádságkönyvirónő. 

A Magyarországi Evangélikus egyházban az ec/yházközségi közgyűlés
nek tagjai az egyházközség nagykorú nötagjai, akik vagy maguk, vagy akik
nek hitvesük az egyházközség terheit viselik. Tanácskozási joguk ugyan 
nincs, de szavazati joguk van, még pedig a képviselőtestülettel nem rendel
kező egyházközségekben a lelkész, a tanító, a kántor, valamint a presbité-
riumi tagok választásánál, a képviselőtestülettel rendelkező egyházközségek
ben a lelkész, valamint a presbitériumi és a képviselőtestületi tagok válasz
tásánál. Egyházi tisztségre általában nem választhatók, 

A tjgCilekezeli nöegyletek, néhol a Gyámintézet helyi nőegyletei régóta 
szépen munkálkodnak, hogy a gyülekezetek nötagjai erejükhöz képest ki
vegyék részüket a gyülekezeti feladatokból. Ezek közül különös figyelemre 
méitő a fogbázniisszió. A nőegyletek irányítására alakult nemrég az Evan
gélikus N'cegyletek Országos Szövetsége. 



III. RÉSZ. 

Az egyház helyzete és élete ma. 
27. Evangélikusok Magyarországon. 

1. Az 1910-i népszámlálás Magyai-országon 1 millió 340 ezer 
evangélikust talált. Az orezág lakosságából 6.4 "/o volt evangélikus. 

Az oi-szág lövái-osából az óra járása szerint körültekintve, néz
zük, hogyan helyezkedett el az evangélikusság az ország teniletén. 

Budapesttől északra élt az evangélikusság egyik süiáibb CÍÍO-
portja. Ennek közepe Zólyom megye, de még magasabb arányban 
éltek evangélikusok Túróc és Liptó megyében. Ötvenezren felüli 
lélekszámban éltek Nyiti-a, Nógrád és Gömör-Kishont megyében. 
Ehhez a csoporthoz tartozott még a Hont és Szei>« megyei evan
gélikusság is. I t t , a Felvidéken élt az orezáír evangélikusságának 
egyharmad része. 

Északkeletre csak Szabolcs megyében találunk viszonylag 
nagyobb számú evangélikusságot. 

Erdélyben két területen helyezkedett el az evangélikusság. Besz
terce vidékén volt az egj'ik; Nagyküküllö meg^-e központtól Brassó 
és Szeben megye vidéke a másik. Ei"délyl>en élt az evangélikusság-
nak közel egynegyede. 

A Nafjij'Alföldön és Békés megyében több mint 100 ezer evan-
gélikvis élt. Jelentős volt m é g ' a számuk Csanád és Báes-Bodrog 
megyében. 

A Dimántéű Tolna, Baranya és Somogy megyében találjuk az 
egj^ik sűrűbb csoportot. — Veszprém. r4yőr. Vas, Sopron. Mosón 
megyében a másikat. Dunánt í i l élt az evangélikusságnak közel egy
ötöde. 

1941-ben mintegy iíST.647 evangélikus élt Magyaroi-szágon a 
mai határok között (öo/o). 

1910-ben a Magyar Birodalomban (tehát Horvát-Szlavonországot bele
számítva) pontosan 1,340.143 evangélikus élt; a szűkebb értelemben vett 
Magyarországon 1,306.384, itt az ország lakosságának 7.1 %-a volt evangé
likus, tehát az arány kedvezőbb volt. 

Ugyanakkor az ország (Horvát-Szlavonország nélkül) 18,264.533 főnyi 
lakosságából 7.1% voll evangélikus, 14.3'"» református. 49.S"')) római kato-
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likus, 11.0% görög katolikus, 0.4% unitárius, 12.8",'o görög keleti. 5.0"/e 
izraelita, 0.1% egyéb és ismeretlen íelekezetű. 

A reiormátusok száma kétszer annyi volt, mint az evangélikusoké: 
2,603.381. Az evangélikusok és a reformátusok száma tehát közel 4 millió 
volt, több mint 1,'5-e a lakosságnak. 

Lásd a térképeket a 32—33. lapon is! 
A 78. lapon levő térképről kimaradt a Budapesti és a Pesti Egyház

megye közti határ. 
1914-ben Magyarország mai határai között az evangélikusok száma 

557.647 volt. A 9.319.992 főnyi lakosságból 6% volt evangélikus. 20.80/0 
református, 65.7''/o római katolikus, 2.5*'/o görög katolikus, 0.1% unitárius, 
0.2% baptista, 0.4''/o görög keleti, 4.3»'o izraelita. 

2. Az evangélikusság hazánkban négy nép tagjai közt oszlott 
meg. .A magyar evangélikusság legjelentősebb területe a Kemenes
alja (Vas m.) és ennek környéke, jelentős továbbá a Sajó és Hernád 
vidéke, valamint Orosháza és kirajzása. 

1910-ben a magyarországi evangélikusság nagyjából egyharmad
egyharmad részben volt magyar, szlovák és német anyanyelvit, egy kis része 
pedig vend volt. ^ 

1920 után az evangélikusság "'/4 része volt magyar. 
Tanulságos az evangélikusság elhelyezkedésének összevetése a letele

pülés idejével. A jelentősebb evangélikus vidékek közül Kemenesalja lakos
sága a legősibb település. Korai átszivárgás (a határon túlról) adta az ország 
nyugati peremén élö, evangélikussá lett németség alapját, ez aztán további 
áíszivárgással erősödőit. A felvidéki szlovákság zöme a magyar honfoglalás 
után évszázadok alatt húzódott mai lakóhelyére, egy része csak a legutóbbi 
évszázadban. Tehát a felvidéki szlovák evangélikusság sem olyan ősi lakos 
a maga mai helyén, mint a kemenesaljai magyar evangélikusság. A szepesi 
szászok a 12. században, az erdélyi szászok a 12. és 13. században, az alföldi 
szlovákok és az alföldi (temesközi, bácsmegyei és déldunántúlii, németek csak 
a 18. században telepedlek le. A Brassó-vidéki csángó-magyar evangéUkusság-
szintén ősibb lakosság, mint a délerdélyi szászság. 18. századi település — 
Dunántúlról — az orosházi s az innen kirajzott magyar evangélikusság is. 

3. Műveltség szempontjából az evangélikusok a legkedvezőbb 
arányszámokat érték el a történeti egyházak hívei között. 

1910-ben a keresztyén felekezetek közül az evangélikus egyház tagjai 
közt volt a legkevesebb írni-olvasni nem tudó (analfabéta). A 6 éven felüli 
evangélikusok 85.8 %-a tudott írni-olvasni, ugyanakkor a reformátusok 
80.2»/o-a, a római katolikusok 72.5»/o-a. 

Ugyanakkor az evangélikusok 3.1 %-a. a reformátusok 2.2"/o-a. a római 
katolikusok 2.1''/o-a végzett középiskolát. 

1930-ban a 6 éven felüliek 90.4%-a tudott ími-olvasní, az evangéliku
soknak 95.50/0-3. A 20 éves és idősebb férfiak közül a lakosok 2.9o/o-a, ar 
evangélikusok 4.1 %-a végzett főiskolát, a férfiak és nők közül együtt általá
ban 1.6 0/0-a, az evangélikusok 2.2o/o-a. 

4. Az /Síi—íS-í i>iWi77i(íí>oní(>í)íi az evangélikus egyház hozta a leg
nagyobb véráldozatot. Magyarország 1937. évi területén az 1910-i evangé
likus férfilakosságnak 46.54 ezreléke lett hősi halott, a református férfilakos
ságnak 43.93, a római katolikusnak 41.97 ezreléke. 

5. .\ bűncselekmények sfnthztikúia is kedvező az evangélikusságra nézve. 
A bűntettesek közt az evangélikusok jóval kisebb százalékban szerepelnek, 
mint az ország lakosságában. 1910-ben az elítélteknek csak 4.8%-a volt 
evangélikus. 



6, Az tvangélikusság- elhelyezkedésére a legjellemzőbb, hogy ala
csony arányszáma ellenére szinte az e^ész orazágban feltalálható. 
Ennek folytán egyötöd része szórvámjhan él, vagyis olyan helység
ben, ahol helyben nincs szem-ezett egyházközség. A városok és közsé
gek külterületén (tanyákon, majorokban) élő evangélikusokat is a 
szórvány-evangélikusok közé számíthatjuk. így a magyarországi 
evangélikusságnak körülbelül egynegyed része osztozik a szórvány-
sorsban. 

Az evangélikusságnak ez a szórvány jellege azokon a helyeken 
is mutatkozik, ahol van helyben szen'ezett egyházközség. Különösen 
3X nagy kiterjedésű városokban és községekben kevés az egy templom. 

Ez a helyzet okozza, hogy az evangélikusság számának emelke
dése nem ta r t lépést az ország lakosságáéval. Ebből a szempontból 
káros az a köiülmény is, hogy az evangélikusság magasabb arány
ban művelt, mint az orazág lakossága általában. A művelődéssel rend
szerint együ t t j á r a családok szétszóródása s a gyülekezeti összetar
tozás gyengülése. 

Tanulságos számbavenni a vegyes-házasságok terén szenvedett veszte
ségen kívül a kivándorlás okozta veszteségeket is. Az evangélikusság arány
számát a kivándorlás inkább rontotta, mint a többi felekezetét. 1900 és 1910 
között az evangélikusok természetes szaporodásának majdnem háromötödét 
megsemmisítette. 

7. Az evangélikusság a magyar államban. Az evangélikusok
nak a magyar állam vallási ' és egyházi szempontból ugyaiiazokat 
a jogokat biztosítja, mint a többi bevett vallásfelekezet tagjainak, 
a bevett vallásfelekezetek közti egyenlőség és viszonosság folytán 
rá juk nézve ugyanazok a jogszabályok ém^ényesek nyilvános vallás-
gyakorlat, áttérés, házasságkötés, gyermekek vallása, hivatalviselés, 
iskolaügy tekintetébén. 

Az evangélikus egyház Magyarorazágon — amiként a többi 
történeti egyház — bevett vallásfelekezet, másképpen közjogi egyház. 
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28, A Magyarországi Evangélikus Egyház 
szervezete és kormányzata. 

1. a) A Magyarországi EVaugélikiis Egyház legfelsőbb hatósága 
és önkormányzati testülete az egijházegyetem. Ennek élén az egj-e-
temes egyházi és iskolai felügyelő áll. Mellette az egyetemes közgyű
lésen elnöktáre és az egyház lelki életének iránj-itója a hivatala sze
rint legidősebb püspök. 

b) Az egyházegyetem egyházkerületekhöl áll. Az egyházkerület 
élén a püspök és az egyházkerülieti felügyelő áll. Négy egyházkerü
letünk van: a hányai^ dimáninnem^ dunántúli és iiszai. Kettőben 
állandósították a püspöki székhelyet. A bányaiban Budapest, a tiszai
ban Nyíregyháza. 

c) Az egyházkerületek egyházmegyékre tagozódnak. Ezek élén 
&z esperes és az egyházmegyei felügyelő áll. 

A bányai eíjijhúzkerületben 7 egyházmegye van: arad-békési, békési, 
budapesti, csanád-csongrádi, pestmegyei alsó. pestmegyei felső, pestmegyei 
közép. A (luiíániunenibí'n 3: fehér-komáromi, nógrádi. A dunántúliban 9: 
győri, kemenesaljai, somogyi, soproni alsó, soproni felső, tolna-baranyat-
somogyi, vasi közép, veszprémi, zalai. A tiszaiban 2: hegyaljai, tiszavidéki. 

d) Az egj"házmegyék pedig egyházközségekből tevődnek össze. 
Az egyházközségek közt megkülönböztetjük a missziói egyházközsé
get. Ezt rendszerint a szórványok hatékonyabb gondozása érdekében 
létesítik. 

Az egyházközség evangélikusoknak meghatározott területen a 
lelkészi hivatal (szolgálat) által összefűzött egyházi szei-vezete. 

Az egj'házközséget a lelkész éa az egyházközségi felügyelő kor
mányozza és képviseli. 

Az egyházközségen belül, ha az több községre kiterjed és ha 
fc községek evangélikusai különböző mértékben vannak megszervezve, 
megkülönböztetjük a kö\'etkező szervezeteket; unyaegyházközség az 
a szervezet, amelyben a lelkészi hivatal van, leányegyházközség az, 
amelyben egyházközségi lelkészi hivatal ugyan nincs, de iskolát maga 
tart fenn, fiók egyházközség az, amelynek iskolája sincsen^ azokat a 
helyeket pedig, ahol helyi szervezet nincs, szórványoknak nevezzük. 

f) Az egyházegyetem, egj'házkerületek, egyházmegyék és egj^ház 
községek önkonnányzati testületek, mert az egyházi törvények alap
ján és a felsőbb hatóságok felügyelete alatt önmagukat kormányoz
zák. ]\Iindegyikben a kormányzó és képviseleti hatóság a közgyűlés. 
Mindegyikben van elnökség {az egyházegyetemet kivéve kettős, az 
egyik lelkészi, a másik nem-lelkészi jellegű) és meghatározott ügyek 
intézésére presbitérium. Ezeken a szerveken kí\ül a nagyobb egyház
községek képviselőtestületet választanak. Ahol ilyen van, a közgyű
lésnek esak a meghatározott választások (pl. lelkészválasztás) fel
adata marad, minden más teendőjét a képviselőtestület végzi. 
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g) A tön'ényhozás a zsnuit feladata. Ezt az államfő beleegye
zésével az egyetemes felügyelő hívja össze. Tagjai meghatározott 
hivatalviselők, az egyházmegyék képviselői, az egyházkerületek, az 
egyházegyetem és az iskolák kiküldöttei. Az önkormányzati testü
letek választottai fele részben lelkészek, fele részben nem-lelkészek. 
A zsinati törvények az államfő jóváhagyásával és megerősít€sével 
válnak érvényessé. 

2. A Magyaroi-szági Evangélikus Egyház kormánj'zata képvi-
Belfiti-püspöki egyházkormányzat. 

E kormányzat képviseleti alkatát az egyházi törvény így fejezi ki: ,A 
magyarországi evangélikus egyházban, a hatalom forrása az egyházközség, 
vagyis az egyházmegyei, egyházkerületi s egyházegyetemi hatóságoknak, 
valamint a zsinatnak tagjai is az egyházközségeknek közvetlen vagy köz
vetett választottai és így_ az evangélikus egyháznak mind törvényhozása, 
mind kormányzata az összes jogosult egyháztagok közakaratán alapul.- (11. 
törvénycikk 4. §.) 

E kormányzat püspöki alkata pedig abban áll, hogy az egyházi törvény 
többszörösen megállapítja és biztosítja az igehirdetői szolgálat különleges 
működését. Kivált a püspök nélkülözhetetlen tisztét hangsúlyozza az egyházi 
törvény. ,A püspök legfőbb hivatása őrködni, hogy a Krisztus anyaszentegy
háza, úgy a nyájra, mint annak pásztoraira nézve mindinkább épüljön." 
(Egyházi Alkotmány 130. §.) Különleges kötelessége az egyházközségek meg
látogatása (kanonika vizitáció) s a lelkészek avatása. 

A Magyarországi Evangélikus Egyház kormányzatát szokták egy ide
genből vett kifejezéssel zsinat-presbiterinek is mondani. De ez a meghatáro
zás nem vet számot az egyházkormányzat sajátos hazai alakulásával. 

3. Azok az evangélikusok, akik a magyar honvédség tényleges 
tagjai vagy tényleges tagjainak hozzátartozói, a magyar Honvédség 
Proíestáns Egyházi Szein-ezetébe tartoznak bele. Ennek élén a pro
testáns tábori püspök és főgondnok áll. 

29. A lelkészi szolgálat. 
1. Az evangélikus egyházban — és így a Magyarországi 

Evangélikus Egyházban is — Jézus Krisztus Urunk rendeléséből. 
a lelkészi szolgálat vagy másképp a lelkészi, igehirdetői, egyházi 
hivatal (tiszt) végzi az evangéliiim hirdetését és a szentségek kiszol
gáltatását 

Ez egyezik az Ágostai Hitvallással. 5. cikke: .Hogy erre a hitre (t. i. 
^z előző cikkben vallott hitre, amely által a Krisztusért ingyen, kegyelemből 
megigazulunk Isten előtt) eljuthassunk, azért rendelte Isten az egyházi hiva
talt az es'angélium hirdetésére és a szentségek kiszolgáltatására.. .' (V, ö. 
16. fejezet 2. pontja). 

A lelkészi szolgálatra a hitvallásokban ez a mükifejezés: ministerium 
ecclesiasticum, ministerium verbi Dei. A .ministerium' régi jó magyar meg-
relelöje: „tiszt." 

