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BEVEZETÉS

1993 óta foglalkozom a Magyarországi Evangélikus Egyház (MEE) 1945–1989 közö i 
történetével a teológia, az egyházkormányzás és a külöldi kapcsolatok téma-
körében. Az eleinte kizárólag saját munkahelyemen, az  Evangélikus Országos 
Levéltárban végze  kutatás később két világi levéltárban – a  Magyar Országos 
Levéltárban, illetve az  Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában – foly-
tatódo . Mindezekhez természetes módon csatlakozo  a vizsgált időszakban, 
majd azt követően, végül az 1989-es fordulat után megjelent egyházi és világi 
kiadványok á ekintése. 

A munka során egyre markánsabban rajzolódo  ki elő em az általam addig 
csak hallomásból és felszínesen ismert Ordass Lajos evangélikus hitvalló püspök 
alakja, első és második aktív püspöki szolgálata, illetve a két – rövidebb és 
hosszabb – ideig tartó belső emigrációs korszaka. 1989 elő  csak személyét 
és munkásságát elmarasztaló egyházi és világi megszólalások történtek Ma-
gyarországon. Levéltári kutatások sem árnyalták a képet. Külöldön a  Hitből 
Élünk, az  Erős Vár, az  Útitárs, majd a  Koinonia című magyar evangélikus lapok 
jelente ek egyfajta ellensúlyt ebben a hazai negatív egyoldalúságban. Kiadvá-
nyaik azonban nem juto ak el kellő mértékben az érdeklődő hazai szűkebb és 
szélesebb – egyházi és laikus – olvasótáborhoz.  Terray László 1984-ben norvég, 
majd később további nyelveken is megjelent Ordass-könyve, valamint az 1985-
től kiadásra kerülő úgyneveze  lila könyvek már jelentősebb köröket értek el. 
1989-et követően az  Ordass Lajos Baráti Kör által kiado  Ordass-művek, illetve 
Ordassról szóló munkák, valamint a kör folyóirata, a  Keresztyén Igazság folyta a 
az egyszerre feltáró és értékelő jellegű szolgálatot. Ifj.  Rőzse István volt az első, 
aki állami források alapulvételével, a keresztyén egyháztörténetírás szabályait 
szem elő  tartva írt könyvet Ordass Lajos két legközelebbi munkatársának 
kálváriájáról. Az a reménységünk, hogy az  MEE Tényfeltáró Bizo sága sem 
hagyja fi gyelmen kívül ezeket a szabályokat. Legújabban David  Baer amerikai 
evangélikus morálteológus angol nyelvű disszertációja, illetve a belőle készült 

Ordass 00.indd   13Ordass 00.indd   13 2012.11.10.   15:02:162012.11.10.   15:02:16



14

 B

könyv jelente  újabb továbblépést mind az Ordass-kutatás, mind pedig a ma-
gyar evangélikus egyház második világháború utáni története szempontjából.

Ezen a há éren kapcsolódtam be a munkába. 2001-ben – két volt professzo-
rom biztatására – jelentkeztem az  Evangélikus Hi udományi Egyetemen folyó 
PhD-képzésre. A képzés ideje ala  Amerikában, Gen en és Berlinben egyházi 
és világi levéltárakban végeztem kutatásokat. Részt ve em hazai és külöldi 
konferenciákon, magyar, német és angol nyelven jelentek meg tanulmányaim. 
Disszertációmat 2006 novemberében, Ordass Lajos második aktív püspöksége, 
illetve a magyar forradalom és szabadságharc ötvenéves évfordulójának évében 
védtem meg Ordass Lajos második, aktív püspöksége – A Magyarországi Evangé-
likus Egyház 1956 és 1958 közö i története címmel. 

Ezt követően kaptam ajánlatot a disszertáció könyv alakban történő meg-
jelentetésére. Ekkor határoztam el, hogy kibővítem a munkát egészen Ordass 
Lajos 1978-ban bekövetkeze  haláláig. Időközben előkerült a négyezer oldalas 
Ordass-napló, amelynek hosszabb része az 1958-tól kezdődő időszakot foglalja 
magában. Ezért úgy határoztam, hogy két kötetben írom meg a történteket. 
Az első kötetben – amelyet az olvasó most tart a kezében – az 1945 és 1958 
közö i időszakkal foglalkozom. Az evangélikus hitvalló püspöki szolgálatot 
és sorsot igyekeztem egy szélesebb világ- és magyar történelmi, illetve magyar 
evangélikus, református és római katolikus egyháztörténelmi keretbe elhelyezni. 
A második kötetben Ordass Lajos második – ezú al végleges – belső emigrációs 
korszakának úgyneveze  árnyékpüspöki szolgálatát kívánom feldolgozni az első 
kötetben meghatározo  perspektívában gondolkodva. Mindkét történetnek 
vannak egyszerre elszomorító és felemelő részei, azonban mind a feltárás, 
mind a megismerés kötelező feladat. Ugyanis teológiai, egyháztörténeti tisztázás 
nélkül nem lehetséges belső – az egyes keresztyénekig és a gyülekezetekig menően 
érezhető –, egészséges megújulás. A teológiátlan ébredés, az egészséges lutheri 
kegyességet nélkülöző evangélikus teológia további erőltetése melle , a múlt 
eredményeivel és kudarcaival bátran szembenézni nem merő, őszinte személyi 
és közösségi vizsgálat nélkül csak az egy helyben topogás, illetve egy veszélyes 
lejtmenet áll elő ünk alternatívaként. Az elmúlt húsz évben mind a világi, mind 
az egyházi birodalmak és a hozzájuk tartozó kormányzások területein súlyos 
botladozások történtek, amelyek totális újragondolást tesznek szükségessé. Az 
evangélikus egyházak nagy privilégiuma az, hogy e két területről évszázadok óta 
el- és nem szétválasztásban gondolkodnak. Ezen a há éren fi gyelmeztethetik a 
világot Isten ma is érvényes törvényeire és permanens módon folytatódó Úr 
voltára, és nyújthatnak egyszer közvete , máskor közvetlen segítséget az éppen 
aktuális feladatok meglátásához és elvégzéséhez. Az egyházat viszont abban 
erősíthetik meg, hogy csak az Isten Fiához, a megfeszíte  és feltámado  Jézus 
Krisztushoz kötődő hűséges hitben és a neki való engedelmességben válhatnak 
magától gyümölcsöt termő, vonzó közösséggé. 
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Bevezetés

Evangélikus keresztyén egyháztörténészként – a világi és keresztyén egy-
háztörténet-írás szabályait egyszerre szem elő  tartva – evangélikus hitemre, 
hitvallási iratainkra és nem utolsó sorban a józan észre támaszkodva írtam meg 
munkámat. Azzal a reménységgel bocsátom útjára, hogy hívő és nem hívő 
olvasóim megtalálják benne a szükséges kapcsolópontokat, és megértik, hogy 
ezekhez a dolgokhoz – legyen szó a történetről magáról vagy a benne rejtőző 
morálteológiai üzenetről – mindnyájunknak köze van. 

Végül szeretném elmondani a köszönet szavait. Elsősorban munkahelyem, 
az  Evangélikus Országos Levéltár, továbbá a könyv kiadását támogató evangéli-
kus gyűjtemények, a Déli Evangélikus Egyházkerület, az  Ordass Lajos Alapítvány, 
valamint a kiadást vállaló Luther Kiadó felé. Köszönöm lektoraim:  Giczi Zsolt, 
 Tőkéczki László és  Várszegi Asztrik gondos munkáját, szakszerű megjegyzéseiket, 
 I zés Réka és  H. Hubert Gabriella nyelvi helyességet ellenőrző szolgálatát.  Rőzse 
Istvánnak köszönöm az előszó, Helmut David  Baernek az utószó megírását. Előbbi 
Ordass Lajos életét is összefoglalja, püspöki szolgálatának megkezdéséig. Utóbbi 
viszont az ordassi életmű mai üzenetének összefoglaló értékelése.

Hálásan köszönöm Ordass Lajos unokájának, Czellecz Annának, hogy a csa-
ládi fotótárból eddig még nem láto , Ordass Lajosról készült képeket is ren-
delkezésemre bocsáto .

Végül, de nem utolsósorban tisztele el és megbecsüléssel tekintek arra a 
heroikus munkára, amelyet a kötet szöveggondozói,  Petri Gábor és  Miklósné 
Székács Judit végeztek.

Budapest, 2011. augusztus 20-án, Szent István királyunk ünnepén

Böröcz Enikő
evangélikus lelkész, egyháztörténész
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ELŐSZÓ

„Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak.” (Jn 15,20)

D. Ordass Lajos evangélikus püspök önéletrajzi írásaiban visszaemlékeze  arra, 
hogy szinte születésétől kezdődően komor történések kísérték életét (betegség, 
nélkülözés, igazságtalanság, vele szembeni visszaélés), amelyeket később intő 
jeleknek is gondolhato .

Kétségtelen, hogy fi atalon ráébredt arra a valóságra, amire Jézus előkészíte e 
tanítványait abban az igében, amelyet az előszó mo ójaként idéztem. Jézus 
búcsúbeszédében feltárta mindazt, ami tanítványaira vár, de megmuta a azt 
is, hogy ő az Atyával és a Szentlélekkel egyetemben mindenkor, mindenü , 
minden élethelyzetben és minden küzdelmükben: egész szolgálatukban velük 
van s marad. Ebben a megtartó, éltető, megmentő közösségben a szolgálat s 
személy szerint mindnyájunk Ura Jézus Krisztus, akit követünk, mégpedig 
azon az úton, amelyet kinek-kinek kijelöl.

Ezen az úton lehetséges a szó szerint ve  üldözés, sőt elűzés, elkergetés. De 
Jézus kijelentése arra is vonatkozik, hogy őt követni csak következetesen lehet: 
a következményekkel számolva, arra törekedve, amit Urunk tűzö  ki célul – 
még akkor is, ha ez szenvedéssel jár, szenvedéssel járhat. Krisztus követése 
nem szűkíthető le egyszeri döntésre, hanem egész életünket magában foglalja, 
ebben naponként kell gyakorolni magunkat ( Luther szerint a hívő ember élete 
naponkénti megtérés).

A természetes emberi élethez képest Jézus Krisztus követése versenyfutás, 
mert küzdelem. Bizonysága és megmutatkozása ez annak, hogy Istennel 
közösségben, az Istennek tetsző élet a teljes, az igazi emberi élet. Vagy ha 
úgy tetszik: nagykorúvá az ember az Istennel való közösségben válhat, mert 
többek közö  a versenyzőnek először önmagát kell legyőznie. A versenyfutás 
azonban feltételezi, hogy van valóságos cél, és van valóságos célba érkezés. 
Amikor a versenyt kiírják, megnevezik a kupát, a „győzelmi babérokat”, 
a méltó jutalmat, amit egyáltalán kapni lehet – esetünkben ez nem más, 
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Előszó

mint Jézus Krisztus által az üdvösség, végül pedig az örök élet Isten örök 
királyságában.

Jézus arra is rávilágít, hogy tanítványainak, a gyülekezetnek, az egyháznak 
a sorsa ebben a mulandó világban össze van kötve az Isten igéjének sorsával: 
ha Jézus igéit megtartják, követik, megőrzik, vigyáznak rá, akkor a tanítvány, 
az egyház szolgálatát is elfogadják. Különösen nehezen látható ez a sötétség 
óráiban és korszakaiban (Lk 22,53), amikor a gonosz ugyancsak gondoskodik 
még arról is, hogy komor történések, szenvedések, kísértések és üldöztetések 
essenek rajtunk.

Böröcz Enikő egyháztörténész Egyházfő viharban és árnyékban – Ordass Lajos 
evangélikus hitvalló püspöki szolgálata 1945–1958 című művének első kötetét tartjuk 
a kezünkben. A legújabb kori hazai evangélikus egyháztörténetünk alaposabb 
megismerésében akar minket segíteni. A szerző lelkész édesapja és az idősebb 
lelkészek visszaemlékezései alapján részben ismerője, részben pedig maga is 
alanya, elszenvedője ennek a nehéz történelmi és egyháztörténelmi időszaknak.

A könyv szerzője azonban nem elégede  meg a puszta visszaemlékezéssel, 
hanem nagyon is alapos kutatást végze  honi és külöldi levéltárakban és 
Ordass Lajos hagyatékában. Kutatásait kiegészíte e a korszakkal és a püspök 
személyével foglakozó hazai és külöldi szakirodalom tanulmányozásával. Részt 
ve  tudományos konferenciákon, amelyeken a legújabb kutatási eredményeket 
tárták fel, és konzultációkat tarto  szakemberekkel, akik ezeknek a témáknak 
ismerői és sokszor elismert kutatói. Nemegyszer vállalnia kelle  a vitákat, hogy 
kutatási eredményeit érvényesítse, és hogy a szükséges korrekciók megtételére 
sarkalljon bennünket.

Könyvének időszerűségét az is növeli, hogy erről az egyháztörténeti kor-
szakról még mindig nem sikerült olyan határozo  képet alkotnunk, amely 
előbbre vinne a gyülekezeti és az egyházi munkában, valamint segítene jelen 
korunk, „i  és most” zajló egyházi életünk állandó reformációjában. Annál is 
inkább időszerű, mivel nem egyszerűen történészként kutatja a kérdéses kor-
szakot és Ordass Lajos püspöki szolgálatát, hanem lelkészként, teológusként 
az egyháztörténeti teológia síkján alkot képet a szóban forgó korszakról és 
az akkor szolgáló püspökről, akinek hitvalló megállása útmutató példa lehet 
számunkra. Még akkor is, ha a mi korunk néhány vonatkozásában más és más 
próbatételek, más kísértések is jelentkeznek, amelyek szintén eltántoríthatnak 
Jézus Krisztus követésétől.

Ordass Lajos püspöki szolgálatának 1945–1948 közö i korszaka viharban 
valósult meg, 1948-tól 1956-ig pedig árnyékba került. Az első perctől kezdődően 
éreznie és látnia kelle  az egyházat ért támadásokat. A könyv kifejti, hogy állam 
és egyház szét- és nem elválasztása egyre inkább az egyház állami gondnokság 
alá helyezését kezdte jelenteni, egyre inkább hatalmi eszközök bevetésével 
járt. Az egyház szabadságát, autonómiáját kezdték felszámolni. Az állam az 

Ordass 00.indd   17Ordass 00.indd   17 2012.11.10.   15:02:162012.11.10.   15:02:16



18

 E

egyházak megosztására törekede , hogy megakadályozza közös fellépésüket. 
A püspök mindezt világosan lá a. Mégsem igaz a vád, hogy Ordass Lajos ne 
kereste volna az állammal a kiegyezést. Az viszont igaz, hogy nem tudo  olyan 
megegyezést elképzelni, amely az egyház rovására jön létre, amely az egyház 
erőszakos leépítésére irányul. Tapasztalnia kelle , hogy az egyházon belül is 
erősödö  a megoszto ság: a kollaborálók és az „ahogy lehet” kompromisszumot 
keresők közö  őrlődö  saját szenvedő tanúságtételével, amely egyre inkább 
személyes kereszthordozást jelente .

Ilyen körülmények közö  végezte a gyülekezetek látogatását, az igehirdetői 
szolgálatot, teológiai állásfoglalásokat fogalmazo  meg és fordítói munkát 
végze . Felve e a kapcsolatot a külöldi keresztényekkel. Közö ük végze  
útja során materiális, szellemi, lelki segítséget kért és kapo  a gyülekezetek 
háborús kárainak felszámolására, teológusok, lelkészek, egyházi munkások, 
családok és rászorulók megsegítésére. Szívén viselte az egyházi intézmények 
ügyét, köztük az iskolák rendbetételét és modernizálását, az egyházon belüli 
megújulási mozgalmak és a diakóniai szolgálat munkáját. Még evangélikus 
egyházi kórház alapításának tervét is felvete e.

Ezzel szemben egyre több jele mutatkozo  annak, hogy az állam közvetlenül 
hogyan nyúlt bele az egyház életébe. A hatalom egyre kevésbé tűrte az egyház 
kritikáját saját tevékenységével kapcsolatban. Evangélikus há erű kádereit 
igyekeze  döntéshozó pozícióba ju atni az egyház belső életében. Ordass Lajos 
személye ellen egyre nyíltabbá váltak a támadások már a közegyházon belül 
is. Mindeközben országos ügyekben is intézkednie kelle . Olyan ügyekben, 
amelyek az egyházat és annak népét közvetlenül, személyesen érinte ék: az 
igazoló bizo ságok kérdése, perbe fogo  lelkészek és püspök ügye, németek 
kitelepítése, szlovák–magyar „lakosságcsere”, a békekötésben is szorgalmazo  
parlamentáris demokrácia és vallásszabadság ügye, koncepciós és kirakatperek, 
államosítások, állásvesztések és internálások.

A vihar végül saját személye körül kezde  tombolni: perbe fogták, előre 
kidolgozo  koncepció alapján elítélték, börtönbe vete ék, s már akkor is 
szere ék volna lemondásra kényszeríteni. Közben az evangélikus egyház és 
az államhatalom közö  megszülete  az egyezmény, amelyet a későbbiekben 
maga az állam rúgo  fel lépésről lépésre. A hatalomnak végül még az is 
sikerült, hogy egyházi különbírósággal ítéltesse el Ordass Lajost, megakadá-
lyozva ezzel a püspöki hivatalába való visszatérését. A börtönből szabaduló 
püspök és szolgálata „árnyékba” került. Ügyében akkor még külöldi egyházi 
vezetők álltak melle e. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy 1956-ban az államha-
talom felvete e rehabilitálásának kérdését, ami jogilag meg is történt, de 
gyakorlatilag az 1956-os nagy történelmi események gyorsíto ák fel ennek 
megvalósulását. A forradalom és szabadságharc leverése után a megszálló 
hatalom segítségével és az egyház vezetőinek közreműködésével megint 
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„árnyékba” szoríto ák Ordass Lajos püspököt. Ennek részletes feltárását is 
megismerhetjük az első kötetből.

A második kötet anyaga nagyrészt együ  van. Megjelenése a nyomtatásá-
hoz szükséges anyagi bázis megteremtésétől ügg. Alapítványi vagy pályázati 
lehetőséget nem sikerült eddig biztosítani. Az  Ordass Lajos Baráti Kör megszűnt, 
helyét az  Ordass Alapítvány foglalta el. A kiadás támogatásához mindazok össze-
fogására szükség volna, akik ezt a fajta, egyszerre teológiai és egyháztörténeti 
munkát fontosnak tartják.

A kétkötetes munka megismerteti velünk és részletesen elemzi Ordass Lajos 
két aktív püspöki és két részletben végze  árnyékpüspöki szolgálatát. Az előszó 
ehhez szeretné vázlatosan ismertetni a megelőző évtizedeket az Önéletrajzi 
írások, továbbá a politikai és egyházi környezet fi gyelembevételével.

Ordass Lajos 1901. február 6-án születe  Torzsán, „…Újvidék fele , ahol 
az újpalánkai […] vasút metszi a Ferencz József csatornát”. A település újkori 
történetét a török hódoltsági idő elnéptelenedése utáni, 1784-ben történt betele-
pítés határozta meg, amikor II. József idejében a Rajna menti Pfalzból érkeztek 
németek, mégpedig Ulmtól dereglyéken jőve le a Dunán („Donauschwaben” 
vagy „Türkische Schwaben”). Sokakat nem a kalandvágy vagy a jobb megél-
hetés hajto  erre a messzi öldre, hanem a szabad vallásgyakorlat ígérete és a 
nyugalmasabb élet reménye. Már akkor megmutatkozo , hogy egyesek hogyan 
használták ki mások nyomorúságát.

A falu történetén végigvonult a meggazdagodás szerinti elkülönülés, ami 
az élet több területén megmutatkozo . A házasságnál is fő szempont le  az 
anyagi helyzet, felütö e fejét az egykézés, majd a „gyermekházasság”, amikor 
a fi úk katonaköteles kor elő , a lányok tizennégy év ala , külön engedéllyel 
házasodtak össze.

Egy-két öldbirtokos melle  néhány nagygazda kivételével a falu átlagos 
anyagi helyzetűnek volt mondható. Az önálló gazdálkodók vagy iparosok saját 
házaikban laktak. Nagyon szegények csak a szenvedélybetegek körében akad-
tak, akik saját hibájuk következményeként kerültek nehéz helyzetbe. További 
társadalmi rétegződést a vallási helyzet okozo . A gondozo  főutcán egymással 
szemközt álltak az evangélikus és a református (korábbi szóhasználat szerint 
az ágostai és helvét hitvallású evangélikus) templomok. „Ezt az elkülönülést 
legjobban a túlzo an nagy számban lévő korcsmáknál lehete  megfi gyelni” – 
ahogy erről kesernyés humorral emlékeze  vissza.

Pedig a közösség fontos a mindennapi élet szempontjából éppen úgy, mint a 
gyülekezet, az egyház élete szempontjából. Azt is lá a, hogy a gyülekezeti kö-
zösség építőleg és megújítóan hat a település közösségére, hiszen az egyházban a 
közösség egyszerre jelenti a Jézus Krisztus által Istennel megvalósuló és ezen ke-
resztül az egymással ápolt testvéri közösséget. Azonban ha a mindennapi életben 
teret engednek az elkülönülésének, az az egyházban is leépülést eredményezhet.
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A második világháború tragédiájáról, ami végül az evangélikus templom 
pusztulását is eredményezte, fájdalmas szívvel emlékeze  meg. 1944 őszén 
kocsitábor indult útnak, s a kétségbeese  emberek mindent hátrahagytak, amit 
atyáik verejtékkel szereztek, de amit „bálványukká ava ak”. És a templom? „Már 
akkor pusztult el, amikor az Isten iránti hűségről elfeledkeze  falu lakossága 
vasárnapról vasárnapra üresen hagyta.”

A munka fontosságát és értelmét korán megtapasztalha a. A falu népe pél-
dás szorgalmú. A község szerencsés fekvése és a jó öld hozzájárult munkájuk 
eredményességéhez. Még az első világháború elő  állami kísérleti rizstelepet 
hoztak létre, és Magyarországon az i eni gazdák az elsők közö  kezdtek el 
rizst termeszteni jó eredménnyel. Az álla enyésztés területén sem maradtak 
el. Országos kiállításokon díjakat nyertek.

Ehhez kapcsolódo  családjának evangélikus életszemlélete, amelyben a leg-
fárasztóbb munka is istentiszteletnek számíto . Időskorában is visszaemlékeze  
arra, hogy amikor édesapja selyemgubóbeváltást vállalt, húgával addig nyag-
ga ák, amíg nem kaptak a szokásos formában lepkepetét, és nem kezdhe ek 
bele selyemhernyó-tenyésztésbe, naponta gondozva a hernyókat, friss eperle-
velekkel táplálva őket bebábozódásukig. A gubók beváltásakor nagy örömük 
volt, mert „jövedelmükből” még cipőt is vehe ek, ezzel is segítve szüleiket. 
Kive e részét a kerti munkából, dolgozo  a szőlőben, majd idősebb korában 
segédkeze  édesapjának a méhesben. A kemény próbatételek idején ezeknek 
az ismereteknek nagy hasznát ve e.

Édesanyja hímző-kötő tanfolyamokat tarto  lányoknak és asszonyoknak. 
Ő is megtanult kötni. Később, amikor politikai üldözö ként családjával együ  
bizonytalan anyagi helyzetbe került, felhasználta ez irányú ismereteit, s meg 
tudo  birkózni nemcsak a sálak kötésével, hanem a papucskészítéssel is.

Édesapja,  Wolf Arthur Korompáról, a Szepességből származo . Amikor 
Torzsán megüresede  az evangélikus kántortanítói állás, megpályázta azt. 
A Hernád völgye és a Gömör–Szepesi-érchegység vadregényes tájairól került 
a Nagyalöld Duna–Tisza közi területének déli részére, ahova hivatástudata 
irányíto a. Édesanyja,  Steinmetz Paula viszont dél-magyarországi, zsablyai 
születésű volt.

Szüleiről megemlékezve kiemelte, hogy édesapja nemcsak alkalmazo  volt az 
egyháznál, hanem benne élt az egyházban. Komolyan ve e hivatását. Édesanyja 
sem felszínesen vallásos, hanem evangéliumi hitével a család élethordozó ereje 
le . Szülei valósággá tudták tenni, hogy hajlékukban jelen van, „velük együ  
lakik” Isten. Amikor megle  korában megemlékeze  arról, hogy élete során ho-
gyan lá a meg világosan Isten ujját és gondviselő intézkedését, szülei nevelését 
hangsúlyozta, és azt a felismerését, hogy „éppen a csöndes hallgatásban szólal 
meg Isten a legvilágosabban”. Egész életéről azt vallo a, hogy „az szüntelenül 
Isten irányítása ala  állo ”.
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Kisgyermekkora óta édesapjával ment templomba az orgona elkülöníte  he-
lyére, ahol édesapja kántori teendőit lá a el. Megtanulta a liturgia jelentőségét 
és az ige, az igehirdetésre fi gyelés fontosságát. Számára az volt igazi vasárnap 
vagy ünnep, amikor templomba mehete . Nagy tehertétel volt számára később 
börtönben vagy félreállíto  korszakában, amikor elve ék tőle ennek lehetőségét.

Megtanulta becsülni az egyház látható valóságát, a gyülekezetben való 
munkálkodást, a lelkészi szolgálatot. Későbbi írásaiban nagy szerete el állíto  
emléket gyülekezetük lelkészének, tanítóinak, tanárainak és teológiai pro-
fesszorainak. Édesapján keresztül tanulta meg, hogy a lelkész és a gyülekezet 
tanítóinak együ működése mennyire áldásos a gyülekezet életében, és milyen 
sok segítséget nyújthat egy egész falunak az élet minden területén. Ez későbbi 
lelkészi és püspöki szolgálatában hozo  döntéseire is hato .

A hat gyermek, három fi ú és három leány közö  ő volt az ötödik. Önéletrajzi 
írásaiban emlege e, hogy szigorúan nevelték őket. Visszatekintve mégis színes, 
gazdag és boldog gyermekkorra emlékeze , még akkor is, ha anyagi téren csa-
ládja körülményei szerények voltak, és szigorú beosztással, takarékosan kelle  
élniük. Ez végigvonult egész életén.

Édesapja magával hozta a Felvidékről a természet ismeretét és szeretetét. 
A kirándulások, a ürdés, az úszás mind hozzátartoztak gyermekkorához, 
egészen a vadászatig, a „ürjezésig”, ami egyszerre jelente  élelemkiegészítést 
és ornitológiai megfi gyelést.

A szülői ház formálta az iskolához és tanuláshoz való viszonyát. Már iskolába 
járás elő  együ  játszo  a kisdiákokkal. Később o hon érezte magát az iskolá-
ban, ahol oszto  tanmenet szerint, de részben összevont évfolyamokkal (I. és 
II., III és IV., valamint V. osztályban) folyt az oktatás. Édesapja az V. osztálynak 
volt a tanítója. A hitoktatás is az iskolában folyt. Az iskola fenntartója a helyi 
evangélikus gyülekezet, ami nagy anyagi terhet jelente  a helyi egyháznak, 
és a tanítóknak még így sem biztosítha ak kiugró javadalmazást. Aki tanítói 
pályára lépe , az – szomorú kivételtől eltekintve – hivatástudatból te e. A pá-
lyázati forma lehetőséget nyújto  arra, hogy a helyi viszonyokat is számításba 
véve, a legmegfelelőbb pedagógust válasszák képesség, ráterme ség és egyházi 
elköteleze ség tekintetében. Későbbi kiállása az egyházi iskolák melle  ezekből 
a gyerekkori élményeiből is táplálkozo .

Idősebb gyermekként, édesapja kellemetlenségei révén kezdte megismerni 
az egyházi iskolaügy árnyoldalát, egészen az esetleges visszaélésekig akár 
az iskolafenntartó, akár a pedagógus részéről. Különösen elszomoríto a a 
lelkész és a tanító, a tanári kar közö i súrlódások jelentkezése. Nem tarto a 
szükségszerűnek az ellentéteket és a belőlük fakadt súrlódásokat, hanem azok 
tisztázását és orvosolását hangsúlyozta. Püspöki szolgálatában ez a szándék 
jól megfi gyelhető.  Reményik Sándor Templom és iskola című versének soraival 
lehetne legjobban összefoglalni az 1948-ban az evangélikus iskolákat is érintő 

Ordass 00.indd   21Ordass 00.indd   21 2012.11.10.   15:02:172012.11.10.   15:02:17



22

 E

államosítással szembeni törekvéseit: „Ne hagyjátok a templomot, / A templomot 
s az iskolát!”

Mélységesen elszomoríto a, amikor azt lá a, hogy pedagógusok és lelkészek 
közé mesterségesen éket vertek. Ceglédi lelkészként megtapasztalha a a tanítók 
közö i ellentétek romboló hatását is. Szülőfalujában és a gyülekezetben élt a 
„cseregyerek”-hagyomány. Az evangélikusoknál Orosházáról jö ek német szóra, 
és a torzsaiak odamentek magyar szóra. Továbbtanuláskor szóba jö  a szarvasi 
és bonyhádi gimnázium és tanítóképző a közeli tanintézetek melle . Sokszor 
azonban az anyagi lehetőségek határt szabtak a tervezgetéseknek.

Torzsa soknemzetiségű település is volt egyben. Legtöbben több nyelven 
beszéltek. Németek melle  magyarok, szerbek melle  más szláv nemzetiségű-
ek is éltek a faluban, és ebben a színes közösségben, az egymásra utaltságban 
alakult ki hazaszeretete, amellyel mások érzését vagy érzékenységét soha meg 
nem sérte e. Tragikus, sorsdöntő korszakokban soha nem tévedt be a vallási, 
nemzeti vagy osztályalapon meghirdete  gyűlölködők politikai vagy ideológiai 
csoportosulásába, sőt határozo an és bátran tudo  fellépni ellenükben és az 
üldözö ek segítségére lenni.

Megemlékeze  viszont arról is, hogy az akkori magyar állam a magyar nem-
zeti érzésre különösebb hangsúlyt nem fektete , és a megyétől vagy a járástól 
kijáró tisztviselők gyakran bohém-mulatozó magatartása nemigen volt vonzó 
a község lakosainak szemében. Megemlíte e azt is, hogy a tehetséges fi atalok 
felkutatását és felkarolását állami szinten nem kezelték az ügy fontosságának 
megfelelően. Ezzel szemben a két világháború közö  megjelentek az agitáto-
rok, különösen a nemzeti szocializmust terjesztő aktivisták szép, délibábos 
ígéretekkel, mint amilyen egy új európai területrendezés ígérete is volt, hogy 
ezt a területet rövidesen Németországhoz fogják csatolni. Sikerült felkelteni a 
gyűlöletet egyesekben, és bénítani azt az együ élést, amely inkább volt békés 
és gyümölcsöző, mint viaskodó és romboló. Pedig erre le  volna szükség a 
második világégés közepe e.

Nagy lépés volt a kisdiák életében, amikor elhagyta a szülői házat, hogy 
az újverbászi gimnáziumban folytassa tanulmányait. Törést jelente  viszont 
hi anjegyének lerontása, amit akkor nem is érte . Az élet is megváltozo  kö-
rülö e. Lezajlo  a második balkáni háború, majd kitört az első világháború, 
amely megváltozta a az i  élő emberek egymás közti kapcsolatát. Az életkörül-
mények fokozatosan romlo ak, a háború tragikus valósága egyre közelebbről 
érinte e a családokat, a hátországban élő embereket. A hi anjegy körüli gondjai 
tulajdonképpen édesapjának a lelkésszel való konfl iktusából fakadtak. Édesapja 
1915-ben Bonyhádra küldte, ahol színes diákélet fogadta az evangélikus gimná-
ziumban. E ől kezdődően egyre önállóbb életre kényszerült. Anyagi helyzetén 
gyengébb diáktársai korrepetálásával próbált segíteni. A legnagyobb fájdalmat 
i eni életében édesanyjának halála okozta. Legkritikusabb élethelyzete, súlyos 
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betegsége, a „spanyolnátha”, ami akkor sok emberi életet követelt, számára is 
a halál közelségét jelente e. Ekkor már foglalkozo  későbbi hivatásával. Még 
nem döntö  a lelkészi vagy a pedagógusi hivatás közö .

A nyári vakációkban diáktársainál nyaralt, rokonlátogatásokat te . 1918-ban 
a nyarat o hon tölthe e. Súlyos döntés elő  állt: visszamenjen-e Bonyhádra, 
vagy maradjon o hon. Végül Bonyhádon folyta a tanulmányait. Visszaemlé-
kezve döntésére, amely sok megpróbáltatással járt, megjegyzi: „azt lényegesen 
soha meg nem bántam.” Öt évig nem térhete  haza a politikai helyzet mia . 
Igazi birkózás kezdődö  az éle el. 1920 júniusában ére ségize . Budapestre 
ment, és benyújto a jelentkezését az egyetemre. Minden tekintetben háborús 
körülmények fogadták. A békekötés nem szünte e meg a menekültek árada-
tát. Sokan hosszabb időre vagonlakókká váltak. Szegénység, munkanélküliség 
sújto a az embereket. Az egyetemre jelentkezőket a numerus clausus fogadta, 
amely alól az evangélikusok sem voltak kivételek. A Pozsonyból és Eperjesről 
menekült teológia az egyetem fakultásaként folyta a működését nagyon nehéz 
körülmények közö . A szupplikációnak, a gyülekezetekben szerveze  teoló-
gusnapoknak fontos szerep juto  a teológuso hon fenntartásában. Későbbi 
visszaemlékezéseiből megismerhetjük tanárait s mindazokat, akik segíte ék 
a lelkészi szolgálat felé.

Nagy jelentősége volt a külöldi ösztöndíjnak, amely lehetővé te e Halléban 
teológiai tanulmányait. Éppen erre az időre ese  Németországban az addig nem 
láto  magas infl áció korszaka. A pénz elértéktelenedését egyre súlyosbodó 
szegénység, nyomor köve e. Halle környéki bányákban kerese  munkát, hogy 
fenntarthassa magát.

Hazatérve a soproni teológián folyta a tanulmányait. Ekkoriban vált az 
akadémia a pécsi egyetem teológiai fakultásává. 1924-ben végze , s ebben az 
évben szentelték pappá. Hartán, Mezőberényben és Budapesten, a Deák téren 
végezte segédlelkészi szolgálatát, majd svédországi tanulmányúton járt, ami 
egész életére meghatározó élményt jelente . Eljuto  Finnországba is, ahol 
teológus kora óta jó barátja,  Dedinszky Gyula volt az ösztöndíjas. Hazatérését 
követően először Soltvadkertre, majd a Deák térre került. Utána tábori lelkészi 
szolgálatot láto  el Debrecenben, majd Budapesten. 1929-ben ve e feleségül 
 Kirner Irént. Házasságukból öt gyermek születe :  Barnabás Artúr,  Sára,  Balázs, 
aki meghalt,  Zsuzsa és  Erzsébet. 1930-ban kerületi missziói lelkészként működö .

1931 és ’41 közö  ceglédi parókus lelkész volt, közben 1937 és ’41 közö  a Pest 
Megyei Középső Egyházmegye esperesévé választo ák. Az egyházmegye akko-
riban olyan kritikus helyzetbe került, hogy a megszűnés fenyege e. A ceglédi 
gyülekezet helyzete sem volt sokkal könnyebb. Hűséges munkája, amelybe 
bevonta a tanítókat, a segédlelkészt, a presbitériumot és másokat, hamarosan 
meghozta gyümölcsét. Megszervezte a nagy szórványt. Istentiszteleteken kívül 
hi anórákat is tarto . A szórványok a lelkigondozás melle  szociális gondozást 
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is jelente ek. A karácsonyi ajándékozás, amelyhez a gyerekeknek az i úság 
ipari tanuló tagjai készíte ék a játékokat, kiegészíte e az anyagi támogatást. 
Mindemelle  még nyomdája is le  a gyülekezetnek.

Megújíto a a gyermek-istentiszteleti szolgálatot, szervezte az iskolai hitokta-
tás melle  a szórványhitoktatást. I úsági kört is alakíto . Gyülekezeti ünnep-
ségeken a gyerekek és az i úság szerepelt. Megszervezte a szórványmissziót. 
Anyagilag hátrányos helyzetű gyülekezetet támoga ak, miközben saját anyagi 
helyzetüket rendezték és fejleszte ék.

Mint esperes presbitereknek szerveze  konferenciát, gyülekezeti napokat, 
és egyházmegyei szinten is kereste a megoldást a szórványok ügyében. 1933. 
március 25-én Cegléden tarto ák országos viszonylatban is az első egyházme-
gyei presbiteri csendesnapot.

A lelkészi munka melle  nem juto  ideje az elmélyült tudományos teológiai 
munkára. Felkarolta a kórházlátogatást, támoga a az evangélizációt. A gyüleke-
zet egyik örökhagyó tagja házat ajándékozo  a gyülekezetnek, amelyben inter-
nátust szerveztek. Egyéb hagyaték alapján étkeztetési akciót tudtak beindítani.

1939-ben új világégés kezdődö , a szekularizmus újra erősödö . A hűséges 
szolgálat még fontosabbá vált.

Budapesten, a kelenöldi gyülekezetben tragikus körülmények közö  elhunyt 
a lelkész. 1941. november 2-án ikta ák be helyére Ordass Lajost. Az addigi két 
lelkész gondos munkáját dicsérő szép eredményeket meg kelle  őrizni, emel-
le  azonban fi gyelembe kelle  venni az új kihívásokat, és be kelle  vezetni a 
szükséges módosításokat. Felvetődö  szereteto hon, sőt iskola szervezésének 
terve. Új gyülekezeti alkalomként beindult a fővárosban cselédként dolgozó 
vidéki lányok számára szerveze  bibliaóra. Később, amikor az ország hadba 
lépe , minden este könyörgő istentiszteletet tarto ak.

A gyülekezeti szolgálat melle  egyre több segítséget kért tőle egyházkerülete, 
a Bányai Evangélikus Egyházkerület vezetője,  Raff ay Sándor püspök, akinek 
egészségi állapota rohamosan romlo , és betegsége elhatalmasodo . Fontos 
ügyek intézésében kelle  püspökét helye esítenie. Püspöki szolgálata ezért 
gyakorlatilag már beiktatása elő  elkezdődö . Ezek közül az egyik nyomasztó 
ügy a német kérdés volt. Néhány lelkész mozgalmával kezdődö , amely a német 
nyelvű gyülekezetek szervezeti elkülönülésére irányult. Sajnálatos ellentéteket 
szíto , semmiféle megoldást nem ígért, és már a háborús események ala  sokak 
deportálását eredményezte. A háború után ez az esemény is a kitelepítéssel 
végződö , ami sok visszaéléssel járt, és ez ellen az egyház többször tiltakozo . 
Magyarország német megszállásának napján, 1944. március 19-én tulajdonkép-
pen tiltakozásul adta be névváltoztatási kérelmét. 

A másik súlyos kérdés a zsidókat érinte e, később azokat is, akik kereszténnyé 
le ek. Különösen a nyilas puccsot követően vált súlyossá helyzetük, amikor élet-
veszélybe kerültek, ge óba gyűjtö ék őket, és megindult külöldre szállításuk. 
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Később derült ki, hogy nem egyszerűen kényszermunkára viszik őket, hanem 
tömegeket semmisítenek meg. Először ökumenikus alapon keresték a fellépés, 
a tiltakozás, majd a mentés lehetőségeit. Végül maradt a személyes fellépés. 
Lelkigondozás, vigasztalás és segítségnyújtás volt még lehetséges közvetlenül, 
„lélektől lélekig”. Bekapcsolódo  a  Svéd Vöröskereszt mentőakcióiba, Valdemar 
 Langlet (1872–1960) munkatársaként egészen a szerveze  mentésig, az arcképes 
védőigazolvány beszerzéséig juto , amelyet több ízben maga vi  el az érintet-
teknek. Közbiztonságról egyre kevésbé lehete  beszélni, a razziázó fegyveres 
csoportokkal szemben végül mindenki védtelenné vált.

Ezekről az eseményekről nagyon szűkszavúan emlékezik meg, mégis fel-
vethető a kérdés, hogy vajon nem a világ igazai közö  kellene-e megörökíteni 
az ő emlékét.

A svéd nagykövetségen lelkészi szolgálatot végze . Személye is szóba került, 
hogy a semleges országok támogatását igénybe véve, munkálja a háborúból való 
kiugrást. Ennek kivitelezése megszakadt, nem önhibájából, hanem valószínűleg 
a végkifejlet gyors közeledése hiúsítha a meg.

Köze volt ahhoz a törekvéshez is, amellyel Budapest nyílt várossá való tételét 
akarták elérni, ekkor azonban már csak a pusztító gyűlölet és szándék érvé-
nyesülhete . 1944 karácsony estéjén bezárult az ostromgyűrű Budapest körül. 
Egyre kevésbé érvényesült a megszoko  élet menete a városban, az egyházban 
egyaránt. A templomi istentiszteletek tartása lehetetlenné vált. A templomot 
belövés érte. A gyülekezeti központban élők óvóhelyre kényszerültek. Felesége 
az ostrom nagy részét kórházban vészelte át, abban a bizonytalanságban, hogy 
családjához visszatérése teljesen kilátástalan.

Nem szűnt meg azonban a lelkészi szolgálat. Az embereket felkereste az 
óvóhelyen, üldözö eket bújtato . A templom környékén tarto a a kapcsolatot 
a gyülekezet tagjaival, segíte  az ivóvíz beszerzésében, ami a belövések mia  
életveszéllyel járt. Az ostrom szüneteiben messzebb is el tudo  jutni Isten igé-
jével, a vigasztalás szavával, vagy éppen segítve bajok-gondok orvoslásában. 
Temete . Nem egyszer maga ásta ki a sírgödröt, és ebben másoknak is segíte . 
A gyászoló családból gyakran csak egy-egy idős és megtört asszony jelent 
meg, akik képtelenek le ek volna sírt ásni. A lelkészi szolgálat egyre inkább 
ökumenikussá vált.

1945. február 13-án a városban megszűnt a harci cselekmény, az ostrom-
gyűrűből kitört katonákat és a nyomukban menekülő civileket a budai hegyek 
közö  vadászták le a győztesek. A közbiztonság teljesen megszűnt: fosztogatás, 
„vetkőztetés”, erőszakoskodás mindenü . A holtakat is meggyalázták. Sokan 
úgy gondolták, hogy most az ő idejük jö  el vélt és valódi sérelmek és egyebek 
megtorlására, a gyűlölet kiélésére, bosszúállásra. A megjelenő szovjet katoná-
kat olykor olyan civilek kísérték, akik hamis vádaskodással csak fokozták a 
nyomorúságot.  Malinovszkij marsall Budapesten is szabad rablást engedélye-
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ze . Majd megindult a romeltakarítás. Lassan biztosítani lehete  a minimális 
létfeltételeket, noha a hideg télben nem maradt ép ablak. Egy darabig még az 
óvóhelyen folyt az élet. A romos templomban már tarto ak istentiszteletet. 
A háború véget ért, de a vihar nem ült el. 1945. szeptember 27-én a nagybeteg 
 Raff ay Sándor szentelte püspökké Budapesten, a Deák téri templomban. Az 
Ordass Lajosról szóló könyv első kötete ezzel az eseménnyel kezdődik. 

A második kötet, amelynek kiadásához támogatók kerestetnek, az evangé-
likus püspök hitvalló életét, árnyékpüspöki szolgálatát mutatja be 1958-tól 1978. 
augusztus 14-én bekövetkeze  haláláig négyezer oldalas Naplója és az egyházi 
és politikai há ér részletes feldolgozásával. Életének ez a szakasza szinte teljesen 
árnyékban maradt, mégsem volt munkálkodás és szolgálat nélküli. A második 
kötetben ez tárul majd fel az olvasó elő .

Szomorúan lá a azokat a lelkészeket, akik szemük elől téveszte ék, hogy 
a totális diktatúra, különösen, ha magát istennélkülinek vagy istenellenesnek 
határozza meg, még ha fel is építené a saját Bábel-tornyát, akkor sem állhatna 
fenn örökké.

Ravatalánál a gyászoló család és a hatalmas gyászoló gyülekezet melle  kis 
csapat lelkész állt Luther-kabátban. Megvertnek érezhe ük magunkat, mégis 
abban a szilárd hitben, hogy Jézus az, akit Isten Úrrá és Krisztussá te  (ApCsel 
2,36), és hogy valóban nem lehet két úrnak szolgálni (Mt 6,24).

Biatorbágy, 2011. július 27. 
Rőzse István 

nyugalmazo  evangélikus lelkész
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A VILÁGPOLITIKA ÉS A MAGYAR
BELPOLITIKA A FENTI IDŐSZAKBAN

Ordass Lajost 1945. augusztus 15-én választo ák meg és 1945. szeptember 27-én 
ikta ák be a Magyarországi Evangélikus Egyház (MEE) Bányai Egyházkerü-
letének püspöki székébe. Először 1945. augusztus 17-én jelent meg püspökkari 
konferencián „mint megválaszto , de még be nem iktato  püspök”.1 Elődjétől, 
   Raff ay Sándor (1866–1947) püspöktől nehéz örökséget ve  át. Három tényező 
is nehezíte e a helyzetét. Egyfelől az akkori világpolitikai erőviszonyok, más-
felől ennek a magyarországi belső állapotokra történő kihatásai, a harmadik 
befolyásoló tényező pedig az evangélikus egyház akkori belső helyzete volt.

A világpolitikát legfőképpen az általános bizonytalanság jellemezte, amely 
Magyarország számára az 1947. február 10-én megkötö  békeszerződéssel ért 
véget. E dátumot megelőzően Magyarország az 1944. március 19-ei német meg-
szállással kezdődően, majd azt követően a szovjet csapatok bevonulásával nem 
gyakorolha a szuverenitását. Ezt a háborút követően sem nyerte vissza teljesen, 
mert az 1945. január 20-án Moszkvában aláírt fegyverszüneti szerződésben 
egy úgyneveze   SZEB (Szövetséges Ellenőrző Bizo ság) felállítását kelle  
elfogadnia. Elméletileg ez amerikai, brit és szovjet felügyelet melle i magyar 
kormányzást jelente . A  SZEB elnökét azonban a szovjetek adták  Vorosilov 
személyében, ezért a döntő szót is többnyire ők mondták ki. Ez a felállás azon-
ban azt jelente e, hogy lényegében a szovjetek Magyarországgal kapcsolatos 
elképzelései – amelyek még a világháború befejeződése elő  körvonalazódtak 
– határozták meg Magyarország kül- és belpolitikai helyzetét is. Már a háború 
vége elő  léteze  egy titkos szovjet dokumentum, amely 1944. január 11-én 
készült, és a háború utáni helyze el foglalkozo  országonkénti bontásban. Ez 
Magyarországra vonatkozóan többek közö  ezeket tartalmazta: „A Szovjetunió 
nem érdekelt egy erős Magyarország megteremtésében. Ráadásul Magyaror-
szágnak, csakúgy, mint Olaszországnak, tudtára kell adni, hogy a szövetségesek 

 1 EOL PKJ 1945. augusztus 17. 
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nem felejte ék el pozícióját a jelenlegi háborúban. Ezért a Szovjetunió politikája 
Magyarország irányában arra kell vezessen, hogy megőrizze a magyar álla-
mot, de lehetőség szerint szűkítse területét, szigorúan követve az etnográfi ai 
elvet. Azokban az esetekben, amikor az ado  elv alkalmazásában valamilyen 
kétségek keletkeznek, a kérdést Magyarország rovására kell megoldani. […] 
Magyarországot, legalábbis a háborút követő első években, nemzetközi izolá-
cióban kell hagyni. Magyarországra természetesen jóvátételt kell kivetni.”2 Ha 
belegondolunk, hogy a háborút követően, majd a  Rákosi-korszakban a magyar 
népet unos-untalan az „utolsó csatlós”, valamint a „fasiszta” jelzőkkel ille ék, és 
hogy a kommunisták milyen mértékben uralták el a közéletet, akkor láthatjuk, 
hogy i  nagyon tudatos és célzatos politizálásról volt szó. 

A  SZEB amerikai és brit képviselőinek befolyása nem volt olyan erős, mint a 
szovjet képviseleté. Ebből fakadóan – néhány kivételtől eltekintve – nem voltak 
képesek igazi segítséget nyújtani ahhoz, hogy Magyarországon az országos és 
helyi szintű közigazgatás ne kerüljön egyre inkább a szovjet csapatokat maguk 
mögö  tudó baloldali – elsősorban kommunista – erők irányítása alá.

A háború utáni években a médiából hamar eltűntek a    Raff ay Sándor püspök 
és mások által is megtapasztalt igaz történetek a szovjet megszállásról és annak 
következményeiről.3 Ezek helyébe az úgyneveze  felszabadítási/felszabadulási 
mítosz került. Eleinte a kommunisták, kisebb mértékben a szociáldemokraták, 
később más pártok szószólói is hangozta ák ezt. Ezt annál könnyebben megte-
he ék, mivel a 2. világháború befejeződését, a németek kiűzését sokan valóban 
felszabadulásként élték meg. Gondolunk i  elsősorban az addig illegalitásban élő 
kommunistákra, a magyar zsidóság életben maradt tagjaira, végül a nácik által 
tudatosan üldözö  politikai ellenfelekre, de mindazokra is, akik egyszerűen 
szere ék volna, ha a háború befejeződik. Az ő tapasztalataik azonban ellentét-
ben voltak az ország lakosságának többsége által átéltekkel. Ennek ellenére a 
következő évekre a „Magyarországot meg kell büntetni” sztálini jelszó és ennek 
tragikus következményei határozták meg a belpolitikai helyzetet.

1947. augusztus 31-éig – a kékcédulás választásokig, amely a kommunista 
hatalomátvétel irányába te  döntő lépést jelente e – Magyarországon többpárt-
rendszer léteze , és a kormányok jö ek-mentek. Ez az időszak – utólag nézve 
– végeredményben a kommunista pártnak a többi pár al történő leszámolási 
szándéka jegyében telt el. A  Magyar Kommunista Párt ( MKP) – belátva, hogy 
egyedül nem képes azonnal a teljes hatalmat megszerezni – az első időkben 
beérte azzal, hogy a hatalmat megoszto a további négy pár al. Ezek a pártok 
a következők voltak: az előzőleg a kommunisták által többszörösen is oppor-
tunizmussal és túlzo  engedékenységgel vádolt, de kétségkívül baloldalinak 

 2 K 2003, 99. o. 
 3  R é. n. 
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A világpolitika és a magyarbelpolitika a fenti időszakban 

számító  Szociáldemokrata Párt ( SZDP), azután a  Nemzeti Parasztpárt ( NPP), a 
 Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt ( FKGP), végül pedig a  Polgári 
Demokrata Párt ( PDP). A nemzetgyűlési választások elő  még szerephez juto  
a  Magyar Radikális Párt ( MRP). 1947. augusztus 31-én pedig a fenti pártokon 
kívül még további öt párt is részt ve  a parlamenti helyek birtoklásáért foly-
tato  harcban.4

 4 Ezek a pártok a következők voltak:  Demokrata Néppárt,  Független Magyar Demokrata Párt, 
 Keresztyén Női Tábor,   Magyar Függetlenségi Párt és a  Magyar  Szabadság Párt. 
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PÁRTOK ÉS PROGRAMOK A KERESZTYÉN 
EGYHÁZAK SZEMPONTJÁBÓL

Témánk szempontjából az 1945-ös és az 1947-es pártprogramok érdekesek, mert 
ezek határozták meg a külső keretet Ordass elődjének,   Raff ay Sándornak, illet-
ve 1945. szeptember végétől Ordass Lajosnak (1901–1978) a püspöki működése 
számára.

Az  MKP a maga programját – mind az 1944. november 12-én Szegeden el-
fogado  úgyneveze  ideiglenes, mind pedig a november 30-i koncepcionális 
programját – így fejezte ki: „Küzd a üggetlen, demokratikus népi Magyaror-
szágért, és azon túl a szocializmusért, a kommunizmusért. A párt a marxizmus-
leninizmus tanításának alapján áll.”5 

Saját ideológiájuk kifejtése melle  a kommunisták nagyon is odafi gyeltek ar-
ra, milyen viszonyt építsenek ki az egyházakkal, elsősorban a három történelmi 
egyházzal. Az ide vonatkozó információk gyűjtését nagyban megkönnyíte e 
az a tény, hogy mindenü  voltak informátoraik, akiket pártokba, minisztériu-
mokba, állami szervekbe építe ek be, „sőt még az egyházi személyek közö  is 
voltak a pártnak emberei”.6 

A kommunisták 1945. november 30-ai programjának 10. pontjában a teljes val-
lásszabadság biztosítása szerepelt. A programot olvasva azonban senkinek sem 
maradhato  kétsége afelől, hogy a öldreform, az államosítás bizonyos részei, 
az oktatással kapcsolatos tervek, a kilátásba helyeze  politikai tisztogatás, nem 
utolsósorban pedig az új külpolitika alapjaiban fogja megváltoztatni az egyházak 
életét. 1947-re ezek az előérzetek már teljes mértékben beigazolódtak. Az  MKP 1946. 
szeptember 29-e és október 1-je közö  tarto a III. kongresszusát, amely az úgyne-
veze  kékcédulás választások elő  az utolsó volt. Ez véghatározatában már arról 
beszélt, hogy az 1945-ben bekövetkeze  politikai összeomlás csak „szétszórta”, de 
„nem semmisíte e meg” „a régi reakciós rendszer” támaszát jelentő erőket. Ezek 

 5 B–I 1978, 8. o.
 6 P–G–I 1997, 276. o. 
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közö  felsorolta a „felső papságot”, elsősorban „a magas katolikus klérust”. Az 1945-
ös program még éles különbséget te  a   Horthy-korszak (1920–1944) és  Szálasiék 
fasiszta rendszere közö . Feltűnő változás, hogy az új megfogalmazás   Horthy 
Miklóst és az egész hatalmi elitet már a nyilasok szálláscsinálóinak minősíte e.7

A határozatnak kifejeze en az egyházakat is érintő része az a követelés, hogy 
az egyházi iskolákban is tegyék kötelezővé „az állam által kiado  tankönyvek 
használatát”. Mindezek azt muta ák, hogy a vallásszabadság jogának tiszte-
letben tartását hangoztató kijelentések mögö  sajátos kommunista felfogás 
húzódik meg a szabad vallásgyakorlatról. Ha pedig ezeket a kijelentéseket 
az 1947. február 10-én aláírt párizsi békeszerződés, valamint a március 12-én 
kibocsáto    Truman-nyilatkozat szemszögéből vizsgáljuk, akkor érthető a ha-
tározaton végighúzódó ellenségkeresés gondolata.8 A   Truman-nyilatkozat arról 
szólt, hogy az USA „saját biztonsága érdekében” támogatja a kommunizmus 
ellen küzdő államokat. Az 1947 júniusában kibocsáto   Marshall-terv elfoga-
dása a többpártrendszert jelenthe e volna, ez viszont a keresztyén egyházak 
pozíciójában is pozitív változásokat eredményeze  volna.

Az  MKP programjában lévő utalás „az ideológiai megacélozo ság szüksé-
gességére” ugyancsak arra mutat, hogy a vallásszabadság hangoztatása melle  
valójában éppen annak elfojtására törekedtek egy olyan nézetrendszernek a 
támogatásával, amely szembement a vallásszabadsággal.

Ami az  SZDP-t illeti, szembetűnő, hogy ez a párt nem bonto a ki részlete-
sebben a vallással és az egyházakkal kapcsolatos elképzeléseit. A szociálde-
mokraták 1945. augusztus 18–20. közö  tarto  XXXIV. kongresszusán, majd 
az 1947. július 18-án elfogado  választási programjukban az iskolázást és a 
nevelést érintő kérdésekhez csatolva kimondták ugyan, hogy „[v]allási téren a 
teljes lelkiismereti szabadságot követeljük, és nem tűrjük, hogy vallása szabad 
gyakorlásában bárkit gátoljanak, vagy vallása mia  bárki bármilyen hátrányt 
szenvedjen”,9 azonban kérdéses maradt, hogy lesz-e elég befolyásuk ezen ígé-
retük megtartásához.

A  NPP legfőbb célja „a feudális, úri Magyarország átalakítása […], a népi de-
mokratikus állam megteremtése”10 volt. Ennek a pártnak volt tagja többek közö  
a  Vallás-és Közoktatásügyi Minisztérium ( VKM) akkoriban legkorrektebbnek 
nevezhető személyisége,  Keresztury Dezső (1945–1946). Ugyanide tartozo  a 
későbbiekben az evangélikus egyház történelmében kétféle szerepkörben – a 
 VKM vezetőjeként, majd a Bányai, illetve később Déli Evangélikus Egyházke-
rület felügyelőjeként – tragikus szerepet játszó   Darvas József (1912–1973). A párt 

 7 A  Magyar Kommunista Párt III. kongresszusának határozata. B–I 1978, 273. o. 
 8 N 2006, 239–240. o.
 9 B–I 1978, 8. o.
 10 Uo. 24. o. 
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1945-ös programjában – amely A  Nemzeti Parasztpárt kiskátéja címet viselte – a 
népi demokratikus erők összefogását, teljes jogegyenlőséget, szólás-, sajtó- és 
gyülekezési szabadságot követeltek. A vallással kapcsolatos nézeteikről a „teljes 
jogegyenlőség” kérdéskörénél nyilatkoztak, és hangsúlyozták, hogy senkit nem 
lehet diszkriminálni vallása, foglalkozása, vagyoni helyzete, születése mia . 
A párt a „Szent István-i birodalom” eszméjét elvete e. Az iskoláztatás kérdé-
sében az „egységes” iskolarendszer híveinek vallo ák magukat. 

Az  FKGP egyházakkal kapcsolatos programját több személy munkássága 
együ  határozta meg. Eleinte  Balogh István, később  Nagy Ferenc (1903–1979), 
  Tildy Zoltán (1910–1978),  Kovács Béla,  Varga Béla, majd még később az evangéli-
kus egyháztörténelemben szintén kétes szerepet játszó   Mihályfi  Ernő (1898–1972), 
továbbá az egyházakkal kötö  egyezmények aláírásában meghatározó módon 
közreműködő  Ortutay Gyula (1910–1978).   Tildy Zoltán és  Nagy Ferenc jelenléte 
a református,  Varga Béla, valamint  Sulyok Dezső személye pedig a katolikus 
egyház jelentős köreinek a támogatását biztosíto a a párt számára. A keresz-
tyén egyházak szempontjából a centrumhoz tartozó politikusok egyházpolitikai 
nézeteit a másik két szárny konzervatívabbnak tarto a, mint a hagyományos 
polgári demokráciáknál megszoko  egyházpolitikai nézeteket. A párt országos 
főtitkáraként, majd 1946. február 4. és 1947. május 30. közö  miniszterelnökként 
szolgáló  Nagy Ferenc – a centrumhoz tartozva – egyházpolitikájában egyfelől 
igyekeze  jó viszonyt kialakítani az egyes felekezetekkel,11 másfelől azonban a 
baloldal egyre fokozódó követelésének eleget téve „asszisztált” többek közö  a 
 Katolikus Agrárifjúsági Legényegyletek Országos Testülete ( KALOT), a  Cserkész-
szövetség és más keresztyén szervezetek sokaságának feloszlatásához.12 1947-ben 
azt is megte e, hogy a saját pártjának balszárnya, valamint az akkoriban már 
az 1946. március 5-én alakult  Baloldali Blokk keretében működő kommunista, 
szociáldemokrata és parasztpárti körök számára te  pozitív gesztusként az orosz 
nagyköve el,  Puskinnal történő egyik vadászaton ő maga vete e fel a fakultatív 
hitoktatás bevezetésének a kérdését is. Ezt a tervet azonban akkor még a három 
történelmi egyháznak együ esen sikerült kivédeni. Az  FKGP balszárnyához 
tartozó  Ortutaynak ez a harc hozta meg a kultuszminiszterti posztot. A dolog pi-
kantériájához tartozik, hogy  Rákosi Mátyás később ennek az elvetélt kísérletnek 
az ódiumát teljes mértékben az  FKGP-re és  Nagy Ferencékre háríto a, kijelentve: 
ezt az eleve kudarcra ítélt tervüket a baloldal gyengítésére akarták használni. 

Figyelve az  Ideiglenes Nemzetgyűlés, azután az  Ideiglenes Nemzeti Kormány, 
majd az 1945-ös nemzetgyűlési választásokon részt vevő pártok egyházpolitikai 
megszólalásait, talán szabad úgy fogalmazni, hogy igazán részletes egyház-
politikai programmal egyedül a  PDP jelent meg. Erre az a tény is kötelezte a 

 11 V 1976, 12. o.
 12 B 1998. 
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pártot, hogy egyik tagja – a tragikus sorsú miniszterelnök, gróf  Teleki Pál 
fi a –, gróf  Teleki Géza kapta meg az  Ideiglenes Nemzeti Kormányban a vallás- 
és közoktatásügyi miniszteri széket. Ez a párt a maga hivatását abban lá a, 
hogy „a polgárság érdekeit mindenhol és mindenkor megvédje”.13 A következő 
szabadságjogokra hivatkoztak: létjog, személyes szabadság, vélemény- és sajtó-
szabadság, vallás- és lelkiismereti szabadság, a levéltitok joga, az iparforgalom 
szabadsága és a nemzetiségi jog. Egyházpolitikájuk egyik kardinális alapelve a 
híres „szabad egyház a szabad államban” elv, a másik az ugyancsak híressé vált 
„a vallás magánügy” kijelentés. Az állam és az egyházak viszonyában pedig „a 
méltányosság, a kölcsönös bizalom és jóindulat szellemében történő rendezés” 
szükségességét hangsúlyozták.14

Érdekes módon a „szabad egyház szabad államban” kifejezés, amelyet  Ra-
vasz László (1882–1975) református püspök szintén magáévá te , belekerült 
1948-ban a reformátusokkal folytato  két egyezménytervezetbe is. Méghozzá 
az első két előzetes tárgyalás egyik szövegébe, valamint a végleges szövegbe 
is, bár – akkor már – kissé megváltoztato  formában. Az első esetben az 1948. 
május 20-án tarto , úgyneveze  második tárgyaláson a 3. pontban szerepel a 
következő formában: „Mindkét tárgyaló fél a »szabad egyház szabad államban« 
elv megvalósítását tartja kívánatosnak.”15 A végleges szövegben, 1948. október 
7-én a következő módon utaltak ugyanerre az elvre: „A Magyar Köztársaság 
kormánya a református egyháznak a »szabad egyház szabad államban« elv 
megvalósításáról vallo  törekvéseit tudomásul veszi.”16 Az evangélikus egyház 
és az állam közö i tárgyalásokon ez az elv nem került elő. 

A  PDP programjának egyházpolitikai része kimondta a „teljes és feltétlen 
á érési szabadságot”, továbbá a „felekezetnélküliség” szabadságát is, valamint 
a tanításban, a történelemoktatásban és az egyéb tárgyakban „minden olyan 
gyűlölködésnek kiirtását, amely embert az emberrel, népeket a népekkel szem-
beállíthat”.17

Ami a  MRP  Csécsi Imre elnök által megfogalmazo  programjának az egyhá-
zakkal kapcsolatos elképzeléseit ille e, szabad úgy fogalmazni, hogy a nevükben 
lévő „radikális” jelző, a szocializmus erkölcsi igazságainak tökéletes elismerése 
sem vi e őket szélsőbaloldali irányba. Sőt, meglepően toleránsnak bizonyultak. 
Egyfelől azt vallo ák, hogy léteznek ugyan ún. osztálypártok, amelyek harcban 
állnak egymással. A másik oldalon viszont azt is hangsúlyozták: „…vannak, és 
ugyancsak kell, hogy legyenek »világnézeti« vagy mondjuk egyszerűbben, »elvi« 

 13 B–I 1978, 43. o. 
 14 SZL 274. sz. fond 7. sz. állag, 257. cs.
 15 Uo.
 16 T 2003, 124. o. 
 17 A  Polgári Demokrata Párt programja, 1–15. o. 
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pártok is.”18 Fontosnak tarto ák „az állam és az egyház viszonyának őszinte 
tisztázását”.  Ady Endrére,  Jászi Oszkárra és  Vámbéry Rusztemre hivatkoztak 
mint szellemi elődökre és példaképekre. Ugyanakkor nem a forradalmat, hanem 
a radikális reformokat tekinte ék a céljaikat elősegítő eszköznek. 

Az 1947. augusztus 31-ei választásokon további öt pártnak sikerült mandátu-
mokat szerezni a leendő országgyűlésben, éspedig a szavazatok számát illetően 
a következő sorrendben:  Demokrata Néppárt ( DNP),   Magyar Függetlenségi 
Párt ( MFP),  Független Magyar Demokrata Párt ( FMDP),  Keresztyén Női Tábor 
( KNT) és a  Szabadság Párt ( SZP). Eme pártok mindegyike önmagát keresztyén 
és egyházbarát pártként értelmezte. 

A fenti négy párt közül a legtöbb szavazatot szerze   DNP olyan keresztyén de-
mokráciában gondolkodo , amely a természeti törvényeken és a Tízparancsolaton 
alapszik. Programjukat  Barankovics István fogalmazta meg már 1945. szeptember 
25-ei értekezletükön. A programalkotás célja az volt, hogy bebizonyítsa: szükség 
van egy olyan pártra, amely a keresztyéneket szólítja meg. Azért is, hogy ellenfelei 
vitorlájából kifogja a szelet, ez a párt elhatárolódo  az „álkeresztyénségtől”, amely 
a 20. század ’20-as éveiben próbált megújulást hirdetni, de azután megragadt a 
jelszavaknál, képviselői pedig hiteltelenné te ék a mozgalmat. Az emberek közö i 
egyenlőség elvét vallo a legfőbb alapelvként, és ezen a há éren legkevesebb kilenc 
szabadságjogban gondolkodo , amelyeket az államnak kötelessége biztosítani.19 A 
természetjogra, a Tízparancsolatra és az ezekből fakadó szabadságjogokra történő 
hivatkozásuk során  XI. és  XII. Pius pápák tanításaira is utaltak.

Az állam és az egyház viszonyát illetően ez a párt a két – általa „társaság-
nak” neveze  – alakulat partnerségében, és nem alá- vagy ölérendeltségi 
viszonyában gondolkodo . Elismerte azt, hogy a két félnek megvan a maga 
„külön hivatása, célja és rendeltetése”, és ennek megfelelően egymás dolgaiba 
nem avatkozhatnak bele. Ez a felfogása ellentétes volt a két birodalomról szóló 
lutheránus tanítással, amely szerint az egyháznak joga és kötelessége számon 
kérni az államtól Isten törvényének betartását, miközben az államnak az egyhá-
zat „csak” abban az esetben szabad kérdőre vonni, ha az a világ számára káros 
tevékenységet folytat, illetve a keresztyénségtől eltérő eszméket hirdet. A kilenc 
szabadságjog a következő: az élethez, a megélhetéshez, a házasodáshoz, a nem-
zetiséghez, a tulajdonhoz, a becsülethez, a tanuláshoz, a szólásszabadsághoz, 
valamint a vallás szabad gyakorlatához való jog. 

A párt szerint az államnak permanens kötelessége tiszteletben tartani „az 
egyházak megszentelő, igehirdetési, tanítási és szervezkedési szabadságát”, 
továbbá szavatolni a hitoktatási jogot.20 

 18 B–I 1978, 56. o. 
 19 B é. n.
 20 Uo. 
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Pártok és programok a keresztyén egyházak szempontjából

Ebből az ötös követelményből fakadt az is, hogy ez a párt vallo a az egy-
házak jogát az iskolák, intézmények és egyesületek fenntartásához. Mindezek 
működtetéséhez az állam által is biztosíto  anyagi fedezetben gondolkodo . 
A későbbi kommunista propagandának mintegy elébe menve a program azt 
is megemlíte e, hogy a katolikus püspöki kar első körlevelében áldást kért az 
új öldtulajdonosokra, és egyáltalán nem a öldosztás tényét magát, hanem a 
végrehajtás módját te e szóvá a másik két történelmi egyházhoz hasonlóan. 
Ezért érthető, hogy ez a párt az új öldbirtokos parasztságot nem a régi nagy-
birtokosokkal és az egyházakkal szemben akarta megvédeni, hanem a kolho-
zosítás ellen emelte fel szavát. Vagyis nem a „jobboldali”, hanem a „baloldali” 
veszély ellen küzdö . 

A második legtöbb szavazatot elért ellenzéki párt, a  Pfeiff er Zoltán által 
vezete   Magyar Függetlenségi Párt ( MFP) azzal az igénnyel lépe  fel, hogy a 
baloldalra tolódo  és szerintük régi radikalizmusát maga mögö  hagyó  FKGP 
eredeti célkitűzéseit megvalósítsa. Vezetői és tagjai nagy része az  FKGP-ből 
kiábrándult tömegekből került ki. Ők elmondták magukról, hogy többek közö  
azért hagyták el eredeti pártjukat, mert kötelező hitoktatást akartak fakultatív 
hitoktatás helye , és nem akarták az egyéni szabadságból és a magántulajdonból 
fakadó jogok további megnyirbálását. „Evangéliumon alapuló szocializmust” 
hirde ek nemzeti és polgári alapon. Szinte teljesen kisajátíto ák maguknak az 
„Isten, haza, család” hármas jelszavát.

A választási koalíción kívüli pártok közül a szavazatok számát tekintve a 
harmadik helyen az  FMDP állt, amely magát „konstruktív ellenzéki pártként” 
határozta meg. Polgári szabadságjogokat akart, és nagy hangsúlyt helyeze  
állam és egyház viszonyának rendezésére. Követelései közö  szerepelt az 1930. 
február 24-e és 1945. április 3-a közö  Magyarországon szolgálatot teljesítő, 
majd április 4-én kiutasíto  és április 6-án eltávozo  pápai nuncius,  Angelo 
Ro a (1872–1965) – vagy másvalaki – visszahívása, a kapcsolatok újrafelvétele 
a  Vatikánnal, esetleg egy konkordátum megkötése. A párt a vallásszabadság 
bárminemű korlátozását, beleértve a fakultatív hitoktatással kapcsolatos terve-
ket is, mélyen elítélte. Az egyházi iskolák addigi status quójának megtartását 
követelte. Felszólalt az egyházi egyesületek védelmében is, működésük újra-
engedélyezését vagy új egyesületek alapításának lehetőségét is szorgalmazta. 
A  Szegedi Naplóban megjelent programjának 3. pontja így írt erről: „Biztosítani 
kell az egyházaknak lelki hivatásuk gyakorlását és ehhez szükséges anyagi és 
erkölcsi eszközök megadását. Az egyházaknak joguk van iskolák és más lelki 
javakat előmozdító hitbuzgalmi és kulturális intézmények fenntartásához.”21

Az  FMDP az addigi államosításokat ugyan tudomásul ve e, de továbbiakról 
már nem akart tudni. Külpolitikájában a Nyuga al és a Szovjetunióval kap-

 21 A  Független Magyar Demokrata Párt programja. Szegedi Napló, 1947. augusztus 1. 
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csolatban is üggetlenséget hirdete , és ennek megfelelően a kapcsolatokat 
illetően azonos mércét követelt. Ez a párt az egyház, a magántulajdon és a 
nemzet védelmezőjeként lépe  fel.

Az ellenzék köréből a legkevesebb, mindössze négy mandátumot szerze  
a  Slachta Margit (1884–1974) veze e  KNT, amely világnézeti pártként mutat-
kozo  be.22 Programját és frazeológiáját illetően a  Nemzeti Demokrata Párt 
 NDP szatellitpártjaként volt beazonosítható, azzal a különbséggel, hogy az 
ún. világnézeti elemek még erősebb hangsúlyt kaptak nála. A Tízparancsolat-
nak a törvényhozásban történő érvényesítését tűzte ki célul, egyház és állam 
„együ működésében”, az egyházi iskolák fenntartásában, a házassági elválás 
megszüntetésében gondolkodo . Elsősorban a többségi katolikus egyház nőtag-
jait szólíto a meg, de a többi keresztyén egyházhoz tartozó nőket is megcélozta. 
Leendő választóikat arra szólíto ák fel, hogy gondosan fi gyeljék meg, melyik 
párt tagjai hogyan viselkednek, és milyen módon viszonyulnak az alapvető 
emberi kötelességekhez. Kérdezzenek rá arra, hogy „alkotmányos gondolkodá-
sukat áthatja-e az emberi kötelességek legelemibbje: kötelességünk az Istennel, 
Egyházzal, Hazával, hitünkkel és az emberi szabadság jogaival szemben.”23

Meg kell még emlékeznünk egy pártról, amely ugyan nem tudo  a parlamenti 
választásokig eljutni, de amelynek programja azokat kívánta megszólítani, akik 
„a üggetlen magyar államban az ember természetes és elidegeníthetetlen jogai 
alapján félelemtől és nélkülözéstől mentesen, a keresztyén hitelvek és erkölcsi 
törvények követelményei szerint kívánnak élni”.24 A  Magyar  Szabadság Párt 
röviddel a választások elő  – 1947. július 21-én – mondta ki saját feloszlatását, 
nem önként, hanem a kommunisták nyomására. 