2. Az evangélium hirdetésének legáltalánosabb alkalma a 
gyülekezeti istentisztelet, mégpedig leginkább a vasámap délelőtti 
istentisztelet. 
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Ennek egységesen megáliapilott rendje: 1. Gyülekezeti ének. 2. A lel
kész kijelenli, hogy a Szentháromság egy Isten nevében megy végbe az isten
tisztelet. 3. Bevezető ige. 4. Gyónó (bocsánatkérő) imádság. 5. A lelkész hir
deti Isten bocsánatát és dicsőségét. 6. A gyülekezet vallást tesz keresztyén 
hitéről az Apostoli Hitvallással. (A 3—6. részeket a gyülekezet egy-egy ének-
verssel megerősíti.) 7. Imádság (ú. n. koUekta). 8. Az aznapi levélbeli vagy 
evangéliumi ige. 9. Gyülekezeti ének. 10. Igehirdetés (prédikáció) az aznapi 
levélbeli vagy evangéliumi, esetleg választott ige alapján. 11. Imádság. 12. A 
gyülekezet egy énekversben kéri a prédikáció hatékonyságát. 13. Hirdetések. 
14. Gyülekezeti ének. 15. Imádság: Miatyánk. 16. Áldás. 17. Gyülekezeti ének. 
A 2—8. és 15—16. résznél a lelkész az oltárnál, a 10—13. résznél a szószéken 
végzi szolgálatát. 

A gyülekezetek szükséglete szerint vannak gyermek, ifjúsági, 
délutáni, hétköznapokon reggeli és esti istentiszteletek. 

A vasárnapi istentiszteleten többnyire valamelyik i>erikőp<i-rendszcr rend
jében történik az igehirdetés. Perikópa, görögben eredetileg perikopé = sza--
kasz. Az általánosan használt, ú. n. óegyházi epistolai (levélbeli) és evangé
liumi sorozaton kívül használnak újabb rendszereket is. Az óegyházi peri-
kópa-rendszer megtalálható a Dunántúli Keresztyén Enekeskönyvben. 

Egyházunkban az igehirdetést az egyházi év szabja meg. Az egyházi 
évet kezdő négy ádventi (adventus = jövetel: Jézus Urunk jövetele) vasárnap 
után december 25—26-án van Jézus Krisztus születésének ünnepe (karácsony). 
Január 1.: Jézus névadásának ünnepe. Január 6.: Jézus Krisztus megjelenésé
nek ünnepe (közönséges neve: vízkereszt; jelenleg a napkeleti bölcsek hódo-
lata kapcsán alkalom a külső misszióról való megemlékezésre). A vízkereszt 
utáni vasárnapok száma húsvét idejéhez igazodik. 2 és 6 közt ingadozik. 
Majd a Hetvened, Hatvanad, Ötvened nevű vasárnap és a böjti vasárnapok 
következnek. (A böjti vasárnapok hagyományos neve: Invocabít, Zsolt. 91. 15. 
— Reminiscere, Zsolt. 25, 6. — Oculi, Zsolt. 25, 15. — Laetare, Es. 66, 10. 
— Judíca, Zsolt. 43, 1. — Palmarum vagy virágvasárnap.) A virágvasárnapot 
követő hét neve: nagyhét. E héten néhol istentiszteletet tartanak nagycsütör
tökön, mégpedig úrvacsorai istentiszteletet. A nagypéntek Jézus Krisztus 
halálának ünnepe. A következő vasárnap van Jézus Krisztus feltámadásának 
ünnepe (húsvéti. (Ennek ideje az első tavaszi újhold után következő vasár
nap.) A húsvét utáni vasárnapok (Quasimodo geniti, I. Péter 2, 2. És. 55, 1. 
— A\isericordía Domini, Zsolt. 33. 5. — Jubilate, Zsolt. 66, 1. — Cantate, 
Zsolt. 98, 1. — Rogate. Ján. 16. 24.) után, húsvéttól számítva a 40. napon 
van Jézus Krisztus mennybemenetelének ünnepe (helytelenül áldozócsütörtök). 
Következik a pünkösd előtti vasárnap (Exaudi, Zsolt. 27. 7.), majd a Szent
lélek kitöltésének ünnepe (pünkösd). A következő vasárnap neve Szent
háromság vasárnapja. Az egyházi év második felében a vasárnapokat Sze/it-
háromság vasárnapjától számítjuk. A Szentháromság ünnepe utáni vasár
napok száma 23 és 27 közt váltakozik. Az egyházi esztendőnek ebbe a felébe 
esik az aratási hálaadó ünnep, a reformáció emlékünnepe és sokhelyt a bűn
bánati nap. 

Egyházunkban a vasárnap délutáni istentisztelet ugyanolyan istentisz
telet, mint a délelőtti. A római katolikus egyházban nem tartható mise dél
után. Ezért sok evangélikus a szórványterületen azt gondolja, hogy a délutáni 
istentisztelet kisebb értékű, mint a délelőtti istentisztelet. Ez a felfogás téves. 

3. Ugyancsak a gyülekezetek szükséglete szerint, de legalább 
az ünnepeken és meghatározott vasárnapokon nyujt.ja a lelkész az 
úrvacsorát. Ez rendszerint szen-esen kapcsolódik a vasárnap dél
előtti istentisztelethez. 
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A lelkész a gyülekezeti úrvaesorán kívül is nyújtja Jézus 
Krisztus testét és vérét magánosoknak — indokolt esetben, pé ldául : 
betegágyon, esküvő, operáció, nagy útra indulás előtt. 

A betegnek nyújtott úrvacsora semmi módon nem vethető össze a római 
katolikus vallásban gyakorolt ,utolsó kenettel'. Mindenki élhet vele. aki 
ágyhoz kötöttsége miatt nem tud résztvenni a gyülekezeti úrvacsorában. 

4. A keresztségét a 'elkész rendszerint a templomban, lelie-
tőleg a gyülekezet előtt, az istentisztelethez csatlakozóan nyújt ja . 

A keresztsége! egyházunk tanítása szerint minden keresztyén érvénye
sen kiszolgáltathatja, ha a megkeresztelendő halálán van. Nélkülözhetetlen 
a szükség-keresztelésben is a keresztvíznek az igével való egybekötése, 
vagyis a szereztetési ige elmondása (Elmenvén, tegyetek tanítványokká min
den népeket, megkeresztelvén őket az Atya. Fiú, Szentlélek nevében) és a 
keresztvíz hintésekor vagy öntésekor ennek mondása: Megkeresztellek az 
.Atya, Fiú, Szentlélek nevében. 

5. A bocsánat hirdetését, az oldozat-ot (feloldozást) a lelkész 
kétféleképpen adja : a közoldozat és magánoldozat formájában. A 
közoldozat (közös oldozat) a közgyónáshoz, a magánoldozat a magán-
gyónáshoz csatlakozik. Közgyónás és közoldozat történik a vasárnap 
délelőtti istentisztelet első felébeír és az úrvacsora e lőt t ; a .gyüle
kezet tagjai együtt , közösen vallják meg Isten előtti bűnösségüket, 
a lelkész pedig együtt oldozza a gyülekezet tagjait, vagyis egyszerre 
hirdeti nekik Isten bocsánatát. Magángyónás az, amelyben a g.vül/e-
kezet tagja magánosan vallja meg bűnösségét a lelkésznek; ehhez 
csatlakozóan a lelkész pedig hirdeti neki a bocsánatot. 

A gyónás mindegyik esetben áilalánoa, vagyis nem egyenkint! felsoro
lása a bűnöknek. A magángyónás alkalmat adhat arra, hogy a gyülekezeti 
tag a négyszemközti lelkipásztorkodásban név szerint is megvallja azt a 
bűnét, amelyre külön hallani szerelné a bocsánatot, de ez nem kötelező. A 
magángyónás tehát semmiképpen sem azonos a római katolikus vallásban 
kötelező fülbegyónással. 

6. Az evangélium hirdetésének további alkalmai: egyház-
kelés, máskéi^p egyházkelő asszony avatása (a gyermekágyból fel
kelő s a templomban hálaadó anya együttimádkozása a lelkésszel), 
esketés (a házasságra lé])ők megáldása), iemeiés^ leJkipásztoroMs 
(ennek legismertebb formái a betegek, családok, rabok látogatása). 

A lelkészi szolgálat, az igehirdetés köre a felsorolt — legáltalánosabb 
— alkalmaknál természetesen sokkal bővebb. Gondoljunk elsősorban a kon
firmációi oktatásra, vasárnapi iskolára, aztán pl. tanévnyitó, záró istentisz
teletre. 

7. A lelkészek szolgálatának egyik fontos munkaága még 
a vallástanítás. Ez — más intézkedés híján — az egyházközségi 
lelkész teendője. Általában a veílMstanífó lelkészek^ evangélikus kö
zépiskolákban a vallástanárok végzik. 

Az evangélikus általános iskolák alsó osztályaiban a vallástanítást az 
osztálytanítók végzik. 

Vallástanitásl végezhetnek a vallástanárnők s olyan tanítók, tanárok 
(tanítónők, tanárnők), akik erre a felsőbb egyházi hatóságoktól megbízást 
kapnak. " " 



8. Kibocsátás lelkészi szolgálatra. A kiképzi szolgálatra a 
pmpök avatja fel s bocsátja ki azokat, akik a szükségví; ttológiai 
tanulmányokat elvégezték. Egyál ta lában a püspökök tiszte, hogy a 
lelkészi szolgálat folytonosságáról gondoskodjanak és a lelkészi szol
gálat felett felügyeljenek. 

A lelkészi szolgálatra a kiképzés az Erzsébet tudományegyetem evan
gélikus hittudományi karán (Sopronban) történik. 

A lelkészi szolgálatban a már megnevetteken kivűl résztvesznek to
vábbá a leoiták, az egyes lelkészi cselekmények végzésével megbízott tanítók. 

A missziói munkára képesítést lehet szerezni egy erre illetékes bizottság 
előtt, és annak végzésére felhatalmazást adhat az illetékes püspök. 

A püspök munkatársai az esperesek. 
9. A Magyarországi Evangélikus Egyházban az egyházközségi lelkészen 

kívül önálló lelkészi tisztséget tölt még be a vallástanitó, intézeti, ifjúsági, 
egyesületi és honvédségi (tábori) lelkész. A lelkészi szolgálatot végzik továbbá 
a vallástanárok, segédlelkészek. 

10. Az egyházközségi lelkésznek vannak hivatali teendői is. Ezek közt 
igen jelentős az anyakönyoek vezetése. 

30. A gyülekezet. 
1. Az evangélikus egyházban elválaszthatatlan egymástól a lel

készi szolgálat és a gyülekezet. így van ez a ^Magyaroi-szági Evan
gélikus Egyházban is.— 

A gyülekezet szóban is benne van az egy helyen lakó evan
gélikusok közösségének az a jellegzetes vonása, hogy rendszer-esen 
összegyülekezik, mégpedig az evangélium hallgatására és a szentsé
gek vételére. Amíg az egyházközség szóval inkább a jogi szerveze
tet jelöljük meg, addig a gyülekezet szót inkább az istentiszteleti, 
templomi közösségre alkalmazzulí. Az egyházközség és a gyülekezet 
általában ugyanazokból áll. De gyakran előfordul, hogy ugyanabban 
az egyházközségijen több templom (istentiszteleti helyiség) körül 
több gyülekezet alakul ki. 

2. Az egyházközség szei'vesen beleépül a i lagyarországi 
Evangélikus Egyház szer\'ezetébe. (Lásd: 28. fejezet.) 

Egyházközségeink életének egyik erőssége, hogy tagjai felelő
sen és tevőlegesen A'esznek részt igazgatásában. A presbi tér ium! és 
képviselőtestületi tagságot, a tisztségeket és megbízásokat megtisztel-
teté^snek tekintik, készséggel vállalják. 

Az egyházközség a maga anyagi szükségleteit tagjai adójából, 
adakozásából, esetleg vagyona jövedelméből és külső támogatásból 
fedezi, l 'gyanezekböl a bevételekből j á ru l hozzá a felsőbb hatósár 
gok fenntartásához, egyházi intézmények és más, szegényebb egy
házközségek támogatásához. Egyházunkban ezt az egymásért viselt 
felelősséget és terhet magátólérte-tődőnek tart ják. 

A legutóbbi zsinaton elrendelt új szervG az egyházközségi híré-
sá<). Ez az egyházhoz tartozással já ró hűség és kötelesség megsze-

am 
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gése esetében j á r el, miután a lelkész, majd az egyházközségi elnök
ség eredménj-t^lenül fáradozott azon, hogy a hibázott egyháztagot 
helyes magaviseletre térítse. 

A Magyarországi Evangélikus Egyház 1934-ben megnyílt zsinatán alko
tott VIII. törvénycikk' 175. §-a: ,A bíróság megfeddi az egyház fegyelmi 
bíráskodása alá nem eső azt az egyháztagot, aki; 1. magaviseletével vagy 
akár egyes cselekedetével is az egyház iránt tartozó hűséget megszegi; 2. a 
vallásos vagy általában az erkölcsös érzést sértő életmódjával vagy maga
viseletével az egyházközségben megbotránkozást okoz; 3. az egyházközségi 
tagsággal járó kötelességeinek teljesítésében megátalkodottan hanyag; 4. ar 
egyházközség vagy más egyházi testület békéjét, viszálykodás keltésével vagy 
szításával megháborítja; 5. az egyházi hatóság törvényes rendelkezéseinek 
vagy intézkedéseinek konokul ellenszegül vagy az egyházi hatósággal szem
ben egyébként megbotránkozást okozó módon tiszteletlen. A bíróság az egy
háztagot magatartásának súlyához képest legfeljebb öt évig terjedő időtar
tamra a választási jogtól és a megválasztás lehetőségétől megfoszthatja és 
a közgyűlésen való részvételtől is eltilthatja." 176. §; ,Az előbbi '̂ -ban meg
határozott magatartás miatt az ügyet csak akkor kell az egyházi bíróság elé 
vinni, ha előbb az egyházközség lelkésze, majd az elnökség eredménytelenül 
fáradozott azon, hogy az egyháztagot szeretettel, a rábeszélés és meggyőzés 
eszközeível s jóakaratú intéssel belátásra és helyes magaviseletre térítse. 
A lelkész vagy az egyházközség elnöksége ebben a munkájában a presbité
rium tagjainak vagy más egyháztagoknak a közreműködését is igénybe veheti. 
A lelkész, ha fáradozása sikertelen maradt, az ügyet az egyházközségi bíró
ság elé terjeszti..." 4. §; ,Az egyházközségi bíráskodást az egyházközségi 
elnökség elnöklete alatt rendszerint a presbitérium gyakorolja; ha azonban 
a presbitérium harmincnál több tagból áll, a maga kebeléből működése ide
jére tíz egyházközségi bírót választ szavazás útján .. .' 

3. Az istentiszteletek ál talában a gyülekezet templomában 
mennek végbe. Gyülekezeteink készséggel vesznek részt ideiglenes 
heljdségben ta r to t t istentiszteleten is. De tetemes áldozat árán is 
törekszenek arra , hogy templomuk legyen. 

Templomon általában a toronnyal ellátott, istentiszteleti helyiségül szol
gáló, díszesebb épületet értik. Megkülönböztetésül szoktak beszélni imaház
ról, imateremről. Ezek a megjelölések helytelenek. Csak a múltra nézve van 
értelmük, amikor az állami rendeletek különböztették meg a templomot és 
oratóriumot. Az imaház, imaterem kifejezés azért helytelen, mert az evan
gélikus istentisztelet középpontjában az igehirdetés és úrvacsora van, nem 
pedig az imádság. Az elnyomás, a felvilágosodás és a római katolicizmus 
hozta bele a közhasználatba. Némely római katolikusok ma is minden evan
gélikus templomot imaháznak neveznek, azzal az indokolással, hogy abban 
nem történik áldozat. — Mondjunk tehát templomnak minden olyan épületet, 
sőt helyiséget is, amely állandóan istentisztelet céljára szolgál. Az olyan 
épületet, szobát pedig, amely csak részben szolgál istentisztelet céljára, rész
ben pedig egyéb összejövetelekre használják, nevezzük gyülekezeti háznak, 
gyülekezeti teremnek, gyülekezeti szobának! 

4. (Tviilekezeteinknek jellegzetes vonása az a törekvés is, 
hogy legyen biztosítva közöttük az állandó rendszeres lelkészi 
szolgálat. Ebben is kifejezésre ju t , hogy^ az evangélikus gyüle
kezetek az evangéliiun és a szentségek által épülnek, növekednek és 
erősödnek. Innen van. hogy igen kis lélekszáraú gyülekezetek is; 
igyekeznek önálló €gyhá<községgé szervezkedni. 



y^ 

5. A gyülekezet igehallgató, imádkozó, éneklő közösségébe min
den korú tagja beletartozik. Mégis külön történik gondoskodás a fel
növő nemzedékről. Mindenfelé nagy ünnep a konfirmáció. Minden 
tanulóra kiterjed a vallástanítás. Az egyházi közösségben való neve
lést és oktatást szolgálják az evangélikus iskolák. 