 22 B 2000, 229–237. o. 
 23 Magyar Kurír, 1947. július 25.
 24 Tájékoztató, 3–16. o. 
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   RAFFAY SÁNDOR TEOLÓGIAI, POLITIKAI 
ÉS EGYHÁZPOLITIKAI ORIENTÁCIÓJA

   Raff ay Sándor először a pozsonyi teológián tanult, éspedig egy olyan időszakban 
(1887–1890), amelyet akkoriban egyfelől a 19. századi liberalizmus szelleme és 
a belőle fakadó kultúrprotestantizmus, másfelől viszont a lutheri gondolkodás 
újraéledése határozo  meg.25 Ez utóbbit elsősorban a   Masznyik Endre (1857–1927) 
által 1904 és 1912 közö  kiado ,  Luther Márton (1483–1546) válogato  műveit 
tartalmazó kötetek segíte ek megalapozni. A  Masznyik és munkacsoportja által 
megjelentete   Luther-művek a nagy reformátor polemikus iratait, továbbá az 
úgyneveze  egyházszervező iratokat tartalmazták, és ezekhez csatlakozóan az 
említe  két téma jobb megértését szolgáló rövidebb és hosszabb levelezéseket.26 

Ezen a há éren érthető, hogy    Raff ay Sándor tanárai nagy részétől nem azt 
kapta teológiailag, amit kissé naivan elgondolva úgy fogalmazo  meg, hogy 
„Isten minden titkának feltárulása”, hanem különböző szerzők műveinek is-
mertetését a saját meggyőződések aláhúzása nélkül. Ennek ellenére tanárai 
többségét úgy jellemezte, hogy velük jól ki lehete  jönni, mert „megvolt bennük 
a jóakarat”.27 Más volt a helyzet a diákokkal, akiknek a többségét „léhának és 
hitetlennek” lá a, és akikkel komoly összeütközései adódtak. A fenti két tény 
azután együ esen eredményezte azt, hogy a negyedik teológiai évet (1891–1892) 
Németországban (Jénában és Lipcsében), majd a svájci Bázelben végezte el. 
Mind a két helyen elsősorban egyháztörténelemmel foglalkozo , ugyanakkor 
azonban – amint írta – „az evangéliummal is tele akarta szívni magát”. Emelle  
– és ez kuriózumnak is tekinthető, de a családjából magával hozo  szociális 

 25 2007 novemberében,    Raff ay Sándor halálának 60. évfordulóján a Déli Evangélikus Egyház-
kerület, az  Evangélikus Országos Levéltár és az  Evangélikus Országos Múzeum közös konferenciát 
rendeze  a püspök emlékére. Az elhangzo  előadások az  Evangélikus Országos Levéltárban 
várják könyv alakban történő megjelentetésüket. Ezt követően lehetőség nyílna egy  Raff ayról 
készíte  monográfi a elkészítésére.
 26  M 1–6. 1904–1912.
 27  R é. n., M 8. o. 
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érzék korai felvillanása is lehete  – Bázelben az orvosi karon elsősegélynyújtó 
tanfolyamokra járt, hogy ha falura kerül, akkor esetleg az orvos megérkezéséig 
tudjon hívein segíteni. Ugyani  művésze örténeti szemináriumon is részt ve . 

Tanulmányai befejezése után először gimnáziumi tanárként, ezt követően 
parókus lelkészként, majd Pozsonyban teológiai tanárként működö . 1899-
ben te e le a tanári vizsgát. Élete újabb nagy fordulata akkor következe  be, 
amikor 1908. október 31-én – reformáció ünnepén – mint a Pesti Evangélikus 
Egyház Deák Téri Gyülekezetének megválaszto  lelkésze megkezdte parókus 
lelkészi szolgálatát. 1918. szeptember 5-étől kezdődően a Bányai Egyházkerü-
let megválaszto  püspöke le , és ezt a hivatalát az 1945. július 1-jén történt 
lemondásáig töltö e be.

   Raff ay Sándor hosszú püspöki szolgálata azt jelente e, hogy püspökként 
átélte  Tisza István meggyilkolását és az ugyanazon a napon kezdődő,  Károlyi 
Mihály nevével fémjelze  őszirózsás forradalmat, amelyet viszont 1919. március 
21-én a Tanácsköztársaságnak neveze  időszak válto  fel. Mérhetetlen személyi, 
nemzeti és egyházi tragédiaként élte meg az I. világháborút követő eseményeket, 
a trianoni békeszerződés aláírását és annak következményeit. Az Osztrák–Ma-
gyar Monarchia megszűnését nem tekinte e tragédiának. A Tanácsköztársaság 
1919. augusztus 1-jei bukása után rövid átmeneti időszak következe , amelyben 
 Peidl Gyula,  Friedrich István és  Huszár Károly miniszterelnökök kormányai 
válto ák egymást. Ez az időszak 1920. március 1-jéig tarto . 

 Raff ay püspökségének leghosszabb időszaka (1920. március 1-jétől 1944. ok-
tóber 16-áig) a   Horthy-korszakra ese . Ezt követően gyakorló püspökként még 
átélte a rövid, de re enetes  Szálasi-korszakot (1944. október 16. és 1945 áprilisa 
közö ); illetve az  Ideiglenes Nemzeti Kormány időszakát (1944. december 22-től).

 Raff ay i úkorától kezdve érdeklődö  a nemze el kapcsolatos kérdések iránt, 
először szűkebb hazája, Cegléd szemszögéből, az o  megőrzö   Kossuth-kultusz 
nyomán. A város az 1870-es években  Kossuth Lajost választo a képviselőjének, 
és akkor száztagú küldö ség ment Olaszországba. A Kossuth-kultusznak volt 
köszönhető  Raff ay egyetlen pár agsága is, ugyanis rövid ideig tagja volt a 
 Kossuth Ferenc veze e  Függetlenségi Pártnak. Később azonban mind maga, 
mind a lelkészek számára keményen megtilto a a pártpolitizálást, és ezt szá-
mon is kérte. Családjáról azt írta, hogy „meggyőződéses magyar és kemény 
evangélikus”;28 méghozzá ebben a sorrendben.

Püspökké választásától kezdődően elsősorban a  Vallás- és Közoktatásügyi 
Minisztérium (VKM) ügyei iránt érdeklődö  folyamatosan. Püspöksége idején 
többször történt változás a  VKM élén, de a vezetők mind katolikusok voltak, a 
protestáns ügyeket intézők viszont többségükben reformátusok.29 Ezen a há éren 

 28  R é. n., F 4. o.  
 29 B–H 2004, 88–103. o. 
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érthető az, hogy  Raff ay püspöknek mindig az volt az érzése, hogy az evangélikus 
érdekeket minden időben egyszerre három oldalról is meg kell védenie. Először 
is a mindenkori – éppen aktuális – politikai hatalommal szemben, másodszor 
a római katolikus, és harmadszor a református érdekérvényesítő törekvésekkel 
szemben.  Raff aynak ezt a véleményét az evangélikus egyháznak a trianoni 
békeszerződés következményeként előállt létszámcsökkenése alapozta meg. 

Trianon elő  az evangélikusság aránya 6,4 százalék volt az összlakosságon 
belül (ez 1 340 000 evangélikust jelente ), azt követően viszont 6 százalékra 
csökkent. (Ez 557 647 fő.)30 1920-ban az evangélikusok aránya 6,2 százalék (497 012 
személy). 1941-ben a visszacsatolásokkal kiegészült területen 5 százalék volt 
az evangélikusok aránya az össznépességből (729 929 személy).31 Az 1910-es 
népszámlálás adatai azt muta ák, hogy Magyarország csökkent lakosságának 
99,9 százaléka keresztyén vagy izraelita volt, 1917-ben ugyanígy. 1930-ban 0,2 
százalék volt azok száma, akik sem a keresztyén egyházakhoz, sem a zsidó 
felekezethez nem tartoztak. 1949-ben szintén ugyanennyi.

A fenti tények és a belőlük fakadó következtetések nyomán  Raff ay számára 
azok voltak a jó partnerek, akik nem gyakoroltak politikai nyomást az egyhá-
zakra, akik túl tudtak látni saját felekezetük „kerítésén”, és engedték a másikat is 
szóhoz és jogokhoz jutni. Ezen a há éren számára a kultuszminiszterek közül a 
legjobb partner  Vass József (1920–1922) volt, akinek arra a mondatára emlékeze  
a legszívesebben, amelyet a Tanácsköztársaság okozta sokkot követően mondo : 
„A keresztyén egyházak mindegyike nagy és nélkülözhetetlen értéke a nemzeti 
életnek.”32 Lesújtó véleményt mondo  viszont az egész országra kiterjedő iskola-
hálózat kiépítésével hatalmas szolgálatot tevő  Klebelsberg Kunóról (1922–1931): 
„Soha nem veszte  annyit jogaiból és tekintélyéből a magyar protestantizmus, 
mint  Klebelsberg– Petri uralma ala . Kiváltképpen azonban mi veszte ünk 
széltében mindenfelé, mert a református atyafi ak mégiscsak tudtak  Petrire 
hatni, de nekünk csak egy jó emberünk volt a minisztériumban:  Tóth István, a 
protestáns ügyosztály vezetője, de őt is sokszor elgáncsolták.”33  Klebelsberget 
„jóindulatú, de nagyon ingadozó” embernek lá a, először „szabadelvűnek”, 
később pedig „klerikálisnak”. Az utóbbin túlzóan római katolikust érte . Raff ay  
 Klebelsberggel kapcsolatos negatív véleményét az is befolyásolta, hogy az ő 
ideje ala  kurtíto ák meg az evangélikus képviseletet a magyar országgyűlés 
felsőházában az 1926-os XXII. törvénycikk alapján, és ezt csak 1940-ben kor-
rigálták, amikor Kelet-Magyarország és Erdély egy része ideiglenesen vissza-
került Magyarországhoz. A másik problémája  Klebelsberggel az volt, hogy az 

 30 W–S 1948, 82. o. A két adat az 1910-es és az 1941-es állapotot tükrözi. 
 31 B–G 1996, 162–169. o. Táblázatok.
 32  R é. n., F 29. o. 
 33  R é. n., F 30. o. 
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egyházakkal kapcsolatos döntések előkészítésekor a tárgyalásokba nem vonta 
bele az egyházakat, hanem az esetek többségében kész tények elé állíto a őket, 
amikor már nem volt lehetőség érdemi változtatásokra.

  Hóman Bálintról, aki kétszer is állt a  VKM élén (1932–1938, 1939–1942 közö ), 
kedvezőbb véleményt mondo . Őt kimondo an kedvelte, mert mindig készen 
állt  Raff ayt meghallgatni, sőt személyes kéréseit teljesíteni. Nála viszont azt 
sérelmezte, hogy erős katolicizmusa és minisztériumának túlbürokratizált 
működése gátolja munkájának hatékonyságát. Az viszont nagyon tetsze  neki, 
hogy  Hóman református államtitkára hajlandó volt külön tárgyalni az evan-
gélikusokkal és a reformátusokkal, mivel abban az időben bizonyos rivalizálás 
volt tapasztalható a két felekezet közö , és ez megronto a a régi jó viszonyt.34

Nemcsak Raff ay  és az evangélikus egyház, hanem az egész protestantizmus 
számára a 20. század elején, majd az azt követő   Horthy-korszakban a legfon-
tosabb kulcskérdés az 1848-as XX. törvénycikkben foglalt elvek végrehajtása 
volt. A 20. század elejétől kezdődően egészen az 1945-ben bekövetkeze  politikai 
fordulatig az évenként tarto  evangélikus egyetemes közgyűléseknek volt egy 
visszatérő témája.35 Ez pedig annak leszögezése volt, hogy a fenti törvénycikkből 
fakadóan az állammal való tárgyalások fő célja „a felekezetek közö i teljes jog-
egyenlőség és viszonosság megvalósítása és az egyházi iskolai szükségleteknek 
a fedezésére szolgáló megfelelő államsegélynek a biztosítása”.36 A másik kérdés-
kör, amely állandóan előkerült, a vegyes házasságok és a reverzális kérdései, a 
gyermekek vallása, az elkeresztelések, valamint országos és helyi visszaélések. 
Ugyanakkor Raff ay  alapelve mindig az maradt, hogy az egyházaknak békében 
kell élniük egymással. 

Ez a véleménye megfelelt annak, amit a nemzetiségek egymáshoz való vi-
szonya tekintetében a háromnyelvű evangélikus egyház püspökeként val-
lo : tudnillik, hogy a konfl iktusok kiélezése helye  a kiengesztelődést kellene 
szolgálni. Nagyon büszke volt arra, hogy azokon a helyeken, ahol megfor-
dult, nem voltak nemzetiségi villongások. Ugyanakkor azonban szembesülve 
a pángermanizmussal és a Magyarországi Evangélikus Egyház kebelén belül 
működő német gyülekezetek elszakadási törekvéseivel, valamint ennek írásbeli 
lecsapódásaival – az 1940-es és az 1942-es úgyneveze  német memorandumok-
kal – ellenállt az egyházat megosztó minden törekvésnek. A német elszakadási 
törekvések közepe e   Raff ay  Sándor 1943 áprilisában éppen a német há erű, 
akkor még Wolf (később Ordass) Lajost küldte le Bácskába ezekkel a kérdésekkel 
foglalkozni.37 Ugyanezt te e akkor is, amikor 1945. április 10-én, majd május 

 34  R é. n., F 30–31. o. Lásd még G 2005, 41–60. o.
 35 Az egyetemes a mai szóhasználatban országost jelent.
 36 Az 1902-es közgyűlés 6. pontja. EOL EKJ III. k. 1900–1911. 6. o. 
 37 O 1985, 129–136. o. 
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15-én pánszláv törekvések nyomán a délkelet-magyarországi Pitvaroson, illet-
ve Békéscsabán szüle ek szlovák evangélikusok részéről hasonló, ugyancsak 
elszakadási törekvéseket tükröző beadványok.38 Raff ay  a háromnyelvű – ma-
gyar, szlovák és német – Magyarországi Evangélikus Egyház egységét minden 
korszakban meg kívánta őrizni. 

 Raff aynak a magas politikához és a politikusokhoz való viszonyát illetően 
szabad úgy fogalmazni, hogy mindig „csak” kérésre és mindig „egyházi ember-
ként” igyekeze  a dolgokhoz hozzászólni.   Apponyi Albert,  Tisza István,  Bethlen 
István,  Teleki Pál gyakran kérték a véleményét, és megbízták feladatokkal. A leg-
szorosabb kapcsolat a miniszterelnökök közül az evangélikus   Gömbös Gyulához 
(1932–1936) fűzte, ő eske e meg első feleségével, és ő is teme e mindke őjüket. 
 Gömbös kérésére 1933 nyarán  Mussolininél járt Rómában, és előkészíte e ket-
tejük pár hé el később megvalósult találkozását.   Horthy Miklós kormányzó 
(1920–1944) is többször tanácskozo  vele. Ezeket az embereket ugyanazzal a 
mércével mérte, mint minden embert, és így is kezelte őket. 

Püspökké választása elő  hitoktató tanárként, majd parókus lelkészként, 
végül teológiai tanárként is arra törekede , hogy a következő elvhez tartsa 
magát: „egy lelkészre nézve egészen más korlátozások állanak elő a társadalmi 
életben, mint a öldesurakra.”39 Elveiből, de vérmérsékletéből fakadóan is gyak-
ran került erkölcsi, anyagi és egyéb természetű összeütközésekbe a mindenkori 
potentátokkal. Ha pedig azok az evangélikus egyházhoz tartoztak, akkor ado  
esetben még fegyelmi eljárással is megérte e velük, hogy minden egyháztagra 
ugyanazok a köteleze ségek érvényesek. A ceglédi suszter fi a ugyanakkor 
mindig is mélyebb szimpátiát érze  a nem csak önhibájából elvadult nép – a 
parasztság és később a munkásság – iránt, mint azok iránt, akiknek ezeket az 
embereket hivataluknál fogva fel kelle  volna karolni. Ebből a szempontból 
az volt a jelszava, hogy „azé az egyházé a jövő, amelyben a legtisztábban él a 
Megváltó lelke”.40 I  az irgalmasság lelkületére gondolt. Ennek a véleményének 
azokkal szemben is hangot ado , akik azt hangsúlyozták, hogy a szociális téren 
legtöbbet tevő egyházaké a jövő. Nem volt véletlen, hogy amikor 1947-ben püspö-
ki hivatalától elbúcsúzo , a csepeli munkások bocsánatot kértek tőle azért, mert 
rengeteget fáradozo  értük, ők pedig olyan sokszor „megnehezíte ék a dolgát.”

Magyarország német megszállását, majd a nyilas hatalomátvételt követően 
keserűen mondta, hogy azokban a hónapokban csak a nyilaskereszteseknek 
volt teljes szabadságuk. Történelmi párhuzamot keresve, az 1919-ben átélt Ta-
nácsköztársaságra gondolva úgy fogalmazo  – és ezt a véleményét 1945-ös 

 38 A békéscsabai, illetve pitvarosi szlovák memorandumok szövegei. EOL BEEKL 311/1945., il-
letve a 313/1945. sz. 
 39  R é. n., F 9. o.
 40  R é. n., F 35. o.
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élményei is megerősíte ék –: „Igazán nem tudta az ember, hogy mi volt a kü-
lönbség a kommunizmus és a nyilaskeresztes uralom erőszakossága közö .”41 
A Szálasi-uralom ala  azokhoz csatlakozo  – többek közö  az evangélikus 
báró  Radvánszky Albert (1880–1963) egyetemes felügyelővel karöltve –, akik 
Budapest „nyílt várossá” tételéért munkálkodtak. A tervük azon buko  meg, 
hogy  Szálasiék cserében uralmuk legitim voltának elismerését kérték tőlük, és 
erre nem voltak hajlandók.

Magyarország 1944. augusztus 27-én hadszíntérré vált.42 1945. április 4-én 
befejeződö  a német csapatok kiűzése hazánkból. Az április 4-ei dátum a szov-
jet Tájékoztatási Iroda bejelentésének felel meg, azonban még április közepéig 
voltak „szórványos harcok” az osztrák–magyar határ térségében.43 Ezt követően, 
  Raff ay  Sándor 1945. július 1-jei nyugdíjba menetele idejére már jól kitapinthatóak 
voltak azok a jelenségek, amelyek mind a nemzet, mind pedig az egyházak életét 
egyre nagyobb mértékben határozták meg.   Raff ay  Sándor a hátralévő időben – 
Ordass Lajos beiktatásáig – ügyvivő püspökként tevékenykede .

Az 1947 augusztusát követően meginduló kommunista hatalomátvétel mind-
össze „legitimálta” az évek óta tapasztalható szomorú helyzetet. Ezeket a jelen-
ségeket és ezek következményeit   Raff ay  Sándor püspök – a magas életkorától 
és egészségi állapotától együ esen kikényszeríte  „belső emigrációjában” – 
rendkívül pontosan mérte fel. 

Mind a nemzet túlnyomó része, mind pedig az egyházak akkori vezetőinek 
és tagjainak többsége számára ez a korszak a maga összes kísérőjelenségével 
együ  a ól volt mégis elviselhető, hogy közösségben élték át azt, és közösen 
igyekeztek belőle valahogyan kijutni.   Raff ay  Sándor számára az első találkozá-
sok az új helyze el olyan mértékben voltak meghatározók, hogy a véleménye 
ezen a területen élete végéig változatlan maradt. Hazánk szovjet megszállásáról, 
a belső közigazgatás megroggyanásáról, majd szinte teljes megsemmisüléséről 
és az ezekből fakadó szinte teljesen kaotikus viszonyokról kifejte e a maga 
személyes tapasztalatokon nyugvó véleményét. Ezek a dolgok azért voltak szá-
mára fontosak, mert püspöki szolgálatához ezek szolgálta ák a külső keretet, 
és alapvetően befolyással voltak püspöki tevékenységére. 

A szovjet megszállásról többek közö  a következőket írta: „Amit a német 
propaganda mondo  az oroszok garázdálkodásairól, az enyhíte  gyermekmese 
a rideg valósághoz képest.”44 A püspöki gépkocsi elkonfi skálását – bár nehéz 
szívvel – még csak tudomásul ve e. Azonban arra a vandalizmusra, amely nem-
csak az egész püspöki palotát és annak berendezését, hanem az o  élő emberek 

 41  R é. n., F 41. o.
 42 R 1999, 593. o. 
 43 P–G–I 1997, 267. o. 
 44  R é. n., M 43. o.
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személyét is érinte e, képtelen volt logikus magyarázatot találni. Dolgozószo-
bájából a „felszabadító hadsereg katonái” bordélyházat csináltak. A 78. életévét 
taposó, szinte mozgásképtelen püspök magatehetetlensége ellenére is megpróbált 
szembemenetelni ezekkel az erőkkel. Amikor megjelent nála az OTBA (Országos 
Társadalombiztosítási Alap) egy magyar alkalmazo ja három szovjet katonával, 
és „három főzőnőt” kerestek, egyszerűen elkerge e őket. Összegezésként is fel-
fogható, amit ezekről az időkről papírra vete : „Kibeszélhetetlen az a re egés, 
amely a lakosságon úrrá le  […]. Nem, nem kulturált világ ez már, amiben élünk, 
hanem a legszégyenletesebb visszasüllyedés az állati sorba.”45 

Hasonló tapasztalatokat gyűjtö  Raff ay  egyházkerületének csanád-csongrádi 
esperese,  Benkóczy Dániel (1898–1968) szegedi lelkész is. Egy kutató  Benkóczy 
lelkészi naplója alapján így ír erről: „Betörtek lakásába és a gyülekezeti irodá-
ba, ahol mindent szétdúltak, és az egyházi perselyt felfeszíte ék. A templomot 
szintén átkuta ák, de o  nem találtak más, számukra hasznos dolgot, mint az 
úrvacsorához használt bort az oltár háta mögö . Azt megi ák, és az irodában 
dorbézoltak.”46 A lelkészek és a gyülekezetek nagyobb része hasonló tapaszta-
latokról számolt be. A különbség mindössze annyi volt, hogy a háromnyelvű 
Magyarországi Evangélikus Egyházban a legtöbbet a német, majd a magyar 
gyülekezetek szenvedtek, míg az esetek többségében a szovjet brutalitás a 
szlovák há erű gyülekezeteket elkerülte. Természetesen akadtak kivételek. 

Ilyen körülmények közö  kelle  valamilyen formában újraindítani a püspöki 
hivatal működését. Raff ay ezt  először – a   Horthy-korszakban megszoko  módon 
– neves közéleti személyek, szovjet katonai parancsnokok, az akkori budapesti 
hatóságok (Főpolgármesteri Hivatal,  Budapesti Nemzeti Bizo ság) megszólításá-
val kísérelte meg. Mivel maga is ismert és tekintélyes közszereplő volt, érthetőek, 
bár többségében kudarcra ítéltek voltak ezek a próbálkozásai. Szimbolikusnak 
tekinthető, hogy az első, általa megszólíto  személytől a szabadság, felszabadu-
lás kérdésében kért tájékoztatást.  Zilahy Lajosnak, a neves és népszerű magyar 
írónak, aki a  Szabadság című lapban a sajtótermék címében megfogalmazo  
témáról nyilatkozo  – éspedig pozitív értelemben –, a következőket írta: „Igen 
megörültem a hírnek, hogy már van szabadságunk. Csak azt nem tudom, hogy 
ebből a szabadságból hogy jut hozzánk valami. Mert eddig csak a tehetetlenséget 
és zaklato ságot tapasztaltam.”47  Zilahy egy másik rövid írása a „Krisztus-arcú” 
oroszról való megemlékezés volt, amelyben a magyar éhező embernek történő 
kenyéradásról ese  szó. Ezzel nem az volt a baj, hogy nem történhete  meg, 
hanem az, hogy több ezer ellenkező előjelű történe el szemben, amely „ördögi 
arcú” oroszokról szólt, ezt a pozitív kivételt akarta általánosítani. Sokan észre-

 45  R é. n., M 44. o.  
 46 G 2001, 40. o.  
 47    Raff ay Sándor levele Zilahy Lajosnak. 1945. január 23. EOL BEEKL 430. cs. 1/1945. 
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ve ék ezt a „csúsztatást”. „…a meggyötört magyar társadalom mély felháboro-
dással és hideg megvetéssel sújto a ezt a hajdan legnépszerűbb bestseller-írót, 
holo  az epizód elvileg meg is történhete  volna, de a meggyalázo  asszonyok 
és elhurcolt férfi ak országában kiemelni és megörökíteni egy ilyen kivételt, ez 
szentségtörésnek számíto , a társadalom lelkének a megerőszakolását.”48 Amikor 
pedig 1945. február 3-án  Zilahy Lajost a  Magyar–Szovjet Baráti Társaság kisze-
melt elnökeként Debrecenben súlyosan bántalmazták és kirabolták i as orosz 
katonák, személyesen tapasztalha a meg, hogy a magyarság többségének mi 
juto  a „felszabadulásnak” neveze  eseményből.

 Raff aynak sem  Zilahy Lajos, sem pedig a többi – általa megkerese  – régi 
és új nagyság nem nyújto  érdemben segítséget sem saját személyes helyze-
tének, sem pedig az egyházak, benne a gyülekezetek életének megkönnyítése 
dolgában.  Sólyom László, Budapest akkori rendőrfőkapitánya azt üzente a 
püspöknek, hogy ő maga sem mer kimenni az utcára, mert fél, hogy elviszik 
munkaszolgálatra.  Csernisov, Budapest első katonai parancsnoka hallgatással, 
üres ígéretekkel, a valóságtól messze eső állításokkal, végül nemes egyszerű-
séggel a vojnára – a háborúra – mint minden rossz okozójára történő utalással 
válaszolt Raff ay neki  címze  megnyilvánulásaira.49 Raff ay azt  gondolta, hogy 
részben a kormány Debrecenben történő tartózkodása mia  vannak ezek a 
kaotikus viszonyok, ezért az evangélikus  Zsedényi Bélát (1894–1955), az  Ideig-
lenes Nemzetgyűlés elnökét kérte arra, hogy mielőbb jöjjenek Budapestre. Az 
volt ugyanis a véleménye, hogy egy Budapest-központú közigazgatás politikai 
konszolidációt és ezzel párhuzamosan egyházi konszolidációt is eredményez 
majd. Azonban ebben a reménységében is keservesen csalódo . 

Verbálisan jobb, de ténylegesen hasonló tapasztalatokat jelente  a Budapest 
akkori – még nem kommunista – főpolgármesterével,  Csorba Jánossal és hiva-
talával történő első kapcsolatfelvétel is. Ugyanis az derült ki, hogy i  egy jó 
szándékú, de a tényleges hatalmat nem birtokló személlyel és hivatallal akadt 
Raff aynak dolga, akik tehetetlen báboknak bizonyultak mind a katonai hatóság-
gal, mind pedig a megerősödő baloldali hatalommal szemben, és még ígérni sem 
ígérhe ek semmit. A legteljesebb jóindulat és a legteljesebb hatalomnélküliség 
ilyen kombinációja csak a rossz biztos folytatódását ígérte.

Akkoriban   Tildy Zoltán többek közö  a  Budapesti Nemzeti Bizo ság elnöke 
is volt. Ebben a minőségében Raff ay 1945.  február 2-án hozzá címze  levelére 
 Tildy egy  Aranyi nevű személy útján válaszolt. Azt üzente: „…én a házra is és 
a személyemre is meg fogom kapni a katonai parancsnokság védelmét, fi am 

 48 C 1981, 61. o. 
 49   Keken András Deák téri evangélikus lelkész tájékoztató levele  Raff ay Sándornak. 1945. március 6. EOL 
BEEKL 62/1945. A levél abból az alkalomból íródo , hogy  Csernisov tábornok összehívta a budapesti 
polgármester jelenlétében a történelmi egyházak lelkészi képviselőit, és tanácskozo  velük.
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pedig lépjen be a Kisgazdapártba, és azonnal mentes lesz minden zaklatástól, 
sőt az új szervezkedésnél sokra viheti.”50 Az  Aranyinak írt személy valószínűleg 
 Arany Bálint, a  FKGP egyik tagja lehete , aki 1945 januárjának végén az  FKGP 
budapesti intézőbizo ságának a tagja volt. 1945 szeptemberében felmente ék 
minden tisztségéből, mert pártja nem igazolta.51   Tildy Zoltán eleinte üdvözöl-
te, hogy az egyházak „összekötő megfi gyelőként” vegyenek részt a  Budapesti 
Nemzeti Bizo ság ülésein. Azonban a bizo ság által hozo  határozatok olyan 
szellemről tanúskodtak, amelyről csakhamar kiderült, hogy összeegyeztethe-
tetlen a keresztyén gondolkodással és erkölcsiséggel. Ilyen volt a „reakció elleni 
küzdelem” meghirdetése az 1945. február 26-ai ülésen, az „ellenségképben” 
történő gondolkodás, ebből fakadóan a „reakció melegágyainak” keresgélése és 
az ezekre történő konkrét rámutatás. Az igazolási feladatoknak „a megbízható 
hivatalokra” történő rátestálási szándéka vagy a február 14-ei tanácskozáson 
az abortuszt tiltó rendelkezés felüggesztése mind-mind homlokegyenest ellene 
mondo  a keresztyén gondolkodásnak.52 Már ebben a korai időszakban is lát-
ható volt, hogy az egyházaknak csak két útjuk marad, vagy a besorolódás és a 
kibontakozó új hatalommal való együ működés, vagy pedig önálló út keresése, 
amelybe szükség esetén beletartozo  a nyílt konfrontáció vállalása is. Sajnálatos 
dolog volt az is, hogy a magukat polgári, demokratikus vagy keresztyén jelzővel 
bemutató személyek és pártok ennek az egyre inkább balra tolódó szellemnek 
a kialakulásához kezdtek asszisztálni. Ez a „fejlődés” már előjelezte azt, ami 
később be is következe , hogy a  Budapesti Nemzeti Bizo ságnak még „összekötő 
megfi gyelőként” sem le  szüksége az egyházak képviselőire.

 Raff ayval a személyes tapasztalatok, az elvetélt kapcsola eremtési kísérletek 
megérte ék azt, hogy az együ működés útja a jövőben nem tűnik járhatónak. 
Ezért neki saját útra kell lépni, és ha szükséges, a „nyílt konfrontációt” is vál-
lalnia kell azért, hogy püspöki feladatát, egyházkerülete kormányzását és az 
evangélikus egyház szolgálatát el tudja végezni. Az első személy, akivel ezt a 
„nyílt konfrontációt” vállalnia kelle ,  Vas (Weinberger) Zoltán – 1945. február 
15-étől Budapest közellátási kormánybiztosa, majd első kommunista polgármes-
tere – volt.  Vas Zoltán a Moszkvából hazatért ötösfogat egyik tagja volt  Rákosi 
Mátyás,  Gerő Ernő,  Révai József és  Farkas Mihály melle . Ehhez a csoporthoz 
tartozo  még a református keresztyén há erű, de ezt az identitását feladó  Nagy 
Imre, a későbbi miniszterelnök is.  Vas Zoltán arra kérte   Keken András (1909–1974) 
budapest-Deák téri evangélikus lelkészt, hogy adja át az egyház gondozásában 
lévő árvák élelmiszerét egy másik társaságnak, és megfenyege e, hogy ha ezt 
nem teszi meg, akkor hatóságilag elveszik tőle, őt magát pedig internálják.  Keken 

 50  R é. n., F 47. o.
 51 V 1976, 26., 45., 63., 246–249., 251., 267. o. Aranyról még többet.
 52 B 1983, 1016. o.
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kétségbeese  levélben értesíte e Raff ay Sándort,  aki saját kezébe ve e a dolgot, 
és nagyon kemény levélben reagált  Vasnak. Többek közö  ezt írta: „Hogyan 
egyeztethető össze ez a rendelkezés a mai uralmat gyakorló hatósági közegek 
ama nyilvános felhívásával, hogy az egyházak vegyék ki részüket a szociális 
építő és békítő munkából? Hogyan vegyék ki, ha a hívek áldozatkészségéből 
felkarolt árvák kenyerét is elveszik? És ha a lelkész most átadja a csekély kész-
letét, miből ád az éhes gyermekeknek ételt ma és holnap és holnapután? A neki 
ado  rendelkezésről minden józan ember megállapíthatja, hogy antiszociális. 
A köz érdekében tehát kérem, vonják vissza!”53 Raff ay azt is  hozzáte e, hogy 
ha nem vonják vissza a rendelkezésüket, akkor ő a maga részéről meg fogja írni 
az eddig szép segélyeket küldő vidéki nagy gyülekezeteknek, hogy többet ne 
gyűjtsenek élelmiszereket. Végül rátért  Vas Zoltán azon fenyegetésére, hogy 
a parancs megtagadása esetén a Deák téri lelkészt internáltatja, és ehhez a 
következőket fűzte hozzá. „Ha azonban elre entő példára van szükség, ám 
tessék velem rendelkezni, engem, az ellenkező rendelet kiadóját internáltatni, 
én ráérek, mert életem 79. esztendejét Isten kegyelméből maholnap betöltöm, 
nélkülem meglesz a mai világ.” A levél aláírásában pedig ez is szerepelt: „…kész 
szolgája a nemzetépítésben!”54

 Vas Zoltán kihátrált saját parancsa mögül, és ejte e az ügyet. A dolog pikantéri-
ájához még az is hozzátartozo , hogy később kiderült: a Deák tér egyik lakásában 
lakó egyházi alkalmazo  jelente e fel az árvaházat.  Kekent végtelenül meghato a 
  Raff ay Sándor  püspöknek ebben az ügyben tanúsíto  eljárása, az a tény, hogy 
püspöke nemcsak arra áll készen, hogy megvédje őt, hanem arra is, hogy helye e 
ártatlanul szenvedjen. Meghato ságát gyönyörű levélben fejezte ki.55

Raff ay és Ordass  személyes kapcsolatáról

Ordass Lajos teológusként, ezt követően segédlelkészként, majd parókus lel-
készként, végül pedig mint utód került kapcsolatba Raff ay Sándorral.  

1919 tavaszán Budapesten – ahol azt megelőzően soha nem volt evangélikus 
teológiai képzés – az odamenekült pozsonyi és eperjesi evangélikus fakultások 
együ esen elindíto ak egy  Evangélikus Teológiai Akadémiát. Wolf Lajos – ak-
kor még így hívták Ordasst – i  került először – bár egyelőre nem személyesen, 
hanem a később legendássá vált jellegzetes kézírása révén – kapcsolatba az 
akkor már püspök Raff ay Sándorral.  Az történt ugyanis, hogy a sok fi zikai 
nélkülözésnek kite  teológusok   Deák János (1882–1961) – Ordass Lajos kedvenc 

 53    Raff ay Sándor levele Vas Zoltán közélelmezési biztosnak. 1945. március 4. EOL BEEKL 51/1945.
 54 Uo.
 55   Keken András levele    Raff ay Sándor püspöknek. 1945. március 6. EOL BEEKL 61/1945.
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tanárainak egyike, akkoriban az ószövetségi tanszék vezetője, egyben o hon-
igazgató – diktálására leveleket írtak a gyülekezeteknek,   Raff ay Sándor  pedig 
engedélyező aláírással lá a el azokat.   Deák János egy alkalommal a püspöktől 
visszatérve nevetve mesélte, hogy amikor Raff ay azt a  levelet írta alá, amelyet 
  Deák János Wolf Lajosnak diktált, a püspök a következőt mondta: „Ezt az em-
bert el kell küldeni a teológiáról! Akinek annyi ideje van, hogy így rajzolgassa 
a betűket, az komoly munkát úgysem végez!”56 Ordass hozzáte e a sztorihoz, 
hogy „Ez volt tehát az előd véleménye a leendő utódról.”