A sz,ükséglethez igazodva egyesületek^ bibUakörök^ iynaközös-
ségek alakulnak a gyülekezet építésére. 

Az eíjyeiemi és főiskoUii ifjúság gondozására az egyházegyetem egye
temi lelkészt rendel. De az egyetemi és főiskolai hallgatók is, éppen úgy, 
mint a többi tanulók, beletartoznak illetékes egyházközségükbe és részesei 
az illetékes lelkész egyházi szolgálatának, 

6. Minden gjülekezetünk végez szeretetszolgálatot (diako-
niát). Ez az egyes gyülekezetekben különböző, mert a szükséglethez 
és lehetőséghez igazodik. Lei^'ájtalánosabb módja a szegénygondozás. 
Egyre több az olyan gyülekezet, amely rendszeresen alkalmaz 
diakonisszát (diakónust). 

7. A gyülelűezet életéhez hozzátartozik a részvétel az egyház 
külső és belső missziójában. 

A gyülekezet rendszerint imádkozással és adakozással, \'e.szi ki 
részét a kűlso missziói munkából. ]\Iinél nagyobb ez a részvétel, annál 
inkább érzi a gyülekezet ennek visszaható áldását. 

A Lélekben erős gyülekezet magától értetődően arra is törek
szik, hogy a maga körében, közvetlen környezetében mindenki meg
hallja az evangéliumot, és minden kere.sztyén beleépüljön az anya
szentegyházba. (Belső misszió.) 

31. Az evangélikus iskola Magyarországon. 
1. A Magyaroi"szági Evangélikus Egyház testének szerves tar

tozékai az evangélikus iskolák. Hogy egyházunk fenntart iskolákat, 
ennek két indítéka van. a) A magyarországi evangélikus iskolák 
küzdelmes és dicsőséges múltja kötelez, b) Az állami évs községi 
iskolák mellett ma is szükség van egyházi iskolákra; az evangélikus 
ifjúság nevelése és oktatása legeredményesebben az evangélikus isko
lákban történhetik. 

2. Az evangélikus iskola hazánkban kettős feladatot telje.sít. 
Az egyik feladat az evangélikus ifjúság belenevelése az egyházi 
életbe. A másik a hazai műveltség továbbadása. Az evangélikus 
iskola, amiként a múltban, ma is kiváló szolgálatot végez a nemzeti 
művelődés terén. Ezt általánosan elismerik. Ezért van az evangé
likus iskolának sok másvallású tanulója. 

3. Egyházunkban lehetőleg mindegyik egyházközség tart fenn 
általános^ ill. népiskolát. Szegénynek érzi magát, hogyha nem tudja 
gyermekeit saját iskolájába küldeni.^ ' 
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A közép- és középfokú iskolákimk feimtartója lehet egyházunk
nak bármelyik önkormányzati testülete. így vannak i>éldául egy-
házkö^ég, egyházmegye, egyházkerület által fenntar tot t iskoláink. 

Főiskolája jelenleg egy van egyházunknak: a tiszai egj'ház-
kerület által fenntartot t , Eperjesről Miskolera keinilt jogakadémia. 

Egyházi intézmény azonban a lelkészképzést szolgáló evangé
likus hi t tudományi kar is Sopi'onban. 

Közép- és középfokú iskoláink a következők (zárójelben az alapítási éve 
és a fenntartó): 

Fiúgimitáziiun: a bányai egyházkerületben: Aszód (18. szd. ?, egyház
kerület); Békéscsaba (1858. egyházközség); Budapest (1823, pesti egyház
község); Orosháza (1937. egyházközség), Szarvas (az i802-ben alapított mező-
berényi iskolát 1834-ben helyezték át ide, a békési és a csanád-csongrádi 
egyházmegye); a dunántúli egyházkerületben: Bonyhád (az 1806-ban létesült 
sárszentlőrinci iskola 1870-ben került át ide. a tolna-baranya-somogyi egyház
megye). Sopron (1557 ?, egyházkerület); a" tiszai egyházkerületben: Nyíregy
háza (1861, egyházközség). 

Leánygimnázium: a bányai egyházkerületben: Budapest (1883-ban léte
sült mint polgári iskola, 1926 óta leánykollégium, 1933 óta leánygimnázium;; 
pesti egyházközség); a dunántúli egyházkerületben: Kőszeg (1899, egyház
kerület; leánynevelő intézettel kapcsolatban): a tiszai egyházkerületben: Nyir-
cgyháza 41917. egyházközség). 

Tanitóképzöintézet, ill. Uceum: a dunántúli egyházkerületben: Sopron 
(1858. egyházkerület); a tiszaiban: Miskolc (az 1874-ben megnyílt nyíregy
házi intézetet 1873-ban Eperjesre helyezte át az egyházkerület; Miskolcon 
1920 óta működik; egyházkerület); — íanítóiwképzőiniézet, ill. leán^Ueeam: 
Szarvas (1860-tól 1917-ig férfitanitóképzö, azóta tanítónőképző; egyház
kerület). 

I'nk/ári iskola: a bányai egyházkerületben: Aszód (1891. egyházkerület; 
leányiskola, háztartási és gazdasági szaktanfolyam s leánynevelő intézet 
kapcsolódik hozzá); a tiszai egyházkerületben: Rozsnyó (1886—87. egyház
község; fiúk és leányok részére). 

.i\z 1923-ban megszűnt teológiai akadémiák helyett a lelkészek képzése 
a pécsi Erzsébet tudományegyetem evangélikus hittudományi karán történik 
Sopronban, 

4. Az evangélikus iskolák mellett kiválóan szolgálják egyházunk: 
ifjúságának ügyét az internátiisok. 

A legtöbb középiskola mellett működik internátus. így Aszódo-n (2), 
Békéscsabán, Bonyhádon, Budapesten, Kőszegen, .Miskolcon, Nyíregyházán, 
Sopronban (3). Szarvason (2). 

A teológiai hallgatók internátusa az Evangélikus Teológusok Otthona 
Sopronban. 

Az evangélikus egyetemi hallgatók részére internátus van Budapesten' 
(Luther-Otthon). Szegeden. 



32. Az evangélikus intézmények és sajtó Magyarországon 
1. Intézmények. Az egyházi munka szerteágazó sokféle intéz

ményt tesz szükségessé. Ezek több-kevesebb önállósággal, de mind az 
egyházi hatóságok eJlenöi-zésével végzik feladatukat. 

aj A rendszeivís, jól kiépült diakójiüi (szeretetszolgálat) érde
kében működnek a diakonisszaképzö intézetek és a diakonissza miya-
házak. Az előbbiekkel kapcsolatban diakónus-képzés is történik. 

Diakomsszaképzöintézeteink:. egyházközségiek: a békéscsabai (1913) és 
a győri (1926), egyesület: a .Fébé" (1924, Klotildliget, jelenleg Budapest 
<Pesfhidegkút-Remetekerfváros), nevéhez lásd: Rom. 16, 1.). 

b) A segítésre szoruló gyülekezetek és iskolák támogatásán, a 
szórványhelyzetünkből folyó feladatok megoldásán dolgozik a Gusz
táv Adolf Gyámintézet. Egyliázi szervezetünk mindegyik fokán ki 
van épí tve ; i-észint, hogy ébrentartsa a felelősséget és áldozatkész
séget, részint, hogy .szemmeltartsa a szükséget és a teendőket. 

Teljes neve; Magyarországi Evangélikus Gusztáv Adolf Gyámintézet. 
1860-ban keletkezeit. 

c) Az á r \ ák , Ijetegek, aggok, általában a gondozásra szorulók 
érdekében állanak fenn az otthoixok: árvaházak, szeretetházak. Az 
országos vagy eg^•-egy vidék szükségletét néző otthonokon kívül 
eg.vrc több a kisebb létszámú szeretetotthon. Ezek különösen jó szol
gálatot tesznek: a gyülekezetek közvetlenül tapasztalják a szeretet
szolgálat visszaható áldását a gyülekezet belső épülésén. 

Országos jellegű árvaház a Protestáns Országos .4rvaház Budapesten 
(1859). Ismertebb árvaházak: békéscsabai Bethárvia, börcsi (Győr mellett) 
Pálmai Lajos-árvaház, fóti (Pest vm.) Jungmann-árvaház, rákoskeresztúri 
(Fébé), soproni, szarvasi Luther-árvaház, vásárósmiskei (Vas vm.i. 

E csoportba tartóznak a napközi otthonok is. 
d) A földműves ifjúság nevelését szolgáljáJf a népfőiskolák. 

F i n n mintára létesültek. 
Lásd a 13. fejezet 7. pontját. Evangélikus népfőiskolák: iKuji/larc^ai 

(„Tessedik Sámuel', 1938), orosházi (1940) és gyenesdiási („Dunántúli Evan
gélikus Fiúnépfőiskola', 1924). Tanévük 5 hónapos, novembertől márciusig 
tart. — Evangélikus teánynépfőiskolák; budapesti (Fébé), dunántúli (egye
lőre állandó telephely nélkül) és orosházi. 

e) Az egykomak, azonos neműek, ugyanaz iránt a munka iránt 
feleldsek összefogására valók az egyesületek. Ezeknek legtöbbje hel.yi 
jellegű ; a r ra szolgálnak, hogy a gyülekezeti életet gazdagabbá, tar
talmasabbá tegyék, és hogy a lelkészt segítsék olyaii munkában, 
amely há t rá l ta tná a sajátos igehirdető szolgálatban . 

Orszáfios jellegű egyesületek: Luther Szövetség, az egyházi önkormány
zat alsó és felső fokán vannak'szervezetei, vannak ifjúsági, egyetemi Luther 
Szövetségek. Magyar Luther Társaság, célja az evangélikus irodalom pártoj 
lása és terjesztése. EiKingélikus Misszióegyesűlél, feíadata a külső misszió 
iránti felelősség és áldozatkészség élesztése, misszionáriust küldött Kínába. 
Evangélikus Sőegyletek Országos Szövetsége. .Magyarhoni Evangélikus Lel
készek Egyesülete (rövidítve: MELE). Országos Er-angéiikus Tanáregyesület. 
Országos Evangélikus Tanitóegyesülel. Evangélikus Papnék Országos Szövet
sége, Kistarcsán a lelkészözvegyek részére otthont tart fenn. Keresztyén Ijjú-
xáfii Eggesűíel (KIE) evangélikus ága. Keresztyén Leánye<ji;esület (KLE) evan-



géükus ága. Magyar Diákok Pro Chri.slo Szövetségének evangélikus ága. Fébé 
diakonissza egyesület. . 

2. Sajtó. Az evangélikus sajtó egyházunk állandó eszköze hiva
tásának teljesítésében. 

a) Mindennapos szükségletet elégítenek ki a Biblia kiadásai, 
az énekeskönyvek^ imádsá-gos könyvek^ a Kis Káté kiadásai. 

Az cnekeskönyvek közt legelterjedtebb a dunántúli egyházkerülettől 
kiadott Keresztyén Enekeskönyv. Ujabbak: a szarvasi, a békéscsabai 16. ki
adása, az ú. n. Tranoscius magyar fordítása. 

b) Az áhítatossági (építő) és egyházi tudományos iroclalam 
termékei egyre élénkebb érdeklődéssel találkoznak egj'házunk t ^ j a i 
között. Örvendetes vonása egj^házunk mai életének az egj^ház taní
tását nyúj tó kön^-vek kelendősége. 

Egyházunkban is egyre ismertebb az iratmisszió: az evangé
lium közlése ébresztő iratokkal^ az egyházi munka felől való tájé
koztatás és az az i ránt való felelősség élesztése körlevelekkel. 

c) Rendszeres tájékoztató, iránjató, ébresztő, összetartó szol
gálatot teljesítenek a folyóiratok. 

Legutóbb országos jellegű hetilapjaink voltak: Harangszó (Győr), Evan
gélikus Elet (Budapest;, üzenet (Kecskemét). Havi folyóiratok: Evangélikus 
Népiskola (a Tanítóegyesület lapja), .'Wi.isziói Lapok, Keresztyén Igazság, 
Ifjú Evek, Evangélikus Ifjúság, Előmz, Ggermekggülekezet, Lelkipásztor. 

A Magyar Protestáns Irodalmi Társaság folyóirata volt a Protestán,s 
Szemle (1941-ben 50. évf.). Az Evangélikus Tanáregyesületnek a református
sal közös folyóirata volt a Protestáns Tanügyi Szemle. 

d) A sajtó munkájá t megkönnyítik az evangélikus egyházi 
jellegű nyomdák. A sajtó erőinek összefogását teszik lehetővé. Léte
zésük óta ör\ 'endetesen emelkedett egyházunkban a sajtó szolgálata. 

Baross-nyomda, a Harangszó tulajdona. Győr. — Fébé-nyomda, a Fébé 
diakonissza egyesületé, Budapest. — Garab-nyomda, részben a Pestmegyei 
közép egyházmegye tulajdona, Cegléd. — Az orosházi evangélikus egyház
község nyomdája. 

33. A református egyház. 
Az evangélikus egyiiáz mai helyzetének rajzához hozzátai-tozik 

mindazoknak a keresztyén egyházi közösségeknek az ismertetése, ame
lyek között él és munkálkodik. Ezek.közül legközelebb áll hozzá a 
református egyház. 

1. A „református egyház" gyűjtő elnevezése azoknak a ke
resztyén eg.vházi közösségeknek, amelyek a svájci (helvét) reformá-
eió\al . közelebbről Kálvin művével állnak tőiténelmi és szellemi kap
csolatban. Kálvin a reformáeió főkérdéseiben Luther taní tványa volt. 
Kálvin tanítá.Sfi általában megegyezik Lutheréval. De Kálvin tanítá
sában többszőr más pontra esik a hangsúly, mint Luthernál . Később 
is egyes sajátos vonások hangsúlyozása alakította ki leginkább a 
református eg.vházat. Olykor és néhol Zwingli ámításához tértel? 
vissza. Egyes egyházi közösségek presbiteriánus-nak nevezik majgu-
kat. mert a presbiteri eg.vházi kormányzatot tar t ják legdöntőbb el
különítő vonásuknak. 
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Lásd az I. kötet 22. fejezetét kül. «nnek 2. pontját. 23. fej. 2, 28. fej, 
2, 29. fej. 2. és 5. pontját. 

A református egyfiáz éppen úgy nem nevezi magát káhnnistának. mint 
ahogy az evangélikus egyház nem .lutheránus' egyház. Ellenben káluinizinus-
nak nevezhetjük azt a világnézetet, szellemi irányt, életalakító mozgalmat, 
amely Kálvin tanítására épül., A református egyházat már azért sem nevez
hetjük egyszerűen kálvinistának, mert rendszerint Zwingli hatása is érvé
nyesül benne. 

2. Tanítása. A refoiinátus egyház legelterjedtebb hitvallásai 
a Má.^odik Helvét Hitvallás és a Heidelbergi Káté. Ezeket fogadta 
vl a i lagyarországi Refoiinátus Egyház is. — Tanításának forrá
sául a Szentírást vallja. Jellegzetes vonása, hogy homloktérbe állí t ja 
az is ten feltétlen (abszolút) hatalmáról és uralmáról szóló tanítást , 
Szívesen hang'súlyozza Isten szuverenitását (korlátlan felségjogát). 
Isten dicsőségéből vezeti, le az., üdvösségről, üdvözülési-öl szóló pix>-
desztináeiás tanítását i s ; e szerint Isten eleve elrendelte, ki üdvö
züljön, ki kárhozzék el. A református eiiiber kötelességének tar t ja , 
hogy ne csak maga engedelmeskedjék Isten törvényének, hanem 
az egész világot is Isten törvénye szerint lendezze Ix .̂ Theokráeiát 
( = istenuralom) akar megvalósítani e világ'ban. Hogy ő mag-a eleve 
üdvösségre van rendelve, e felöl az által vél bizonyosnak lenni, 
hogy lá t ja életében Isten törvényének megvalósulását és ennek 
áldását. 

A refonnátus egyház tanítása szerint a keresztség és az úr 
vacsora megpecsételi az evangélium ígéretét ; mindketlö csak a 
hívőkben hatékony, de bennük is csak úgy. mint jelek, zálogok. Az 
úrvacsoráról sem tanítja, hogy az Jézus Krisztus testének és vérének 
magunkhoz vétele; az úrvacsorai kenyér és bor csupán Krisztus 
testének és vérének jegyei, a r ra valók, hogj- ezek vételével a hívő 
lelke a mennybe emelkedjék és ott lelkileg egyesüljön Krisztussal 
és részesüljön Krisztus javaiban. 

A Másodií Helvét HilixtUús X. részéből; „Isten öröktől fogva, szabadon 
és ingyen kegyelemből, személyválogatás nélkül eleve rendelte, vagyis el
választotta a szenteket, akiket Krisztusban idveziteni akar. . . Efez. 1, 4., 
II. Tim. 1, 9—10. Nem közvetlenül tehát, noha nem is valamelyes érdemünkért, 
hanem Krisztusban és Krisztusért választott el Isten minket, úgy hogy éppen 
azok. akik már hit álta! Krisztusba oltattak, egyszersmind elválasztottak is, 
ellenben azok, akik a Krisztuson kívül vannak, elvetettek . . . 11. Kor. 13, 5." 

A Heidelbergi Káté I. kérdése és felelete: „Micsoda tenéked életedben 
és halálodban egyetlenegy vigasztalásod? Az, hogy mind testestől, mind lel
kestől, úgy életemben, mint halálomban nem a magamé, hanem az én hűsé
ges Megváltómnak a Jézus Krisztusnak tulajdona vagyok, aki az ő drága 
vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett és engem az ördögnek min
den hatalmából megszabadított és úgy megőriz, hogy mennyei Atyárnnak 
akarata nélkül egy hajszál sem eshetik le fejemről, sőt inkább szükséges, 
liogy minden az én boldogságomra szolgáljon. Ezért (). szent Lelke által, 
az örök élet felől engem is biztosít és szív szerint hajlandóvá s késszé tesz 
arra, hogy ezentúl 0 néki éljek." — 32. k. és f. „Miért hívnak téged keresz
tyénnek? Azért, mert hit által Krisztusnak tagja és így az 0 felkenetésének 
részese vagyok a végre, hogy nevéről én.,is vallást tegyek, magamat élő 
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háiaáidozalul néki adjam, s a bün és ördög ellen ez életben szabad lelki
ismeretiéi harcoljak és aztán 0 vele együtt minden teremtmény felett örökké 
uralkodjam.'' — o4. k. és f. „Mit hiszel a közönséges keresztyén anyaszent
egyházról? Hiszem, hogy Isten Fia, világ kezdetitől fogva annak végéig, az 
egész emberi nemzetségből. Szent Lelke és igéje által, az igazi hit egységé
ben magának egy kiválasztott gyülekezetet gyűjt egybe, azt oltalmazza és 
megtartja; s hiszem, hogy én annak élő tagja vagyok és örökké az is mara
dok." — 86. k. és f. „Mivel nyomorúságunkból minden érdemünk nélkül, 
kegyelemből Krisztus által szabadulunk meg, miért kell hát jót cselekednünk.-' 
-Azért, mert Krisztus, miután vérével minket megváltott, egyszersmind szent 
Lelke által meg is újit minket az Ö hasonlatosságára, a végből, hogy eges? 
életünkkel Isten iránt való háládatosságunkat az 0 jótéteményeiért meg
mutassuk és Öt dicsőítsük. Ezenkívül azért is kell jót cselekednünk, hogy 
ii nii hitünk felől annak gyümölcseiből mi magunk is bizonyosak legyünk is 
isleníélő életünkkel embertársainkat is megnyerjük a Krisztusnak." 

A református egyházat önmagából kell megértenünk; mégis segíthet 
njinket megismerésében az evangélikus egyház tanításával való összehason-
íitás. Egyiiázunk mindig és mindenütt Jézus Krisztus evangéliumát hang
súlyozza; ez adja az üdvösség bizonyosságát is; Krisztust sem azért vesszük 
raló.siíffo'ian az úrvacsorában, mert mi híx-üiik, hanem azért, mert ezt ("> 
mondja igéjében. 

3. Mag'yarország'on a mai lu)tárok közt 1941-ben a reformá-
1 U-sok száma közel 2 millió volt. Az ország lakosságának eg.vötödc 
volt református. — Többen élnek a Tiszántii l ; szórs'ányosau a Dunán
túl, i t t inkábt) csak kis gyülekezeteik vannak. 

A Magyarországi ReformátuH Egyházról törvényei megállapít
ják, hogy magát zsinatpresbiteri elvek szerint kormányozza. Az egA -̂
liázköz.ség élén a presbitérium áll. Ez vála.sztja az egyházmeg.vei 
képviselőket, ez szavaz a főbb egyházmegyei és egyházkerületi tiszt
viselőkre és zsinati tagokra. NégA' egyházkerülete v a n : dunamelléki, 
dunántúl i , ti-száninneni és tiszántúli. Az eg.vházkcrületek közös 
ügyeit az egyetemes konvent intézi. A zsinat a törvényhozó és leg-
föblj intézkedő gyűlés. 

A lelkészkéjjzés a debreceni egyetemi hi t tudományi karou, 
a budapesti , pápai és sárospataki teológiai akadémián történik. A 
megnevezett váro.sok egyszersmind az cgyhá-zkerületek szellemi 
központjai. 

A Magyarországi Református Egyház kormányzata sok pontban hasonlít 
a Magyarországi Evangélikus Egyházéhoz, viszont eltér a külföldi református 
egyházakétói az által, hogy püspökei vannak. Ez is, amiként a Magyarországi 
Evangélikus Egyház kormányzata, egy sajátosan magyar alakulásnak az ered-
"lénye- Az erdélyi református egyház kormányzásában még külön sajátossá-
cok őrzik az egykori, fejedelemségbeli jogi rendet-

k teológiai akadémiákon, ill. fakultásokon kívül van még egy refor
mátus főiskola: a kecskeméti jogakadémia. 

Legnevezetesebb református egyházi intézmények: Bethesda-kórház. 
Philadelphia diakonissza-intézet, Loránffy-kórház és diakonisszaintézet, deb
receni diakonisszaintézet, kolozsvári diakonisszaanyaház és kórház. Szeretet-
szövetség (több mint 50 intézménnyel), Külmissziói Szövetség, Országos 
Református Lelkészegyesület s ennek árvaházai: a kálvineumok lelkészárvák 
részére, Soli Deo Glória Diákszövetség, Kálvin Szövetség, Kálvin János Tár-
"^aság, a Keresztyén Ifjúsági Egyesület református ága, 'Vasárnapi Iskolai 

7 
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Szövetség; Erdéiyben: Ifjúsági Keresztyén Egyesület (IKE). Főiskolás Ke
resztyén Egyesület (FIKE), Féríiszövetség, Nőszövetség. 

Országos lapjai voltak; Református Élet, Sárospataki Lapok, Dunántúli 
Protestáns Lap, Református Család, Református Jövő, Hajnal (külmissziói), 
Mi Otunk (ifjúsági), Theológiai Szemle; Erdélyben: Református Szemle, 
Kálvinista Világ, Református Család, Ifjú Erdély, Az Üt. 

4. Viláfi.sKtlisztikát nem lehet adnr a református egyházról. Magyar
országon kívül nagy számmal élnek reformátusok Németalföldön (Hollandia), 
Svájcban, a Német Birodalomban, Franciaországban. Az angol nyelvterületen 
jelentős a számuk a ,presbiteriánusok''-nak Skóciában és Északamerikában. 
A református egyház lelki egységét a Presbiteri Világszövetség tanúsítja. 

34. A római katolikus és a görögkeleti egyház. 
1. A római katolikus egyház az a keresztyén fcgyházi közös

ség, amely a 16. században tudatosan elzái'kózott az egyházi refor
máció elől, sőt a tr ienti zsinaton ellenemondott annak, és azóta is 
egyre erösebben hangsúlyozza éti éli sajátosságait. 

Legfeltűnőbb sajátosság<ti ezek; Feje a mindenkori római 
püspök; ez magát Péter apostol utódjának és Krisztus helytartójá
nak tek in t i : tehát azt mondja magáról, hogy isteni jogon feje az 
egyháznak; a római pápa egyszesmind világi uralkodó is, az egy
házi állam feje. — Kormányzata hierarchikus és monai'chikus (egyed
u ra lmi ) . — A hitnek^ szerinte, kettős a forrása: a Szentírás és az 
egyházi taní tás (hagyomány). A dogmái; csíraszerüen vannak meg, 
kifejlődnek. Ezzel magyarázza az tij dogmákat. Az egyház és a 
pápa tévedhetetlen (esalatkozhatatlan) a hi t re és erkölcsre vonat
kozó kijelentéseiben. — Az üdvözülés munkájában a kegyelem és 
a szabad akarat együttesen ér\ 'ényesül. — Hét szentsége v a n : ke
resztség, bérmálás, oltári szentség (eucharisztia), bűnbánat , utolsó 
kenet, papi rend és házasság. - ^ Az Isten kegyelmében. elhalt, de 
még nem minden bűntől mentes lelkek haláluk u tán a tisztítóhelyen 
(purgatór ium) vezeklik le ideiglenes büntetésüket. — Az istentisz
telet latin nyelvű, középpontjában a miseáldozat á l l ; a mise az ú j 
szövetség vérontás nélküli áldozata. — A hűndh megbocsátása az 
erre felhatalmazott pap által történik őszinte bánat és fülbegyónáíf 
u tán . A bűnbocsánat u tán fönnmaradt ideiglenes büntetéseket le 
lehet róni megfelelő jócselekedetekkel, ez az elégtétel. A pápa a 
húcsúban egészen vagy részben elengedi az ideiglenes büntetést. — 
A szentelhet s kivált Szűz Máriát tisztelni kell mint Istennél közben
járókat, és segítségül kell hívni őket. — Az ereklyék, szentképek és 
szenthelyek tiszteletben tar tandók. — Szerzetesi intézményében a 
tökéletesebb élet eszményét látja megvalósulva. 

A római katolikus egyház sajátosságainak ez a nem teljes fel
sorolása is tanúsít ja, hogy az évszázadok alatt igen sokféle tanítást 
és vallási gyakorlatot dolgozott bele i-endszerébe. (Minden szerzetes-
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rend külön világ.) Ennyiben igazán katolikus, vagyis egyetemes: 
igyekszik mindazt felszívni és beleépíteni vallási rendszerébe, ami 
nem árt egységének és hatalmának. Ez magyarázza meg azt is. miért 
őrizte meg « keresztyénség sok elemét is. Időnként éppen ezeket 
domborítja ki. Ma az Actio Catholica (magj'ar = katolikus tevé
kenység) a laikus apostolság eszméjével vonzza magához a buzg<S 
híveket. 

Egyébként a római katolikus egyház állandóan homloktérbe ál
lítja magát az egyházat mint isíeni intézményt. Tanításának, kegyes
ségének, vallásos gyakorlatainak gerince az a hite, hogy az emberi 
mindenestül be tudja fogadni az istenit, az időbeli hordozni tudja 
az örökkévalót; a római katolikus eg;s-ház a feltámadt Krisztus meg
testesülése. Innen van a római katolikus egyház önérzete, öntudntwi-
sága és annyi sok igénye. 

Magyarországon római katolikus egyházon a latin szertartású 
római katolikus egyházat értik; viszont görög katolikusnak nevezik 
a római egyház keleti szertartású ágait. Az utóbbiak egyes görög
keleti egyházaknak a római eg,vházhoz való csalatkozásáből kelet-
líeztek. Elfogadták a római pápa főségét és a római eg.vház némely 
tanítását, egyébként megőrizhették legtöbb sajátosságukat. Ilven 
egyesült (uniált) egyházak más országokban is vannak. 

Lásd az I. kötet 23. fejezete 5. s a II. kötet 8. fejezete 2—3. pontját. 
A római katolikus egyház tanításának megértésében vigyáznunk kell 

-arra, hogy ott sok szó egészen más' fogalmat takar, mint az evangélikus 
egyház tanításában. A kegyelem valami belénk áramló erő. Ezért még ,ke-
gyelmek"-rSl is szó esik. Jellemző az is, hogy az evangélikus egyház mindig 
.Isten kegyelmé'-ről beszél, a római egyház legtöbbször ,,isteni kegyelem"-
ről. — A hit az evangélikus egyház tanításában magában foglalja az Istenben 
való teljes bizodalmat, az Istenre való teljes ráhagyatkozást; a római egyház 
tanításában egyenlő' az egyház tekintélye eló'tt való" meghajlással, úgy tűnik 
fel, mint az egyik erény a többiek sorában. — Csak így érthetjük meg azt 
a római katolikus tanítást, hogy ,a megigazulás (vagyis az igazzá tevés) a 
megszentelő kegyelem által történik, ennek feltétele a hit, eszközlői a szent
ségek, növelői a kegyelemben végzett jó cselekedetek." 

A katolikus szó eredeti értelméről lásd az I. kötet 6. fejezete I. pontját. 
Az Actio Catholica a XI. Piusz pápa által 1921-ben kiadott „Ubi Árcano" 

kezdetű enciklika szavai szerint ,a laikus hívők részvétele az egyházi hierar
chia apostoli tevékenykedésében'. Hazánkban 1923 decemberében rendelte el 
megszervezését a római katolikus püspöki kar. A „világi katolikusok" .laikus 
apostolsága" érintetlenül hagyta a papság különállását, tekintélyét és hatal
mát. ,Cél ja a lelki élet fellendítése, az egyház védelem és â  papság munkájá
nak kiegészítése", —• ez a hivatalos megállapítás. 

A statisztikai adatokat lásd a 27. fejezetben. 1941-ben kb. 6 millió 
122 ezer a latin, 234 ezer a keleti szertartású római katolikusok száma (66, 
111. 2.5%) Magyarországon, a mai határok közt. 

Az egész világon a római katolikusok száma kb. 350 millió. V. ö. 37. 
íejezet 1. pont. 

Az evangélikus egyház ugyancsak tanítja, hogy a véges be tudja 
fogadni a végtelent. Mégis igen nagy a különbség az evangélikus egyház és 
a római katolicizmus tanítása között. Ezt leginkább az úrvacsoráról szóló fel
fogásban lehet megfigyelni. Az evangélikus egyház vallja, hogy az úrvacsora-



Szövetség; Erdélyben: líjúsági Keresztyén Egyesület (IKE), Főiskolás Ke
resztyén Egyesület (FJKE), Férfiszövetség, Nőszövetség. 

Országos lapjai voltak: Református Elet, Sárospataki Lapok, Dunántúli 
Protestáns Lap, Református Család, Református Jövő, Hajnal (külmissziói), 
Mi Ütünk (ifjúsági), Theológiai Szemle; Erdélyben: Református Szemle, 
Kálvinista Világ, Református Család, Ifjú Erdély, Az Üt. 

4. Viláfi^sKtlisztikát nem lehet adni a református egyházról. Magyar
országon kivül nagy számmal élnek reformátusok Németalföldön (Hollandia), 
Svájcban, a Német Birodalomban, Franciaországban. Az angol nyelvterületen 
jelentős a számuk a ,presbiteriánusok"-nak Skóciában és Eszakamerikában. 
A református egyház lelki egységét a Presbiteri Világszövetség tanúsítja. 

34. A római katolikus és a görögkeleti egyház. 
1. A római katolikus egyház az a keie«ztyt>n t^gyházi közös

ség, amely a 16. században tudatosan elzái'kózott az egyházi refor
máció elől, sőt a trienti zsinaton ellenemondott annak, és azóta is 
egyre erösebben hangsúlyozza és éli sajátosságait. 

Legfeltűnőbb sajátosságai ezek; Feje a mindenkori római 
püspök; ez magát Péter apostol utódjának és Krisztus helytartójá
nak tekinti,; tehát azt mondja magáról, hogy isteni jogon feje az 
egyháznak; a római pápa egyszesmind világi uralkodó is, az egy
házi állam feje. — Konnányzata hierarchikus és monarchikus (egyed
uralmi). — A hitnek^ szerinte, kettős a forrása: a Szentírás és az 
egyházi tanítás (hagyomány). A dogmák csíraszerüen vannak meg, 
kifejlődnek. Ezzel magyarázza az új dogmákat. Az egyház és a 
pápa tévedhetetlen (csalatkozhatatlan) a hitre és erkölcsre vonat
kozó kijelentéseiben. — Az üdíözülés munkájában a kegyelem és 
a szabad akarat együttesen érvényesül. — Hét szentsége van: ke
resztség, bérmálás, ohári szentség (eueharisztia), bűnbánat, utolsó 
kenet, papi rend és házasság. -^ Az Isten kegyelmében elhalt, de 
még nem minden bűntől mentes lelkek haláluk után a tisztítóhelyen 
(purgatórium) vezeklik le ideiglenes büntetésüket. — Az istentisz
telet latin nyelvű, középpontjában a miseáldozat áll; a mise az új
szövetség vérontás nélküli áldozata. — A hünök megbocsátása az 
erre felhatalmazott pap által történik őszinte bánat és fülbegyónás 
után. A bűnbocsánat után fönnmaradt ideiglenes büntetéseket le 
lehet róni megfelelő jócselekedetekkel, ez az elégtétel. A pápa a 
húcsúban egészen vagy részben elengedi az ideiglenes büntetést. — 
A szenteket s kivált Szűz Máriát tisztelni kell mint Istennél közben
járókat, és segítségül kell hívni őket. — Az ereklyék, szentképek és 
szenthelyek tiszteletben tartandók. — Szerzetesi intézményében a 
tökéletesebb élet eszményét látja megvalósulva. 