A következő sorsdöntő találkozás ke ejük közö  már személyes volt. Ez 1924. 
október 5-én történt, amikor is ötödmagával arra várt, hogy   Raff ay Sándor  püspök 
a Deák téri evangélikus templomban felszentelje. Azonban történt egy kis malőr, 
mégpedig az, hogy a szentelési istentisztelet igehirdetési szolgálatát is ellátó 
Ordass számára nem érkeze  meg Sopronból a megígért Luther-kabát. Raff ay ezt 
hallva  áthoza a saját tartalék Luther-köntösét, és átadva a szentelésére készü-
lődő Ordassnak, a következőket mondta: „Vedd öl ezt a kabátot, hátha püspök 
lesz belőled.”57 Ordass az emlékirataiban ezt fűzte hozzá: „Nem lá am az arcán 
semmiféle prófétai ihlete ségnek a nyomát, tény azonban, hogy azt mondta.”58

Az újabb személyes kapcsolatfelvételt egy 1927 februárjában az akkoriban 
már második állomáshelyén szolgáló Ordassnak címze  üzenet jelente e, 
amely azt tartalmazta, hogy március 1-jei hatállyal a budapesti Deák téri gyü-
lekezethez kerül segédlelkésznek. I  principálisa   Kendeh-Kirchknopf Gusztáv 
le , munkaköre pedig elsősorban a Deák téri gyülekezethez kötö e. A Bányai 
Evangélikus Egyházkerület püspöke is ennek a gyülekezetnek volt a parókus 
lelkésze, ezért i  már konkrét munkakapcsolatba kerültek. Raff ay a püspöki 
 hivatal adminisztratív munkájába is bevonta. Így Ordassnak módja volt egy 
egyházkerület vezetésének ügyeit á ekinteni. Az akkori iktató- és mutató-
könyvek ma is őrzik Ordass munkájának nyomait, többször feltűnik jellegzetes, 
háromdimenziós betűk rajzolatát mutató kézírása. Raff ay azonban  ezt az akár 
pluszmunkának is tekinthető szolgálatot a maga részéről nem kötö e össze sem-
miféle kedvezménnyel. Ezt muta a, hogy amikor Ordass 1927–28-as svédországi 
tanulmányaihoz a püspök segítségét kérte, ő a maga részéről ehhez nem járult 
hozzá. Így ezt az utat majdnem teljes mértékben Ordass édesapja fi nanszírozta. 
Ez a tény – miután régi vágya más úton, de teljesült – nem okozo  feszültséget 
Ordass és Raff ay  kapcsolatában.

A svéd útnak és eredményeinek köszönhetően Raff ay végre  elkezde  – most már 
valószínűleg tudatosan – odafi gyelni Ordassra. A Lundban, illetve Uppsalában 
eltöltö  két egyetemi félév ala  olyan körökkel került kapcsolatba, akik profesz-

 56 O 1985, 45. o. 
 57 Uo. 56. o. 
 58 Uo.
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szorként, neves egyházi személyiségként az akkori svéd egyház vezetői voltak, 
illetve akik diáktársai közül a későbbiekben azzá le ek. E körök mindegyikéből 
voltak, akik barátságot kötö ek Ordassal. A döntő lökést ezen a téren az adta 
meg, hogy maga a világhírű svéd érsek, Nathan  Söderblom (1866–1931) fi gyelt fel 
a fi atal magyar segédlelkészre, és erről az általa már ismert Raff ay Sándort is  
értesíte e olyan dicsérő szavakkal, amelyekre már nem lehete  nem odafi gyelni.59

Mindezekhez az is hozzájárult, hogy éppen   Raff ay Sándor volt  az, aki a 20. 
század első évtizedeiben felhívta a svéd érsek fi gyelmét a magyar evangélikus 
egyházra. Ezt az érdeklődést fokozták  Geduly Henriknek (1866–1937), a Tiszai 
Evangélikus Egyházkerület püspökének 1918-ban tarto  svédországi előadásai.60 
Mindennek az le  a következménye, hogy  Söderblom – Raff ay  ösztönzésére – 
nagyon komolyan számításba ve e azt, hogy az I. lutheránus világkonferenciát 
Budapesten tartsák meg.61 Az a tény, hogy a konferenciát végül 1923-ban a 
lutheranizmus szülőhazájában,  Luther Márton „szerete  városában”, Eisenach-
ban rendezték meg, nem változtato  a két ember barátságán.   Raff ay Sándor 
 egyébként 1920 júliusától ve  részt nemzetközi egyházi gyűléseken, először 
Svájcban, majd később számtalan más országban, egészen 1928-ig. Emlékiratai-
ban megjegyzi: „Különösen kedves volt  Gummerus fi nn püspökkel [1870–1933],62 
 Söderblom érsekkel és  Morehead63 tanárral való viszonyom.”64 

Azt, hogy  Söderblom Raff ay Sándorhoz  címze  – Ordassal kapcsolatos – di-
csérő szavai nem téveszte ek irányt, több dolog muta a. Az egyik az volt, hogy 
többször visszakerült a Deák térre, ahol Raff ay püspök újra  meg újra igénybe 
ve e szolgálatait a püspöki hivatalban is. A másik az, hogy Raff ay eske e össze  
menyasszonyával,  Kirner Irénnel a Deák téren 1929. augusztus 21-én. Ugyan-

 59 Nathan  Söderblom neves svéd érsek, a 20. századi ökumené nagy alakja. Jelentős világkon-
ferenciák – az egyik legfontosabb az 1925-ös stockholmi – rendezője, illetve támogatója. Az 
1928–29-es tanévben a  Pécsi Erzsébet Tudományegyetem Soproni Hi udományi Kara két német 
és egy amerikai teológus társaságában díszdoktorrá ava a. Erről az eseményről számol be az 
Acta Latina Diplomata Li erae Offi  ciales – Universitas Elisabethinae  inqueecclesiensis. Typis ty-
pographiae Universitatis Dunántúl MCXXXVI. XVIII. sz. ala , a 19. és 20. o. EOL BEEKL 827/1928. 
Ordass – akkoriban még Wolf – maga is kapcsolatban maradt  Raff ay Sándorral, és  Söderblom 
1928-ban terveze  esetleges budapesti útjáról is értesíte e. Az utazás végül elmaradt. 
 60  Geduly Henrik beszámolója svédországi útjáról. EOL EI 18d. 643/1918. sz.
 61  T 1990, 40. o. 
 62 O 1996, 62. o. Jaakko  Gummerus (1870–1933) fi nn püspök a Tamperében, 1923-ban alapíto  
svéd egyházkerület püspöke volt. Ordass Lajos szemtanúként mondta el azt, hogy a találkozá-
sukkor már kissé nagyothalló püspök milyen szerete el emlékeze  meg  Raff ay Sándorról, „akit 
igazán szerete ”. 
 63 S–K–H 1997, 8–9., 10–13., 85., 358. o. Az amerikai John  Morehead (1867–
1936) a Lutheránus Világkonferencia alapítói és az első évtizedek formálói közé tartozo . A 
beceneve „Mr Lutheran” volt. Ordass már nem ismerte személyesen.
 64  R é. n., M 18. o.
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ennek a szertartásnak a keretében történt Ordass sógorának,  Kirner [Kincses] 
Gusztávnak és menyasszonyának a megáldása is.

Báró  Radvánszky Albert, az evangélikus egyház egyetemes és iskolai felügye-
lője és   Raff ay Sándor püspök együ  kiküldték Wolf Lajost egy 1930. augusztus 
21-e és 25-e közö  tarto  konferenciára Uppsalába, amelyet a Belmissziói és Di-
akóniai Világszövetség rendeze . Ezen a konferencián viszontlá a  Söderblomot, 
aki A svéd népegyház címmel tarto  előadást. Ordass Lajos gyorsírásos feljegy-
zést készíte  nemcsak az utazásáról, hanem a konferenciáról is.65 Az akkor már 
súlyos beteg svéd érseket a fi atal magyar segédlelkész azzal segíte e ki, hogy 
távollétében egy kiránduláson svédről németre fordíto a a látnivalók bemu-
tatását. Ordass ezzel a huszárvágásával további barátokat szerze , és elnyerte 
az érte már addig is sokat tevő  Söderblom köszönetét is. 

Raff ay azonban leginkább mégis azzal befolyásolta Ordass életútját, hogy 
1930-ban karácsony ünnepétől kezdődően egészen vízkeresztig kiküldte gyü-
lekezetbe szolgálni az akkor már önálló papi életre, parókusi jogkörre vágyódó 
Ordasst. A ceglédi gyülekezetben akkoriban öt jelölt melle  fulladt kudarcba a 
lelkészválasztás. Ordass addig az időpontig már háromszor sikertelenül pályá-
zo , ugyanis a soltvadkerti, a debreceni és a hartai gyülekezetek helye e mást 
hívtak meg lelkésznek. Ezek a kudarcok annyira megviselték, hogy elhatározta, 
többet nem pályázik, és inkább meghívásra vár. Ezt megüzente a ceglédieknek 
is, akik azután szerete  sógorával,  Kirner Gusztávval szemben egyhangúlag őt 
hívták meg lelkészüknek. 1931. június 14-én ikta ák be. Ordass utólag azt írta 
erről az időszakról: „Lelkészkedésem tíz legboldogabb évét Cegléden töltö em.”66 

A ceglédi évek ala  Raff ay püspök nagyon  is rajta tarto a a szemét Ordass 
Lajoson. Egyfelől azzal, hogy az öt évig nagyon keményen, de egyedül munkál-
kodó Ordass mellé 1936 márciusában segédlelkészt küldö . A ceglédi évek egyik 
nagy, közvetlenül  Raff ayhoz és rokonaihoz kapcsolódó eseménye a püspök uno-
kaöccséhez,  Raff ay Bélához kötődö . Ő Cegléden lako , és   Raff ay Sándor édes-
apjához hasonlóan csizmadia volt. Érdekes módon ő volt az egyetlen, aki Ordass 
Lajost nem akarta a ceglédi gyülekezet parókusaként látni, mivel a kiejtéséből 
kiérezte a „svábot”. Ellenkezését elég egyszerűen muta a ki, ugyanis elmaradt 
a templomból. Ordass azonban szorgalmasan látoga a.  Raff ay Béla fogadta 
 ezeket a látogatásokat, de véleménye melle  állhatatosan kitarto . Alapvető 
változás akkor történt, amikor megbetegede , és kiderült, hogy amputált lábú 
felesége képtelen őt rendesen ellátni. Miután Ordass könnyíte  a helyzetükön, 
egyszemélyes ellenzékből szerető szívű és ragaszkodó gyülekezeti taggá le . „És 
amikor már a vég közelede , és Raff ay püspök úr  meglátoga a őt búcsúlátoga-

 65 EOL DOLL 22. d. 6. sz. A konferenciáról készíte  gyorsírásos feljegyzések és azok átírása. Az 
átírást  Dénes Pál készíte e 2004-ben. 
 66 O 1985, 86. o. 
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táson, akkor már püspökömnek úgy 
beszélt rólam, hogy azt a dicséretet 
semmiképpen meg nem érdemeltem. 
Az örök ellenzék, aki néha bizony 
még Istennel szemben is kifejezésre 
ju a a ellenzékiségét, nagyon meg-
békélt szívvel úrvacsorázo  és ment 
Isten színe elé”67 – írta róla Ordass. 

Ordass esperessé választása az 
„inter duos litigantes tertier gaudet” 
jegyében folyt le. Ha nem is neve-
tő harmadikként, de a Pest megyei 
középső evangélikus egyházmegye 
„megmentőjeként” került hivatalába 
1937. szeptember 16-án. Előzőleg o  
 Bódy Pál és  Honéczy Pál versengtek 
egymással az esperesi címért.   Raff ay 
Sándor  elfogadta Ordass megválasz-
tását. A megválasztás azt is jelentet-
te, hogy esperesként Ordass Raff ay 
legszűkebb  munkatársi csapatába 

került, ennek megfelelően kapcsolatuk is szorosabbá vált.
Amikor 1941-ben Ordasst kelenöldi lelkésszé választo ák, és ugyanazon év 

november 2-án beikta ák hivatalába, akkor ismét közelebb kerültek egymáshoz. 
Azok az ügyek, amelyekkel Raff ay megbízta, azt  mutatják, hogy a püspök elis-
merte Ordass helyes ítélőképességét, továbbá azt, hogy a fontosabb dolgokról 
ők ke en ugyanúgy vélekedtek. I  kell megemlítenünk az úgyneveze  német 
memorandum ügyében Bácskában te  útját. Ugyanilyen fontosságú volt az, 
amikor 1944 őszén Valdemar  Langlet (1872–1960) svéd diplomata meg akarta 
szervezni a három történelmi egyház együ es fellépését a budapesti zsidóság 
megmentésére.68 Ebben az időben Raff ay azok közé az  egyházi vezetők közé 
tartozo , akik megtilto ák papjaiknak, hogy az elkonfi skált zsidó vagyonból 
egyházi célokra bármit is igénybe vegyenek. Ugyancsak ő volt az, aki 1944. 
június 27-én  Serédi Jusztinián (1884–1945) hercegprímásnál levélben járt köz-
ben a zsidók érdekében történő közös akció ügyében. Azonban az esztergomi 
érsek ezt elutasíto a. Raff ay, egészségi  állapotára történő hivatkozással, a svéd 
diplomata kérésére Ordasst küldte maga helye , hogy ismét megkíséreljék a 
katolikusokkal való közös fellépést. A protestáns egyházak püspökei ebben 

 67 Uo. 103. o. 
 68 Langletről többet: R 2000.

Ordass Lajos, a ceglédi lelkész (1936)
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az esetben még azt is hangsúlyozták, hogy „készek tökéletesen alárendelni 
magukat az ő [ti. a bíboros] vezetésének”, ami nem kis dolog, különösen akkor, 
ha a meglévő dogmatikai és egyháztörténelmi ellentétekre gondolunk.69 Két 
alkalommal képviselte Ordass Raff ay kérésére az  evangélikus egyházat, de a 
bíboros nem vállalta a közös fellépést. Az egyes felekezetek külön-külön tilta-
koztak, ami jelentősen gyengíte e az akció hatékonyságát.

A harmadik nagy megbízatás, amely Raff ay tökéletes  bizalmáról árulko-
do  Ordass iránt, az volt, hogy a háború után megindult úgyneveze  egyházi 
igazolási eljárások lebonyolítását evangélikus részről szere e volna rábízni. 
Ordass azonban nem fogadta el ezt a felkérést, mert egyfelől az volt a véleménye, 
hogy ez „politikai ügy”, és mint ilyen, nem alkalmazható egyházi személyekre. 
Másfelől pedig azt mondta, hogy ez szükségtelen is, mert ezt a kérdést csak az 
„egyház érdekeinek szempontjából” szabad és lehet megvizsgálni, erre viszont 
o  vannak a saját egyházi törvények. 

Raff ay utolsó  megnyilvánulása Ordassal kapcsolatban 1945 májusában tör-
tént. Ebben az időben az idős püspök többször erős támadások keresz üzébe 
került, nemcsak az egyház akkori rendszerét, hanem saját személyét illetően 
is. A támadások vezetője a későbbi püspök,    Dezséry László (1914–1977) – akko-
riban még egyetemi lelkész – volt, aki azonnali változásokat követelt, például 
a gyülekezetek autonómiájának kiterjesztését, gyors személycseréket a legfőbb 
egyházi vezetésben és egyéb szinteken stb. Raff aynak ezekben a helyzetekben 
magának kelle  védekeznie, ráadásul egyik esperese be is csapta a püspököt. 
Ebben a helyzetben az egyetlen „felüdülést” Ordass Lajos Raff ayhoz intéze  
vigasztaló levele nyújto a, és akkor Raff ay a következőt  írta róla: „Kár, hogy 
olyan borzalmasan zárkózo  és hallgatag.”70

Raff ay utolsó  közszereplése Ordass Lajos 1945. szeptember 29-én történő 
püspöki beiktatása volt, és ezzel egyidejűleg történt meg búcsúja az egyházi 
szolgála ól. Raff ay temetését  Ordass végezte. A halo  püspöktől való búcsú az 
általa kért ige (Jn 6,47) alapján történt, és az igehirdetést követő imádságban 
Raff ay életét „Isten  szolgálatának oltárán felemésztődö  életnek”71 nevezte. 

A későbbiekben Ordass még többször is megemlékeze  Raff ayról, és min-
denkor az elődnek kijáró tisztelet és szeretet nevében te e ezt.

 69 L 110–115. o. O 1985, 143–146. o.
 70  R é. n., F 50. o. 
 71 Ordass Lajos imája   Raff ay Sándor koporsója melle . 1947. november 7., Budapest-Deák tér. 
EOL DOLL 19. d. 
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ORDASS VÉLEMÉNYE AZ „EVANGÉLIKUS 
ÚTRÓL”

Előadás 1943. március 25-én

Ordass Lajos úgy le  püspökké és úgy élte meg az 1945-ös politikai fordulatot, 
hogy sem egyházilag, sem politikailag nem kompromi álódo , sőt inkább az 
új rend számára nagyon is vonzó múltat mutathato  fel. Német származása 
ellenére soha nem le  pángermán, a zsidók mentését szolgáló egyházi diplo-
máciában részt ve , embereket bújtato  kelenöldi paplakjában, semmiféle 
szélsőséges magatartást nem mutato .72 1943-ban – még nem püspökként –, 
majd 1945-ben püspöki székfoglalójában fejte e ki véleményét az „evangélikus 
útról”. Arra a kérdésre, hogy mit érte  Ordass „út” ala ,  Robert Fischer ameri-
kai egyháztörténész a következőt válaszolja: „Az Út a Krisztus-tanítványságra 
történő utalás – írja Ordass püspök.”73 Azt, hogy „út” ala  Ordass valóban a 
Krisztus-követés útját érte e, megerősítik a saját – O o  Dibelius (1880–1967) 
német evangélikus hitvalló püspökről – mondo  szavai is: „ Dibeliussal tehát az 
Úton találkoztam. A Krisztus-követés útján, amelyen mindke en igyekeztünk 
Urunk iránti teljes odaadással járni.”74

1943. március 25-én még budapest-kelenöldi lelkészként részt ve  három 
evangélikus egyházmegye – az arad-békési, a békési és a csanád-csongrádi – 
által közösen tarto  konferencián Békéscsabán. A konferenciát lelkészeknek, 
tanároknak és tanítóknak rendezték. Ordass i  tarto  egy előadást Küzdelem 
evangélikus hitünkért – ma címmel.75 Ordass bevezetőjében elmondta, hogy „a 
legnagyobb mértékben gyakorlati tájékoztatást” nyújt, és az egyház klerikus és 

 72 B 2009, 203–231. o. 
 73 F 1972, 246. o. 
 74 O 1996, 103. o. 
 75 EOL DOLL 19. d. 6. cs. 3. pont. I  található az előadás Ordass által kézzel írt teljes szövege 28 
oldal terjedelemben.
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laikus tagjaihoz egyaránt szólni kíván. Elöljáróban azt tisztázta, hogy az előadást 
„nem politikai célza al és nem is a politika szolgálatában” kívánja megtartani, 
hanem „csak az egyházra tekintő szemmel és az egyházat szerető szívvel”.76 

Mindjárt az előadás elején kiderült, hogy Ordass fi gyelemmel kísérte az orosz 
ortodox egyház 1917 óta folyó három évtizedes küzdelmét, továbbá azt a harcot 
is, amelyet a spanyol polgárháborúban a római katolikus egyháznak 1936–1939 
közö  kelle  megvívnia. Ugyanakkor érdeklődése az előadás folyamán két, 
többségében evangélikus nép, a német (rövidebben) és a norvég (hosszabban) 
felé fordult. Azért is, mert – ahogy fogalmazo  – az orosz és a spanyol pél-
da esetében „keletről”, a német és a norvég evangélikus egyházak esetében 
„nyugatról” jövő támadásokkal kelle  szembesülniük. „…nálunk évtizedek óta 
szinte kizárólag csak arról a veszedelemről szólnak, amely az egyházat kelet-
ről fenyegeti, és mélyen hallgatnak arról, mely nyugat felől tör rá.”77 Ordass a 
Magyarország német megszállását megelőző utolsó évben mondta el a maga 
teológiai, egyháztörténelmi és történelmi paraboláját, hogy az egyház fel tudjon 
készülni arra, ami a nemzetre és benne az egyházakra vár. 

A norvég evangélikus államegyház, amely a nemzet életébe erősen beépült 
a maga történelme folyamán, az 1940-es német megszállástól kezdődően egész 
sereg gyakorlati problémával szembesült. Ezekre a lutheránus teológián alapuló, 
megfelelően kimunkált választ kelle  adnia. A   isling vezetésével megalakult 
norvég nemzetiszocialista kormány több, az állam alkotmányát sértő és az egy-
ház mindennapi életét is megnehezítő rendelkezést hozo . A norvég egyháznak 
tisztáznia kelle , hogy ebben a helyzetben mit tesz. Először is azt szögezték le, 
hogy az egyház nem állam, és az állam nem egyház. Ez azt jelente e, hogy az 
állam külső dolgokban gyakorolhat kényszert az egyházzal szemben, de belső, 
azaz lelki dolgokban nem. Az egyháznak, mivel köteles Isten „teljes igéjét” 
– azaz mindenkire érvényes törvényét és csak az egyház számára érvényes 
evangéliumát – hirdetni és élni, ke ős fronton kell helytállnia. Egyfelől nem 
maradhat néma a világ, másfelől nem maradhat néma a saját tagjai elő . Az 
intés jogát a norvég egyház vezetői igehirdetéseikben, pásztorleveleikkel és a 
polgári engedetlenség meghirdetésével gyakorolták. Ez utóbbi azt jelente e, 
hogy az addig állami alkalmazo  püspökök és papok többsége kilépe  az állam 
szolgálatából, ugyanakkor tovább folyta a püspöki, lelkészi szolgálatát. Az egy-
ház ezzel az aktusával elvált az államtól, ugyanakkor folyta a az evangélikus 
hívők – ez gyakorlatilag az egész norvég népet jelente e – lelkigondozását. Az 
egyház befelé fordult, és 1942 húsvétján elkészíte  egy hitvallást, amelyben 
Az egyház alapja címen hat pontban foglalta össze a maga üzenetét. Az egyes 
pontok a következő címeket viselték: 1. Az ige szabadságáról; 2. A felszentelés 

 76 EOL DOLL 19. d. 6. cs. 3. pont, 2. o. 
 77 Uo. 4. o. 
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által kapo  jogokról; 3. Az egyháztagságról; 4. A szülők gyermeknevelési jo-
gáról; 5. A felsőbbséghez való viszonyról és 6. Az állam–egyház égető kérdé-
seiről. A teológiai fakultások – mind a lutheri teológia, mind pedig az ébredés 
képviselői – egységesen kiálltak a fenti hitvallás melle . A norvég egyházban 
az államtól üggetlen ideiglenes egyházi vezetés jö  létre, amelynek munkája 
eredményeként hatalmas megújulás bontakozo  ki az egyházban. Ezt az állam 
úgy próbálta fékezni, hogy betilto a az új vezetést. A harc azonban tovább folyt.

Ordass a norvég példát – amely hallgatói számára vadonatúj ismeretanyagot 
tartalmazo  – azért mondta el, hogy ezt parabolaként használva három dologra 
utaljon. Az egyik, hogy az egyház mindig harcban áll. A másik, hogy a küz-
delem az evangéliumért folyik, és a harmadik, hogy ebben mindenkinek részt 
kell venni. Előadása végén visszatért a kiindulóponthoz, a keletről és nyugatról 
érkező támadásokhoz. A Szovjetunióban az egyház sorsát a teljes pusztulás 
felé akarják vinni. Németországban tovább folyik a harc. Spanyolországban 
a megpróbáltatásokat „átvészelték, és o  az újraéledő katolicizmus ma soha 
nem láto  virágzása idejét éli”.78 Norvégiában a harc még befejezetlen, de a 
norvégok tovább küzdenek. Az elmondo akból hazai szempontból levonható 
tanulságként Ordass azt a véleményét hangozta a, hogy a magyar evangélikus 
egyház „a nagy kényelemszeretet útját választo a”, ezért a gyökeres változás 
váratlanul érheti. Ezen a há éren újra kell gondolnia: „Az egyház ebben a 
világban sohasem élhet küzdelem nélkül.”79

Ordass püspöki székfoglalója 

1945. szeptember 27.

Ha Ordass püspöki székfoglalóját olvassuk, akkor a következőket mondhatjuk 
róla: biblikus, reformátori, magyar evangélikus és személyes. A biblikus, a re-
formátori és a személyes jelleg szoros kapcsolatban van egymással, hisz mind 
a három a Jézus Krisztusról szóló evangélium primátusát hangoztatja. Ezáltal 
Ordass azonosítja magát a Biblia és a reformátor  Luther szavaival. 

A magyar evangélikus tartalom abban nyilvánul meg, hogy Ordass a hazai 
egyház akkori állapotára fordíto a fi gyelmét. Elmondta, hogy nem félti az 
egyházat, de igenis félti annak tagjait. Nem a külső romok aggaszto ák, ha-
nem a hívők többségének belső lelki állapota. Ebben a helyzetben az egyház 
bűnbánatáról is szólni kell – mondta. Hiszen a világ mindenkori állapota és 
az egyház küldetése o  kapcsolódik egymáshoz, hogy ha az egyház erőtlenül 

 78 Uo. 26. o. 
 79 Uo. 27. o. 
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képviseli a maga elveit, akkor felelős lesz azért, ha a világ a pusztítás erőinek 
enged. Ebben a helyzetben azonban nem a jajveszékelés a megoldás, hanem 
az újrakezdés. Ezt azonban annak az elvnek a nevében kell megtenni, amely 
szerint „…soha el nem ismerhetjük az egyházi szolgálat elé odaállíto  sorom-
pókat […]. Az Egyház ősidők óta eredményes missziót csak ezzel a öltétellel 
tudo  folytatni.”80

Arra a kérdésre válaszolva, hogy hogyan kell püspökként nekifogni a munká-
nak, először is elődjére, „az ősz kormányosra”,   Raff ay Sándor püspökre  mutato . 
Kijelente e, hogy az ő tapasztalataira is támaszkodni kíván. Ezután  Pesthy Pál 
(1873–1952) egyházkerületi felügyelőt, elnöktársát, valamint az espereseket és 
felügyelőket, gyülekezeti lelkészeket szólíto a meg. Hangsúlyozta, hogy magas 
szintű, nem „írástudói”, hanem „prófétai” képességeket felmutató teológiát és 
teológusokat, egymással testvéri közösségben élő lelkészeket, híveket szeretne 
látni. Diakónusokat, hűséges egyházi vezetőket kívánt a magyarországi evan-
gélikusság számára.

A püspöki székfoglalónak az államhatalom képviselői felé intéze  üzene-
tében az első és legfontosabb elem az egyházi iskolákhoz történő ragaszkodás 
kifejezése volt. Nem kritikátlanul hangzo  ez el, sőt annak megvallásával, 
hogy az egyházi iskola sokszor levete e saját specialitását, az egyháziasságot. 
Ugyanakkor Ordass rámutato , hogy a magyar öldön, az egyház tanítói szolgá-
latából kinő  iskolarendszernek sokat köszönhet a magyarság egésze. Elmondta 
azt is, hogy a legújabb korszakban az államhatalom által beindíto  „fényes 
iskolák fényes internátusaiban” bizony szomorú dolgok is történnek. Idézte egy 
kis falusi gyermek példáját, aki állami iskolába járva három hónap után arra 
kérte édesanyját, hogy többet ne jöjjön látogatóba, mert szégyenkezik mezítlá-
bassága mia . Ordassnak az egyházi iskolákat féltő szavaira  Bereczky Albert 
(1893–1966) – akkoriban vallás- és közoktatásügyi minisztériumi államtitkár, 
később református püspök – kioktató hangnemben válaszolt. Valószínűleg az új 
püspök által elmondo  példa bőszíte e fel. Kijelente e, hogy az államnak meg 
sem fordult a fejében az egyházi iskolák államosításának terve. Három évvel 
később a református egyház püspökeként minden további nélkül elfogadta a 
egyházával az államosítást.81

A beszédnek az államhatalmat érintő másik elemeként Ordass kijelente e, 
hogy elvileg természetesnek tartja az államhatalommal való „közeli érintke-
zés” fenntartását. Tisztázta azt, hogy az államhatalom a jogrend eszközeivel 
gondozza ugyanazt a népet, amelynek körében az egyház a maga küldetését 
végzi. Ordass a jogrendet az evangélium után következő legdrágább kincsnek 
nevezte a nép számára. Egyház és állam kapcsolatát illetően partneri viszonyban 

 80 Uo. 6. o.
 81 B 1945, 21–22. o.
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gondolkodo . Elmondta, dán példák alapján meggyőződö  arról, hogy szociális 
munkát az egyház teljes kikapcsolásával végezni egyet jelent az előre beprog-
ramozo  kudarccal. Az állam és az egyház kapcsolatában egyfelől az egyház 
szabadságának megőrzését tarto a fontosnak, másfelől a szoros együ mun-
kálkodást, mert ez segítheti az egyházat abban, hogy felvállalja a nép minden 
„ínségét, bűnét, örömét és jó reménységét”.82

A püspöki székfoglaló utolsó elő i gondolata éppen a történelmi egyházak 
„belső szolidaritásának” szükségességére történő utalás volt, éspedig egészen 
gyakorlati módon. Ez azzal az indoklással történt, hogy az ado  korszak a fe-
lekezeti összefogást egyenesen megköveteli. Ennek felismerése már megtörtént 
az I. világháború után, majd folytatódo  az azt követő időkben. A II. világhá-
ború után ezt fokozo abban kell tudomásul venni, mert maga az élet állítja 
a keresztyén egyházak elé a közös feladatokat: „Közösen vagyunk felelősek 
népünkért. Közösen kell megvédelmeznünk a keresztyénség alapelveit a jog, 
a szociálpolitika, a nevelés területén. Kérdezem azért, lehet-e ezekre gondolva 
nem egyeknek lennünk?”83 

A püspöki székfoglaló befejező részében az új püspök a világlutheranizmus és 
a világkeresztyénség felé fordulva mondta ki meggyőződését. Kijelente e, hogy 
bizonyos abban, hogy óriási szolgálatokat képesek tenni nemcsak a saját népük 
felé, hanem a világ népeinek összebékítése dolgában is. Hangot ado  annak a 
reményének, hogy a magyar evangélikusság szintén meg fogja tapasztalni, mit 
jelent együ  viaskodni „Istenért, az egyház ügyéért”.

 82 Uo. 16. o. 
 83 Uo. 17. o. 
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A MAGYAR EVANGÉLIKUS EGYHÁZ ÉLETE 
ORDASS ELSŐ PÜSPÖKSÉGE IDEJÉN

Általános megjegyzések 

Figyelve a magyar történelem és benne az evangélikus egyház történetét 1945 
és 1948 közö , a legfőbb jellegzetesség ebben az időszakban az, hogy ez a két 
történet részben párhuzamosságot, részben eltérést mutat. A legfőbb párhuzam 
az, hogy a kommunista hatalomváltáshoz vezető úton, egészen 1948 tavaszáig, 
a történelmi keresztyén egyházak ugyanazokat a szenvedéseket élték át, mint a 
magyar nép többsége. Ugyanazokkal a gondokkal szembesültek mind a szovjet 
megszállás, mind pedig a helyi és az országos közigazgatás megroppanása, 
olykor szinte teljes ellehetetlenülése következtében. Az eltérés viszont az volt, 
hogy mind a helyi gyülekezetek, mind pedig az egyház összefogva és hatalmas 
áldozatok árán megteremte ék az újrakezdés alapjait. Úgy tűnt, hogy a jövő 
nagyon nehéz lesz, de biztató. 

EGYHÁZI KÉRDÉSEK ÉS PROBLÉMÁK AZ EVANGÉLIKUS PÜS
PÖKKARI KONFERENCIÁK JEGYZŐKÖNYVEINEK TÜKRÉBEN 

A Magyarországi Evangélikus Egyház legfőbb törvényalkotó szerve teljes tör-
ténelme folyamán mindig a zsinat, a legmagasabb szintű egyházkormányzati 
szerv viszont az úgyneveze  egyetemes közgyűlés volt. Ennek tanácskozásain – 
szavazati joggal – az egyetemes egyház, illetve a négy egyházkerület hivatalból 
megválaszto , illetve választás útján beküldö  tagjai ve ek részt. A 20. század 
első felében évente egyszer – általában  Luther Márton születésnapján, novem-
ber 10-én vagy annak közelében – hívták össze. Rendkívüli esetekben évente 
kétszer vagy többször is. Az egyetemes közgyűléseken a rangidős püspök és az 
egyetemes felügyelő vagy azok törvényes helye esei elnököltek. 
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A II. világháború elő i utolsó egyetemes közgyűlés 1943. december 3-án 
volt. Ezt követően kezdődö  el az evangélikus egyház történetében az az idő-
szak, amikor az úgyneveze  püspökkari konferenciák jelente ék az egyházi 
ügyek intézésének egyetlen illetékes fórumát. Ez az időszak majdnem két évig 
tarto . A Magyarországi Evangélikus Egyház a háború utáni első egyetemes 
közgyűlését csak 1947. április 25-én tudta megtartani. Ezt követően egy ideig 
az egyetemes közgyűlések, a zsinatok és a püspökkari konferenciák újra pár-
huzamosan futo ak egymás melle , amint az megszoko  volt.

Ordass Lajos először 1945. augusztus 17-én jelent meg püspökkari konferenci-
án „mint megválaszto , de még be nem iktato  püspök”.84 Beiktatása után már 
teljes jogú püspökként tehe e meg ugyanezt.85 Sőt mint szolgálati idejét tekintve 
„legfi atalabb püspök” kilenc esetben – 1947. február 20-áig bezárólag – ő írta a 
jegyzőkönyveket is. A püspökkari konferenciákon felmerülő témák többsége 
azt mutatja, hogy a külső tényezők jelentős mértékben megnehezíte ék mind 
a politikai, mind az egyházi konszolidációt. Ennek ellenére az egyház vezetői 
arra törekedtek, hogy kerüljék a felesleges konfrontációkat. Segíteni kívánták 
az egyházi életnek nem pusztán a visszatérését a háború elő i időszaknak meg-
felelő szintre, hanem további fejlődését is. Annak ellenére munkálkodtak ezen, 
hogy maga a püspöki kar    Túróczy Zoltánnak (1893–1971), a Tiszai Evangélikus 
Egyházkerület püspökének letartóztatása, majd népbírósági pere, még később 
pedig a szolgálatba történő csupán részleges visszatérése mia  hiányosnak volt 
mondható.    Túróczy Zoltánt 1945. május 22-én tartózta ák le Nyíregyházán, a 
vád háborús bűnte  volt. A feljelentő személye ma már ismert:  Békefi  Benő 
(1909–1964), akkoriban nyíregyházi református lelkész. A népbírósági tárgyalás 
1945. június 25-én történt. Tíz év fegyházra, politikai jogaitól ugyanennyi időre 
történő megfosztásra, illetve állásvesztésre ítélték.86

Mind Ordass Lajos, mind pedig a másik két püspök tisztában volt azzal, hogy 
   Túróczy letartóztatása és elítélése merőben koncepciós jellegű per volt. Szinte 
az egész országot le lehete  volna tartóztatni azokkal a vádakkal, amelyek a 
perében előkerültek. A helyzet azonban annyira kétségbeejtő volt számára, 
hogy    Túróczy Zoltán megkérdezte a püspöki kart, nem javasolják-e azt, hogy 
mind saját, mind pedig az egyház jövője szempontjából lépjen vissza a püspö-
ki szolgála ól. Ebben a helyzetben  Kuthy Dezső (1888–1973), a Dunáninneni 
Evangélikus Egyházkerület püspöke – előzőleg évtizedekig egyetemes főtitkár 
báró  Radvánszky Albert melle  – azt javasolta, hogy    Túróczy Zoltán lépjen 
vissza.   Kapi Béla (1879–1957) rangidős dunántúli püspök és a legfi atalabb püspök, 
Ordass Lajos azonban éppen ellenkező álláspontot foglaltak el. A püspökkari 

 84 EOL PKJ, 1945. augusztus 17.
 85 Ordass püspöktársai   Kapi Béla,    Túróczy Zoltán és  Kuthy Dezső voltak.
 86    T 2002, 123–169. o.
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konferencia jegyzőkönyve megőrizte Ordass Lajosnak ebben az ügyben mondo  
szavait, és különösképpen a legszebb mondatait, amelyek azt muta ák, hogy 
véleménye szerint egy totalitárius állami követelésnek egy püspök nem köteles 
engedelmeskedni. Ordass a következőket mondta: „Lehetséges, hogy Istennek 
szüksége van arra, hogy    Túróczy börtönben haljon meg az egyház érdekében. 
Szabad-e akkor nekünk azt tanácsolni neki, hogy visszalépése árán kérje szaba-
don bocsátását?”87 A püspöki konferencia ennek megfelelően döntö  úgy, hogy 
az egyház érdeke pontosan azt kívánja, hogy    Túróczy Zoltán ne lépjen vissza. 
Ugyanakkor azonban – tudva, hogy ők nem dönthetnek a bebörtönzö  püspök 
helye  – személyesen azt üzenték neki, hogy saját magának kell eldöntenie, 
mit tegyen.    Túróczy Zoltán később elmesélte, hogy ez az üzenet nemcsak nagy 
személyes vigasztalás volt a számára, hanem nagy segítség is ahhoz, hogy 
erkölcsi erőt merítve megmaradjon püspöki hivatalában.

A másik két dolog, ami az evangélikus egyház életét akkoriban rendkívüli 
módon meghatározta, szintén két politikai természetű ügy volt. Éspedig a 
Magyarországon élő német lakosság egy részének kitelepítése, valamint a ma-
gyar–csehszlovák lakosságcsere-egyezmény. 

Az első esemény előzménye az volt, hogy az 1945. július közepétől augusztus 
2-áig tartó potsdami háromhatalmi konferencia elrendelte a magyarországi 
német lakosság egy részének az országból történő eltávolítását. Több részletben 
és több időpontban, 1946 januárjától 1948-ig bezárólag „összesen 200 000 német 
nemzetiségű lakos kényszerült elhagyni Magyarországot a kitelepítés kereté-
ben”.88 A kitelepíte ek először az amerikaiak által ellenőrzö , később viszont 
a szovjet zónába kerültek. 

Az úgyneveze  magyar–csehszlovák lakosságcsere-egyezményt 1946. febru-
ár 27-én kötö ék meg, de a végrehajtása 1947 áprilisában kezdődö  el. Ennek 
keretében „1948 áprilisáig 73 273 szlovák hagyta el önkéntesen Magyarországot, 
illetőleg 68 407 magyart telepíte ek ki Csehszlovákiából. A kitelepítések csak 
1949-ben szűntek meg.”89

A püspökkari konferencia minden egyes tagja tudta, hogy mind a magyar-
országi német lakosság egy részének kitelepítése, mind pedig a magyar–cseh-
szlovák lakosságcsere-egyezmény kérdései merőben politikai természetű ügyek, 
amelyeken ők a lényeget illetően nem tudnak változtatni, csupán a lebonyolítás 
mikéntjébe szólhatnak bele. A Magyarországi Evangélikus Egyházat, amely tör-
ténelme folyamán háromnemzetiségű és háromnyelvű (magyar, német, szlovák) 
egyházzá nő e ki magát, keményen sújto a mind a két rendelkezés. A rossz 
emlékű trianoni békeszerződést követően a fenti események jelente ék a legna-

 87 EOL PKJ, 1945. október 29. 2. pont.
 88 P–G–I é. n., 193. o. B 1988, 77–131. o. 
 89 P–G–I é. n., 194. o. F–S 1998, 314–322. o.  
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gyobb csapást, amely az evangélikus egyházat számbelileg sújto a. A püspökök 
úgy kísérelték menteni a menthetőt, hogy bizonyos személyekért igyekeztek 
közbenjárni. A búcsúzókat pedig az állomásokon tarto  istentiszteletekkel és 
harangzúgással bocsáto ák el a Magyarországi Evangélikus Egyház kötelékéből. 
Ugyanakkor felve ék a kapcsolatot a német evangélikus egyház megfelelő szer-
veivel, hogy azok az újonnan érkeze eket az o ani gyülekezetekbe integrálhas-
sák. A kitelepítéseknek olyan politikai mellékzöngéje is volt, hogy több esetben 
a baloldali érzelmű emberek maradha ak i hon, illetve az elmentek helyére a 
csehszlovák–magyar lakosságcsere révén nem mindig evangélikusok jö ek. Ezért 
főként Tolna-Baranyában és Nógrádban gyülekezetek tömegei lehetetlenedtek 
el. Mind a német kitelepítések, mind pedig a csehszlovák–magyar lakosságcsere 
során tapasztalt visszaélések tiltakozásokra indíto ák az egyház püspökeit.

Mivel mind a két esemény következményei keményen sújto ák a Bányai 
Egyházkerület gyülekezeteit, ezért Ordass Lajosra hárult az a hálátlan feladat, 
hogy ezekben az ügyekben a politikát megpróbálja távol tartani a rendezés során 
felmerült kérdésekben. A püspökkari konferenciák jegyzőkönyvei mutatják, hogy 
milyen nehézségekkel kelle  szembenézni. Ezeken az összejöveteleken Ordass 
elmondta a maga kemény kritikáját, különösképpen annak a szlovák oldalról 
érkeze  bizo ságnak a munkájáról, amely a kérdés megoldását volt hivatva 
segíteni. Ebben a bizo ságban evangélikus papok, sőt püspök is dolgoztak. 
Ordass egyfelől a keresztyén szeretetet próbálta gyakorolni, másfelől viszont 
tiltakozo  az ellen, hogy egyházi épületeket politikai célokra igénybe vegyenek. 
Kijelente e például, hogy „a kitelepítési akció politikai ügy, templomainkat pedig 
istentiszteletek céljaira építe ük”.90 Ezt akkor mondta, amikor arra kérték, hogy 
engedje át a templomokat a Csehszlovákiából érkező bizo ság tagjai számára 
különleges, politikai természetű istentiszteletek tartására. Emelle  azonban új 
kapcsolatok kialakulását szere e volna elérni a két ország evangélikus egyházai 
közö : „Először olyan lelkészek találkozását szere e volna előkészíteni, akik 
evangéliumi munkájuk során szabadok voltak politikai ambícióktól.”91 

Ordassnak azt a törekvését, hogy a politikát megpróbálta távol tartani az ilyen 
ügyek megoldása során, sokan félreérte ék, és a denunciálástól sem riadtak visz-
sza. 1947-es genfi  útja ala  juto ak el hozzá azok a rágalmak, amelyeket szlovák 
részről közöltek az akkoriban még alakulóban lévő     Lutheránus Világszövetség 
( LVSZ) akkori vezetőivel. Azonban Gen en, Amerikában, sőt Lundban is a 
megbékélésért igyekeze  dolgozni.92 1947. március 8-án Gen en az  Egyházak 
Világtanácsa  (EVT) főtitkárával,  Visser ’t Hoo tal (1900–1985) folytato  tárgya-

 90 EOL PKJ, 1946. május 8. 6. pont.
 91 EOL PKJ, 1946. május 8. 9. pont.
 92 Ordass Lajos Külöldi utazásaim címmel kézzel írt 333 oldalas beszámolója. EOL DOLL 19. d. 5. 
cs. 20 oldalas index (névmutató) csatlakozik ehhez az anyaghoz. Az utazás 1947. február 23-ától 
július 26-áig tarto .
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lásain tisztázta a maga szempontjait. „A politikai helyzet megtárgyalásába nem 
bocsátkoztunk, hiszen ez nem lehet feladata az ökumenének. És én is csak egyházi 
szolgálatot kívánok végezni utazásommal”93 – írta ezzel kapcsolatosan Ordass.

Ami az egyéb, belső egyházi ügyeket ille e, ezekben is nyomon követhető volt 
a politika és az egyházi élet egymásra gyakorolt hatása. Ezt muta a az egyházi 
iskolák, a keresztyén i úsági szervezetek és egyesületek sorsának alakulása.

Az egyházi iskolák kérdésében eleinte úgy tűnt, hogy a támadások egyetlen 
párt, az  MKP részéről érkeznek. Ezért a püspökök ezeket nem kormányzati 
akciónak, hanem egyetlen párt „magánügyének” tekinte ék. Ez a tény azt 
jelente e, hogy az egyház lelkészi vezetőinek és a püspökkari konferenciának 
nagyon megnehezült a helyzete, mivel sokszor megfoghatatlanok voltak ezek a 
támadások, és a kormány gyakran verbálisan elhatárolódo  tőlük. Ugyanakkor 
ezek a megnyilvánulások mégiscsak a kormányhoz tartozó egyik párt részéről 
történtek. Az egyházi iskolákban használatos iskolai tankönyvek revíziójának 
kérdése tulajdonképpen már beavatkozást jelente  a felekezetek belügyeibe, 
nevezetesen az egyházak tanítói szolgálatába. Az új tankönyvek kiadását az 
államhatalom egyes szervei adminisztratív úton akadályozták. Eközben az 
állami iskolák pozitív diszkriminációban részesültek mind az iskolák külső 
állapotát, mind pedig a tankönyvekkel való elláto ságot illetően. Mindezzel 
azt kívánták sugallni, hogy az egyházak nem képesek megfelelő külső és belső 
körülményeket biztosítani tanintézményeikben, ezért meg kell szüntetni őket, és 
államilag kell egységesíteni a tanítást. Ordass személyes tapasztalatokat szerze  
az egyházi iskolákat terhelő nyomás fokozódásáról. Amikor az állam beavatko-
zása kezdte átlépni az elviselhetőség határát, és egyre durvább sajtótámadások 
történtek, akkor döntő lépésre szánta el magát. Elmondta püspöktársainak, 
hogy „a genfi  ökumenikus egyházi központhoz kérdést intéze , hogy ameny-
nyiben a felekezeti oktatás ügye veszedelembe kerülne hazánkban, átmeneti 
időre tudna-e nekünk anyagi segítséget nyújtani iskoláink fenntartásához”.94 
Ordass terve tehát az volt, hogy az egyház próbálja meg iskoláit önerőből, az 
államtól üggetlen módon eltartani.

A másik problémakör, amely ebben az időben előkerült, a keresztyén ifjúsági 
szervezetek, de általában is az egyházi egyesületek kérdése volt. Két jelentős 
i úsági mozgalma volt akkoriban az evangélikus egyháznak, de a másik két 
történelmi egyház is hasonlókkal rendelkeze . Mind a két i úsági egyesületre 
az volt a jellemző, hogy külöldi mintára alakultak, és jelentős külöldi kap-
csolatokkal rendelkeztek. 

Az egyik ilyen i úsági szerveződés az Angliából indult cserkészmozgalom volt, 
amely az evangélikus egyházban 1921-ben indult el a fi úk és 1924-ben a leányok 

 93 EOL DOLL 19. d. 5. cs. 30. o. 
 94 EOL PKJ, 1946. május 8. 2. pont. 
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részvételével. A magyar cserkészet legnagyobb eseményére 1933-ban került sor, 
amikor Magyarországon rendezték meg a mozgalom negyedik világtalálkozóját 
(jamboree). Akkor ötvennégy országból 26 000 cserkész jelent meg, és gróf  Teleki 
Pál személyében Magyarország egykori miniszterelnöke volt a táborparancs-
nok. A másik i úsági szövetség szintén külöldi hatásra keletkeze , ez volt a 
 Young Men’s Christian Assembly ( YMCA). Ennek magyar megfelelője a  Keresztyén 
Ifjúsági Egyesület (  KIE). A mozgalmat a 19. század második felében szervezték 
meg. Magyarországon 1883-tól kezdődően működtek, de a működési engedélyt 
csak 1892-ben kapták meg. Az evangélikus és református egyházak eredetileg 
együ  szervezték és felügyelték. Budapesten a Vas utcában közös székházuk 
is volt. A    KIE-nek és az egyetemista fi atalokkal foglalkozó szervezetnek volt 
egy közös lapja, a  Pro Christo.

A II. világháború után erősödtek meg azok a baloldali erők, amelyek másfajta 
eszmeiséget képviseltek, és ehhez csatlakozó i úsági munkában gondolkodtak. 
Azonban ebben az időben az iskolák nagyobbik része még a három történelmi 
egyházhoz, illetve a zsidó felekezethez tartozo . Az említe  erők képviselői – 
bár ők maguk nem a keresztyének vagy a hívő izraeliták világnézete alapján 
álltak – elkezdték látogatni a felekezeti iskolákat, és a keresztyénségtől idegen 
ideológiát próbáltak az i úság és a tanári kar körében propagálni. Az egyházak 
képviselői nem kívánták ezeket az eszméket beengedni a felekezeti iskolákba, 
ezért a másik oldal tárgyalásokat kezdeményeze  egy esetleges együ műkö-
désről. 1947-ben történt egy konkrét eset is, amikor a kommunista és a szociál-
demokrata párt valamilyen együ működést akart kierőszakolni. Ekkor Ordass 
azt mondta nekik, hogy a cserkészet „legyen az i úság összefogója […], de ők 
hallani sem akartak arról”.95

Amikor Ordass püspök le , akkor   Kapi Béla rangidős püspök neki mint leg-
fi atalabb egyházfőnek adta át a    KIE-ben a saját felügyelői helyét 1946. június 
24-én.96 Ez azt jelente e, hogy ez időtől kezdve Ordass le  az a személy, aki 
az i úsági munka ezen ágán rajta tarto a a szemét, és a püspöki konferenciát 
rendszeresen tájékozta a ennek helyzetéről. Ebben az időszakban már nagyon 
sok probléma adódo , részben külső politikai manipuláció eredményeként, 
részben pedig belső okok mia . Választ kelle  találni arra a kérdésre, hogyan 
lehet megőrizni a szervezet pozitív ado ságait, és ugyanakkor megfelelni a kor 
új kihívásainak is. Ordass és a többi püspök is azon az állásponton volt, hogy 
a szervezet keresztyén i úsági jellegét meg kell őrizni „még akkor is […], ha ez 
a   KIE feloszlatásának a veszélyével járna”.97

Mielő  Ordass 1947. február 23-án elindult volna a majdnem öt hónapig 

 95 EOL PKJ, 1947. február 20. 12. pont.  
 96 EOL PKJ, 1946. június 24. 13. pont. 
 97 EOL PKJ, 1947. január 21. 10. pont.   
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tartó külöldi útjára, az utolsó püspökkari konferencián ez a kérdés még egy-
szer napirendre került. Ordass elmondta püspöktársainak, hogy olyan hírek 
keringenek, amelyek szerint  Rajk László belügyminiszter saját embereként a 
jó nevű református  Karácsony Sándort akarja elnöki minőségben a mozgalom 
élére állítani. Más személyek neve is felmerült az elnökséggel kapcsolatosan, 
többek közö   Bereczky Alberté is. Azonban ebben az időben már a jelöltek 
mindegyike nagymértékben belekeverede  a napi politikába. Ezért félő volt, 
hogy irányításuk ala  a mozgalom jellege és eredeti célkitűzései meg fognak 
változni. Az evangélikus püspökök konferenciája úgy döntö , hogy nem enged 
semmiféle kívülről jövő zsarolásnak. Helye e eldöntö ék, hogy az addig közös 
evangélikus–református irányítású   KIE-ből a körülmények változatlansága ese-
tén az evangélikus egyház „visszavonul”, és a munkáját üggetlenül, felekezeti 
keretek nélkül fogja végezni.98 

Annak ellenére, hogy mind az egyházi iskolák, mind pedig az i úsági szer-
vezetek, valamint az egyházi egyesületek kérdéseiben egész sereg nehézséggel 
kelle  számolni, és további, esetleg nyílt konfl iktusokkal járó problémák is 
jelentkeztek, a történelmi egyházak – köztük az evangélikus egyház is – nem 
leépítésekben, visszahúzódásban, hanem a szolgálatok megtartásában, sőt a 
munka kiszélesítésében gondolkodtak. Az evangélikus egyházban végze  tevé-
kenység jobb megszervezését célozta az a terv is, amely a négy egyházkerület 
arányosítását kívánta megvalósítani a Trianon után a legnagyobb csonkítást 
elszenvede  két egyházkerület, a dunáninneni és a tiszai fúziója által, mégpedig 
úgy, hogy az utóbbiba integrálnák bele az előbbit. A Magyarországi Evangélikus 
Egyházban az 1734-es úgyneveze  második  Carolina Resolutio nyomán alakult ki 
egy 1952-ig fennálló területi beosztás, amely szerint négy egyházkerülete le  az 
egyháznak. Az egyházkerületek nevei: bányai, dunántúli, dunáninneni és tiszai.

Ordass nem a kérdésfelvetéssel magával, hanem annak időszerűségével szállt 
vitába. Kijelente e, hogy „mindenestül átmeneti állapotban élünk”.99 Ilyen hely-
zetben szerinte nem célszerű előre tervezni. A másik érve az volt, hogy vannak 
történelmi jogok, amelyeket nem szabad gazdasági szempontokra történő hivat-
kozással lesöpörni az asztalról. A harmadik dolog, amit hangsúlyozo , viszont 
az volt, hogy a területrendezés az evangélikus egyházban évszázadok óta mindig 
a zsinatok feladata volt. Bizonytalan átmeneti állapotban viszont „sem nem kí-
vánatos, sem nem lehetséges zsinatot tartani”, ezért a döntést el kell halasztani 
kedvezőbb időkre.100 Ordass ebben a helyzetben rendkívül éles kritikát gyakorolt 
a korszak fele , amelyben élt. Ez a kritika megmuta a, hogy világosan lá a, mi 
folyik az országban, és miféle veszélyekkel járna az egyház számára az ilyen 

 98 EOL PKJ, 1947. február 20. 20. pont. 
 99 EOL PKJ, 1946. november 5. 2. pont. 
 100 EOL PKJ, 1947. február 20. 12. pont. 
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helyzetben hozo  bármilyen határozat. A következőket mondta: „…a közösségi 
életet szabályozó erők mind a folyékonyság állapotába juto ak. Évszázados 
törvényeket megkérdőjeleznek, újonnan alkoto  törvények és rendelkezések 
gyakran bizonyulnak megvalósíthatatlanoknak. Az ország polgárai részéről a 
törvénytisztelet sok megbántásban részesül […]. Ha ilyen körülmények közö  
új törvényalkotáshoz akarnánk hozzálátni, félő, hogy egyházunk legfontosabb 
életérdekeit nem tudnánk megvédelmezni vagy érvényre ju atni.”101 

Ordass véleményét mind   Kapi Béla, a rangidős püspök, mind a másik két 
egyházkerület vezetői elfogadták, és ilyenformán a területrendezés ügye lekerült 
a napirendről. Egészen más körülmények közö  – Ordass nélkül – 1952-ben 
tértek vissza a kérdésre. 

A püspökkari konferenciák jegyzőkönyvei azt muta ák, hogy az evangélikus 
egyházban adva voltak a külső körülmények által generált nehézségek, ezeket 
azonban tudomásul ve ék, és igyekeztek megoldani. Mindez azonban nem vál-
toztato  azon a tényen, hogy mind egyetemes egyházi, mind egyházkerületi, 
egyházmegyei és gyülekezeti szinten az egyház élete aránylag konszolidált 
módon folyt, és a jövő felé is reménységgel tekinte ek.  

Az egyház szabadságáért vívo  harc kezdetei
AZ EVANGÉLIKUS EGYHÁZ VEZETŐI EGYSÉGBEN EGYMÁSSAL 
ÉS AZ EGYHÁZZAL

A háborút Magyarország számára végleg lezáró párizsi békeszerződést 1947. 
február 10-én írták alá, azonban annak következményei csak később váltak 
megtapasztalhatóvá. A békeszerződés aláírását követően hazánkban az emberek 
többsége politikai konszolidációt, a demokrácia kiszélesedését és a békés hét-
köznapok eredményeként több kenyeret és jobb megélhetést várt. Az egyházak 
ehhez kívántak segédkezet nyújtani elsősorban a maguk sajátos üzenetének 
meghirdetésével és annak gyakorlati képviseletével. 

A Magyarországi Evangélikus Egyház a második világháborút követő első 
egyetemes közgyűlését 1947. április 25-én tarto a. A különleges helyzetnek volt 
köszönhető, hogy eltértek a szokásoktól, és nem  Luther Márton születésének, 
illetve a reformáció kezdetének emléknapja körüli időpontra te ék ezt az al-
kalmat. Ennek az egyetemes közgyűlésnek a legfontosabb eseménye az akkori 
egyetemes egyházi és iskolai felügyelő, báró  Radvánszky Albert nagy beszéde 
volt.  Radvánszky 1923. március 22-e óta veze e mindenkori rangidős püspök-
társával együ  az evangélikus egyházat.102 Ez a beszéd a II. világháború utáni 

 101 Uo.
 102 Evangélikus ar épcsarnok, 122. o. 
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első nagyszabású hivatalos evangélikus megszólalásnak tekinthető. Egyfelől 
a múltat elemezte, másfelől viszont a jelenre és a jövőre fordíto a az egyház 
fi gyelmét. A jelent és a jövőt illetően egy evangélikus program vázlatát kívánta 
adni. Az evangélikus egyház egyetemes felügyelője nem volt teológus, viszont 
hívő keresztyén, meggyőződéses evangélikus és nagy magyar volt. A maga 
részéről az igazi vallásszabadság és az igazi demokrácia megszületését és meg-
tartását szere e volna támogatni. Beszéde szembeszállást jelente  az akkoriban 
– részben az  MKP, részben pedig ennek támogatását a református egyházban 
élvező –  Bereczky Albert (1893–1966), a már említe   Békefi  Benő és követőik 
által hangoztato  féligazságokat hirdetőkkel.  Radvánszky – az említe ekkel 
szemben –  Ravasz Lászlóval egyetértésben elutasíto a a kollektív bűnösség elvét 
és az ebből levezete  kadáver (hol est!) engedelmesség gondolatát népekre vagy 
vallási közösségekre vonatkozólag. Kimondta, hogy az egyházban az első az 
evangélium. Ahhoz pedig, hogy az evangélium primátusa megvalósulhasson, 
meg kell őrizni az egyház autonómiáját. Szerinte ez a két dolog biztosítja, hogy 
az egyház egyház maradjon. A magyar zsidóság tragédiájára utalva rámutato : 
„Nemzetünk vádlói nem veszik tudomásul, hogy a magyar zsidóság tragédiája 
akkor következe  be, amikor nemzeti szuverenitásunk megszűnt.”103 Ebből kiin-
dulva jelente e ki, hogy a magyar zsidóság tragédiájáért nem az egyházaknak 
kell kollektív felelősséget érezni, mert ezek az egyházakon kívül eső politikai 
döntések következményei voltak. Ellenfelei – erre is reagálva – később azzal 
érveltek, hogy a zsidótörvények megszavazása idején az ország szuverenitása 
megvolt, és vezető klerikus és laikus személyek – köztük maga  Radvánszky 
Albert – a magyar parlament felsőházának tagjaiként ezeket a törvényeket 
igenis megszavazták.  Ravasz László református püspök nemcsak a saját, ha-
nem minden érinte  keresztyén vezető nevében mondta később, hogy neki és 
a többieknek is már az első zsidótörvénynél egyenként a következőt kelle  
volna mondaniuk: „a javaslatot nem fogadom el, mert vétek vele a demokrácia 
alapelve, a jogegyenlőség és az emberi szabadság eszméje ellen.”104 A későbbiek 
folyamán, 1948. január 15-én egy evangélikus püspökkari értekezlet is fog-
lalkozo  – egy Seelisbergben tarto  konferencia nyomán, ahol egyházunkat 
  Kapi Béla képviselte – ezzel a kérdéssel, most már az antiszemitizmus, illetve a 
keresztyén–zsidó kapcsolatok ügye, illetve a feladatok számbavétele tükrében. 
Ebben az összeüggésben   Kapi Béla egyfelől a téma alapos megvitatásának 
szükségességét hangozta a, ugyanakkor kijelente e: „…nem vagyunk hajlan-
dók mindent az egyház számlájára írni. Általános bűnbánatot kell gyakorolni.” 
Ezt követően vázolta az egyház feladatát az igehirdetésben, a tanításban és a 
gyakorlatban. Utalt arra is, hogy a zsidóságnak szintén vannak tennivalói ezen 

 103 EOL EKJ, 1947. április 25. 19. o. 
 104 R 1992, 213. o.

Ordass 01.indd   67Ordass 01.indd   67 2012.11.12.   12:02:212012.11.12.   12:02:21



68

O  „”  

a téren, ugyanakkor a legfőbb felelősként az államhatalmat jelölte meg. A jelen 
és a jövő feladatainak megoldása tekintetében annak erőfeszítéseire is igényt 
tarto . Ordass Lajos ugyanezen az értekezleten – helyeselve Kapi Bélának 
azt a véleményét, hogy a zsidókérdésben a keresztyénséget, a zsidóságot és az 
államot egyszerre kell mozgósítani – kijelente e, hogy harcba kellene szállni 
az osztályellentéteket hangsúlyozó diszkriminatív kijelentések és a hozzájuk 
csatlakozó eljárások ellen is, és ezt a kérdést szóvá kellene tenni az államhatalom 
képviselői elő . A püspökkari konferencia – csatlakozva a felszólaláshoz – úgy 
döntö , hogy a két kérdést egyformán fontosnak tartva együ  terjeszti fel. I  
kell rámutatnunk arra a magyar történetírásban elterjedt és sokáig hangozta-
to  tévedésre, hogy a történelmi egyházak vezetői a felsőházban mindhárom 
zsidótörvényt megszavazták. A valóságban csak az első és a második törvény 
esetében történt ez. A zsidóságot diszkrimináló harmadik törvénycikket azon-
ban a nagy történelmi keresztyén egyházak felsőházi tagjai elutasíto ák. 

Miután  Radvánszky tisztázta az egyház saját feladatát és küldetését és az 
ennek megvalósításához alapvetően szükséges egyházi autonómia kérdését, 
az állam és az egyház viszonyával foglalkozo . Alapelvként mondta ki, hogy 
soha nem szabad olyan „politikai lutheranizmusnak” helyt adni, amelynek 
nevében az egyháznak a mindenkori államhatalommal szemben vagy csak 
ellenséges, vagy csak dicsőítő magatartást kellene képviselnie. Ez a kijelentés 
azt is magában foglalta, hogy állam és egyház közö  mind a tárgyalásokat, 
mind az egyéb kapcsolatokat illetően csak partneri viszony képzelhető el, nem 
pedig akár az egyik, akár a másik oldalról nézve alá- vagy ölérendeltségi 
viszony. Ezzel összeüggésben szólt arról is, hogy az egyháznak ragaszkodnia 
kell iskoláihoz és intézményeihez.105 Ezért a szóban forgó egyetemes közgyűlés 
nyilatkozatban fejezte ki tiltakozását az akkoriban tervbe ve  fakultatív hit-
oktatás megvalósításával szemben.

Miután az egyetemes közgyűlések újraindulásával helyreállt az evangélikus 
egyházon belüli közigazgatási törvényesség, a püspökkari konferenciák tovább 
folytak ugyan, de megváltozo  jelentőséggel. Lényegében „bizalmas” beszél-
getésekké alakultak, ahol az egyházkerületek vezetői beszámoltak a kerületük 
kormányzása során szerze  tapasztalataikról. Ordass a háborút követő első 
egyetemes közgyűlésen nem ve  részt, mivel több hónapig külöldön tartóz-
kodo . Az első püspökkari konferencia – 1947. augusztus 22-én –, amelyen 

 105 A rendszerváltásig utolsó szabadon választo  egyetemes felügyelőnek az evangélium primá-
tusáért, az egyház autonómiájáért, az állam és az egyház közö i partneri viszonyért, valamint 
az egyházi iskolákért és intézményekért folyato  harca vezete  végül oda, hogy egyetemes 
felügyelősége 25. évfordulójának esztendejében – 1948-ban – hivatalos ünnepség nélkül kelle  
távoznia posztjáról, sőt börtönben kelle  lemondania. Egészen haláláig egyházi környezetben 
maradt. Az evangélikus egyház szerény nyugdíjat és egy szereteto honi szobát biztosíto  szá-
mára. Később egyháza kétszer – 1956-ban és a rendszerváltást követően 1993-ban – rehabilitálta. 
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ismét jelen volt, fontos döntést hozo . Elrendelték, hogy a beérkeze  külöldi 
segélyek egy részéből „a hívek, különös tekinte el a B-listások és internáltak is 
részesedjenek”.106 Ez azt is megmuta a, hogy a püspökök egységesen szemlélték 
a hívek egy részét érintő politikai retorziókat, és készen álltak nekik segíteni. 
Az 1947. szeptember 26-ai és november 3-ai két püspöki értekezlet közö    Kapi 
Béla a választási visszaélések, a sajtószabadság korlátozása és a német kitelepí-
tések tárgyában fogalmazo  meg kemény tiltakozást tartalmazó beadványokat. 

A másik fontos kérdés, amely ezekben az időkben foglalkozta a az evangélikus 
püspököket, az egyházi iskolákban használt tankönyvek, illetve hi ankönyvek 
állam által történő revíziója, illetve az államilag engedélyeze  tankönyvek és 
hi ankönyvek kiadásának hosszas akadályozása. Utólag derült ki, hogy ezeknek 
a késleltetése, ugyanakkor az állami iskolák tankönyveinek egységesítése és 
akadálytalan kiadása az egyházi iskolák működésének ellehetetlenítését céloz-
ta, és tulajdonképpen az iskolák államosításának útját készíte e elő ugyanúgy, 
mint az egységes iskolatípusokkal kapcsolatos állami tervek. Azonban ebben az 
időben voltak örömteli események is: az állam 1948 tavaszára művelődéspolitikai 
kiállítást terveze , amelyen az iskolák bemutatására is sor került. Az egyházak a 
maguk részéről készségesnek mutatkoztak, hogy ők szintén bemutassák a magyar 
művelődés érdekében iskoláik révén megvalósíto  munkájukat. Az egyházak és 
a  VKM közö i érintkezés – a növekvő nehézségek ellenére – az egyházak részé-
ről partneri módon történt. A felekezetek harcoltak azért, hogy a nem egyházi 
iskolákban is ugyanolyan feltételek melle  történjék a vallástanítás, mint az 
egyházi iskolákban, valamint azért, hogy az egyházi iskolák specifi kumainak 
számító tárgyak (például a latin nyelv) óraszámát ne csökkentsék.

A kormányhoz többször is intéztek az evangélikus püspökök beadványo-
kat. Volt olyan, amikor két püspökkari tanácskozás közö  egyszerre hármat 
is, különféle témákban.  Várady Lajos (1911–1971) akkoriban csepeli lelkész, a 
 Magyarhoni Evangélikus Lelkészek Egyesületének (MELE) budapesti elnöke 1947 
októberében beadványt intéze  a püspöki karhoz, és javasolta, hogy az egy-
házvédelem koordinálására hozzanak létre egy „felekezetközi kisbizo ságot” a 
másik két történelmi egyházzal karöltve. A püspöki kar ezt pillanatnyilag nem 
tarto a szükségesnek, viszont hangsúlyozta, hogy „az egyház- és vallásellenes 
irányzatok törekvéseit és megnyilatkozásait éberen ellenőrizni […] kell”.107Azt is 
elhatározták, hogy a külöldi testvéregyházakat és a nemzetközi közvéleményt 
tájékoztatják a hazai egyházi iskolák helyzetéről, hiszen ők nem voltak tisztában 
ezek jelentőségével, mivel o  az állami iskolákban folyt a keresztyén nevelés. 

1948 februárjától – rövid nyugalmi időszak után – ismét nagyon kemény han-
gok kezdtek hangzani az egyházak irányában. Elsősorban az  MKP, illetve az 1946 

 106 EOL PKJ 7. pont, 8. o. 
 107 EOL PKJ, 1947. november 3. 12. pont, 4. o. 
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márciusában alakult  Baloldali Blokk másik két pártja, továbbá a szakszervezetek 
oldaláról fokozódo  a nyomás. Ehhez a há eret  Rákosi Mátyásnak az a kijelentése 
szolgálta a, amelyet január 10-én te  az  MKP funkcionáriusainak értekezletén. 
Azt mondta, hogy az 1948-as év feladatai közö  o  van az egyház és az állam 
viszonyának a rendezése. Rendezés ala  azt érte e, hogy vagy „megegyeznek”, 
vagy pedig „végeznek” a klerikális reakcióval. Bár az egyre durvább kijelentések 
és fenyegetések elsősorban  Mindszenty József (1892–1975) személyét és a katolikus 
egyházat érinte ék, az evangélikus püspökök jól tudták, hogy ezek az üzenetek 
az összes keresztyén egyháznak szólnak. Tudatában voltak annak is, hogy az 
ellenfeleknek újságok sokasága állt rendelkezésére, amelyekben módjuk volt 
naprakész támadásokat és cáfolatokat közölni, miközben az egyházi sajtónak – a 
legnagyobb egyházat is beleértve – erre nem volt lehetősége. A püspökkari kon-
ferenciákon részletesen tárgyaltak a katolikus egyház megszólalásairól, valamint 
bizonyos református egyházi vezetőknek a hatalom közelébe történő sodródásáról 
és ebből fakadóan kedvezményeze  státuszáról.   Kapi Béla az 1948. február 3-ai 
konferencián a vallásszabadságot következetesen védelmező  Ravasz László utolsó 
püspöki jelentéséből idéze  elég hosszasan. Végül kijelente e, hogy az egyház-
nak akkor, amikor számára teljesíthetetlen állami követelésekkel szembesül, „az 
egyházvédelem […] álláspontjára kell helyezkednie”.108 Ehhez a kérdéskörhöz 
Ordass Lajos is hozzászólt. Többek közö  azt mondta: „Ha a múltban az egyház 
azt a meggyőződést vallo a, hogy a diktatúra átok, ma sem lehet más meggyő-
ződése, és ma sem hallgathat, ha diktatúrával találja szemben magát. A diktatúra 
diktatúra.”109 Ezekben a kérdésekben tehát már 1948 tavaszán elhangzo  egyfe-
lől az „egyházvédelem” kifejezés direkt formában, indirekt formában pedig az 
„egyházharc” kifejezés mint az „egyházvédelem” megvalósításának az eszköze. 
A továbbiakban ebben az összeüggésben fogjuk mi is ezt a két fogalmat használni.