A római katolikus egyház sajátosságainak ez a nem teljes fel
sorolása is tanúsítja, hogy az. évszázadok alatt igen sokféle tanítást 
és vallási gyakorlatot dolgozott bele rendszerébe. (Minden szerzetes-



rend külön világ.) Ennyiben igazán katolikus^ vagyis egyetemes: 
igyekszik mindazt felszívni és beleépíteni vallási rendszerébe, ami 
nem árt egységének és hatalmának. Ez magyarázza meg azt is, miért 
őrizte meg « keresztyénség sok elemét is. Időnként éppen ezeket 
domborítja ki. Ma az Actio Catholica (magyar = katolikus tevé
kenység) a laikuí ajx>stolság eszmé,iével vonzza magához a buzgó 
híveket. 

Egyébként a római katolikus egyház állandóan homloktérbe ál
lítja magát az egyházat mint isieni intézményt. Tanításának, kegyes
ségének, vallásos gyakorlatainak gerince az ai hite, hog.y az emberi 
mindenestül be tudja fogadni az istenit, az időbeli hordozni tudja 
az örökkévalót; a római katolikus egjház a feltámadt Krisztus meg
testesülése. Innen van a római katolikus egyház önérzete, öntudato.s-
sága és annyi sok igénye. 

Magyarországon római katolikus eg,vházon a latin szertartású 
római katolikus egj'házat értik; viszont görög katolikujfneik nevezik 
a római egyház keleti szertartási! ágait. Az utóbbiak egyes görög
keleti egyházaknak a római eg.vházhoz való esalatkozásából kelet
keztek. Elfogadták a római pápa főségét és a római egyház némely 
tanítását, egyébként megőrizhették legtöbb sajátosságukat. Il,ven 
egyesült (uniált) eg.vházak más országokban is vannak. 

Lásd az I. kötet 23. fejezete 5. s a II. kötet 8. fejezete 2—3. pontját. 
A római katolikus egyház tanításának megértésében vigyáznunk kel! 

arra, hogy ott sok szó egészen más' fogalmat takar, mint az evangélikus 
egyház tanításában. A kegyelem valami belénk áramló erő. Ezért még ,ke-
gyelmek'-rSl is szó esik. Jellemző az is, hogy az evangélikus egyház mindig 
.Isten kegyelmé'-ről beszél, a római egyház legtöbbször „isteni kegyelem"-
ről. — A hit az evangélikus egyház tanításában magában foglalja az Istenben 
való teljes bizodalmat, az Istenre való teljes ráhagyatkozást; a római egyház 
tanításában egyenlő az egyház tekintélye előtt való meghajlással, úgy tűnik 
fel, mint az egyik erény a többiek sorában. — Csak így érthetjük meg azt 
a római katolikus tanítást, hogy ,a megigazulás (vagyis az igazzá tevés) a 
megszentelő kegyelem által történik, ennek feltétele a hit, eszközlői a szent
ségek, növelői a kegyelemben végzett jó cselekedetek." 

A katolikus szó eredeti értelméről lásd az I. kötet 6. fejezete I. pontját. 
Az Actio Catholica a XI. Piusz pápa által 1921-ben kiadott „Ubi Arcano" 

kezdetű enciklika szavai szerint ,a laikus hívők részvétele az egyházi hierar
chia apostoli tevékenykedésében'. Hazánkban 1923 decemberében rendelte el 
megszervezését a római katolikus püspöki kar. A „világi katolikusok" .laikus 
apostolsága' érintetlenül hagyta a papság különállását, tekintélyét és hatal
mát. .Célja a lelki élet fellendítése, az egyházvédelem és â  papság munkájá
nak kiegészítése", — ez a hivatalos megállapítás. 

A statisztikai adatokat lásd a 27. fejezetben. 1941-ben kb. 6 millió 
122 ezer a latin, 234 ezer a keleti szertartású római katolikusok száma (66, 
111. 2.5%) Magyarországon, a mai határok közt. 

Az egész világon a római katolikusok száma kb. 350 millió. V. ö. 37. 
fejezet 1. pont. 

Az evangélikus egyház ugyancsak tanítja, hogy a véges be tudja 
fogadni a végtelent. Mégis igen nagy a különbség az evangélikus egyház és 
a római katolicizmus tanítása között. Ezt leginkább az úrvacsoráról szóló fel
fogásban lehet megfigyelni. Az evangélikus egyház vallja, hogy az úrvacsora-
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ban Jézus Krisztus adja nekünk és mi magunkhoz vesí,zűk testét és vérét. 
Ezzel szemben a római katolicizmus azt tanítja, hogy az eucharisztia ostyája 
.használaton kivül" is Jézus Krisztus teste, ezért azt imádni kell mindaddig, 
amig az ostya anyaga meg nem romlik. Az alapvető különbség tehát ott van, 
liügy az evangélikus egyház szerint mindig Jézus Krisztus cselekvése a hit 
tárgya, vagyis az ember egyszersmindenkorra nem tudja magába zárni, nem 
tudja hordozni az istenit, mi mindig csak kapjuk — hitben — azt. amit Isten 
ad nekünk. Innen van a különbség az egyházról szóló tanításban is; az evan
gélikus egyház szintén hiszi és vallja, hogy az egyház Jézus Krisztus teste 
(Eíez. I, 23), de ez a hit tárgya. Az egyházban nincs jelen láthatóan és érzé
kelhetően Jézus Krisztus; köztünk van, ahol az ö nevében gyülekezetünk 
össze (.^\áté 18, 20); hirdetteti köztünk evangéliumát, kiszolgáltatja nekünk a 
keresztségét és úrvacsorát, így van velünk a világ végezetéig (AÍáté 28, 20), 
de ,felment a mennyekbe, ott ül Istennek, a mindenható Atyának jobbján, 
ahonnan eljő ítélni élőket és holtakat". Az apostoli hitvallásban ezt a római 
katolicizmus velünk együtt vallja, de a római katolikus egyház egész rend
szere és berendezkedése mégis arra a meggyőződésre épül, hogy a dicsőséges 
Jézus Krisztus inkarnációja (megtestesülése). Előlegezi, ill. elölegezteti magá
nak azt. ami az újra eljövő, dicsőségben uralkodó Krisztust illeti meg. 

2. A g 'örög kelet i egyház , líz hazánkban a hivatalos meg
jelölése annak az egyháznak, amely röviden orthodoxnak, máskép
pen keleti-ortlwdoxniik nevezi magát. Ez ugyanúgy vallja magáról, 
hogy az ősi egyház folytatása, mint a római egyház. Szintén igényli 
magának az egy, ,szent, katolikus és apostoli jelzőket. Valójában, 
ahogy a római egyház a részekre oszlott keresztyénség'böl a nyugati 
egyház örököse, úgy a görög keleti egyház a keleti egyházé. 

Legjelkmzőbb vonása, hogy életének súlypontja az istentisztelet 
(kultusz). A gyülekezet minden istentiszteletben átéli az egész üd-
vösségtörténetet s ennek tetejét ; miképpen lett Isten emberré. Ke
gyességét a feltámadt Krisztusban való örvendezés tölti ki. A tanítás-
terén erősen ragaszkodik az első évezredből való hitvallásaihoz. Az 
irkijlcsiség terén legtöbbre becsüli az alázatosságot, megbocsátást, 
szeretetet, de voltaképpen c«ak a szerzetesek aszkétikus életében lá t ja 
lehet.ségesnek az igazi életet. Amíg a római egyház iiralkodni aka r 
a világon, addig a görög-keleti egyház az isteni misztérium ismét
lődő átélésében látja feladatát. 

Magyarországon 1791 óta bevett vallás. 
.^z egész világon a keleti orthodoxok számát 1.50 millióra becsülik, 

azonban ez a szám igen kérdéses. 
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35. Az egyház többi felekezetei. 
1. Csoportosítás. Általános jellemzés. Az ismertetett egyhá

zakon kívül az egyháznak még sok más felekezete is van. Ezek rész
ben csak hírből ismeretesek hazánkban, részben pedig alig vah érint
kezésük az evangélikus egyházzal. Ezért legtöbbjére nézve megelég
szünk az általános jellemzéssel. 

E felekezetek igen. különbözőek. Tehát semmiképi)en sem indo
kolt, hogy a protestantizmus neve alatt foglalják össze. Csak egyik 
csoportjuk kapcsolódik történetileg és tanításban a reformáeióhoz; 
idetartozik pl. a hermhuti testvéri közösség, a methodizmus. Ide
sorolhatjuk az anglikán egyházat; ez voltaképpen külön helyet foglal 
el a r-ómai katolikus és a refonnációt elfogadó keresztyénség között. 
— Egy másik csoportba olyanok tartoznak, amelyek látszólag kap
csolatban vannak a refonnációval. de a valóság:ban nincs közük 
hozzá; ilyen pl. az unitáriusok, a baptisták vallása. Végül jelentős 
azoknak a felekezeteknek a csoportja, amelyek szellemileg a római 
katolicizmus körébe esnek; ezek többnyire ú. n. nemzeti egyházak, 
de idetartozik az ókatolikusok egyháza is, ez a pápai tévedhetetlen
ség dogmája miatt keletkezett. 

E felekezetek számának nagy voltát, iH. újabbkori emelkedését 
tévesen tulajdonítják a reformációnak. Rágalom, hogy a reformáció 
szabadjára eresztette az egyéni.séget a hit és az egyház alakításában. 
A történelem teljesen igazolja a refóiTnációt. A reformáció előtt is 
nagy számban voltak felekezetek, a szerzetesrendek is felekezeti moz
galmak szülöttei. A görög keleti keresztyénség területén is nagy a 
.számuk a szektáknak. A felekezetek feltűnő nagy számban Észak-
Amerikában és a 18. századi felvilágosodás óta keletkeztek, tehát 
nem a lutheri reformáció talaján. 

E felekezetek közül szejitáknak mondjuk azokat, amelyek azt 
liirdetik magukról, hogy csak az ö tagjaik az igazán keresztyének, 
az „elválasztottak" ; eg;i-mástól az clváJasztottság ismertetője jegyé
ben (felnőttek keresztelése, szombat-ünneplés stb.) különböznek. 
Eendszcrint a Biblia valamel.'vik önkényesen kiszakított ré.sziének 
l^etü szerinti értelmezésére támaszkodnak. 

Az anglikán egyházról lásd az I. kötet 23. fej. 3. pontját. 
A herrnhuti testvérközösségről és methodizmusról lásd az 1. kötet 35. 

Sejezet 2—3. pontját. 
Lásd még a 7. fejezet 3. és a 8. fejezet 2. pontját. 
2. Kisebb felekezetek Ma^arországon. 
a) Unitárius egyház. Erdélyben a 16. század óta, egész Magyar

országon 1948 óta bevett vallás. Tanításának legfeltűnőbb vonávsa 
Isten Szentháromságának tagadása, de voltaképpen a felvilágosodás 
és szabadelvű gondolkodás vallási nézetei jellemzik. Maga az anti-
tiinitárízmu.s régi és falyton lappangó felfogás, de a 16. század 
nui.sodik felében Erdélyben egvházi szervezetet tudott létrehozni. 



A felvilágosodás, racionálizmiis és a szabadelvűség másutt is nyert 
aztán híveket az unitárizmusnak. Különösen tért tudott nyerni Ang
liában és az északamerikai Egyesült Államokban. Az unitárius egy
házak külső összefogó kapcsa az Unitárius Világszövetség, belső kap
csuk pedig a szabadelvűség. Hazánkban 1910-ben kb. 74 ezer uiii-
tárius élt; az unitárius egj'ház püspökének székhelye Kolozsvár volt. 

Lásd az I. kötet 29. fejezet 3. pontját. 
Egy unitárius káté szerint az unitárius vallás a Bibliában .keresi' Isten, 

igaz kijelentését, a Biblia iratait azonban, aláveti „a folyton fejlődő emberi 
lélek próbájának s a bibliai kritika tudományos megállapításainak". ,Az egy 
Isten a Biblián kívül kijelenti magát nekünk értelmünk, erkölcsi természe
tünk és érzelmeinken át, mint Hatalom, Igazságosság és Szeretet'. (Vagyis 
az unitárius vallás a Bibliával egyértékűnek veszi az emberi észt.) „Jézust 
az Isten legnagyobb prófétájának' tartják, „aki legtisztábban megértette s 
teljes mértékben megélte Isten akaratát". ..Ember volt születése, fejlődése, 
szenvedései és halála szerint*. ,A szentlélek (így!) Isten lelkének megnyilat
kozása s munkás tevékenységre inditó ereje az emberi öntudatban". Az em
berben születésénél fogva van jóra és rosszra való hajlandóság. Eredeti bűn 
nincs. Isten csak a bűnt bünteti, de még a bűnös emberrel szemben is atyai 
kegyelmét gyakorolja. Ez a kegyelem nem akkora, hogy csupán ez biztosítaná", 
üdvösségünket. Az emberi akarat és az isteni kegyelem együttesen készíti elő 
az üdvösséget. A „keresztyén egyház' voltaképpen emberi társaság. Tagjai: 
azok, akik Jézust tartják Mesterüknek, s életeszményüket az ő tanításai alap
ján alakították át. — Az istentisztelet énekből, imádságból, beszédből áll. 
Évente négyszer van úrvacsora; ez — szerintük — ,nem egyéb, mint Jézus 
halálára emlékeztető s ez által igazságra, kegyességre és felebaráti szeretetre 
buzdító szent vendégség'. 

Viszonylag nagy számmal vannak unitáriusok Angliában, az északame
rikai Egyesült Államokban, szórványosan másutt is. Számuk — saját becs
lésük szerint — legfeljebb 2 millió. Más számítás szerint kb. 1 millió. Ez a 
bizonytalanság hitvallásnélküliségükben nyeri magyarázatát. 

b) Baptista egyház. E század elején a magyar állam törvénye
sen elismert vallásfelekezetül fogadta el a budapesti baptista hit
községet. A vidéki baptisták ennek révén szintén gyakorolhatják 
vallásukat. -^ Elvetik a gyermekkeresztséget, a már megkeresztel
teket felnőtt korukban újra keresztelik vízben teljes alámerítésseL 
E tanításuk a Biblia betű szerinti és törvénykönyvül való értelme
zésével függ össze. Csak ,,iíjjászületett" és egyéni hitvallástétellel 
felvételüket kérő „hívőket" keresztelnek meg, s a^t tartják, hogy 
a hívő ember nem eshetik bűnbe; azt, aki íteletük szerint mégis 
tijra Ijűnbe esett, nem tűrik meg a gyülekezetben. Szigorú fegj'el^ 
mezesükkel sok embert vonzanak magukhoz. 

A világ baptistáinak számát 1933-ban 12 millióra becsülték. 1941-bert 
Magyarországon (a mai határok közt) mintegy 18 ezer baptista élt. 

c) MetJiodiznms. Hazánkban ma mint megtűrt felekezet műkö
dik ,,Metliodista egyház, evangéliumi szabad egyház" név alatt. 
Tagjai nem lépnek ki korábbi egyházukból. Megkívánják egymástól 
az egyéni megtérési élményt, bár újabban nem tartják ok\'etlenül 
szükségesnek a hirtelen újjászületést, azt, ho^y a megtérési élmény 
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nappal és órával legj'en megjelölhető. Mégis igyekeznek megtérési 
élmény előidézésére. 

Lásd az 1. kötet 35. fej. 3. és a II. kötet 7. fej. 3. pontját. 
Elsősorban angol nyelvterületen van elterjedve. Tagjainak száma kb. 

ugyanannyi, mint a baptistáké. De mind a két esetben hozzája kell még 
számítani a gyermekeket. Magyarországon nem alkotnak egyházi szervezetet, 
ezért számuk bizonytalan. 1942-ben 22 prédikátoruk működött. Kifelé .Ke
resztény könyvesház' név alatt dolgoznak. 