Ugyanezen a konferencián szó ese  a budapesti egyházmegye lelkészegye-
sülete által benyújto  kérésről is, amelyben nem is burkolt katolikusellenesség 
és a Rákosiék által hangoztato  „politikai reakció” fogalma jelent meg bizonyos 
katolikus egyházi vezetőkre vonatkoztatva. Ugyanezek az erők követelték az 
evangélikus zsinat összehívását is. Ez volt tulajdonképpen a későbbi úgyneve-
ze  egyházi baloldal első hivatalos jelentkezése az egyházban. A püspökkari 
konferencia úgy döntö  erről a beadványról, hogy vele ellentétben a   Kapi Béla 
által kifejte  gondolatokat teszi magáévá, a zsinat kérdésében pedig egyelőre 
nem kívánt állást foglalni.110

1948 tavaszára kiderült, hogy az államhatalom nem lesz képes a protestáns 
egyházakkal – a reformátussal, evangélikussal és unitáriussal –, sőt a zsidó 

 108 EOL PKJ, 1948. február. 3. 3. pont, 9. o. 
 109 Uo.
 110 EOL PKJ, 1948. február 3. 6. pont, 12. o. 
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felekeze el sem olyan egyezményt kötni, amelyben azok „önként” tudomásul 
veszik iskoláik államosítását. Az is világossá vált, hogy még az egyezményeket 
sem tudják rövid idő ala  tető alá hozni. Ezért az államhatalom a két kérdés 
szétválasztása melle  döntö . A tanév közeledő bezárásakor, az első menet-
ben az egyházi iskolák államosítását kívánták végrehajtani. Ehhez most már 
a megdolgozo  közvélemény nagy részét akarták maguk mellé állítani olyan 
formában, hogy kérdést intéztek minden állami és egyházi iskolával rendelkező 
településhez az iskolák államosítása, az egységes iskolarendszer és az egységes 
tananyag dolgaiban.111 

A  Baloldali Blokk a maga részéről azzal próbálta meg saját érdekeinek meg-
felelően befolyásolni a közvéleményt, hogy minden községbe olyan embereket 
küldö  előadónak, vagy a község lakóiból olyan személyt választo  ki, akiket 
felkészíte  a következők elmondására. Már a 19. században is voltak törekvések 
 Eötvös Józsefék részéről az egyházi tanintézmények államosítására, de ezek 
megvalósítását a „klerikális túlsúly” megakadályozta. Európa, Amerika és a 
világ minden országában állami iskolák vannak, csak mutatóban akad ennek 
ellenkezője. A re enetes anyagi teherrel, a többféle tankönyvvel, az egymás 
ellen való gyűlöletre történő neveléssel a különböző felekezetek részéről, a min-
denkori szegények hátrányos helyzetével, a  Mindszenty veze e „fekete reakció” 
bujtogatásával ellentétben az állam ingyen tanulást, ingyen tankönyveket, 
újonnan építe  vagy renovált iskolákat, új felszereléseket, a legmodernebb 
eszközöket és módszereket ígéri. A legfontosabb két ígéret, az úgyneveze  dupla 
mézesmadzag a vallásszabadság érintetlensége, valamint a kötelező hitoktatás 
megmaradása volt. A buzgóbb előadóknak javasolták Pócspetri megemlegetését 
is. 1948. június 3-án a Szabolcs vármegyei Pócspetriben az iskolák államosítása 
kérdéskörben a helyi képviselőtestület és a római katolikus hívek közö  szó-
váltás támadt, amelynek során az egyik rendőr véletlenül lelő e saját magát. 
A baloldali hatóságok az eset kapcsán hatalmas pert rendeztek, amelyben két 
halálos ítélet születe , de az egyiket kegyelemből életfogytiglani börtönre 
változta ák. Az eset jó propagandaeszközként szolgált az iskolák államosítása 
melle  és az egyházak ellen érvelők számára. 

Ha valaki végigolvassa a  Politikatörténeti és Szakszervezeti Levéltárban 
(PSZL) található – az egyes községek által beküldö  – véleményeket, akkor 
azt állapíthatja meg, hogy a többség – az előzőleg kifejte  propagandának, 
valamint az egyházi iskolák állam által is generált nehéz helyzetének köszön-
hetően – valóban az iskolák államosítása melle  döntö . Azonban ugyan-

 111 A  Magyar Kommunista Párt iratainak repertóriuma, 1944–1948. PSZL 274. fond.  Szabó Éva ismer-
tetésével. Ez a fond és az alapján készíte  repertórium az  MKP választo  vezető testületeinek 
és központi apparátusának 1944–1948 közö  keletkeze  iratait tartalmazza 31 folyóméterben. 
Ugyanebben találhatók többek közö  azok az anyagok is, amelyek az iskolák államosításával 
kapcsolatos népi véleményeket közlik.
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ez a többség egységesen kiállt a vallásszabadság, a kötelező hitoktatás, az 
állam és az egyház viszonyának békés úton történő rendezése melle . Még 
a „legagymoso abb” felszólalásokból is az derült ki, hogy abba még csak 
belementek az emberek, hogy követeljék az eléjük „bűnbakként” odaállíto  
személyek vagy csoportok megbüntetését, azonban az egyházat, az egyházi 
nevelést, a kötelező hitoktatást, a keresztyén tanítást és a keresztyén erkölcsi-
séget továbbra is a magyar valóság kitörölhetetlen részeinek kívánták látni. 
 Rákosiéknak Krisztusról tanúskodó gyönyörű hitvallásokat és az egyházhoz 
való hűség megnyilatkozásait is kelle  olvasni. Majdnem minden igenlő vá-
lasz azzal a feltétellel születe , hogy megmarad a teljes vallásszabadság és 
a kötelező hitoktatás, az egyházat semmiféle hátrány nem éri. Ennek egyik 
példája a Balaton melle  lévő Zamárdi község nyilatkozata, amelynek lakói 
az államosítást annak tudatában szavazták meg, hogy „a kormány semmi szín 
ala  nem szünteti meg a kötelező vallásoktatást […], hogy a kormány ezen 
intézkedése nem jelent vallásellenességet és különösen nem istentelenséget”.112 

A válaszolók közö  akadt olyan község is, amely az egyes falvak és város-
ok szabad belátására bízta volna az iskolák sorsával kapcsolatos döntéseket, 
méghozzá abban a formában, hogy ahol az illető község vagy város úgy dönt, 
hogy képes és kész megtartani az egyházi iskolát, o  erre neki teljes szabad-
ság adassék. Akadtak viszont – bár nagyon kevesen – olyan községek is, ahol 
a képviselő-testületet fel kelle  oszlatni, mivel az egyik képviselő, majd az őt 
támogató nép lehetetlenné te e a szavazást. Összességében azt kell mondani, 
hogy a magyar nép többsége elfogadta az egyházi tanintézmények államo-
sítását. Ezt a legnagyobb jóhiszeműséggel, és nem a hit, a vallás, az egyház 
és a valláserkölcsi nevelés ellenében, hanem ahhoz ragaszkodva, a kormány 
ígéreteiben bízva te e.

A három történelmi egyház közül a római katolikus fejte e ki a legnagyobb 
ellenpropagandát. A  Barankovics István-féle  Demokrata Néppárt szintén vé-
delmezte az egyházak iskolafenntartó jogát az iskolák államosításáról szóló 
országgyűlési vitában. A  Slachta Margit veze e  Keresztyén Női Tábor ugyanezt 
te e, éspedig olyan erőteljesen, hogy politikustársai azt mondták róla, hogy „ő 
az egyetlen férfi  a parlamentben”. Táboruk szoros kapcsolatban állt a  Katolikus 
Szülők Vallásos Szövetsége Országos Intéző Bizo ságával.113  Mindszenty József bí-
boros a püspöki kar nevében egyik körlevelet a másik után adta ki. Püspökkari 
körlevelek, illetve a püspöki kar megbízása alapján  Mindszenty József levelei 
tartalmazták a katolikus egyházi vezetők véleményét a katolikus iskolák álla-
mosítása, illetve a fakultatív hitoktatás terveze  bevezetése kérdésében. 1946. 
május 4-e és 1948. június 13-a közö  szüle ek ezek.  XII. Pius pápa egy május 

 112 PSZL 274. fond, 7. állag, 272. cs. 
 113 M 1989, 125–180. o.
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30-án elmondo  rádiószóza al támoga a harcukat, és kitartásra buzdíto a 
őket. Ugyanő 1938-ban a Magyarországon megrendeze  eucharisztikus világ-
kongresszus 10. évfordulóján nyilatkozo  az oktatás kérdéséről.

A református egyházban az egyház szolgálatát, illetve a helyes egyházpoliti-
kai magatartást illetően többféle álláspont is léteze . Egyfelől adva volt a nagy 
tekintélyű  Ravasz László álláspontja, másfelől a  Bereczky Albert és  Békefi  Benő 
veze e vonal. Ez utóbbit   Tildy Zoltán és  Nagy Ferenc egyre fokozódó mértékben 
támoga a. 1948. április 8-án derült fény erre, amikor  Tildy fogadta a református 
egyház küldö ségét. Ami az egyházi iskolák államosítását ille e,  Ravasz László 
és veje,  Bibó István (1911–1979) egyfajta elfogadó álláspontot képviseltek. Azt 
mondták ugyanis, hogy az egyházi iskolák fenntartása nem olyan elvi kérdés, 
amely mia  érdemes lenne egyházpolitikai harcba bocsátkozni.114 A  Tildyvel 
történt találkozón elhangzo  egy fi gyelmeztetés is arra vonatkozólag, hogy 
a református egyház ne legyen a  Mindszenty-féle „reakciós” magatartás tá-
mogatója, mert ez katasztrófához vezethet. Ravasz akkor azt mondta, hogy az 
államosítási terv társadalmi feszültség forrása lehet. Ha viszont meghagyják az 
egyházi iskolákat, akkor szerinte tisztázni kellene az alapelveket, „…különben 
az egész magyar közoktatás egy nagy sérelmi tűzvonal lesz, amelyből már 
ízelítőt ado  a fakultatív vallásoktatás körül megvívo  harc.”115 

Az iskolák államosításával kapcsolatban a megmaradó iskolákat illetően a 
református egyház kezdetben pozitív diszkriminációban részesült, legalábbis 
az ezzel kapcsolatos eredeti, ideiglenes tervek vonatkozásában. Ez az egyházon 
belüli aránylag egységes felfogásnak, továbbá a református há erű politikusok 
közbenjárásának volt köszönhető. A legfeltűnőbb különbség az volt, hogy Sá-
rospatakon általános iskolát, líceumot és tanítóképzőt, Debrecenben általános 
iskolát és líceumot, Pápán általános iskolát, líceumot és teológiai főiskolát, Csur-
gón általános iskolát és líceumot, Budapesten pedig általános iskolát és líceumot 
hagytak volna meg az egyháznak. Az ehhez a tervhez csatolt egyik kézzel írt 
hozzászólásban viszont ez szerepelt: „Nem helyes a meghagyandó kollégiumok 
[Sárospatak, Csurgó stb.] melle  általános iskolát és tanítóképzőt meghagyni. 
A kivételezés csak a középiskolákra vonatkozzon (és a teológiákra).”116 Később 
azonban ez a pozitív diszkrimináció részben politikai okokból, részben a meg-
lévő ellenállás mia  elolvadt, majd eltűnt. A református egyháznép többsége 
– lelkészek és laikusok – ugyanis egyáltalán nem akarta iskolái államosítását.

Ekkor lépe  ismét működésbe a református há erű politikusok és az egy-
házon belül őket támogatók közös gépezete. Fenyegetésekkel és zsarolással 
ráve ék az egyházat, hogy az V. budapesti zsinat 1948. június 14–15-én tarto  

 114 L–S. V 1995, 236. o.
 115 R 1992, 337. o.
 116 PSZL 274. fond. 7. állag, 257. cs. 
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nyolcadik ülésszakán mondjanak igent az előzőleg már  Révész Imre (1889–1967) 
debreceni püspök és  Ortutay Gyula kultuszminiszter által vezete  delegációk 
megállapodására az iskolák államosítását illetően. Egy nappal az iskolák álla-
mosításáról szóló országgyűlési szavazás megtörténte elő  tehát a református 
zsinat szentesíte e az államosításról szóló törvénytervezetet. A megegyezésben 
akkor még a kötelező hitoktatás, a lelkésznevelés egyházi kézen maradása, 
valamint a sárospataki, debreceni, pápai kollégiumok, a budapesti leány- és 
fi úgimnázium és a négy teológia egyházi jellegének a megmaradása szerepelt. 
Az államosíto  iskolák tanszemélyzetének átvételét is kimondták, továbbá 
meghatározo  időre szóló állami támogatást ígértek a nem államosíto  isko-
lák számára.  Révész Imre püspök nagyon szere e volna elérni, hogy a négy 
kollégium és a két leányiskola kapja meg a hozzájuk tartozó általános iskolá-
kat, azonban ezt már nem sikerült keresztülvinnie.117 Ugyanakkor már május 
hónapban a politikai propaganda a reformátusokat úgy tünte e fel, mint akik 
megérte ék az „idők szavát”, holo  a reformátusok többsége egyáltalán nem 
kívánta iskolái államosítását. Az is jellemző volt, hogy a fenti egyezséget és az 
egyezményt összehozó  Révész Imre püspök alig egy évvel később – a kötelező 
hitoktatás megszüntetése és az egyezmény jelentős pontjainak be nem tartása 
mia  tiltakozva – 1949. szeptember 1-jei hatállyal nyugdíjba vonult.

Az evangélikus egyházban ebben az időben az egyetemes közgyűlések, az 
egyetemes tanácsülések, valamint a püspökkari konferenciák egymásmellet-
tiségének köszönhetően több fronton zajlo ak az aktuális ügyeket megvitató 
tanácskozások. Ezeken az alkalmakon még mindig az volt a jellemző, hogy a 
jelenlevők igyekeztek elsősorban egyházi ügyekkel – tehát a gyülekezetek, 
egyházmegyék, egyházkerületek aktuális ügyeivel – foglalkozni, a nehézségek-
ről és tervekről szóló beszélgetések mind az egyház napi kérdéseit érinte ék. 
A templomok, paplakok, iskolák rendbehozása melle  a lelkészeknek Luther-
kabá al, a pedagógusoknak textíliákkal történő ellátása, a tervezés ala  álló új 
énekeskönyv, ehhez csatlakozóan a liturgikus reform, a sajtószolgálat bővítése, 
a budapesti nagy evangélizáció terve – amelyet a református, az evangélikus, a 
metodista, a baptista egyház és az  Üdvhadsereg együ esen szándékozo  meg-
rendezni –, a külöldi segélyek igazságos elosztása, az iskolák ügyei alko ák 
az egyház megoldandó feladatait. Egyházpolitikával csak akkor foglalkoztak, 
amikor erre az egyház szolgálatának érdekében rákényszerültek. A püspöki 
kar ezeket a kérdéseket a legteljesebb kollegialitás jegyében tárgyalta meg, 
és igyekeze  – eltérő vélemények esetén is – mindenki számára elfogadható 
döntést hozni. Abban teljes véleményazonosság volt, hogy az evangélium sza-
badságáért és az egyház autonómiájáért egyszerre kell harcot folytatni. Ezen 
keresztül kell üzenni a magyar népnek és a vezetőknek.

 117 K–B 2004, 149–153. o. 
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Ordass Lajos ebben az időszakban – annak ellenére, hogy a legfi atalabb püs-
pök volt – egyfajta vezető pozícióba juto . Többféle oka volt ennek: a Budapest-
központúság, Ordass külöldi kapcsolatai,   Kapi Béla régóta húzódó nyugdíjba 
vonulási terveinek előrehaladása,  Kuthy Dezső dunáninneni püspök súlyosbodó 
betegsége és visszavonulási tervei, nem utolsósorban pedig    Túróczy Zoltán 
akkor még nem rendeze  helyzete. Nem Ordass kereste, de a körülmények 
kényszerítő volta mia  kénytelen volt elfogadni az új helyzetet. Püspöktársai, 
a saját egyházkerülete és az egyház nagy része jól ismerte egyházfelfogását, 
politikai előéletének tisztaságát, így egy ideig senki nem kérdőjelezte meg 
különleges primátusát. 

  KENDEH GYÖRGY ÉS  VLADÁR GÁBOR ELKÉPZELÉSEI AZ EGYHÁZ 
SZOLGÁLATÁRÓL ÉS AZ EGYHÁZ–ÁLLAM VISZONYRÓL

Az evangélikus egyházban már 1946 őszén mértékadó személyek próbálták 
megfogalmazni az egyház feladatát egy olyan világban, amelyben a kommunista 
hatalom megerősödésével párhuzamosan fokozódtak az egyházellenes hangok. 
Mint már említe ük, az 1946 elején megkezdődö  német kitelepítések, majd a 
csehszlovák–magyar lakosságcsere-egyezmény rendkívüli mértékben érinte ék 
az evangélikus egyházat. Az egyház számára az egyetlen pozitívumot    Túróczy 
Zoltán szabadlábra helyezése jelente e, mert ezáltal remény nyílt arra, hogy 
a püspöki kar kiegészülve folytathassa szolgálatát. 1946 tavaszán a baloldali 
sajtó tovább folyta a a támadásait az egyházi iskolák és egyesületek ellen. 1946 
őszén Ordass Lajos Orosházán járt, s ugyanabban az időben jelent meg o   Kossa 
István, a későbbi   ÁEH-elnök (1951–1952). Az  FKGP helyi lapja beszámolt mind a 
két látogatásról. A beszámolóban egymás mellé került Ordass Lajos igehirdetése 
és Kossa hírhedt kijelentése: „Mi akasztani akarunk, és akasztani is fogunk!”118 

A magyarországi belpolitikai helyzetben is egymás melle  voltak reményre 
és csüggedésre egyaránt okot adó jelenségek.  Nagy Ferenc miniszterelnökké 
választása,  Keresztury Dezsőnek a kultuszminiszteri posztra kerülése a kom-
munista nyomás fokozódása ellenére jó dolgok ígéretét hordozta. Szálasi és 
Sztójay, valamint a társaik ellen perek indultak, és azok kimenetele történelmi 
igazságtételt jelente  a magyar nép többsége számára.  Károlyi Mihály meg-
jelenése Magyarországon viszont megoszto a a magyar társadalmat, hiszen 
sokan emlékeztek 1918–19-es szerepére. 

Ebben a helyzetben történt az, hogy 1946 őszén a budapest-kelenöldi  Luther 
Szövetség, amelynek elnöke  Belohorszky Lajos volt, Az egyház címmel hat 
alkalomból álló szabadegyetemi előadássorozatot tarto . Az előadók   Kendeh 

 118 O 1985, 180. o. 
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György (1912–2000),  Vladár Gábor (1881–1972), Ordass Lajos,  Zászkaliczky Pál 
(1905–1962),  Zulauf Henrik és    Veöreös Imre (1914–1999) voltak. Az előadások közül 
a harmadikat és a negyediket – amelyeket  Vladár Gábor és   Kendeh György 
tarto  – a kelenöldi gyülekezet megjelente e egy kis üzetben.119 

 Vladár Gábor előadásának címe Az egyház és állam viszonya volt, és megelőzte 
  Kendeh György 1946. november 29-én tarto , Az egyház feladata című előadását. 
Az ismertetést azért kell mégis ez utóbbival kezdenünk, mert ez azzal a céllal 
születe , hogy mind az egyház szolgála evőit, mind pedig annak tagjait tájé-
koztassa az egyház küldetéséről egy mindinkább egyházellenessé váló világban. 
Az egyház ugyanis erre az időre – a baloldali ellenséges propagandának köszön-
hetően – „különös beállításban” tűnt fel a rosszindulatnak, hálátlanságnak, szé-
gyenletes felületességnek és nem utolsósorban a tudatlanságnak köszönhetően.

Az előadás két részben foglalkozo  a címben megado  témával. Az első részben 
az egyházzal szemben megfogalmazo  elvárásokról ese  szó, a másodikban pedig 
arról, hogy az egyház mit tart a saját feladata lényegének. Ami az elvárásokat 
illeti, ezeket   Kendeh „külső szempontoknak” nevezte. Utalt arra, hogy a történelem 
során mindig voltak úgy a szociális, mint az általános humanista szempontokat, 
köztük a művelődést és kultúrát egyaránt érintő várakozások a keresztyén vallási 
közösség irányában. Az előadásban   Kendeh nem foglalkozo  azzal a kérdéssel, 
hogy az egyház ezen a téren a különböző korokban milyen sikereket és kudar-
cokat mondhato  magáénak. Azt viszont megemlíte e, hogy az egyháznak ezek 
a tevékenységei bizonyos korokban szívélyes fogadtatásra számítha ak, más 
korszakokban viszont a hatalom gyakorlói versenytársat, sőt megsemmisítendő 
ellenfelet lá ak bennük. Ennek megfelelően segíte ék vagy gátolták az egyház 
munkáját. Az is megtörtént bizonyos korszakokban, hogy a hatalom birtokosai 
megpróbálták az egyházat a saját kulturális, társadalmi és politikai célkitűzéseik 
eszközévé tenni, és ha ez nem sikerült, akkor támadólag léptek fel ellene.

  Kendeh György a fentiek alapján megfogalmazta, hogy az egyháznak az a 
dolga, hogy mindig önmaga maradjon. Az egyház „Jézus alapítása és Krisztus 
teste”, amely az ige és a szentségek – mindke ő Isten munkája – közvetítésével 
képviseli a maga mással össze nem téveszthető üzenetét a világban. Egyszerre 
ecclesia abscondita és ecclesia revelata, tehát elrejte  és kinyilatkoztato  valóság, 
és mindke őt komolyan kell vennie. Legyen bármilyen a világ állapota, essenek 
bár a hangsúlyok mindig máshová, az egyház feladata mindig ugyanaz marad. 
A teljes Szentírás alapján a teljes kijelentést – törvényt és evangéliumot – kell 
meghirdetnie, amely egyszerre ítélet és kegyelem. Ki kell osztania a szentsé-
geket, és minden embernek szerete el kell szolgálnia. Jézus a hitet, a szeretetet 
és a reményt hirde e meg, „nem szólt külön egy szociális paradicsomról”. Az 

 119 B 1946, 3–4. o. K 2002.
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előadó leszögezte: „Az egyház igeszolgálatában benne rejlik a szeretet szolgá-
latára való elköteleze ség.”120

Az államhatalommal való viszonyt illetően az előadás a következő fi gyel-
meztetést tartalmazta: „…kétségtelen az egyház számára, i  elengedhetetlen 
annak világos és következetes szem elő  tartása, hogy egyetlen pár al és 
egyetlen társadalmi osztállyal nem azonosíthatja magát; annak pedig még 
csak a látszatát is kerülnie kell, hogy önmaga váljék politikai frakcióvá vagy 
társadalmi osztállyá. Mennél inkább sikerül üggetlenítenie magát az ilyen 
kísértésektől, annál hathatósabban tudja valamennyi pártnak és valamennyi 
osztálynak hirdetni Isten örök, változhatatlan akaratát és szolgálnia annak 
megvalósítását.”121 Az egyház számára ez a program azt jelenti, hogy egyszer-
re kell „szenvedő” és „harcos” magatartást tanúsítania, mindke őt annak a 
világnak az érdekében, amelyhez a küldetése szól. Az egyháznak a világ élő 
lelkiismeretévé kell válnia, igent és nemet mondani aszerint, hogy mikor mire 
van szükség. Legnagyobb kérése az államhatalom felé: „Let the church be the 
church”, azaz: „Hagyjátok, hogy az egyház egyház legyen!”

A másik fi gyelemre méltó előadást  Vladár Gábor – a Lakatos-kormány utolsó 
igazságügy-minisztere (1944. augusztus 29. és október 15. közö ) – tarto a, aki 
ebben az időszakban jelentős egyházi szerepet is vállalt. A Budavári Evangé-
likus Egyházközség, majd a Pesti Egyházmegye, végül pedig 1947. november 
6-ától 1948. szeptember 15-éig a Bányai Evangélikus Egyházkerület felügyelője 
le . Hivataláról Ordass letartóztatása után Rákosiék zsarolással monda ák le. 

 Vladár Gábor előadásának címe, Az egyház és állam viszonya azért volt ér-
dekes, mert a két szervezetről az emberek iránti magatartásuk alapján szólt. 
Mindegyikről kimondta, hogy akkor végzik jól a dolgukat, ha tisztában vannak 
azzal, hogy nem az ember van értük, hanem ők vannak az emberért. Az állam 
a maga története folyamán sokszor az egyes ember rovására kívánta képviselni 
egy szűk kisebbség érdekeit, és ennek érdekében az egyes ember jogait vissza-
szoríto a és különböző módokon korlátozta. „A keresztyén felfogás az ember 
lelkiismereti szabadságáról, az államtól való lelki üggetlenségéről megbonto a 
az antik állam totalitását. Az ember életének egy nagy területe, lelki, hitbeli 
világa kiese  a politikai állam mindenhatóságából, s az egyéniség tudatának 
felébresztése tudatossá te e egyú al az állam mindenhatóságának a nyomasztó 
súlyát” – állapíto a meg az előadó.122 

Az állam és egyház viszonyát illetően  Vladár azt mondta ki, hogy az ál-
lamhatalom emberei úgy viszonyulnak a látható egyházhoz (ecclesia visibilis), 
amilyen a láthatatlan egyházzal (ecclesia invisibilis) is a kapcsolatuk. Ha olyan 

 120  K 2002, 19. o.
 121 Uo. 
 122 V in: B 1946, 5. o.
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helyzet állna be, amelyben az államhatalom viszonya a láthatatlan egyházhoz 
szinte végzetesen megromlik, az államhatalomnak még akkor sem szabad az 
állampolgárok lelkiismereti és vallásszabadságát megsérteni. Azt pedig végképp 
nem teheti az államhatalom, hogy olyan helyzetbe hozza a polgárait, amelyben 
választaniuk kell az Istennek és a világi felsőbbségnek történő engedelmesség 
közö . Ezen a ponton Montesquieu-t idézte, aki azt mondta, hogy valamilyen 
vallása vagy ideológiája mindenkinek van.

 Vladár Gábor előadásának a legfontosabb gondolata az volt, hogy az állam 
és az egyház partnerek ugyanabban a világban, de mindegyiknek más-más 
feladata van. Ebből fakadóan nekik nem rivalizálni kell, hanem segíteniük kell 
egymást a másik sajátos küldetésének teljesítésében.

A fenti két eszmefu atás azt bizonyítja, hogy az evangélikus egyházon belül 
igenis szüle ek programok az egyház sajátos szolgálatára, illetve az állam és az 
egyház közö i viszonyra vonatkozólag. További sajtótermékek is megjelentek, 
amelyekben a norvég és német egyházharcok tapasztalatait próbálták össze-
gyűjteni. Az evangélikus egyház vezetése  Vladár Gábort jelölte ki arra, hogy az 
állammal történő tárgyalásokra dolgozza ki az egyházi álláspontot.  Vladár így írt 
erről a megbízatásáról: „Történelmi, teológiai és jogi alapokra építve felvázoltam 
evangélikus egyházunk életének, hivatásának minden részletét és igényünket 
ennek a birtokállománynak sértetlen fenntartására, az igehirdetésre, a szentsé-
gek kiszolgáltatására, a tanításra, az iskolákra, a sajtóra, a diakóniai szolgálatra, 
az önigazgatásra, az állami pénzügyi támogatásra egyaránt.”123 A  Vladár-féle 
felsorolás némelyik eleme megtalálható a  Ravasz László református püspök által 
az állammal folytato  tárgyalás feltételeként kikötö  öt pontban.124 Ugyanígy 
megtalálhatók a   Kapi Béla által 1948. március 20-án felsorolt kikötések közö . 
Ezek az evangélium hirdetésére, a szentségek kiszolgáltatására, az i úsággal 
történő foglalkozásra az iskolákban és azon kívül, valamint a karitatív munkára 
vonatkoztak.125 Azonban az államhatalom és személyesen  Rákosi Mátyás nem 
tarto  igényt arra, hogy  Vladár Gábor részt vegyen az állam és az evangélikus 
egyház közö i tárgyalásokon. Hasonlóan alakult   Kendeh György sorsa is.126

Az állami vezetőknek azonban egészen más elképzelései voltak az állam és 
az evangélikus egyház viszonyát illetően. Ők a maguk részéről 1948. március 
18-án adtak ebből ízelítőt. 

 123 V 1997, 320. o.
 124 R, 1992, 328. o.
 125 K–O é. n. 
 126 M 1995, 147–172. o. 
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AZ EVANGÉLIKUS EGYHÁZ BELSŐ EGYSÉGÉNEK MEGTÖRÉSE

Ordass és püspöktársainak egyházfelfogása, valamint Ordass különleges el-
sőbbségi szerepe – továbbá az ebből fakadó köteleze ségei – 1948. március 18-
án eredményeztek először nyílt konfl iktust az állammal. Ez Balassagyarmaton 
történt  Szabó Józsefnek (1902–1986) a Dunáninneni Evangélikus Egyházkerület 
püspöki székébe történő beiktatásakor. Ordass az eseményen Luther-kabát 
felvétele nélkül ve  részt. Ezzel fejezte ki    Túróczy Zoltán iránti szolidaritását, 
akinek jelenlétét   Mihályfi  Ernő éles szavakban kifogásolta. 

Két disszonáns dolog zavarta meg a püspökiktatás ünnepélyességét. Az 
egyik az volt, hogy az új püspök székfoglaló igehirdetésében elhangzo  több, 
az államhatalom felé irányuló hízelgő kijelentés, amelyek ellentétesek voltak az 
akkori magyar valósággal. Így például a következő: „Aki ma Magyarországon 
egyházi üldözésről beszélne, az vagy tévedne, vagy téveszteni akarna.” Mind-
ezt megtoldo a a következő ígére el: „az evangélikus egyház ma sem próbál 
a politikai reakció búvóhelye lenni.” Szabó Józsefnek ezeket a szavait eredeti 
összeüggésükből kiragadva a „haladó egyház hangjaként” idézte és dicsérte a 
 Független Kisgazdapárt lapja, a  Kis Újság.127

  Kapi Béla rangidős püspök, aki az iktatás szolgálatát végezte, valamint Ordass 
Lajos is megérezték az ezekben a mondatokban elrejte  csapdát.  Kapi utólag így 
írt erről: „Az ennek [  Szabó József kijelentésének – B. E.] következtében történő 
nehézségek nemcsak a kormánnyal szemben mutatkoztak, mely hirtelen fel-
szökkente e az egyházzal szembeni követeléseit, hanem saját híveivel szemben 
is, akiknek nagy többsége valósággal megvető gyűlöle el fogadta   Szabó József 
nyilatkozatait, azokat egyházunk elárulásának tekinte e. Sőt kárunkra voltak 
ezek a túl engedékeny és félreérthető nyilatkozatok felekezetközi viszonylat-
ban is, és elhomályosíto ák egyházunknak eddig féltve megőrzö  tekintélyét. 
A református egyház már régebben tekintélyes engedményeket te , evangélikus 
egyházunk azonban keményen tarto a magát. A kormány felé te  lépéseinkkel 
és nyilatkozatainkkal sem a kormány, sem a pártok vezetői semmiképpen sem 
voltak megelégedve. Ezért volt országszerte visszatetsző és elkeserítő   Szabó 
József püspöki bemutatkozása.”128

  Szabó József fent említe  gondolatait illetően Ordass megjegyzéseiről azt 
lehet mondani, hogy ő egyfelől irgalmasabb kritikát mondo . Másfelől viszont a 
következményeket ugyanúgy lá a, amikor úgy fogalmazo , hogy   Szabó József „a 
szükségesnél messzebb [ment] az államhatalom iránti udvariasságban”, továbbá, 
hogy beszédének idéze  része „1948. március 18-ának Magyarországában nem 

 127 Kis Újság, 1948. március 20. 2. o. 
 128 K 2004, 608. o.
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volt bölcs!”129   Mihályfi  sietve gondoskodo  is arról, hogy ezt az egyetlen monda-
tot – eredeti összeüggéséből kiragadva – a világi sajtó alaposan meglovagolja.

A másik zavaró körülményt az iktatást követő délutáni beszélgetés során 
történtek jelente ék. Ezen az alkalmon lépe  ugyanis először az evangélikus 
egyház nagy nyilvánossága elé   Mihályfi  Ernő,  Mihalovics Samu béri evangé-
likus esperes-lelkész fi a. 

Ő   Tildy Zoltán köztársasági elnök képviseletében volt jelen az iktató ün-
nepségen. A szertartást követő összejövetelen éles támadást intéze  az egyház 
nem lelkészi vezetői ellen. Őrségváltást követelt, továbbá az állammal való 
kapcsolatok tisztázását.   Kapi Béla rangidős püspök az utóbbi kérdéssel kapcso-
latban ado  választ, és kifejezte az egyház együ működési szándékát. Azonban 
  Mihályfi  egyéb követeléseire és vádjaira – többek közö  azt is mondta, hogy 
az evangélikus egyház a „reakció gyűjtőtábora” – nem történt meg a megfele-
lő válaszadás, ezt a feladatot Ordassnak kelle  magára vállalnia. Válaszában 
visszautasíto a mind a vádakat, mind pedig az egyház autonómiájába történő 
beavatkozást. Sőt támadásba lendült, amikor elmondta az egyház több sérelmét, 
a cenzúra beavatkozásait az egyházi sajtóba, konkrétabban a rádiós igehirdeté-
sekbe. Szólt a világnézeti zsarolásokról és arról, hogy rengeteg embernek lehet 
a kormányza al szemben jogos panasza.130 

Ez volt az a pont, ahol Ordass kijelentéseiben összekapcsolódo  a   Kapi Béla 
által felvete  „egyházvédelem” és az Ordass által említe  „egyházharc” fogal-
ma. Ez a nap le  a kiindulópontja az evangélikus egyház addigi belső egysége 
szétzilálásának is!

A Magyarországi Evangélikus Egyház történetével foglalkozó kutatók egyi-
ke, Helmut David  Baer amerikai evangélikus morálteológus A Case Study in 
Social Ethics.  e Hungarian Lutheran Chur  in Socialism, 1945–1989 című disz-
szertációjában szoros összeüggést lát a   Szabó József püspöki beiktatásakor 
történtek és az utána két nappal születe     Veöreös Imre-féle levél közö . Baer 
a   Mihályfi -féle támadás tartalmi és frazeológiai pontjainak bizonyos átvételét 
mutatja ki a levélben.131    Veöreös Imre – a  MELE akkori ügyvezető alelnöke 
  Scholz László (1911–2005) elnök svájci útja idején – az egyetemes felügyelőnek és 
a négy püspöknek írt levelében a „politikai reakciótól mentes hitvalló álláspont” 
megkeresésére szólíto a fel az egyház legfőbb vezetőit. Kijelente e, hogy levele 
a lutheránus lelkészek széles egyházi közvéleményét képviseli.132 Levelének a 
gyakorlati kérdéseket illető részében egyfelől –  Mihályfi hoz hasonlóan – az 
egyház világi felügyelőinek lemondását követelte. Másfelől viszont azzal, hogy 

 129 O 1985, 245. o. 
 130 Uo. 248. o. 
 131 B 1998a, 41–42. o. B 2006. 
 132    Veöreös Imre levele a négy püspökhöz és az egyetemes felügyelőhöz. 1948. március 20. EOL 
MELE anyag 4. d.
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a levelet az öt legmagasabb rangú evangélikus egyházi személynek címezte, 
jelezte azt a kívánságát, hogy tőlük is elvárja az általa felvete  problémákkal 
való foglalkozást. Levelének a legkritikusabb részében címze jeit azzal vádolta, 
hogy halogató magatartásukkal ők is hozzájárultak ahhoz, hogy a „sokszor 
elementáris erővel feltörő tárgyi és személyi természetű reformkívánságok” 
nem nyertek meghallgatást. Ha fi gyelembe vesszük, hogy a levél születésének 
időpontja egybeesik az 1848-as forradalom centenáriumi ünnepségén   Kapi Béla 
által felolvaso  hivatalos evangélikus deklaráció elhangzásával, akkor a két 
tartalmat összehasonlítva a következőt mondhatjuk: míg a hivatalos deklaráció 
az egyház örök küldetése és az általános egyházi érdekek mentén egyházi és 
teológiai nyelveze el fejezte ki az egyháznak az állammal való együ működési 
szándékát és feltételeit, addig    Veöreös Imre levele csak egy irányzat politikai 
és egyházpolitikai érdekeinek és feltételeinek magáévá tételével teszi ezt. (Az 
evangélikus deklaráció tartalmi részét lásd a későbbiekben!)

1948. április 1-jén, a   Szabó József beiktatását követő első püspökkari konfe-
rencián   Kapi Béla üdvözlő szavaiban elmondta az üdvözlet és a fi gyelmeztetés 
szavát   Szabó József irányában. Ugyanakkor állást foglalt    Veöreös Imre levelével 
kapcsolatban.   Szabó József felé azt hangsúlyozta, hogy a püspöki kar „…nagy 
kötelességtudással, szerete el, hűséggel, egyetértéssel és felelősségérze el 
szolgálja az egyházat. Imádkozva tanácskozik és határoz. Csak az egyház ja-
vát és Isten dicsőségét akarja és munkálja […]. Lépjen be [  Szabó Józse] ebbe 
a közösségbe azzal az elhatározással, hogy testvér és munkatárs akar lenni 
Isten dicsőségére.”133

A   Veöreös-féle levélnek ke ős fogadtatása volt. Egyfelől a címze ek külön-
külön is megválaszolták a levelet, másfelől a fent említe  püspöki konferencia 
szintén foglalkozo  a kérdéssel. Ordass Lajos március 22-én,    Túróczy Zoltán 
március 23-án,  Kuthy Dezső és   Szabó József március 24-én, báró  Radvánszky 
Albert és   Kapi Béla március 27-én válaszolt.134 Az összes megszólíto  nyito an 
reagált a levélre, bár a vélemények erősen megoszlo ak. Ordass Lajos szemé-
lyes megbeszélést ajánlo , mert nem egészen érte e, hogy a levélíró hova akart 
kilyukadni.  Kuthy Dezső – akkor már nyugalmazo  püspökként – szintén a 
szóbeli tárgyalások melle  te e le a voksát, mondván, hogy mindenkit meg 
kell hallgatni, kiemelten a  MELE képviselőit.    Túróczy Zoltán válaszában 
„egyházpolitikai tanácskozásokra vonatkozó” javaslatként értékelte a levelet, 
és szintén személyes megbeszélésről szólt. A negyedik személy,   Szabó József 
– az akkor „legfi atalabb püspök” – azonosíto a magát a levél tartalmával. 
Azonban fi gyelmeztete : nagyon kell vigyázni arra, hogy a belső és külső 
körülmények kelte e szélből „csak az érje vitorlánkat, ami belőle a Lélek 

 133 EOL PKJ, 1948. április 1. 1. o. 
 134 EOL MELE 4. d.
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fúvása”. Az egyetemes felügyelő –  Kapi Bélához csatlakozva – „ a konkrét 
óhajok előterjesztése céljából” szintén meghívta a levélírót és társait egy 
személyes tanácskozásra.135

A korábban már említe , 1948. április 1-jei püspökkari konferencia egy 
része keretében került sor a püspökök, valamint    Veöreös Imre és társai 
megbeszélésére.    Veöreös Imre lényegében – bár kicsit hosszabban – ugyan-
azt mondta el, amit a levelében írt. A hozzá csatlakozó  Gyöngyösi (Gü ler) 
Vilmos (1915–1995),   Groó Gyula (1913–1989) és   Benczúr László (1915–2008) 
a   Veöreös által elhangzo akat bővíte ék ki. Megismételték, hogy szerin-
tük az egyházi vezetést felkészületlenül érték azok az események, amelyek 
az utóbbi időkben történtek. Egységes egyházpolitikára lesz szükség. A 
reformátusokat emlege ék mint „jó” példát. Követelték a szükséges őrség-
váltást, a reformpártiak bevonását a megbeszélésekbe, legyen szó akár az 
egyház saját belső ügyeiről, akár az állam és az evangélikus egyház közö i 
tárgyalásokról. Az egyik felszólaló a múlt „kollektív” megtagadását és az 
ehhez kapcsolódó „kollektív” bűnbánat elmaradását hiányolta. Egy másik 
pedig bírálta az evangélikus egyháznak a zsidókérdésben tanúsíto , szerinte 
„gyenge” magatartását.

  Kapi Béla válaszában egyfelől elmondta, hogy az evangélikus egyházról és 
annak hibáiról sok mindent lehet elmondani. Ő mégis úgy gondolja, hogy az 
egyház a maga addigi megszólalásaiban következetes volt. Abban is, amire ne-
met és abban is, amire igent mondo . A másik dolog, amire felhívta a fi gyelmet, 
az volt, hogy mindenkinek – a vezetőknek és a reformokat sürgetőknek is – meg 
kell maradni az egyházi alkotmányosság talaján. Az ülés végén a vendégként 
meghívo ak határozo  állásfoglalást sürge ek a köztársaság és a öldbirtokre-
form kérdésében. Ugyanakkor az államhatalom felé világos magatartást kértek 
a szerintük addig hol ellenséges, hol lojális hang helye .136

Az 1948. április 1-jén tarto  püspökkari konferenciát követően a reformkö-
vetelők hangja nem némult el, az egyházi vezetés egysége viszont megbomlo . 
Ennek következményeként   Kapi Béla püspök április 21-én – az egyetemes 
elnökségi értekezleten – lemondo  vezető püspöki címéről, és kilátásba he-
lyezte, hogy egyházkerülete éléről is rövidesen nyugalomba vonul.   Kapi Béla 
lemondásának okát mind Kapi, mind pedig Ordass Lajos ugyanúgy írja le. 
1948. április 19-én –   Kapi Béla és  Radvánszky Albert mellőzésével – Ordass 
Lajos,  Vladár Gábor bányai egyházkerületi felügyelő, valamint   Szabó József 
tárgyalásokat folyta ak  Rákosi Mátyásnál.  Kapi mély szomorúsággal, Ordass 
pedig  Kapi iránti megértéssel, ugyanakkor a körülmények kényszerére hi-

 135 Uo.
 136    Veöreös Imre és társainak meghallgatása a püspökkari értekezleten. EOL PKJ, 1948. április 
1. 6. p. 4–8. o.
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vatkozva beszélt erről a dologról. Ordassék ugyanis nem merték az amúgy is 
ingadozó  Szabó Józsefet egyedül elengedni  Rákosihoz.137   Kapi Béla többé nem 
jelent meg a püspökkari értekezleteken. Az egyházegyetem vezetését Ordass 
Lajos ve e át, akinek e ől kezdve hatalmas teherként nehezede  a vállára 
a saját egyházkerülete mia i gondok melle  a püspöki kar és az egyetemes 
vezetés közö i összhang megteremtésének gondja is.

 137 K 2004, 614. o. O 1985, 283. o. V 1997, 320–321. o.
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A BELSŐ SZOLIDARITÁS, MAJD ANNAK 
ELTŰNÉSE A HÁROM TÖRTÉNELMI EGY
HÁZ VISZONYÁBAN 1945 ÉS 1948 KÖZÖTT

A második világháború befejezését követően mind a három történelmi egyház 
vezetői és tagjai számára hamarosan világossá vált az, hogy a baloldali pártok 
vallás- és lelkiismereti szabadságról, illetve az állam és az egyház szétválasztá-
sáról beszélnek ugyan, de ennek részletes tartalmát nem fejtik ki igazán. Amit 
nyíltan megmondtak, az volt, hogy ezek a pártok a marxizmus-leninizmus 
talaján állnak, és azt off enzív módon mint meghatározó ideológiát kívánják 
képviselni. Ez a keresztyén egyházak há érbe szorítását és addigi jogaik meg-
nyirbálását vetíte e előre. 

A   Horthy-korszak idején hírek sokasága foglalkozo  az Oroszországban 
államegyháznak számító ortodox egyháznak az 1917-es októberi bolsevik for-
radalmat követően bekövetkeze  szenvedéseivel. Ugyanígy a többi egyház 
megpróbáltatásaival is. Ezért érthető volt a hazai keresztyén felekezetek meg-
re enése és tiltakozása, amikor egy baloldali győzelem esetén az őket is fenye-
gető hasonló sorsra gondoltak. A kortársak többsége 1917-ben, az események 
bekövetkeztének pillanatában és azt követően a forradalmat annak lá a, ami 
az valóban volt: olyan eseménynek, amely „…a modern történelem mindeddig 
legfélelmetesebb szerveze  forradalmi mozgalmát teremte e meg. Globális 
expanziója példátlan a 7. századi iszlám hódítások óta.”138 Ezzel az igazsággal 
szemben 1945 után a szovjet pár örténetírás útmutatását követő  John Reed 
és mások egy hamis beállítást népszerűsíte ek, és ennek szelleme uralta el a 
közgondolkodást.  Reed könyvében az októberi események „az emberiség első 
nagy és győzedelmes szocialista forradalmaként” kerülnek bemutatásra.139 

A keresztyénségnek – mind a korábban államvallásnak számító ortodoxiá-

 138 H 1998, 57. o. 
 139 R 1957, 2. o.
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nak, mind pedig a többi egyháznak – a szovjetunióbeli helyzetét illetően a világ 
szinte mindent tudo  a három hullámban (1918–22; 1929–30 és 1936–38 közö ) 
 Lenin, majd  Sztálin vezetése ala  végbement üldöztetésekről. Egyaránt érték 
támadások a személyeket, az egyházi ingó- és ingatlanvagyont és az egyházi 
intézményeket. „Egyházi források szerint 1922-ben 2691 papot, 1962 szerzetest, 
3447 apácát öltek meg.”140 A nagyarányú likvidálásokat követően az egyházköz-
ségek élete ölö i ellenőrzési jog kiterjesztése, perek tömege, a vallás gyökeres 
kiirtásáért folytato  harc volt a jellemző. Az utolsó üldözési hullám a még 
megmaradt személyi, tárgyi és intézményi lehetőségeket ve e célba. Az 1943. 
szeptember 4-én  Sztálin által az ortodox egyházzal megkötö  szóbeli „konkordá-
tum” puszta reálpolitikai megfontolásból születe , és a jövőre nézve semmiféle 
könnyítést nem tartalmazo . Ennek ellenére ma is születnek olyan munkák, 
amelyek egyetlen mondatot nem vesztege ek a keresztyének 1917–1943 közö i 
szenvedéseire, és csupán az ezt követő időszak eseményeivel foglalkoznak.141 
Ez azonban ma már kivételnek számít, mert mások viszont egészen részletes 
leírását adják az egyes keresztyének és az egész egyház üldözésének.142

A belső szolidaritás elméleti megalapozása 
és annak következménye
Ezek voltak azok a tények, amelyek alapján a magyarországi keresztyén egy-
házaknak, köztük a lakosság nagy részét tömörítő három nagy történelmi 
egyháznak el kelle  döntenie, hogy milyen álláspontot foglaljon el a Szov-
jetunióval és a kommunista pár al szemben. A Magyarország hadba lépését 
követő közös megpróbáltatások már előkészíte ék a talajt ahhoz az összefo-
gáshoz, amely azután a római katolikus, református és evangélikus egyházat 
„belső szolidaritásba” kapcsolta össze. Nem véletlen, hogy éppen az Erdélyből 
jö   Ravasz László volt az, aki a fenti három történelmi egyház közö  kialakult 
belső szolidaritás és az ebből fakadó összefogás kimunkálójává le .  Ravasz véle-
ménye a keresztyén egységről az volt, hogy az „Jézus Krisztusban láthatatlanul 
fennáll”, a látható világban pedig „még a reménység és az imádság tárgya”.143 
Miután megtapasztalta, hogy  Mailáth Gusztávval (1864–1940), az erdélyi római 
katolikus egyházmegye püspökével bevált az együ működés, elhatározta, 
hogy Magyarországon is kipróbálja ugyanezt.  Kelemen Krizosztom (1884–1950) 
pannonhalmi főapá al és másokkal is sikerült jó kapcsolatot kialakítania, 

 140 C et al. 2000, 134. o.
 141 K 2003, 84–85. o.
 142 G 2001.
 143 R 1992, 204. o.

Ordass 01.indd   85Ordass 01.indd   85 2012.11.12.   12:02:222012.11.12.   12:02:22



86

O  „”  

azonban a szintén bencés  Serédi Jusztiniánnal, az akkori esztergomi érsekkel 
már nem.144 A helyzet csak a világháború befejeződése és  Mindszenty József 
érseki kinevezése után változo  meg ezen a téren.

Az egyházak közö i belső szolidaritás elvét illetően  Ravasznak az volt az 
elképzelése, hogy először a saját egyházában kell egyetértést kialakítania mind 
az egyház belső szolgálatát illetően, mind pedig az egyháznak az állammal 
folytato  kapcsolatának kérdésében. Ezt követően kívánt az evangélikusok felé 
fordulni, velük részletkérdésekről is tárgyalni, illetve megállapodni. 

 Ravasz László úgy lá a, hogy a reformátusok és az evangélikusok kapcso-
latának „két öntudatos személyiség testvéri viszonyának” kell lennie. Nagy 
ajándéknak tarto a, hogy   Kapi Béla ezt ugyanúgy lá a, és hogy a másik két 
evangélikus püspökkel is szót tudo  érteni. „Vele és családjával a legbensőbb 
barátságban éltem, s talán a legközelebbi vérrokonaimat leszámítva senkivel 
sem voltam olyan belső viszonyban, mint vele.   Raff ay Sándor már más  lelki-
pásztori típust képviselt, mint  Kapi és én […]. Nagyon becsültem  Raff ayban 
az őszinteséget, a bátorságot, az akaraterőt, az önbizalmat. Persze minden erő 
kísértéssel jár. Mindig hálásan éreztem irántam való szeretetét és jóindulatát.”145 
Ugyanígy jó viszonyt sikerült kialakítania  Raff ay utódával,  Ordass Lajossal. 
Róla  Ravasz így vélekede : „ Raff ay utódja,  hidegebb természet, mint elődje, de 
szava aranyfedeze el bír.”146 

 Ravasz végül a katolikusokkal szerete  volna az alapkérdésekben megegyezni. 
Ennek megkönnyítését szolgálta az az alapelv, hogy az egyházak közö i belső 
szolidaritás gondolata nem érinte e az egyes egyházak teológiáját, illetve belső 
kormányzatuk autonómiáját. Ezeken a pontokon minden egyház a saját útját 
járha a. Az összefogás az egyházakat azonos mértékben sújtó baloldali dikta-
túra együ es feltartóztatására kínált lehetőséget.  Mindszenty Józseff el  Ravasz 
László háromszor találkozo : 1946. június 24-én, 1946. augusztus 18-án és 1947. 
december 17-én.  Ravasz az első találkozásukkor azt a meggyőződését fejezte 
ki, hogy a keresztyénség abban a történelmi korszakban, amelyben ők élnek, 
„egzisztenciálisan van érdekelve”. Ilyen helyzetben a keresztyén egyházaknak 
el kell dönteni, hogy az egymáshoz fűződő kapcsolatuknak milyen külső formát 
adjanak, és mire terjedjen ki az együ működés.  Ravasz öt pontban összegezte, 
hogy szerinte mi az alapvető jelentőségű az egyházak közös megmozdulása 
szempontjából. A felsorolásban a következők szerepeltek: az egyház prófétai 
tisztének érvényesülése (Isten törvényének meghirdetése és védelmezése); az 
egyház szabadságának megóvása (mindannak biztosítása, ami az egyház lénye-
géhez és történetéhez tartozik); az egyház szociális munkájának folytatása (mind 

 144 G 2009.
 145 R 1992, 208. o. 
 146 Uo. 327. o. 
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belöldön, mind pedig külöldön); az egyházi iskolák kérdése (értékeik elismerése, 
munkájuk támogatása); végül pedig tartózkodás minden olyan politikai és egyéb 
szélsőségtől, amely lehetőséget nyújtana arra, hogy a  SZEB katonailag beavat-
kozzék. Hiszen az Magyarország önállóságát és üggetlenségét veszélyeztetné.147 
 Ravasz leírta a visszaemlékezéseiben, hogy  Mindszenty „mindezt helyeselte”. 
A katolikus bíboros mindegyik pontnál saját egyháza sérelmeit említe e, külö-
nösen kiemelve, hogy a római katolikus egyháznak küldö  szeretetadományt 
átjátszo ák olyan tényezők kezébe, amelyek ellenségesek az egyházzal szemben. 
Azt is felpanaszolta, hogy besúgók tömege lepte el az egyházat, és ezek gerjesztik 
az ellentéteket, a rendőrség pedig ezekkel játszik össze.

Ennek az öt pontnak az evangélikus egyházban történő fogadtatását illetően 
ki kell emelni, hogy 1948. március 20-án a budapesti Deák téren tarto  centená-
ris ünnepségen a  Ravasz-féle öt pontból   Kapi Béla püspök ke őt teljesen átve , 
ke őt pedig kiegészítve fogado  el. A teljesen elfogado  pontok az egyházi 
iskolák megmaradására és az egyház karitatív szolgálatának végzésére vonat-
koztak. A kiegészíte  pontok egyike az iskolán kívüli nevelés háborítatlanságát 
szorgalmazta. A másik viszont nemcsak az egyház prófétai szolgálatáról (Isten 
törvénye hirdetéséről és védelméről), hanem a teljes igehirdetés szabadságáról 
(tehát a törvény és evangélium hirdetésének szabadságáról és ezek védelméről) 
szólt. Az ötödik pont helyére az evangélikus egyház deklarációjában a luthe-
ránus  Kossuth Lajos által képviselt szabadságeszme és demokráciafelfogás 
aktualizált változata került.148 

Felmerül a kérdés, miért állt elő olyan helyzet, hogy evangélikus részről 
kiegészítésekre, illetve változtatásokra került sor  Ravasz eredeti pontjaihoz 
képest. Erre a válasz az, hogy a  Ravasz László által megfogalmazo  pontok 
keletkezése idején fennálló kül- és belpolitikai állapothoz képest a   Kapi Béla 
által felolvaso  1948-as deklaráció nyilvánosságra hozása idejére jelentős vál-
tozások következtek be. Ráadásul erre az időre a református egyházban már 
polarizálódtak a vélemények, és az evangélikus egyházban szintén beindultak 
hasonló folyamatok. A puszta tényt, hogy a fenti deklaráció ebben a formában 
hangzo  el, feltétlenül bátorságot igénylő aktusnak és   Kapi Béla  Ravasszal 
szembeni utolsó hivatalos baráti gesztusának is kell tartanunk. Léteze  ugyanis 
egy másik nyilatkoza ervezet, amelyet  Reök Iván (1894–1967) – az   Országos 
Luther Szövetség elnöke, országgyűlési képviselő, a  Magyar Orvosszövetség 
alelnöke – írt és mutato  be Ordass Lajosnak 1948. március 19-én. Ennek szö-
vege tartalmilag két elemében is megegyeze  a református egyházban abban 
az időben  Bereczky Albert, valamint  Békefi  Benő (1909–1964) és követőik által 
képviselt nézetek lényegi pontjaival. Ezek közül az első „…az egyháznak a hábo-

 147 Uo. 328. o. 
 148 Az evangélikus egyház ünnepi nyilatkozata. K 2004, 608. o. 
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rús évek ala i gyáva magatartása mia  a lehető legmesszebb menő bűnvallást 
ju a a kifejezésre […]. A második rész viszont gerinctelenül hajlongó, dicsőítő 
nyilatkoza étel volt a mai politikai vezetés felé.”149  Bereczky és  Békefi  nézeteivel 
az volt a probléma, hogy a kollektív bűnösség elvét alkalmazták a református 
egyházra – hasonlóan a  Rákosiék által az egész magyar népre vonatkoztato  
kollektív bűnösségre. Másrészt, mintegy a közös bűn jóvátételeként, a hódolat 
szavaival szóltak minden baloldali politikai törekvésről. 

A vita a két protestáns egyház berkeiben pontosan ezek körül a kérdések 
körül forgo .  Ravasz László és ellenfelei közö  nagy viták folytak arról, hogy 
el lehet-e játszani a prófétai tisztség jogát. A református püspöknek az volt a 
véleménye, hogy megeshet az, hogy az egyház tudatosan vagy nem tudatosan 
nem érti, esetleg félreérti a saját küldetését egy-egy korszakban. Azonban 
szerinte ebből soha nem következhet az, hogy ilyen esetben felmentést nyerne 
a prófétai szolgálat felelőssége alól, és csak a kollektív bűnösség beismerése és 
ennek következtében a kadáverengedelmesség maradna neki. Ellenkezőleg: ha 
egy-egy történelmi vagy egyháztörténelmi korszakra visszatekintve az egyház 
úgy érzi, hogy elhanyagolta ezt a küldetését, akkor a következő korszakban ezt 
annál erősebben kell gyakorolnia.  Ravasz László leírta az emlékirataiban, hogy 
az egyház és a történelem színe elő  megvallo a, hogy a zsidókérdésben szemé-
lyesen őt magát, de az egyház egészét is súlyos felelősség terhelte. A bűnvallást 
követően a református egyház egészével együ  vezekeltek, kiengesztelődést 
kértek többszörös módon. Azonban a bűnvallás, bocsánatkérés és kiengesz-
telődés szorgalmazása melle   Ravasz azt mondta, hogy mindezt nem lehet a 
kollektív bűnösség és az államhatalommal szembeni kritikátlan dicsőítgetés, és 
ebből fakadóan a kadáverengedelmesség örökre érvényes aprópénzeire váltani. 
Sőt mind a bűnből, mind a bűnvallásból, mind a kiengesztelődés kéréséből az 
egyház prófétai szolgálatára való fokozo abb odafi gyelés következhet csak, és 
nem annak feladása.150  Mindszenty József és Ordass Lajos esetében a jobboldali 
diktatúra elleni fellépések világosan kimutathatók voltak, így nekik nem volt 
„politikai priuszuk”, sőt „érdemekkel” dicsekedhe ek volna. 

A  Baloldali Blokkhoz közel álló egyházi személyek az egyház háború elő i, 
ala i és utáni szerepére gondolva általános módon kollektív bűnösségben 
és – ebből fakadóan – mintegy jóvátételül a baloldali államhatalom iránti 
kadáverengedelmességben gondolkodtak. A másik oldalon viszont  Ravasz Lász-
lóval,  Mindszenty Józseff el,  Kapi Bélával és Ordass Lajossal az élen az egyház 
egyszerre „szent és bűnös” voltáról ese  sok szó, és ebből fakadóan a prófétai 
küldetés még komolyabban vételéről és az egyháznak nemcsak a saját körei, 
hanem az egész nemzet iránti felelős missziójáról beszéltek.

 149 O 1985, 248. o. 
 150 R 1992, 329. kk.
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  Kapi Béla rangidős püspök azzal, hogy 1948. március 20-án, utolsó püspöki 
megnyilatkozásai egyikeként a  Ravasz– Mindszenty–Ordass-vonal mellé állt 
– és nem a  Reök Iván-féle elvtelenül hajbókoló szöveget olvasta fel –, rövid 
időre feltartózta a az evangélikus egyházon belül is egyre jobban előretörő, a 
baloldali politikai erők által gyakorolt politika egyházi megfelelőjét.

A   Kapi Béla-féle deklarációt később az egyetemes presbitériumban tárgyalták, 
az egyetemes egyház pedig „utólag elfogadta a és megerősíte e”. A deklaráció 
sorsára gondolva a leköszönő dunántúli püspök később így írt: „Azt akkor még 
természetesen senki nem tudha a, hogy a deklaráció az egyház számára a 
papirosnál nem sokkal ér többet.”151 

A „belső szolidaritás” legjelentősebb 
gyakorlati gyümölcse 
A három történelmi egyház közö  kialakult és a  Ravasz,  Mindszenty, Ordass 
által garantált „belső szolidaritás” legjelentősebb gyümölcse kétségtelenül az a 
győzelem, amelyet a fakultatív hitoktatás  FKGP által felvete  és az  MKP által 
is támogato  kérdésében ara ak 1947-ben. A  Nagy Ferenc miniszterelnök által 
először  Puskin szovjet nagykövet elő  bizalmasan felvete  kérdést 1947. feb-
ruár 28-án az  FKGP baloldali blokkjához tartozó  Ortutay Gyula a saját pártja 
politikai bizo sága ülésén már hivatalos szinten is felvete e.152 A kérdés ezután 
az  FKGP és az  MKP tíz napig tartó tanácskozásának egyik témája le , végül 
pedig 1947. március 11-én mind a két párt helyeslésével határoza á vált. A dolog 
pikantériájához tartozo , hogy hírek terjengtek arról: a határozatot az  FKGP 
két nagy katolikus személyisége,  Varga Béla és  Balogh István is elfogadta. Sőt 
megígérték, hogy a kérdés megnyugtató lezárásához a katolikus püspöki kar be-
leegyezését is szállítani fogják. Azonban ez nem sikerült. A katolikus püspökök 
elutasíto ák a tervezetet a szülők kifejeze  akaratára és az egyház egyetemes 
küldetésére hivatkozva. I  lépe  be a képbe – szerveze  módon utoljára – az 
úgyneveze  belső szolidaritás.  Mindszenty erre vonatkozóan a következőket 
írta: „Az evangélikus és református egyház vezetőivel szorosan együ mű-
ködtünk. Előfordult, hogy egyházközségeikből a tiltakozások az én címemre 
érkeztek azzal, hogy továbbítsam azokat a kormány felé.”153 Így ese  meg, hogy 
Magyarország katolikus prímása táviratot kapo  a református nyírmeggyesi 
presbitériumtól, továbbá a túlnyomó többségében evangélikus Szarvasról az 
összes keresztyén felekezet nevében küldtek hozzá feliratot. Sőt a „Vörös Csepel” 

 151 K 2004, 610. o. 
 152 M 1989, 68. o.
 153  M 4. k. 1989, 171. o.
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is csatlakozo , ahonnan a különböző felekezetek képviseletében a református 
 Nagy Ferenc miniszterelnök elő  kétszázötven tagú munkásküldö ség jelent 
meg 10 000 aláírást is átnyújtva a kötelező hitoktatás eltörlése elleni tiltakozá-
sul. „A katolikusok azt hangsúlyozták, hogy ők hajlandók magasabb értékek 
védelmében anyagi hátrányokat is elszenvedni, de gyermekeiket nem engedik 
a valláserkölcsi neveléstől megfosztani. Az evangélikus küldö ség azt kívánta, 
hogy a pártok legyenek tekinte el az ország közvéleményére, amely túlnyomó 
többségben a kötelező iskolai hitoktatás fenntartása melle  van. A reformátusok 
álláspontja azt fejezte ki, hogy éppen a demokratikus társadalom az, amely leg-
jobban rászorul a kötelességét lelkiismeretesen teljesítő, erkölcsös i úságra.”154 

A legnehezebb helyzetben ezen a téren a református egyház lehete , hiszen 
az ország köztársasági elnöke és a miniszterelnök is református volt, és mintegy 
velük szemben kelle  megvédeni a történelmi egyházak álláspontját.  Ravasz a 
maga részéről azzal segíte e a belső szolidaritás erősödését, hogy interjút ado  
az  Új Embernek, amelyben nyíltan kiállt a kötelező hitoktatás melle .155  Tildy 
köztársasági elnök válaszul összehívta a református egyház akkori vezetőségét, 
akik  Bereczkyék nélkül jelentek meg. A köztársasági elnök azt mondta, hogy mivel 
az állásfoglalás a református egyház esetében már megtörtént, ezért „…nem jár 
sikerrel az az ő jó szándéka, hogy minket az állásfoglalás kárától és hátrányától 
megmentsen. Odajuto unk tehát, hogy ref. püspököknek az egyház lelki birtok-
állománya melle  állást foglalni káros és hátrányos […].  Nagy Ferenc komolyan 
és egyszerűen kijelente e, hogy ő nem szándékozik egyházával szembekerülni 
és harcot kezdeni. Ha nem megy a dolog, beadja lemondását, s azután jöjjön, 
aminek jönni kell. Arra azonban fi gyelmeztet mindenkit, hogy nála jobboldalibb 
miniszterelnök nem jöhet, csak baloldalibb, s amit neki nem adtunk meg, meg 
fogjuk adni sokkal olcsóbban egészen baloldali kormányzatnak. […] Ebben tö-
kéletesen igaza volt.”156  Ravasz László és köre tehát már 1947-ben megtapasztalta 
úgymond keresztyén politikusoktól azt a magatartást, amit Ordassnak majd az 
iskolák államosítása körüli harc idején 1948-ban kelle  átélnie.

Ebben az időszakban Ordass Lajos – már püspökként – éppen az 1947. február 
23. és július 26. közö  tartó, több országot érintő külöldi útján járt. Erről az útról 
később még részletesen szólunk. A fenti történések idején Svédországban tartóz-
kodo , így az evangélikusok tiltakozását – a „belső szolidaritásnak” megfelelően 
–   Kapi Béla a másik két történelmi egyházhoz csatlakozva egyedül vezényelte le. 
Ordass a távolból fi gyelte az eseményeket, és adatokkal segíte e a harcot, többek 
közö  magyar politikusokat cáfolva, akik nyugati példákra hivatkozva akarták 
védelmezni állításukat.  Ortutay Gyula például Skóciára és az Egyesült Államokra 

 154 Uo. 172. o. 
 155 Új Ember, 1947. március 29. 5. o. 
 156 R 1992, 325. o. 
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hivatkozo , mint példára a fakultatív hitoktatás helyessége tekintetében. Azonban 
a példa hamis volt, mert ezek szabad országok voltak. Miközben Ordass Lajos 
Svédországból kapcsolódo  be a harcba,  Ravasz László i hon cáfolta a hamis 
állításokat. Arra a hírre, hogy a másik oldal visszavonult, Ordass így reagált: 
„Örömmel ve em tudomásul, hogy az evangélikus egyház részéről milyen helyes 
állásfoglalás történt. Örültem annak is, hogy a közös érdek védelmében egymásra 
talált egyházunk és a katolikus egyház is. Az utóbbi – különösen Szegeden – erős 
ellenállást fejte  ki.”157 A Szegedre történő utalással Ordass azokra az 1947. már-
cius 19-én és 20-án – középiskolások és egyetemisták részvételével – végbement 
tiltakozó akciókra utalt, amelyek szintén a fakultatív hitoktatás bevezetése ellen 
történtek. A fi atalok közül többeket internáltak, és megakadályozták tanulmánya-
ik folytatását. A baloldali sajtó óriási felháborodással közölte az esetet,  Ortutay 
pedig elzárkózo  bármilyen amnesztia megadásától.

A belső szolidaritás kevésbé látványos, de gyönyörű példáit jelente ék a későb-
bi időszakokban azok a megmozdulások, amelyekben az egyes felekezetek papjai 
vagy laikusai kölcsönös módon segíte ék egymást. Így például  Lázár Andort 
(1882–1971) – a Dunamelléki Református Egyházkerület főgondnokát – peres 
ügyében az evangélikus  Vladár Gábor védte.158 Ordass Lajos jogi képviselője az 
uzsorabíróságon  Kardos János (1894–1959) volt, akinek éppen emia  kelle  visz-
szalépnie a református egyházban betöltö  főgondnoki tisztségétől.159 Azután 
a szegedi Csillag börtönben –    Túróczy Zoltán lemondatási szándékkal történt 
látogatása idején – Ordass Lajos helytállásáért két és fél órán át imádkozó tizenöt 
római katolikus pap ennek a belső szolidaritásnak a mélyben történő továbbélésé-
ről tanúskodo . Ez a jelenet mutatja, hogy a belső szolidaritás képviselői az egyház 
egységéről úgy gondolkodtak, hogy az egyszerre valóság és reménység tárgya.

A belső szolidaritás megtörése, az egyházak 
külön útra térése 

REFORMÁTUS EGYHÁZ 

Amikor az  MKP, illetve a  Baloldali Blokk néven megalakult politikai tömörülés 
lá a, hogy egy egységes frontális támadással csak az egyházak egymás közö i 
belső szolidaritását tudja növelni, elhatározta, hogy külön-külön próbálja meg-
törni az egyházak belső egységét. 

A református egyházban ezt  Ravasz László személyének célbavételével, majd 

 157 O 1985, 227. o.
 158 L 1995, 393. o.
 159 O 1985, 343., 344., 348. o.
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az ő megzsarolásával, ezzel párhuzamosan pedig a  Bereczky– Békefi -, illetve a 
 Fekete– Finta-féle vonalak erősítésével próbálta elérni.  Fekete Sándor református 
lelkész, lapszerkesztő volt, a Nyíregyházi Szabad Tanács egyik munkatársa, 
később esperes. 1956-ban lemondo  egyházi állásáról, e ől kezdve a Magyar 
Rádió munkatársa.  Finta István szintén református lelkész, a Református Egye-
temes Konvent főtanácsosa, lapszerkesztő, később budahegyvidéki lelkész, 
végül teológiai tanár. Mindke en az úgyneveze  haladó vonal emberei.160 Ezek 
a személyek református há erű politikusok (  Tildy Zoltán,  Nagy Ferenc,  Veres 
Péter stb.) támogatását is maguk mögö  tudha ák a fenti célok érdekében. 

1948. április 14-én  Rákosi személyesen adta  Ravasz László tudtára, hogy nem 
kívánatos az akkori politikai vezetés számára. Azt is kijelente e, hogy „ő az igazat 
megvallva lelkiismeret-furdalást érze  afele , hogy    Túróczy Zoltán evangélikus 
püspök sokkal kisebb hibákért 10 esztendőt kapo , én [ Ravasz László] pedig i  
szabadon járok-kelek”.161 A  Túróczyra történő utalás már jelezte, hogy az evan-
gélikus egyházban a keménynek tűnő Ordass-vonal helye  a befolyásolhatóbb 
   Túróczy-féle vonalat akarja majd a hatalom az akkoriban még elenyésző befo-
lyással rendelkező „haladó vonal” melle  látni.

 Ravasz László 1948. április 28-án, illetve április 30-án történt lemondása, továbbá 
Rákosi parancsára  Bereczky Albertnek a püspöki székbe történő ju atása az egyházi 
hatalom csúcsára segíte e azokat az erőket, amelyek feladata a református egy-
háznak a kommunisták szolgálatába történő állítása volt. Annak a feltárása, hogy 
miként történhete  meg az, hogy ebben a tevékenységben a református egyház jó 
hírű emberei – köztük a református ébredés vezetői is, mint például  Enyedy Andor, 
 Makkai Sándor,  Victor János (1888–1954)162 – és mások is aktívan közreműködtek, a 
református teológia és egyháztörténet-írás fontos feladatai közé tartozik. E „rejtély” 
megoldásához már születe  egy alapvető munka.163  Ravasz László lemondása után 
 Victor János fenyegetésnek is felfogható megszólalásban igyekeze  meggyőzni a 
Dunamelléki Egyházkerület tagjait arról, hogy a püspöki tiszt betöltésére  Bereczky 
Albert az egyetlen jó alternatíva a református egyház egésze számára is. Megszólalá-
sának címe A Dunamelléki Református Egyházkerület minden lelkipásztorához volt. A 
leirat szerzője szerint aki „csak azért is” máshova szavaz, az a politikai állásfoglalását 
mutatja ki. „Az ilyen magatartás beöltözhetik ugyan annak a szerepnek a köntö-
sébe, hogy politikai befolyásokat akar távol tartani az egyházi éle ől. De a köntös 
alól nagyon kilátszik a valóság: a öltételeze  politikai szempontokkal ellentétes 
politikai szempontokat akar éppen érvényesíteni o , ahol ennek nincsen helye.”164  

 160 F–F 1950, 60–74. o. 
 161 R 1992, 342. o. 
 162 E 1950, 43–48. o. M 1950, 39–42. o. V 1950, 32–38. o.
 163 B–S 1995.
 164 V 1948. In: PSZL 274. fond, 7. cs. 257. sz. 3. o. 
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RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ 

Az ateista baloldali erők a katolikus egyház „megdolgozását” is többféle mód-
szerrel próbálták elérni. Egyrészt önálló terveket dolgoztak ki. Azután  Mind-
szenty háta mögö  hoztak össze tárgyalásokat, végül – de nem utolsósorban 
– kísérletet te ek arra is, hogy katolikus politikusokat küldjenek az esztergomi 
érsekhez tárgyalások céljából. Mind a három módszer a divide et impera elvet 
próbálta érvényesíteni. Te ék ezt mind a  Vatikán és a magyar katolikus egyház 
viszonyának vonatkozásában, mind pedig a magyar katolikus egyházon belül 
egyrészt a vezetők, másrészt a hívek közö  szítva viszályokat.165 

Ami az önálló terv kidolgozását ille e, i   Nemes Dezsőnek, az  MKP Poli-
tikai Bizo sága tagjának indítványait kell kiemelnünk, amelyeket a Politikai 
Bizo ság minden tagjának elküldö  azzal, hogy ő ezeket rendkívül fontosnak 
tartja, mert a kommunista egyházpolitikáról és az egyházi reformmozgalmakról 
együ esen szólnak.166 

Az első levélben azt fejtege e a szerző, hogy a magyar katolikus egyház nem 
olyan egységes, mint amilyennek látszik. Mindszentynek van belső egyházi 
ellenzéke. Azonban ezek az emberek nem mernek igazán megszólalni, pláne 
nem merik azt megtenni, hogy „a népellenes intrikák és üzelmek ellen a nép 
elő  és a népre támaszkodva lépjenek fel”.167 A megoldást  Nemes Dezső szerint 
az jelenthetné, hogy nemzeti katolikus egyházat kellene létrehozni. Ezzel egy-
szerre tudnának megszabadulni a  Vatikán befolyásától és annak leghűségesebb 
kiszolgálóitól. A cél az, „hogy az egyház demokratikus és nemzeti egyházzá 
változzék át”.168 Az önálló nemzeti katolikus egyház magyar nyelvű, cölibátus 
nélküli, demokratikus egyház lesz.  Nemes Dezső szerint a kérdés mindössze 
annyi, hogy a hívők körében a munkások vagy az értelmiségiek meggyőzésével 
kezdjék-e az erre irányuló propagandát.