A methodizmus egyik mellékhajtása az üdvhadsereíj. Lásd a 7. feje
zet 3. pontját. Hazánkban jelenleg csak Budapesten működik. 

d) Magyarországi bibliakövetők felekezete néven működnek ma hazánk
ban a hetednapos adventisták gyülekezetei. A szombatot ünneplik, és egye
bekben is betű szerint ragaszkodnak az ótestámentomi szertartási rendelke
zésekhez. A másik, sőt jellemzőbb vonásuk, hogy eltölti őket a várakozás 
az újra eljövő Krisztusra. (Innen adventista nevük: adventus = eljövetel.). 
.í̂ zt tanítják, hogy Krisztus az Ítéletben csak az elválasztottság jegyével 
(szombat) bírókat tartja meg, velük ezer évig uralkodik teljes boldogságban. 
Ez a várakozás és önbiztatás erősen törvényeskedő életszabályozásra buz
dítja őket. 

Az adventizmus gondolatai a keresztyénség kezdetétől fogva fel-felbuk
kantak, különösen súlyos megpróbáltatások idején. A mai adventista mozga-
!rm .Miller Vilmos amerikai farmer nevéhez fűződik; Jézus Krisztus vissza-
jövetelét 1843—44 tavasza közti időre jósolta. Azóta is többször jósolták meg 
a világ végéi. Minden csalódásukra találtak magyarázatot. .Általában nagyon 
kedvelik a bibliabeli számokkal való műveleteket. 

Rendszerint egészségügyi könyvek, röpiratok terjesztésével kezdik mun
kájukat. Ezen az úton férkőznek be az emberek bizalmába. 

e) Korábban még efféle -szekták működtek hazánkban: a nazarénusok 
(tiltják az esküt és fegyverfogást), jehovisták. Jehova tanúi, pünkösdisták, 
komoly bibliatanulmányozók. 

36. A külső misszió ma. 
1. A külső misszió eredményei. Az egyház külső missziói 

munkája felett legutoljára az 1938-ban tartott missziói világgj^ílés 
tartott szemlét. It t a római katolikus egyházat kivéve, a többi ke
resztyén egyház, missziói munkáját mind számbavették. Az akkor 
rendelkezésre álló adatok szerint a missziói területeken kb. 13 millió 
volt a „protestáns" keresztyének száma. (A külső missziónál egy-
szeiiiség kedvéért protestánsnak szokták mondani a nem i'ómai ka
tolikus munkát.) A misszionáriusok száma kb. 27.500 volt, a missziói 
mezőkön alakult fiatal egyházak szolgálatában pedig közel 100 ezer 
bennszülött segítő állott. 

Különösen szé]3 eredményt ért el a misszió Afrikában (a Szaha
rától délre), Indiában, Kínában, Japánban és az Óceánián. 

A legutóbbi missziói világgyülést 1938 decemberében az indiai Tarnba-
r<-niban (.Madrasz mellett) tartották. 464 kiküldött vett rajta részt, a világ 
="i'nden részéből. 

A misszió eredményét azért nehéz megállapítani, mert néhol számba 
veszik, másutt pedig nem. a keresztségre előkészítő oktatásban állókat (kate-
kumén) is, ezek ugyanis a megkereszteltekkel együtt ugyanazon fegyelem 
a'Ktf állanak. 
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Ha a 13 millióhoz hozzászámítjuk az északamerikai négereket, akkor' 
e ,protestáns" misszió eredménye kb. 22 millió keresztyén. Mintegy két 
évszázad munkájának gyümölcse ez. Ugyanakkor a római katolikus níisszió 
eredménye kb. 17 millió volt, holott a mai missziói teriileteken kb. négy 
évszázadra nyúlik vissza a története. 

Közelebbről a tambarami konferencia számára készült statisztika szerint 
a 13 millióból katekumén két millió, úrvacsorára jogosult hat millió. Az úr-
vacsorára jogosultak száma a 20. században így növekedett: 1903-ban 1,215 000, 
1911-ben 2,301.000, 1925-ben 3,565.000, 1938-ban 6,o46.000. 

1935-ben az egész világon 27.577 (protestáns) misszionárius dolgozott, 
ezeket a keresztyén egyházak küldöttek ki munkára. A missziói mezőkön 
alakult fiatal egyházak szolgálatában 97.000 bennszülött segítő állott. Ehhez 
járult több mint 100.000 bennszülött tanító a misszió neevelő és iskolai mun
kájában. 1092 missziói kórházban 912 missziói orvos és 1232 nővér dolgo
zott, azonkívül 1354 bennszülött orvos, közel 4200 teljesen kiképzett és 900 
más bennszülött betegápoló. A tíz évvel korábbi adatokkal egybevetve kitűnt, 
hogy a misszionáriusok száma apadt, de a fiatal egyházak felépítéséhez fontos 
számok emelkedtek. A bennszülött munkások száma 33 százalékkal, a nép
iskolai tanulóké ugyanannyival, a bennszülött keresztyéneké 69 százalékkal 
növekedett. Hasonló arány mutatkozott a missziói bevételeknél is; ezek a 
misszionáló egyházakban csökkentek, míg a bennszülött gyülekezetek által 
előteremtett összegek gyarapodtak. 

Igen tanulságos ez az összevetés is: az 1910-i edinburghi l-börg) misz-
sziói világkonferencián egy színes résztvevő sem voU, 1928-ban a Olajfák
hegyén tartott világkonferencián a résztvevők egyharmada volt színes, az 
1938-i tambarami világkonferencián már csak egyharmada volt fehér. 

A Missziói Lapok 1939. évfolyambeli közlése szerint az euangéUkiis 
egyház világmissziójában akkor 8250 állomáson 1006 misszionárius, 385 misz-
szionáriusnö, 806 bennszülött lelkész és 7250 bennszülött segédmunkás dol
gozott. A missziói egyházak evangélikusaínak száma 1,049.628 volt. Ez föld
részek szerint így oszlott meg: Ázsiában: 451.570, Afrikában: 525.316, Ausz
tráliában: 566, a Csendes-Oceáni szigeteken: 56.231, Dél-Amerikában: 14.545. 
Ezt a kiterjedt munkát 34 missziói szerv végezte. Ezek országonként így 
oszlottak meg: Németország 10, Dánia 4, N'orvégia 4, Svédország 3, Finn
ország 2, Hollandia 1, Magyarország 1, Egyesült .államok 5, Ausztrália 2, 
Dánia, Norvégia és, Svédország együtt 2. 

A misszió eredményéhez hozzátartozik a Biblia kelendősége. Különösen 
ieltünö a Biblia iránti érdeklődés Kínában. 

Korea népe két évtizeddel későbben (1882) hallotta meg az evangéliu
mot, mint Japán, mégis oly készségesen tárta fel előtte szívét, hogy minden 
idők egyik legnagyobb arányú ébredése bontakozott ki, és a misszió szám
szerű eredménye jóformán több, mint magában Japánban. Japánban a (prot.) 
keresztyének száma 215 ezer, Koreában 249 ezer. (A római katolikusoké 100, 
íll. 116 ezer.) Az elterjesztett Bibliák és bibliai részek számának emelkedésé
ből és nagyságából következtetve, Koreában 400.000-re tehető azoknak a 
száma, akik, ha nem is megkereszteltek vagy katekumének valamennyien, de 
már az ige állandó hatása alatt állanak. 

A japán keresztyénségnek ma világszerte ismert vezére Ka(f<wa. Tudo
mányos téren is hatalmas munkásságot fejt ki, egyre-másra írja — ebben 
a formában is az evangéliumot hirdető — szépirodalmi műveit, mint szociális 
reformer százezreknek siet segítségére, s mindezzel párhuzamosan olyan 
evangélista szolgálatot végez, hogy van olyan esztendő, amikor 600.1X)0 ember 
hallja ajkáról az evangéliumot. 

,>• 
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2. A külső misszió munkája ma. A küisi'i misszió ma nagj-
változásokat él át. Korábbi virágzó munkatei-ületekén elhalkult az 
evangélium, viszont ú j munkaterületekre nyiltak m ^ kapuk. Missziói 
munkára vár hatalmas terület, amelyen efir^kor kereszt.vén volt a 
lakosság. 

A missziói válságnak másik mozzanata, hogy a fehér fa,ihoz 
tartozó missziói munkások helyébe egyre több bennszülött lép. Ennek 
több az oka. Ahol a missziói gjáilékezetek már nieggyökeresedtek, 
voltaképpen megszűntek missziói egyházak lenni, lelkészeiket most 
már a maguk soraiból nevelik. A fiatal egyházak tagjai telítve van
nak felelősséggel pogányságban. Istennel békétlenségben sínylődő 
testvéreik iránt. Tehát az egyháza I"ra a legnagyobb emberi szükség
ben is támaszt igehirdetőket. 

Hazai egi/háziinkhan az Evangélikus Mis.szióegiiemlef munkál
kodik a külső misszió érdekében. A finn missziótársulattal karöltve 
misszionáriust küldött Kínába. I t thon ébrentart ja a misszió i ránt i 
felelősséget, és imádságra meg adakozásra készteti egyházunkat. Egy
házunk is. mint minden más egyház. Isten iránti hálával tapasztalja, 
hogy a külső misszióra fordított fáradság és áldozat gazdagon meg
térül az egyház belső erősödésében. 

Kunos Jenő lelkész, a magyar evangélikusság egyetlen misszionáriusa 
1939 februárjában indult el útjára. Egy év múlva követte felesége. Kína föld
jén működött Kimxt Irrn magyar evangélikus misszionáriusnő is. 1934-ben 
íialt meg, missziói szolgálat közben. Csingcsó városa mellett nyugszik. 

A Misszióegyesület keretében szép munkát végeznek a Missziói Gyer-
mekszöveíségek. 

Mandzsúriában munkálkodik Babos Sándor református lelkész, az er
délyi reformátifok küldötte. Vele van felesége is. Lőrinez Mária (szintén 
tanult teológiát). Ki. erdélyi magyar reformátusság a legnehezebb években is 
kötelességének tartotta a misszióban való részvételt. 

Molnár Mária magyar református misszionáriusnő az Admiralitás sziget
csoport Mánusz és Pitilu szigetén végezte munkáját. 

A külföldi misszionáriusok közül hazánkban is jólismert Schn>eil:rr 
Albert neve. Kongóban, a saját maga létesítette lambarenei állomáson dolgo
zik. .Strassbtirgban volt teológiai tanár. A teológiai tudomány terén nagy
jelentőségű nnmkásságot fejtett ki. Egy napon arra a meggyőződésre jut e!, 
hogy mindent el kell hagynia s el kell mennie missziói orvosnak a Kongóba. 
Erre elvégzi az orvosi tudományokat, felesége ápolónőnek képezteti ki magát 
és aztán csakugyan elmegy a Kongóba. Missziói vállalkozásához úgy szerzi 
meg az anyagiakat, hogy haza-hazajön Európába és mint mindenfelé ismert 
orgonaművész hang^'ersenyekot ad — -i lambarenei állomás javára. Közben 
fi tengeri úton. egyik nagyjelentőségű teológiai és vallásbölcseleti munkáját 
a másik után írja. s könyveinek iövedelmét is a lambarenei missziói orvosi 
állomás szükségleteinek a fedezésére fordítja. 

3 A külső misszió munkaterülete. A világ vallásai. Az esy-
ház missziói munkája az egész világra kiterjed. Isten ugyanis azt 
akarja, hogy minden emlser üdvözüljön ( I . Tim. 2, 4 ) . Nines kü
lönbség az emberek között, hogy ,,vallásosak"-e vagy sem, hiszik-c 
Istent, vagy talán ép]ien az istentelenség erőszakos terjesztői. Min-



denki nyugtítlan, békétlen, amíg Istenben meg nem nyugszik, Vele 
meg nem békül Jézus Krisztus által. Mégis szükséges, hogj* ismer
jük azokat a vallásokat, amelyekkel leginkább találkozik a misszió. 

C«ak a legfontosabb alapfoi-mákat ismerhetjük meg. 
aj Az őskinyilatkoztatás nyamai. Isten azt, amit Felőle tudhatÁ, 

ami a világ teremtésétől fogva az Ö alkotásaiból megérthető, meg
jelentette az embereknek (Róm. 1, 19—32). Ennek az öskinyilatkoz-
tatásnak a nyomait müveit és műveletlen népeknél egyaránt meg
találjuk. Vannak minden kul túrától érintetlen népek, amelyek még 
csak az egy, szent és igaz. világteremtö és világkoi-mányzó Is tent 
ismerik, még egyszerű módon tisztelik, akarata szerint igyekeznek 
élni, a családi élet egyetlen lehetséges formájának még az egyniejű-
séget tekintik. 

Az egyistenhit (monotheizmus) tehát magában véve nem valami 
vallási fejlődés, tökéletesedés eredménye, hanem Isten őskinyilat-
koztatásának a megőrzése. A többi vallás ennek az őskinyilatkozta-
tásnak az elfelejtéséből, különböző i rányú és fokú elrontásából kelet
kezett. 

Lásd még Ap. Csel. 17, 22—31-et. 
Helytelen a vallásokat valami fejlődési sorrendbe állítani. \em fejlő

dést, hanem satnyulást látunk a vallások alakulásában. Helytelen tehát az 
iszlámot, a zsidó vallást és a keresztyénséget a monotheista (egyistenhívő) 
vallások csoportjába összefoglalni. És helytelen az ilyen megkülönböztetés 
i?; lörvényeskedö és a megváltás litját kereső vallások. T. i. előbb-utóbb 
minden vallás belekerül a törvényeskedés hinárába és tulajdonképpen min
den vallás keres és vár niegváltót és megváltást. 

b) Lélek-^ szellem-^ háh-ányimádás. Általános jelenség a keresz-
lyénségen kívül a lélek, szellemek, bálványok (bármi halvánnyá vál-
hat ik) , totemállatok tisztelete. I lyen vallások követői néha emleget
nek egy hatalmas istent is, de ennek tiszteletét feledteti az alsóbb
rendű istenségeknek, elhaltak lelkének, bálványoknak a tisztelete. 
A szellemekkel, lelkckkel való érintkezést rendszerint erre alkalmas
nak vélt emberek (papok, varázslók, sámánok) közvetítik. 

A vallástudomány ilyen elnevezések alatt osztályozza ezeket a valláso-' 
kat: animizmus (lélekfiit). manaizmus (titokzatos erők értékelése), totemiz-
mus, fetisizmus, mágia (kísérlet az ok és okozat viszonyának megfordítá
sára). Ezek elemei keverednek is egymással. 

c) Indiai vallásos gondohitr&ndszerek. Ezek mind arra a tételre 
vezethetők vissza, hogy magának a világnak és ezen belül az egyes-
embernek a létezése is minden gonosznak és szenvedésnek a gyökere;. 
a szabadulás, a megváltás nem lehet más, mint minden létezésnek,, 
így az eg.véni létezésnek is. visszasemmisülé.se az őselvbe. 

E gondolatrend-szerek közül az egj'iket Buddhának tulajdonít
ják. Buddha (ej tsd: budda) eredeti ' taní tásának azonban nincs 
vallási jellege: nem ismer istent. De a mai északi c-s déli buddhiz
mus már vallás akar lenni. Az északi isteneket vall és tisztel, s a: 
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nirvána helyett mennyországgal bíztatja híveit. A déli buddhizmus 
a gyakorlat torén a durva bálványimádás színvonaláig süllyed. 

Buddha (Kr. e. 560—480) szerint a világot egy könyörtelen szükség
szerűséggel érvényesülő törvény kormányozza, amely szerint minden létforma 
magában hordozza egy előző létformában végbevitt cselekedetek eredmé
nyeit, és éppen így ez a jelenlegi létforma a maga eredményeivel meghatá
roz egy következő létformát. Ilyen módon istenek (ezek is megváltásra szo-
lulnak!) és szellemek, állatok és növények, a lények mindenféle fajtái pihe
nést nem ismerő vándorúton vannak az egyik létből a másikba. (Lélekván
dorlásról voltaképpen nem is lehet itt beszélni.) Buddha szerint csak az 
segít, ha az ember fölszabadul énjének káprázata alól, már nem akarja sem 
a jó. sem a gonosz cselekvést, kioltja tehát magában az élet akaratát. Ez a 
megváltó tudás a nirvána, ez elébe vág annak, hogy általa is folytatódjék 
az újratestesülés gyötrelmes láncolata. 

Az északi buddhizmus egyik ága a tibeti lamaizniux: ez varázslással ke
veredett, mélyre süllyedt pogányság. 

Az indiai vallásos gondolatrendszernek a végső célja az őselvbe való 
\ isszasemmisülés munkálása, de ezen a végső célkitűzésen innen, egyelőre az 
a céljuk, hogy a szellem felsőbbségét biztosítsák a test felett. Mint ilyenek, 
az önnevelésnek, az önfegyelmezésnek különböző rendszereit dolgozták ki, és 
ezek utat találtak Európába is. Ilyen pl. a .jóga'. A velük való próbálko
zás így, világnézeti talajuktól elszakítva, már azért is kudarcra vezet, mert 
folyton beleütközik a mi tökéletesen más világ- és életszemléletünkbe. Téve
dés az is, ha ezeknek a gondolatrendszereknek az alapján alkotunk magunk
nak képet a mai hindu vallásosságról. (Kasztrendszer, a nő helyzete, özve
gyekkel való bánásmód, érzékiség, stb.) 

d) A vallás Kináhan. Alapja a kínai ösvallás, ennek közép
pontjában a „menny" tisztelete áll, legnagyobb követelménye pedig 
az ősök tisztelete. Rész jut a kínai ember vallásában többféle taní
tásnak, de legnagyobb a jelentősége Konfucse t an í tásának: ez volta
képpen erkölcstan, ennek pedig a gyermeki tisztelet és engedelmes
ség a veleje. Az örökkévalóság nagy kérdéseire a buddhizmusban 
keresik a feleletet. 

Konfucse (Kr. e. 554—479), latinosan- Confucius tanítása száraz erkölcs
tan, amely az állam érdekét tartja szem előtt és ezt akkor látja biztosított
nak, ha a szülőket és a gyermekeket, házastársakat, testvéreket, különböző 
nemzedékeket, élőket és holtakat a gyermeki tisztelet, az előzők, az időseb
bek, a feljebbvalók iránti feltétlen engedelmesség irányítja. 

A kínai ember életében hely jut némi részben a laoizmusnak is. Meg-
í'lapiiója Laocse (sz. Kr. e. 604 körül), papjai azonban ma mindenekelőtt 
.ióslással és. a varázslás egyéb ágaival foglalkoznak. „Tao" lefordíthatatlan. 
szó. próbálták így fordítani; ige, isten, terrnészet, út, gondviselés; Laocse 
kettes értelemben használta: tao az a feltétlen valami, amiből az egész terem
tett világ származott, és a teremtésben működő erő (energia). 

e) A lallás Japánban. A j apán ösvallás, a sinto szintén meg
osztja ura lmát a buddhizmussal. A sinto legfőbb istensége a nap-
istennő, ennek egyenes leszármazottja a császár, a tenno. A sinto 
ezért — sajátlagos értelembi-n — államvallás. Szerves alkotórésze 
a halottak tisztelete. Tulajdoi]képi)en niiiid<jnki isten lesz halála 
után. Államférfiak, hős katonák külön templomot kaphatnak. 
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Meg kell különböztetni az államsintot és a vallási sintot. A vallási 
sintot a japán népnek csak egynegyed része gyakorolja. A japán nép tehát 
vallásilag korántsem egységes. 

í) Zsidó vallás. A zsidóság megtagadta Jézas Krisztust, ez által 
képtelenné vált az Ótestamentum helyes megértésére. A mai zsidó 
vallás tehát csak látszólag folytatása az ótestámentomi választott nép 
hitének, amellyel Isten ígéreteit fogadta. A zsidó vallás keveréke 
a tóratiszteletnek, egy földi jutalomváró erkölcsiségnek, kiválasztott
sági öntudatnak, talmudtanulniányozásnak, misztikus kegyességnek, 
rajongó messiásvárásnak, világboldogító hivatástudatnak. Ezért aztán 
a zsidó vallás igen sokféle árnyalatot mutat a világ felé. 

A tóra Mózes 1—5. könyve. A szombati istentisztelet középpontjában 
áll. — A talmud a tórái törvény félreértett értelmezése alapján létrejött 
új törvényi tartalmazza. 500 körül szerkesztették. — Érdekes irány a zsidó
ságban a khászidizmus (khászid = kegyes). Reakció volt a túlhajtott talmud-
tanulmányozásra. 

g) Iszlám. Mohammed alkotta meg az arab pogányság, a zsidó
ság és a kereszt.vénség egyes félreértett és önkényesen félremagya
rázott elemeiből. Mohammed Istene nem egyéb, mint a keleti önké
nyes, kiszámíthatatlan zsarnokok világkormányzó istenné való föl
nagyítása. Az ember az alattvaló viszonyában van ezzel az is tennel; 
kényszerűen, tehetetlenül beletörődik eimek az istennek mindent már 
eleve elrendelő akaratába. 

Mohammed (570—632) tanításait utódai a Koránban gyűjtötték össze. 
Iszlám = odaadás. Istennek való átadás. Ot parancsolata; a vallástétel (egy 
az isten. Allah és az S prófétája Mohammed), a naponta ötször való imád
kozás, a böjt ramadhán havában (az éjszakákra nem vonatkozik), az ala
mizsnálkodás és az életben legalább egyszer mindenkire kötelező elzarándok-
lás Mekkába. — Több ága, ill. szektája van. 

Minden vallás ítélet sa. ember hitetLenségéért, szófogadatlan-
ságáért. Krisztus evangéliumának megtagadásáért. Egyik vallás fel
cserélése a másikkal nem szabadít ki egy népet sem az Isten ítélete 
alól. Az eg.vház missziója azonban szabadulást hoz az emberiségnek 
Is ten bocsánatának és kiengesztelődésének hirdetésével. 

Lásd: Róm. 1. 18—32. .Nyilván van az Istennek liaragja mennyből, 
az embereknek minden hitetlensége és hamissága ellen, kik az igazságot 
hamissággal feltartóztatják . . . És amiképpen nem méltatták az Istent arra, 
hogy ismeretőkben megtartsák, azonképpen odaadta őket az Isten méltatlan 
gondolkozásra, hogy illetlen dolgokat cselekedjenek . . .' 

umiJllíilílllllllllll 
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37. Az egyház világhelyzete. 
1. Az egyház kicsiny nyáj. ..Ne félj te kiesiny nyáj; mert 

tetszett a li Atyátoknak, hogy néktek adja az országot." Ezt mon
dotta tanítványainak Jézus Krisztits (Luk. 12, 32). Ez ma i.s a .szava 
az egyházlioz. 

.Ma a kei«sztyénséghez tartozók számát több mint Iiét.száz rail-
iiijra Ijeesülik. E szerint a világon élő, kb. 2 milliárd embernek kb. 
egyharmada keresztyén. Hatalmas szám ez az egyház kezdetéhez vi
szonyítva. Az egyház folytonos üldöztetéséhez és a misszió akadályai
hoz (közlekedés, nyelv, háború stb.) képest széi> eredmény, ilinden 
földrészen működik az egyház, a népek ezre hallja s olvassa anya
nyelvén Isten igéjét. 

De ma erős próba alatt áll az egyház. E világ erői kíméletlenül 
szaggatják az egyház testét. Ezért ma-kiváltképpen dicséri az egyház 
•lézus Krisztust a ,,kicsiny nyáj"-nak adott biztatásáért és ígéretéért. 

Az egyházat e világ hatalmasságai azzal az ürüggyel is támad
ják, hogy szervezetében és tanításában nem egységes. Az egyház 
azonban története folyamán egyszer sem volt szervezetileg egységes, 
és mindig szüksége volt arra, hogy a gyülekezetek keres.sék hitvallási
tanítási egységüket. Az egyház maga is mindig tudatában volt annak, 
hogy egynek kell lennie. Különösen a legutóbbi időben kereste a 
keresztyénség az egység útjait. A világot eddig nem érdekelte az, 
hogy az egyház ,,kicsiny nyáj'' és hogy nem egységes, de az ú j 
világnézietek a nagy egységeket és a teljességet (totalitás) kedvelik, 
l'jzért éljük át mi létünkbevágóan az egyház és e világ hatalmainak 
küzdelmét. 

Az 1938-ban tartott legutolsó missziói vüággyülés alkalmával az em
berek számát 2- milliárd 95 millióra, a keresztyénekét 718 millióra becsülték. 

A keresztyének közül keleti-orthodox kb. 150 millió, római katolikus 
kb. 350 millió, evangélikus, református és a többi ú. n. protestáns 200 millió,' 
'Aás számítás szerint protestáns 188 millió, római katolikus 290 millió, görög 
keleti 134 millió, egyéb keresztyén 98 millió. 

A bibliaterjesztésröl lásd a 17. fejezet 2. pontját. 
A keresztyén egység kereséséről lásd a 15. fejezetet. 
2. Az evangélikus egyház és a keresztyénség. Az evangé

likus egyház fájdalommal tartja számon, hagy a keresztyének nem 
mind egyek vele a tisztán hirdetett evangélium hitében. De enélkül 
nincs igazi keresztyén egység. Az a keresztyénség, amely csak a val
lási egységre (egységes vallásra) törekednék, ennek fejében pedig; 
nregtűrné az evangélium hamis hirdetését, — nem is volna igaz ke
resztyénség. Jézus Krisztus könyörgött mennyei Atyjához, ..hogy 
mindnyájan eg^-ek legyenek" (Ján. 17, 21), de azoknak az egy
ségéért könyörgött, akik az evangélium szavára hisznek Őbenne. 
Jézus Kriszttis különben sem adott vagy rendelt egvséges .szerveze-
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tet az anyaszentegyháznak, „nyája" egységét akarta, azoknak egy
ségét, akik hallgatnak Pásztornk szavára. 

Mindezért az evangélikus egyházat hazánkban sem csüggeszti, 
hogy kisebbség. Mindenütt, itt is vállalja a kovász szerepét. Tisztá
ban van azzal is, hogy a világ mindig magán Jézus Krisztus ke
resztjén botránkozik meg (I. Kor. 1, 18), a keresztyénség megoszlott-
sága vagy az evangélikusok száma csak ürügy neki, hogy igazolja 
megbotránkozását. 

Az evangélikus egyház ma sem törekszik arra, hogy az egész 
világra kitei'jedö szervezete legyen. De hitvallásában egységes. A 
"Változatlan Ágostai Hitvallás és Luther Kis Kátéja az egész világ 
•evangélikusságát szoros egységbe fűzi Jézus Krisztus evangéliuma 
alapján. Ez a lelki egység kb. 75 millió keresztyént kapcsol össze. 

Ján. 10, 14—16: ,Én vagyok a jó pásztor: ismerem az enyéimet, és 
az enyéim ismernek engem . . . Más juhaim is vannak nekem, amelyek nem 
ebbőí az akolból valók: azokat is vezetnem kell. Es hallgatni fognak sza
vamra és lesz egy nyáj és egy pásztor." (Az „egy akol" helytelen fordi-
tás volt.) 

Szépen írta Luther a Schmalkaldeni Cikkekben: .Istennek hála. a hét 
éves gyermek is tudja, hogy mi az egyház, t. i. a szent hívők és a juhok, 
amelyek hallgatják pásztoruk szavát.' (Célzás Ján. 10, 3-ra.) 

Lásd a 14. fejezetet. 
3. Az egyház és az e-világiasság'. ,.E-világiasságon" (szeku-

larizmusi azt a gondolkodást és magatartást értjük, amelynek a szá
mára ez a földi világ az egyetlen valóság. Nincs olyan világnézet, 
amely ígA* nevezné magát, de a legtöbb ma divatos világfelfogást 
és életirányt az e-világra való berendezkedés jellemzi. Ezek a világ
nézetek az embert, az életet csak a jelenvaló világ szemszögéből érté
kelik. Esetleg beszélnek a „^lindcnhatóról", ám ez esetben is azt 
tanítják, hogy az ember akkor van helyes viszonyban a „Minden
hatóval", ha előbb helyes viszonyba került a világgal, kivált nem
zetével, népi közö.sscgévcl, világnézeti és osztályos társaival. Az ilyen 
e-világi, ..szekuláris" világnézet különösen az esetben ütközik össze 
az egv'házzal, hogyha nemcsak mint politikai tanítás és magatartás 
jelentkezik, hanem mint vallás is, — mint a valódi „tiszta" isten
hit, mint az ..istenhívők vallása". 

Az e-világiavSság — többnyire észrevétlen — terjeszkedésével 
szemben az evangélikus eg.vház ma is határozottan hirdeti, hog.v 
előbb békességre kell jutni az Istennel, a világmindenség, a nemze
tek teremtő és kormányzó Ikrával, és csak azután vagyunk képesek 
Igazán (!) teljesíteni kötelességünket családunk, népünk, embertár-, 
saink iránt. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme^ az Isten .szeretete és 
a Szentlélek közössége nélkül nem tudimk a l\Iindenható Isten aka
rata szerint élni e világban. 

Az e-világiasság nem akar tudni arról, hogy mindn>'ájunknak 
szüksés'e van Isten megbocsátó szeretetérc. Nem akar ugyanis tudni 
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a bűn mindent megrontó hatalmáról sem. így arról sem aJjar tudni, 
hogy az emberek a bűn miatt mindig rászorulnak a testvéri szere
tetre. Ezért aztán feleslegesnek tartja az egyház. szeretetszolgálatát. 
Egyházunk azonban továbbra is végzi ezt a hivatást. 

Az egyház a szekulárizmussal ellentétben hirdeti, hogy a világot s 
abban az embert Isten teremtette, azt ma is kormányozza, minden Isten 
uralma alatt áll; Isten egykor .új eget és új földet" teremt a mai helyett 
(11. Péter 3, 13; Ján. Jel. 21, 1); addig e-világban egymás: családunk, népünk, 
embertársaink javára kell élnünk, de Isten akarata szerint, és ebben az élet
ben folyton rászorulunk mennyei Atyánk bocsánatára és szeretetére. 

Az egyház mindenkor hivatásának tekintette, hogy Isten iránti hálából 
segítse a szükségben levőket. Ma általános a törekvés a világban, hogy a 
társadalmi (szociális) bajok megszűnjenek. Ebből sokan — azok is, akik 
nem ellenségei az egyháznak — szívesen következtetnek arra, hogy feles
legessé váll az egyház szeretétszolgálata. Az evangélikus egyház hálát ad 
Istennek, hogy az emberek felelőssége megnövekedett a szükségben levők 
iránt. Egyébként ebben bizonyára része van éppen az egyház felelősség-
ébresztő (kovászszerü) munkájának is. De ha a világban növekedett is a 
felelősség, továbbra is vállalja az egyház azt a hivatását, hogy szeretetben 
szolgáljon az emberek között. Az embereknek ugyanis nem elég, hogy 
külső jólétük biztosítva van. Ezért mind az egyes evangélikus gyülekeze
teknek, mind pedig egyházunk egészének végeznie kell továbbra is a sze
retet szolgálalát (diakóniát). Amíg e világ lesz, — bármiféle átrendezés 
ellenére, — lesz könny, amelyet le kell szeretettel törölnie. Egyházunk 
azonban ezért nem vár halát és elismerést, és nem csüggeszti a világ hálát
lansága. Hazánkban is iiatalmas diakóniai feladata van evangélikus egy
házunknak. Ezt a feladatot más azért nem tudja elvégezni helyette, mert csak 
az evangélikus egyház végzi érdektelenül. Egyháztmk pusztán Isten iránti 
hálából akar segíteni a szükségben levőkön; nem áltatja magát s a világot 
azzal, hogy meg lehet valósítani emberi erőlködéssel Isten uralmát, és nem 
akar gyámkodni sem az állami hatalom felett. 

4. „A világ végezeté ig ." Jézus Krisztus parancsából ma is 
vannak hirdetői evangéliumának, és ma is vannak, akik hisznek 
Őbenne. Krisztus e világ végéig él és munkálkodik az anyaszenteg>'-
házban. (Máté 28, 20.y 

Az egyház külső körülményei, életének jelenségei, munkájának 
formái változhatnak. Ma különösen feltűnő változásokat él á t az 
e.gyház. Egyes állami egyházi szervezetek helyébe hitvalló egyháyÁ 
közösségek lépnek; a mis.szió eredményeképpen keletkezett fiatal egy
házak önállósulnak, és a színes keresztjének felülmúlják buzgóság
ban az európaiakat ; itt-ott elvesztik névleges tömegeiket , az egyhá
zak, de nyernek helyettük élő tagokat ; lelkészek híján gyülekezeti 
tagok válhűják az egyház evangéliumhirdető s zo lgá l a t á t . . . „Az egy 
aniiaszentegyJiáz örökké megmarad." 

Az evangélikus egyház mai helyzetében sok szép példájái látjuk an
nak, hogy miképpen rendel üra. Jézus Krisztus munkásokat. A távoiievő 
lelkészek helyett sokfelé feleségeik intézik a gyülekezet ügyeit, az isten
tiszteleten pedig ú. n. lektorok végzik az igehirdetést. Lektoroknak nevezik 
azokat a férfiakat, akiknek nincsen teológiai képzettségük, de a Bibliában 
s az egyházi tanításban járatosak, és megbízatás alapján kész prédikációkai 
olvasnak fel a gyülekezetekben, „csakhogy minden módon" (Fii, 1, 18) han
gozzék az evangélium, s az evangélium hallásából hit támadjon és így épül-
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jön az Jiiyaszenlegyliáz. iiivalásüs kánlorok helyébe hasonlóképpen sokfelé 
lépnek a gyülekezet egyszerű műveltségű iagjai. A vallástanilásbaii s ar 
egyház több; munkaágában is buzgón vesznek részt mindenfelé ;Í szolgá
latukban akadályozott leikészek helyett a gyülekezet élö tagjai. 

Az Ágostai Hitvallás a VI. cikkben mondja az egyházról: .Hasonló
képpen tanítják, hogy az egy anyaszentegyház örökké megmarad." 

Szépen mondja az .4gosiai Hitvallás Védőirata: , . . . Nem esünk lehát 
kétségbe, hanem ludjuk, hogy az egyház mégis megmarad, és tudjuk, hogy 
bármily nagy is az istentelenek száma, az egyház mégis fennáll, és Krisztus 
megtartja azt, amit az egyháznak Ígért; megbocsátja a bűnöket, meghallgat^ 
adja a Szentlelket . . ." 

38. Az evangélikus egyház tanítása. 
Az evangélikus egyház mai életének rajza miagában foglalja az egyház 

tanítását is. Sot csak ezzel válik teljessé. A külső körülmények és az élet 
jelenségei változhatnak, de az egyház tanítása állandó. ,Mégha módosulnak 
is időnként a kifejezései, tanalma ugyanaz, mert Isten kinyilatkoztatását 
nyújtja rendszeres formában. 

1. Isten gyermekei vagyunk. Lifen úyíj szeretett minket. Itogy 
eyy.szüldtt Fiáért^ Jézus Krisztusért kiengesztelődött irántunk^ bűnö
sök iránt. Jézus lírisziiis^ a mi Urnnk minket^ elveszett és elkárho
zott emberekei megváltott és megszabadított minden bűntől, a halál
bél és az ördögnek hatalmából. Isten Szent Lelke pedig hitet ad 
nekitnk, hogy ez által mienk legyen Jézus Krisztus Urunk váltsága: 
hogy a jelenvaló világon gyermekként bízzunk viennyei Atyánkban^ 
ingyen kegyelméért hálából és szeretetből engedelmeskedjünk neki, 
•reménységgel várjuk a végső ítéletre jövő Jézus Krisztust^ a mi 
Urunkat^ és hogy tgykőr Isten új világában részesei legyünk a tel
jes üdvösségnek. 

1. a) Menntjei Atyánk, a mindenható Istun teremtette a" világot. 
Ö teremtett minket is. Ö tar t fenn és kormánvoz mindenkit és min
dent. Ö szabta meg a világ rendjét, a termesze, törvényeit. Min-
demiek, a népek életének is szabad Ura. Mindent Ö cselekszik. 

]\Iinkct arra teremtett , hogy Öt dicsőítsük, Neki szolgáljunk és 
mint az Ö gyermekei részt vegyünk uralmában és munkájában. Mi 
azonban nagyravágyásból bűnbe estünk, mert olyanok akar tunk lenni, 
mint az Isten. Ez által elszakadtiuik az Istentől. Méltatlanok let
tünk az istenfiúságra. Rászolgáltunk arra , hogy elpusztuljunk. El-_ 
lenségünk lett a temiészet. ránk szakadt minden baj , nyomorú.ság, 
betegség, szenvedés, halál, az cmbei'ek közti irigység, gyűlölség és 
ellenségeskedés. Isten haragja ez raj tunk. Nem segíthetett ra j tunk 
semmiféle eniberi igyekezet. Hogy ezt Ix-lássuk, adta Is ten a tíz 
parancsolatot. 

1. b) Isten Fia azonban emberré lett értünk. ^legtanított mia-
ket, hogy egyedül Ö a mi üd\össégünk: Ö az út vissza Istenhez, 
Ö a mi isazságunk Isten előtt. Ö az örök élet forrá,sa. Meghalt a 
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kereszten bün-eink bocsánatára. Feltámadt, liogy ezentúl mi is új 
életben járjunk. Urunkká lett. Felment Isten jobbjára, résztvesz 
Isten mindenható uralmában. Onnan majd eljön, hogy mindenkit; 
élőt és holtat megítéljen. Addig keg.yelmesen uralkodik rajtunk. 
W'lünk Tan az anyaszentegyházban: 0 szól hozzánk az igében, Ö 
közli magát: szent testét, és vérét az úrvacsorában bűneink bocsá
natára. 

1. c) Isten Szent Lelke az anyaszentegyházban hirdeti a lel
készi (igehirdetői) szolgálat által az evangéliumot és nyújtja a ke
resztségét és az úrvacsorát. A gyülekezetekben összegyűjti a Krisztus 
Jézusban hívőket. Őket ott megszenteli és az igaz hitben megtartja. 
A hívők = szentek közösségében élve, naponként vesszük bűneink 
bocsánatát, és Istennek engedelmeskedünk. A Szentlélek ajándéka
képpen hisszük, hogy a végső napon feltámadunk; reméljük, hogy 
a mi Urunk Jézus Krisztus irgalomból részeseivé tesz minket az örök 
életnek: színről-színre látjuk majd mennyei Atyánkat és vég nélkül 
dicsérjük és imádjuk Öt az új ég és új föld világában. Ez a remény
ség táplálja bizüdalmunkat Isten gondviselésében. 

Isten Szent Lelke munkálkodik a Bibliában, Isten benne foglalt 
igéjét hatékonnyá teszi minden ember üdvösségére. 

2. Mi bűnös, egyedül Isten atyai irgalmasságából megigazított 
emberek a tíz parancsolatból látjuk meg, hogy magunkban senunik 
vagyunk, és hogy mit kell Isten akarata szerint cselekednünk. Mert 
Isten erre is adta a parancsolatokat. Istennek osztatlan tisztelettel, 
gyermeki szent félelemmel, teljes szeretettel és feltétlen bizalommal 
tartozuiüv. Öt minden szüiíségünkben segítségül kell hívnunk imád
ságunkban. Szent igéjét örömmel kell hallgatnunk és tanulnunk. Ma
gunkról; minden javunkról számot kell Neki adnunk. Szeretnünk 
kell embertársainkat: meg kell bocsátanunk nekik mindazt, amivel 
vétkeztek ellenünk, és egymás javára kell élnünk azon a helyen, 
amelybe Isten állított minket, tehát hivatásunkban, családunkban 
és tágabb cmbcí'i közösségünkben. Röviden: A Krisztusban való 
(keresztyén) élet forrása a bűnbocsánat, hála és gyermeki bizoda
lom ; szabálya Isten igéje; tartalma Isten és embertársaink szQje-
tete; célja Isten dicsősége és embertársaink java. 

3. Krisztus anyaszentegyházának azt a történeti valóságát, 
amelyben az evangéliumot tisztán lűrdetik és a keresztségét és az 
úrvacsorát Krisztus Urunk rendelése szerint szolgáltatják ki, rövi
den evangélikus keresztyén egyháznak mondjuk. így különböze etjük 
meg más keresztyén egyházi közösségektől. 

Isten az evangélikus keresztyén egyházban bőségesen közli ve
lünk atyai irgalmasságát; testvéri közösségre hívott el és gyűjtött 
össze minket, és részesít minket az istenfiúság minden áldásában: 
a gyermeki bizodalom boldogságában, az egymás javára való szolgá
lat készségben, az emberek előtti bizonyságtétel erejében. Az egyház 



Krisztus nyája; főpásztora Krisztus maga; az igehirdetői szolgálat 
útján szeretettel terelget minket az örök életre. Mi pedig mindezért 
hálából híven ragaszkodunk az evangélikus keresztyén egyházhoz. 

A gyülekezetet Isten Lelke ajándékának és munkahelyének te
kintjük, az istentiszteleten örömest hallgatjuk az evangéliumot és 
vesszük az úrvaesorát. A keresztségért mindennap köszönetet mon
dunk mennyei Atyánknak. A bűn ellen harcolunk, bűneinket meg
bánjuk, és ahhoz méltóan élünlí, hogy Isten gyermekei vagyunk. 
Gyermeki szívvel imádkozunk. Magános, áhítatunkban alázatosan ol
vassuk a Bibliát, Isten igéjét. 

Az egj'házban való életünlí tesz minket erőssé, hogy híven vé
gezzük kötelességeinliet családunkban és nemzetünkben. A hívők 
áldott közössége erőforrás számunkra, hogy vigasztalódva és türe
lemmel viseljük a jelenvaló világ minden nyomorúságát, a gyászt, 
árvaságot, emberi gonoszságot, természeti csapást, történelmi sors-
fordulatokat, a könnyet és szomorúságot. Békességgel és reménység
gel várjuk Isten új teremtését. 

Az evangélikus keresztj'én egyházat, kivált gyülekezetünket min
den munkájában- támogatjuk, sőt abban tehetségünk szerint részt 
veszünk. Az evangélikus keresztj-én egyházhoz való hűségünket azzal 
is megbizonyítjuk, hogy test szerinti utódainlvat az evangélikus ke
resztyén egyházban igaz keresztyén neveléssel meggyökereztetjük. 
Így teljesítjük kötelességünket, hogy ahhoz az egyházhoz kapcsoljuk 
életüket, amelyben az evangéliumot tisztán hirdetik és a kereszt
ségét s az iirvacsorát Krisztus rendelése szerint szolgáltatják ki, tehát 
amelyben megadják a tisztességet Isten mindennél feljebb való ke
gyelmének. 

,,Hálákat adunk az Atyának, ki alkalmasokká tett minket a 
szentek örökségében való részvételre a világosságban; aki megszaba
dított minket a sötétség hatalmából, és általvitt az Ö szerelmes Fiá
nak országába; Kiben van a mi váltságunk az Ö vére által, bűneink
nek bocsánata; Aki képe a láthatatlan Istennek, minden teremtmény
nek előtte született, mert Őbenne teremtetett minden, ami van a 
mennj'ekben és a földön, láthatók és láthatatlanok, akár királyi szé
kek, akár uraságok, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok; min
denek Ő általa és Őreá nézve teremtettek, és Ö előbb volt minden
nél, és minden Őbenne áll fenn. És Ö a feje a testnek, az egyház
nak . . .••' (Kol. 1, 12—18/a.) 
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39. Az evangélikus egyház szolgálata. 
Az evangélikus egyház élete ma is szolgálat. Szolgálatát re

ménységgel végzi; bizonyos abban, hogy semmiféle hatalom nem 
iDUsztíthatja el. Minél hívebben végzi szolgálatát, annál inkább ül
dözi a világ. De az egyházat nem akadályozza szolgálatában keresztje; 
bírja Ura ígéretét, hogy ,,a pokol kapui sem vesznek rajta diadalt" 
(Máté 16, 18j. Az egyház fennmarad és hirdeti az evangéliumot 
a világ végéig. 

V. ö.: I. kölet 1. fejezet 2. pontja, II. kötet 37. fejezet 4. pontja. 
1. Az evangélikus egyház szolgálata az én életemben. Isten 

-Szent Lelke az evangélilíus egj'ház szolgálata útján hívott el engem 
a Krisztusban hívők közösségébe. A keresziségben Isten gyermekévé 
lettem. A vaUásiantíásian megtanultam a Szentírás tartalmát, az 
egyház tanítását és történeiéí. Az istentiszteleten hallom Isten igé
jét, testvéreimmel szent közösségben imádkozom, énekelek és hitemről 
vallást teszek. Kezembe kaptam mindennapi olvasmányul Isten igé
jének könyvét, a Szentírást. Az úrvacsoráhan Jézus Krisztus testét 
és vérét veszem bűneim bocsánatára. Tagja vagyok egy helyi gyüle
kezetnek; ennek minden tagja testvérem az Úrban. 

Az evangélikus egyház szolgálata végigkísér egész életemen. 
3.1egáldja házasságomnt; magához öleli és az evangélium tiszta köz
lésében réíjzesíti gyermekeimet. Meg próbáltat ásoviban Isten gond
viselő szeretetével vigasztal. Hitvallásomban erősít. Halálomkor hir
deti a feltámadás és az örök elet ígéretét, és megáldja síromat. 

Szolgálatának sommája, hogy rendbe hozza viszonyomat Isten
hez, mennyei Atyámhoz Jézus Krisztus evangéliuma által. 

2. Az evangélikus egyház szolgálata nemzetem életében. Az 
evangélikus egyház sokfele szolgálatot tett és tesz nemzetemnek. De 
a legnagyobb szolgálatot azzal végzi, hogy az evangélium hirdetésé
vel helj'reállítja a nemzet tagjainak gyermeki viszonyát a nemzetek 
Teremtőjéhez és Urához, Istenhez. Az evangélikus egyház híí tagja 
valóban teljesíteni tudja a nemzet tagjainak kötelességét. 

Az evangélikus egyház a tíz parancsolat hirdetésével tisztítja 
és erősíti a nemzet erkölcsét^ a bűnbocsánat hirdetésével lehetőséget 
ad a nemzeti megújulásra^ a megtérésre való felhívással megmenti 
a nemzetet a pusztulástól. 

Az evangélikus egyházat ebben a szolgálatában sem akadáh'ozza, 
hogj' hazánkban jelenleg kisebbség a történelmi egyházak között. 
Isten előtt nem számít, hogy kisebbség vagy többség-e az egyház. 

3. Az evangélikus egyház szolgálata a keresztyénségben. 
Az evangélikus egyháznak a keresztyénségeii belül az a leg-

naüTobb hivatása, hogy tisztán és nyíltan hirdesse Isten egyedül 
üdvözítő kegyelmét. Jézus Krisztus osztatlan királyságát. Hivatása, 
hogy egj-esít.se mindazokat a keresztvéneket, akik vallást tesznek 
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JéziTs Kriszti«3 evangéliumáról. E szolgálatban nem hátráltatja a sok
féle egyházi közösség megnemértésc és támadása. 

A Magyarországi Evangélikus Egyliázra sajátos összetettségénél fogva 
még az a különleges hivatás is vár, hogy az ökumenikus (egyetemes egy
házi) kapcsolatokat erősen ápolja, és az egyház egységéről s egyetemes
ségéről tanúbizonyságot tegyen. Kisebbségi helyzete megmenti az önliittség-
től, magabízástül, elzárkózástól. Szórványjellege tág lehetőséget ad neki 
arra, hogy az egész országban prédikálja az evangéliumot; minden szór
vány mustármag, liatalmus gyülekezetté válhatik. 

4. Az evangélikus egyház szolgálata a világban. Az evangé
likus egyház a világban is Isten üdvözítő evangéliumának hirdetésé
vel végzi a legnagyobb szolgálatot. Az evangélium ugyanis minden
kire tartozik. Isten akarata mindenkit kötelez. Isten ígérete minden
kinek szól. Krisztus egykor minden embert megítél, akár keresztyén 
volt e világban, akár nem. S addig is mindenkit elér bűne büntetése. 
Mindenkinek szüksége van a szabadulásra a gonosz hatalmából. 

Az evangélikus egyháznak e szolgálata a misszió. Az egyház 
helyzetéből folyik, hogy elsősorban azok közt hirdeti Krisztus ural
mát és gyarapítja a hívek közösségét, akik térben közel vannak 
liozzá, és akik vagy maguk keresztj'ének, vagj' akiknek az elődei 
keresztyének voltak. De az egyház munkáját nem szabják meg földi 
határuk. Személyválogatás nélkül minden népnek tanítja az igét. 

5. Az evangélikus egyház szolgálata az én szolgálatom. Az 
egyház a hívek közössége. Ebből következik, hogy az egyliáz mun
kája nem egyesek feladata, hanem az enyém is. Az egyház szolgálatát 
én is végzem. Közvetlenül így végzem: Résztveszek gyülekezetem 
életében és munkájában, bizonyságot teszek Krisztusról és egyháza
iból családom és a rámbizottak előtt, és ha különleges megbízásra 
hív el az egyház, azt készséggel és alázatosan vállalom és végzem 
(ilyen különleges megbízatás pl. a lelkészi, tanítói, tanári, presbi
teri, diakonisszái, diakonusi, egj'esületi szolgálat). Közvetve pedig 
így: Vállalom a felelősséget az egyház szolgálatáért, imádkozom érte, 
adakozom az egyház anyagi szükségeire, támogatom az egyházi mun
kában állókat, egyházi szervezeteket, egyesületeket és intézményeket. 

Az evangélikus egyház története ma bennem is folytatódik* 
„Annak pedig, AJn véghetetlen hőséggel mindeneket megcsele

kedhetik, feljebb, hogy nem mint kérjük vagy elgemdoljtik, a miben
nünk munkálkodó erei szerint, annak legyen dicsőség az egyházban 
a Jézus lírisztn.'ibnn nemzetségről-nemzetségre örökkön örökké. Ámen. 
(Efez. 3, 20—21.) 
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