Egy hónappal később  Nemes Dezső aktivitásának köszönhetően megjelent 
egy  P.  Csunderlik Valerián nevű – magát püspöknek kiadó – személy, aki egy 
 Független Keresztyén Katolikus Egyház nevű mozgalomról ado  jelentést.169 
A  levélben sikerekről és kudarcokról beszélt, az ország különböző részeiből 
hozva példákat. Elmondta, hogy az általuk elért emberek egy része „üggetlen 
katolikus” szeretne lenni (mármint a  Vatikántól és  Mindszentytől). Arról is írt, 

 165 A három módszer együ es alkalmazása kiolvasható a PSZL 274. fond 7. cs. 260. sz. ala  ta-
lálható iratokból.
 166 PSZL 274. fond, 7 cs. 260. sz. iratok közö .  Nemes Dezső 1948. március 18-án és 22-én írta meg 
leveleit. 
 167  Nemes Dezső levele. 1948. március 18. Uo. 1. o. 
 168 Uo. 2. o. 
 169  P.  Csunderlik Valerián „püspök” levele a Szaktanács nak. 1948. április 21. PSZL 274. fond, 7. cs. 
260. sz. iratok. 

Ordass 01.indd   93Ordass 01.indd   93 2012.11.12.   12:02:232012.11.12.   12:02:23



94

O  „”  

hogy a  Regnum Marianum – 1903-ig a  Mária Kongregáció internátusa – egy 
részével próbálta a mozgalmat kiszélesíteni, azonban ők csakhamar kiváltak. 
Ezzel lá a bizonyíto nak nyugati beállíto ságukat. A regnumosok 1926–27-
ben templomot is építe ek a Városligetben  Shvoy Lajos (1879–1968) későbbi 
székesfehérvári megyéspüspök vezetésével.  Rákosiék később felrobbanto ák, 
és egy  Sztálin-szobrot állíto ak a helyére.170  Csunderlik és társai megszer-
veztek négy egyházközséget (Sashalom Állami Lakótelep, Sashalom község, 
Óbuda, Kevermes). Majd megalakultak mint üggetlen katolikus egyház, és 
a világi hatóságokhoz fordultak alapszabályaikkal. Megfelelő állami anyagi 
támogatással és az alapszabályuk elfogadásával egy év ala  el tudnák érni, 
hogy a hívők nagy része átpártoljon hozzájuk, és mind a  Vatikán, mind pedig 
 Mindszenty elszigetelődjék – írta  Csunderlik. A rendőrség, honvédség is nyito  
a tervre, készen állnak segíteni. A mozgalmat most már hivatalossá kell tenni, 
azonban mindez pénzkérdés, és ennek megoldását csak a kommunistáktól 
várhatják – hangozta a a jelentés. 

A P.  Csunderlik „püspök” jelentése keltét követő napon  Nemes Dezső levélben 
tájékozta a  Révai Józsefet arról, hogy a fenti mozgalom lényegében az őket 
támogató kommunistáknak köszönhetően éri el, amit elér: „Lényegében csak 
az általunk felszánto  területen próbálnak vetni és aratni.”171 El kellene dön-
teni, hogy mit tegyenek velük, mert még egy ideig segítségre fognak szorulni. 
Az egyik helyen be akarták léptetni  Csunderliket az  MKP-be, de ez túl feltűnő 
lenne, és veszélyeztetné az egész terv sikerét. 

 Nemes Dezső leveleivel, illetve a P.  Csunderlik próbálkozásával párhuzamosan 
szigorúan titkos körülmények közö  két ülésben tárgyalások folytak az  MKP 
legfőbb vezetői, valamint   Czapik Gyula (1887–1956) egri érsek és  Papp Kálmán 
(1886–1966) győri püspök közö . A megbeszéléseken o  volt  Barankovics István, 
a  DNP vezetője, a találkozók kezdeményezője is. Az  MKP részéről az első tárgya-
láson  Rákosi Mátyás,  Révai József és egy X-szel jelölt személy, a második tárgya-
láson viszont  Rákosi és  Révai melle   Kádár János és  Szakasits Árpád jelent meg. 
Az első tárgyalásra 1948. február 7-én, a másodikra 1948. május 16-án került sor.

Bár a tárgyalásokat megnyitó  Barankovics azt hangsúlyozta, hogy  Rákosi 
kezdeményezésére „közvetlen, informatív beszélgetés lesz”, a beszélgetés tartalmi 
részei nagyon is azt muta ák, hogy i  tulajdonképpen egyfajta szondázás történik. 
Méghozzá a tekintetben, hogy a katolikus egyházat mennyire lehetne egyfelől a 
 Vatikántól, másfelől  Mindszentytől és az ő vonalától elszakítani, és így „lojálisabb”, 
„demokratikusabb” magatartásra kényszeríteni. Az állami oldalt felbátoríto a az 
az értesülés, hogy bizonyos egyházi körök nem ellenségesek az ilyen informális 

 170 S 2002, 16–20. o. 
 171  Nemes Dezső levele. 1948. április 22. PSZL 274. fond, 7. cs. 260. sz. iratok. 3. o. 
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beszélgetések iránt. A megbeszéléseket az is sürgetővé te e, hogy az állam ekkor 
juto  oda, hogy valamit mondania kelle  az egyházakkal kapcsolatosan.

Az egész beszélgetés tulajdonképpen  Rákosi egyházpolitikai monológjának 
volt tekinthető, a többieknek csak beszólási lehetőségük volt mind állami, 
mind pedig egyházi oldalról. A kommunista vezető világosan kimondta, hogy 
ők a katolikus egyháztól egy pásztorlevelet vagy nyilatkozatot várnak, amely 
pozitív állásfoglalásnak tekinthető a köztársaság, a öldreform és a hároméves 
terv kérdésében.

  Czapik érsek a maga részéről abba az irányba vi e a beszélgetést, hogy 
amennyiben az állam pozitív nyilatkozatot vár az egyháztól, akkor az államnak 
bizonyítania kell a saját pozitív hozzáállását a katolikus egyházhoz, és segítenie 
kell küldetése megvalósításában. Konkrét esetek tömegével bizonyíto a, hogy 
az állam nem ezt teszi. Panaszai közö  szerepeltek a katolikusok ellen a világi 
sajtóban elhangzó vádak és a rájuk való válaszadás lehetőségének elutasítása, 
a katolikus sajtó ellehetetleníte  helyzete. Az egyházi iskolák tankönyveinek 
nem engedélyezése; ugyanakkor kampány az állami iskolák melle . Általános 
egyházellenes atmoszféra kialakítása, majd támogatása. A püspöki körlevelek 
negatív színben történő beállítása, holo  a körlevelek csak igazságosak és nem 
bántóak. A legfőbb probléma   Czapik szerint az, hogy „az egyház nincs benne 
a mai szabadságban”.172 Az emberek is tudják ezt, és elvárják, hogy az egyház 
szóvá tegye. A katolikus egyház túlságosan is önmérsékletet gyakorol, az arány 
az, hogy kétszáz valótlan állami állításra húsz valós egyházi megszólalás esik. 

  Czapik – miután tisztázta, hogy az államhatalom és a katolikus egyház kö-
zö i rossz viszony oka főként az állam magatartásában keresendő – javasolta, 
hogy állítsák vissza a diplomáciai viszonyt a  Vatikán és a magyar kormány 
közö . Mint mondta, ha Rómával lennének hivatalos kapcsolatok, akkor az 
állam és az egyház könnyebben tudna egymással dűlőre jutni, mint ha csak a 
püspöki kar folytat tárgyalásokat a hatalommal. 

 Rákosi válasza erre a felvetésre az volt, hogy nem a kommunista vezetés hibája, 
hogy így alakult a helyzet.   Czapik erre  Rákosi emlékezetébe idézte, hogy  Angelo 
Ro a pápai nuncius kiutasítása a semleges országok követségeivel együ  – mivel 
ezeket a követségeket a nyilas kormányhoz is akkreditálták – a  SZEB utasításá-
ra és a magyar kormány tudtával történt.173 Holo  mindenki tudta, hogy  Ro a 
közreműködésével hatalmas méretű mentési akció folyt Magyarországon első-
sorban az üldözö  zsidóság érdekében. Azt is hozzáte e, hogy Róma – tanulva 
a  Hitlerrel kötö  konkordátumból – nagyon vigyáz arra, hogy neki ne csak az 
alkalmazkodás szerepe jusson. Ezért „[k]onkordátumot csak olyan országgal 

 172  Czapik hozzászólása az 1948. február 7-ei találkozón. PSZL 274. sz. fond, 7. cs. 261. sz. irat. 17. o.
 173 G 2001, 74–77. o.
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köt, ahol meggyőződö  arról, hogy az ország vezetése szuverén, másodsorban 
szava megbízható”.174 

 Rákosi megsértődve azon a burkolt állításon, hogy Magyarország nem szu-
verén, és a vezetői nem megbízhatók, magyarázkodásba kezde . Elmondta, 
hogy az egyesületek feloszlatását a Szovjetunió követelte, és ezzel valójában 
  Czapik állítását erősíte e. Majd a legjobb védekezés a támadás elvét alkalmazva 
„mártír-komplexussal” vádolta a magyar katolikus főpapok „egyikét-másikát”. 
Ezután  Mindszenty legitimista nézeteire,  Habsburg O óval való kapcsolatára 
célzo . Ugyanakkor nehezményezte a magyar katolikus püspöki kar velük kap-
csolatos tartózkodó magatartását. Ezután foglalkozo  a   Czapik által említe  
„gravamenekkel”,175 és a maga sajátos logikájával azt bizonyga a, hogy neki bizo-
nyítékai vannak arra vonatkozólag, hogy  Mindszenty és  Habsburg O ó kapcsola-
ta nem olyan ártalmatlan, a katolikus püspöki kar megszólalásai pedig a legtöbb 
esetben államellenes tartalmúak.  Rákosi még azt is felvete e: tudomása van arról, 
hogy a  Vatikán gyakorolja azt az elvet, amely szerint ha nem jó a kapcsolata egy 
ado  kormánnyal, o  a helyi egyháznak biztosítja a tárgyalásokhoz való jogot. 

Ami a helyi egyház vezetőivel való kapcsolatokat illeti,  Rákosi kijelen-
te e: „Amit mi az egyházzal tenni akarunk, azt egy rendes, demokratikus, 
vallásos ember elfogadhatja […] azt akarjuk, hogy olyan megegyezés jöjjön 
létre, amely tartós legyen, és amelyben mind a két fél megtalálja a fejlődés 
lehetőségét.”176

 Barankovics István – menteni akarva a menthetőt –   Czapik és  Rákosi szava-
ihoz csatlakozva egy „provizórikus megállapodás” lehetőségéről szólt, amelybe 
a helyi katolikus egyház azzal a kikötéssel menne bele, hogy abból a későbbiek 
folyamán konkordátum születhetne a  Vatikán és Magyarország közö . 

Rövid szóváltásra került sor az egyházi iskolákról is, majd elhangzo    Czapik 
legfontosabb javaslata: „Én csak oda térnék vissza, hogy arra kérem az urakat, 
hogy a konkrét nehézségek kiküszöbölésénél valami lehetőséget nyújtsanak 
nekünk, hogy a nagyon nehéz gravamenek elimináltassanak, mert másképpen 
minekünk nagyon nehéz a helyzetünk. Látják az urak, hogy jót akarunk, mi 
komoly megegyezést akarunk, de azt is lássák be, hogy a mi helyzetünket más 
oldalról is befolyásolják, mert mi a meglevő gravamenekre nem mondhatjuk, 
hogy nincsenek.”177

A tárgyaláson részt vevő, de névvel nem jelölt személy egyszer szólalt meg. 
Ekkor két témát érinte . Egyrészt a modus vivendi megtalálásának fontosságát 
hangsúlyozta, másrészt pedig megismételte a történelmi egyházak oldaláról 

 174  Czapik hozzászólása az 1948. február 7-i találkozón. PSZL 274. sz. fond, 7. cs. 261. sz. irat. 19. o.
 175 ’Sérelem’, ’panasz.’
 176 Uo. 34–35. o.
 177 Uo. 42. o.
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sokszor hangsúlyozo  tényt, hogy az egyházaknak nem a öldreformot ered-
ményező törvénnyel, hanem annak végrehajtásával van problémája. Utolsó 
szavaival ő is megvédte  Mindszenty hercegprímást.

 Rákosi – látva, hogy mind   Czapik, mind a másik egyházi delegátus kitartanak 
egyházuk legfőbb vezetője melle  – kijelente e, hogy kénytelen akceptálni 
és hűségnyilatkozatnak tekinteni az elhangzo akat, és egyelőre nem nyúl 
 Mindszenty személyéhez. 

Az első tárgyalás befejező részében a két fél közö i „kölcsönös bizalomhi-
ányról”, ennek kiküszöbölése lehetőségeiről, az egyházellenes sajtókampány 
létezéséről ( Rákosi vita a, hogy lenne ilyesmi!), konkrét kérdések felvetéséről és 
együ es megoldásáról volt szó. Ekkor visszajuto ak a kiindulóponthoz. Mind 
a két tárgyaló fél a másikra háríto a a felelősséget, a katolikus egyháziak – a 
korabeli helyzet ismerete alapján – jóval jogosabban te ék ezt. 

 Rákosi – mielő  az egyházi oldal a verbális vitában és a bizonyításban is 
győzö  volna – befejeze nek nyilváníto a a találkozót. Arra kérte mind a két 
felet, hogy gondolják végig a történteket. Utolsó mondatait akár fenyegetésként 
is felfogha ák az egyháziak: „Szeretném, ha a másik részről megértenék, hogy 
sokáig ez így nem maradhat!”178

A második találkozó – 1948. május 16-án – témájában az előző találkozóhoz 
csatlakozo , viszont a kommunista tárgyalófeleknek köszönhetően rendkívül 
kemény hangú, olykor egyenesen brutális volt. A tárgyalás döntő mondatait 
a legfőbb kommunista ideológus,  Révai József mondta ki. Egészen kendőzetle-
nül úgy fogalmazo , hogy  Czapikék azért vannak i , mert az állam úgy ítéli 
meg, hogy ők nem a  Mindszenty-vonalhoz tartoznak, ezért tárgyalóképesek. 
Baloldali részről elvárják, hogy a továbbiakban   Czapik ne többes szám első 
személyben beszéljen, ne a gravameneket ismételgesse, hanem a saját nevében 
szóljon. Rátámadt az egri főpapra, hogy nem érte e meg, mire ment ki a játék 
már az első tárgyaláson is: „ Rákosi nyíltan megmondta, hogy ezek a vádak nem 
önöket illetik, nem a katolikus egyház ama köreit illetik, akik a demokráciával 
való megegyezésre törekednek.”179 

Ezek a szavak azt tisztázták, hogy – az addig a belső nézetkülönbségei elle-
nére is a főbb kérdésekben egységes római katolikus egyházban – a kommunis-
ták két vonalat törekednek elkülöníteni. Ezek egyike  Mindszentyé. A másik a 
kommunisták számára szalonképes irányzat, amelyet szerintük   Czapik érsek és 
 Papp Kálmán győri püspök reprezentálnak. A kommunista elképzelés szerint a 
  Czapik– Papp-vonalnak az lenne a feladata, hogy szembemeneteljen az állam szá-
mára egyre elviselhetetlenebb  Mindszentyvel és támogatóival. Mivel a  Vatikán 
és  XII. Pius pápa egyértelműen  Mindszenty bíborost és követőit támoga a, ezért 

 178 Részlet Rákosi zárómondataiból az első tárgyaláson. PSZL 74. fond, 7. cs. 261. sz. irat. 54. o.
 179 Révai szavai a második tárgyaláson, 1948. május 16-án. PSZL 74. fond, 7. cs. 261. sz. irat. 35. o.
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ez a felszólítás azt is tartalmazta, hogy a kommunisták számára elfogadható új 
irányzatnak a  Vatikánnal is szembe kelle  volna fordulnia.

Az első megbeszélésen a római katolikus egyház sérelmei és az ezekre ado  
kitérő vagy valótlan válaszok uralták a tárgyalás nagy részét. A második talál-
kozón  Rákosi azt az abszurd kijelentést kockázta a meg, hogy „[a]  Kommunista 
Párt […] nagyon sokat szenved a római katolikus egyház üldözéseitől”.180 Ezt 
követően felsorolta azokat a területeket, ahol az állam üldözö nek érzi magát. 
Először az iskolaügyet említe e. A  Népi Kollégiumok Országos Szövetsége ( Nékosz) 
panaszkodo  erről, egyenesen az 1942-es zsidóüldözéshez hasonlítva az állami 
iskolákban tanító pedagógusok helyzetét. Azután hangozta a, hogy  Mindszenty 
személyén keresztül fenyegetve érzik magukat, mert továbbra is legitimista ál-
mokat sző. A nagy katolikus rendezvények, a Mária-kongresszus lényegében 
kommunistaellenes tömegdemonstrációk. Az  MKP felháborítónak tartja azt is, 
hogy a katolikus templomokban „a haza üdvéért és a hadifoglyokért” imádkoznak. 

  Czapik a maga részéről kijelente e, hogy akik a kommunista párthoz szalad-
gálnak azzal, hogy őket üldözi a katolikus egyház, azok nem mondanak igazat. 
A  Nékosz panaszára azt felelte, hogy pontos adatokat kér, mert általánosításokat 
nem lehet kivizsgálni. Elvként mondhatja azonban ki, hogy a katolikus isko-
lában soha nem „klasszifi káltak”. Ami a  Mindszenty és  Habsburg O ó közö i 
kapcsolatot illeti, a katolikus püspöki kar nem is tudo  róla,  Czapik is  Rákositól 
hallo a. A katolikus egyházi vezetésben szabadság van: „ Mindszentynek nincs 
arra, kérem, hatalma, hogy bennünket mint püspököket az egyházmegyékben 
bizonyos irányban befolyásoljon, viszont nekünk nincs hatalmunk arra, hogy 
őt beszámoltassuk ezekről a dolgokról.”181 Ami pedig a haza üdvéért és a hadi-
foglyokért elmondo  imákat illeti, ez az egyház örök dolga, amelyet alapítása 
óta gyakorol. „Hát akkor ezek szerint az összes régi egyházi imánkat és Krisz-
tustól származókat indexre kell tenni és revideálni”182 – fakadt ki az egri érsek.

A második tárgyaláson az egyházi oldal semmiféle választ nem kapo  az 
általa felsorolt gravamenekre. Ráadásul az állami oldal  Révai által kész hely-
zet elé állíto a az egyházat, mondván, hogy a magyar katolikus egyháznak 
választania kell: vagy az olasz, vagy pedig a cseh utat választja. Az előbbi a 
konfrontáció, az utóbbi a megegyezés útja.  Czapik  Révai szavainak elhangzása 
után megérte e, hogy frakciózást várnak tőle. Ennek megfelelően az egyházon 
belül kezdeményeznie kelle  volna, kiszorítva az ellenfeleket és növelve saját 
befolyását. Ugyanakkor megérezte, hogy az egyházon belüli törés elmélyítésére 
akarják felhasználni. Egyik utolsó ellenvetésében azzal vádolta  Rákosiékat, hogy 

 180 Rákosi bevezető szavai a második tárgyaláson. PSZL 74. fond, 7. cs. 261. sz. irat. 5. o.
 181   Czapik Gyula megszólalása a második tárgyaláson. PSZL 74. fond, 7. cs. 261. sz. irat. 25. o.
 182 Uo. 26. o.
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állandóan megegyezést sürgetnek, ugyanakkor „mindig nehezebb és nehezebb 
akadályok elé állítják az egyházat”.183 

Végül azt is világosan kijelente e, hogy a magyar katolikus egyház a  Vatikán-
nal való kapcsolatokat nem szünteti meg, mert ez hozzátartozik a puszta létéhez. 

Erre a világos beszédre  Rákosi újabb  Mindszenty-ellenes kirohanást enge-
de  meg magának, érzékeltetve azt, hogy nincs más út, mint a prímás nél-
kül kiegyezni a magyar állammal. Hivatkozo  a református és evangélikus 
egyházakra, hogy azoknak is megjö  az eszük, és rövidesen megegyeznek 
az állammal. Befejezésül megismételte az első tárgyaláson felvete  lojalitási 
nyilatkozat megszületésének fontosságát. Majd feladatul szabta meg, hogy 
Czapik  érsek és  Papp püspök azon munkálkodjanak, hogy a megegyezés hívei 
egyre többen legyenek. 

A második tárgyalás nyílt  Mindszenty-ellenes éle olyan nyilvánvaló volt, 
hogy nem sokkal később római katolikus kisgazda politikusok –  Bognár József 
és  Gyöngyösi János – látogatást te ek  Mindszenty bíborosnál. Rá szere ék 
volna beszélni egy nyilatkozat megtételére, amely a köztársasági államforma, a 
öldreform és az államosítások elismerését tartalmazta volna.184 A hercegprímás 
és látogatói megbeszélésén az derült ki, hogy  Mindszenty tudo  a  Czapik  Gyula 
és  Papp Kálmán részvételével történt februári, illetve májusi találkozókról, ame-
lyeket az ő felhatalmazásával folyta ak. A lojalitásnyilatkozatot illetően  Mind-
szenty kifejte e, hogy az egyház elmondta a maga véleményét a öldreformról. 
A köztársaság törvénybe iktatásával kapcsolatban az volt a problémája, hogy az 
ország nem volt szuverenitása birtokában, és ezért vita a annak időszerűségét. 
De mióta a törvényt elfogadták, azóta „soha nem nyilatkozo  ellene”.185

 Mindszenty másik problémája az volt, hogy  Ortutay Gyula, a  Vallás- és Köz-
oktatásügyi Minisztérium (VKM) vezetője minden tekintetben pozitív ígéreteket 
te . I  az 1948. február 14-én történt egyetlen hivatalos találkozásukra gon-
dolt.186 Ezt ő úgy értelmezte, hogy a katolikus egyház sérelmei közül némelyik 
megoldást fog nyerni. Így például egy pártok fele i katolikus napilap beindí-
tása, katolikus egyesületek visszaállítása stb. Azonban nem ez történt, hanem 
az ellenkezője: újabb egyházi sérelmek keletkeztek. A kormány ígéreteiben 
tehát nem lehet megbízni – hangozta a  Mindszenty –; és ilyen tapasztalatok 
birtokában nem lehet az egyenrangú partnerek közö i tárgyalást lefolytatni. 

A jelen lévő kisgazda politikusok –  Rákosiék stílusát átvéve – az egyházra 
háríto ák az addigi kudarcok ódiumát, és kitérő választ adtak  Mindszentynek 
az iskolák államosításával kapcsolatos kérdésfelvetésére.  Mindszenty azonban 

 183 Uo. 49. o.
 184 PSZL 274. fond, 7. cs. 267. sz. irat.
 185  Mindszenty kijelentése a kisgazda politikusokkal történő találkozáskor. PSZL 274. fond, 7. cs. 
267. sz. irat. 2. o.
 186 M 1989, 114–115. o. 

Ordass 01.indd   99Ordass 01.indd   99 2012.11.12.   12:02:232012.11.12.   12:02:23



100

O  „”  

kijelente e, hogy „az iskolák fenntartása az egyház részéről elvi kérdés, amely-
ben csak egyes részletkérdésekben, iskolaigazgatás, felügyelet és tankönyvek 
használata tekintetében tehet engedményeket, magában az elvben azonban 
nem, mert az isteni jog”.187 

 Mindszenty világos válaszára a beszélgetőtársak hangozta ák, hogy az egy-
háznak a lojalitási nyilatkozatot meg kell tennie. Az utolsó téma a sajtó hangne-
me volt, amelyet a prímás mélyen elítélt. Kiemelte, hogy a dolgok elfajulásában 
nagyon nagy a sajtótermékek felelőssége. Megkérdezte, hogy a vele folytato  
beszélgetésről megjelenik-e valami az újságokban. Megígérték neki, hogy nem, 
erre azt mondta: „Ha mégis megjelenne az újságban valami olyan, ami a va-
lósággal ellenkezik, pl. hogy az egyházi iskolák államosítása ügyében ő velük 
megegyeze , ez esetben kénytelen lesz azt megcáfolni a  Magyar Kurir c. kőnyo-
matoson keresztül, és kéri, hogy az ilyen cáfolatot mi is támasszuk alá. Ennek 
azért tulajdonít nagy fontosságot, mert az az érzése, hogy az állam és egyház 
közö i kapcsolatokat néha valótlan állításokkal mesterségesen ronto ák el.”188 

A Mindszentynél járt bizo ság a  Rákosi-titkárságon leado  jelentésének a 
végén azzal foglalkozik, hogy a prímás nyito  a tárgyalásokra, a nyilatkozat-
tételre. A bíboros sérelmezte, hogy  Ortutay csak diktátumokban gondolkodik. 
Ő viszont kölcsönös kompromisszumokat tart szükségesnek, mert eredmény 
csak így várható. A sajtóban megjelenő támadások és valótlanságok bizal-
matlanná te ék, és nem neki, hanem az állami oldalnak kellene változtatni a 
magatartásán.

Evangélikus egyház: tárgyalások, alternatívák, 
Ordass há érbe szorítása

AZ ÁLLAM ÉS AZ EVANGÉLIKUS EGYHÁZ KÖZÖTTI HIVATALOS 
TÁRGYALÁSOK

Az 1948. április 22-ei egyetemes presbiteri ülésen – az előző napi egyetemes 
elnökségi értekezle ől eltérően – báró  Radvánszky Albert egyetemes felügyelő 
azt a javaslatot te e, hogy az evangélikus egyház az állammal való tanácsko-
zásokra „alkalmilag” adjon megbízást. Ez többek közö  azt is jelente e, hogy 
elképzelhető, hogy mindig mások, és nem egy egyszer s mindenkorra kijelölt 
csapat fog a tárgyalásokon megjelenni. Sőt az is megeshet, hogy az állam által 
tárgyalóképesnek megjelölt emberek is részt vesznek majd a megbeszéléseken. 

 187  Mindszenty kijelentése a kisgazda politikusokkal történő tárgyaláson. PSZL 274. fond, 7. cs. 
267. sz. irat. 3. o.
 188 Uo. 5. o.
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Ugyanakkor úgyneveze  köztes, nem hivatalos beszélgetések szintén belefértek 
ebbe a koncepcióba.

Egy ilyen köztes beszélgetés veze e be végeredményben az állam és az 
evangélikus egyház közö i tárgyalásokat. 1948. május 20-án    Túróczy Zoltán 
és   Szabó József püspököket –    Túróczy Zoltán kegyelmi ügyének megbeszé-
lése vége  – meghívták  Rákosihoz. Utólag az derült ki, hogy erről a témáról 
mindössze néhány mondatban volt szó. Helye e a reformátusok számára ké-
szíte  egyezménytervezetről tárgyaltak másfél órán keresztül.    Túróczy Zoltán 
és   Szabó József – a számukra kötelezővé te  diszkrécióra való hivatkozással 
– nem számoltak be részletesen  Kapi Bélának, Ordass Lajosnak és  Radvánszky 
Albertnek arról, hogy mi történt ténylegesen  Rákosinál.   Mihályfi  Ernő később, 
az 1948. május 25-ei második tárgyaláson arról beszélt, hogy azon a bizonyos 
találkozón    Túróczy Zoltán és   Szabó József az ő jelenlétében „magukra nézve 
elfogadhatónak és képviselhetőnek mondo ák az egyházi iskolák államosításá-
nak tervezetét, illetve: a megegyezéstervezetet”.189 Ugyanő szólt az evangélikus 
egyházban bekövetkeze  szakadásról is.

A következő napon – 1948. május 21-én – került sor az állam és az evangé-
likus egyház közö i első hivatalos tárgyalásra. Ezen báró  Radvánszky Albert, 
Ordass Lajos és  Kuthy Dezső ve  részt.  Kuthyt az iskolai statisztikai adatok 
közlése mia  vi ék magukkal.   Mihályfi  már ezen a tárgyaláson is szívesebben 
lá a volna  Szabó Józsefet vagy    Túróczy Zoltánt, de  Radvánszky ragaszkodo  
az elnöktársához. Állami részről  Ortutay Gyula, a  VKM vezetője,   Darvas József 
újjáépítési miniszter,  Alexits György,  Bóka László és  Kiss Roland (a későbbi 
református főgondnok, 1888–1967), államtitkárok, valamint  Bognár József, Bu-
dapest akkori főpolgármestere ve  részt. 

Az állami oldal részéről az egész egyeztetés tulajdonképpen diktátumok 
beterjesztését jelente e, mind az iskolák, mind pedig az állammal történő meg-
egyezés témakörében. Az viszont világosan kiderült, hogy az egyházi oldalról 
a tanácskozásokat vezető Ordass Lajos egyik kérdésben sem fog az egyház 
összes fórumainak – gyülekezetek, egyházmegyék, egyházkerületek, egyetemes 
egyház, zsinat – megkérdezése nélkül döntést hozni. Az állam képviselői az 
evangélikus egyházzal a reformátusok számára készíte  egyezményterveze el 
a kezükben óhajto ak tárgyalni. Ordass a megbeszélés folyamán többszörö-
sen megkapta „az evangélikus  Mindszenty” jelzőt. Valószínűleg azért, mert 
Mindszentyhez hasonlóan ő is egyháza sérelmeivel és általában az egyházak 
gravamenjeivel is foglalkozo , beleértve a világi sajtó rendkívül heves támadá-
sait személye és az egyházak ellen. Azt is tisztázta, hogy sem    Túróczy Zoltán-
nak, sem  Szabó Józsefnek nem volt felhatalmazása arra, hogy az evangélikus 
egyház nevében tárgyaljanak.   Mihályfi  Ernőről és  Reök Ivánról – mindke en 

 189 O 1985, 290. o. 
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evangélikusok voltak, és akkoriban kezdték aktivizálni magukat egyházi ügyek-
ben – pedig elmondta, hogy egyikük sem tekinthető az evangélikus egyház 
által hivatalosan kijelölt szószólónak. Ami pedig az  Ortutay által szorgalmazo  
jó légkört ille e, Ordass erre azt mondta, hogy ennek legnagyobb akadályát 
éppen az állami oldal egyre fokozódó arroganciájában lehet keresni. Ordass 
azzal zárta fejtegetéseit, hogy az államnak vigyáznia kellene arra, hogy az 
egyházukat szerető és annak örökségét féltő püspököket ne vádolják „a politikai 
reakció” vonalához való tartozással.

A második tárgyalásra az állami oldal az első megbeszélésen részt vevő há-
rom személyen kívül még külön meghívóval bekére e    Túróczy Zoltán és   Szabó 
József püspököket is. Erre a találkozóra 1948. május 27-én került sor  Ortutay 
Gyula lakásán. Ordassnak előzőleg sikerült biztosítani azt, hogy az egyházi 
résztvevők közül egyik se a tárgyaláson fejtse ki a saját eltérő véleményét. Ennek 
köszönhetően ezen az egyeztetésen mindössze annyi történt, hogy tisztázódo : 
az egyetemes közgyűlés, illetve a zsinat határozata nélkül az egyházi tárgya-
lófeleknek nincs felhatalmazásuk bármiféle döntés meghozatalára. 

ELMÉLYÜLŐ BELSŐ EGYHÁZI ELLENTÉTEK

A fentiekből jól látható, hogy az államhatalom az evangélikus egyházzal folyta-
to  tárgyalásai során egyfelől evangélikus há erű, akkoriban magát a baloldali, 
„haladó” vonalhoz tartozóknak tekintő világiakat hívo  segítségül. Közülük 
  Mihályfi  Ernő  Mihalovics Samu béri esperes-lelkész fi a volt, aki korábban 
apjával is sokat vitázo  saját politikai hovatartozásáról. Végül ke ejük közö  
fájdalmas szakításra került sor.   Darvas József evangélikus körök segítségének 
köszönhe e, hogy sikerült leére ségiznie, majd továbbtanulnia. Ke ejük mel-
le  még meg kell említenünk  Reök Iván sebész főorvos nevét, aki ugyanebben 
az időben szintén – hivatalos meghatalmazás nélkül – közvetítő szolgálatot 
végze  az evangélikus egyház és a  Rákosiék veze e politikai elit közö . Ké-
sőbb mindhárman laikus vezető számára ado  magas egyházi tisztségeket is 
betöltö ek.  Reök Iván és   Mihályfi  Ernő egyetemes felügyelőként – egymást 
követve –,   Darvas József pedig a zsarolással lemondato   Vladár Gábor kerületi 
felügyelő utódaként a Bányai Evangélikus Egyházkerületben. Az evangélikus 
egyház akkori küldetését, helyzetét, szükségleteit összevetve munkásságukkal 
elmondható, hogy tevékenységük egyértelműen egyházellenesnek volt minő-
síthető. Ordassnak mindhármójukkal kemény vitái voltak.

Az említe  személyekkel azonos gondolkodású egyházi emberek egyelőre 
még a há érben várakoztak, azonban befolyásoló tényezőként már jelen voltak 
az evangélikus egyház életében.    Dezséry László (1914–1977) egyetemi lelkész 
és    Vető Lajos (1904–1989) akkoriban már diósgyőr-vasgyári lelkész mondhatók 
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vezetőknek. Ke ejük közül    Dezséry – előzőleg Bielek – László személye azért 
is érdemel fi gyelmet, mert köztudomású volt, hogy 1945 elő  szélsőjobboldali 
és irredenta-soviniszta nézeteket vallo , és a legantiszemitább evangélikus 
lelkészek közé tartozo . Származása révén tipikus burzsoá há eret mondhato  
magáénak. Apja a   Horthy-korszak tisztségviselője volt. A ’40-es években ő írta 
a legtöbb antiszemita cikket a különböző evangélikus lapokba. Teológusként 
a lutheri teológia helye  szinte kizárólag a kor kulturális, irodalmi és politi-
kai problémáival foglalkozo . Pappá szentelése elő  változtato  nevet. A II. 
világháború ala  a szociáldemokrata, majd az egyesült munkáspárt tagja le , 
ezzel próbálta kompenzálni előző korszakát. A II. világháború befejeződé-
sét követően viszont már a szociáldemokrata, a kommunista pár al történő 
egyesülés után pedig az MDP tagja le . Ez a száznyolcvan fokos politikai for-
dulat azért is történhete  meg, mert  Rákosiék – akik már régen megtagadták 
zsidó identitásukat – néhány esetben reálpolitikai okokból szemet hunytak 
e dolgok fele .   Vető – eredetileg Viszkok – Lajosról azt lehete  tudni, hogy 
orosztanulással készült a szovjet csapatok fogadására. Jó barátságba keverede  
jelentős szovjet katonatisztekkel – magával  Vorosilovval és másokkal –, akik 
azután a megfelelő magyarországi szervek jóindulatát is megszerezték számára. 

Az államhatalom által a sikeres tárgyalások kedvéért igénybe ve  másik cso-
portot illetően elsősorban az úgyneveze  ébredési mozgalom két kulcsemberét, 
   Túróczy Zoltán és   Szabó József püspököket kell megemlítenünk. Valószínű, hogy 
a baloldali politikai erők őket a meggyőzés szavain kívül zsarolással is igyekez-
tek a megfelelő együ működésre rábírni.    Túróczy Zoltán esetében ez annál is 
inkább sikeresnek bizonyult, mert őt – mint már említe ük – annak idején a 
történelmi egyházak püspökei közül elsőként ve ék őrizetbe. Letartóztatását 
követően nemcsak az evangélikus egyház, de a másik két történelmi egyház 
vezetői is igyekeztek közbenjárni szabadon bocsátása érdekében.

  Szabó József esetében elsősorban a szociális há erét – szegény családból 
származo  – és ebből fakadó őszinte demokratizmusát lehete  a saját magát 
ugyanilyennek feltüntető baloldalhoz ado  kapcsolódási pontnak tekinteni. 
Negatív priuszt jelenthete  volna viszont az, hogy a II. világháború elő  és ala  
a zsidók á érésével kapcsolatosan – utólag részben jogosan számonkérhető – 
kijelentéseket te .  „A zsidók megátkozták önmagukat, ez az átok csak akkor 
válik érvénytelenné, amikor a zsidó megtér Krisztushoz, nem kényszerűségből, 
hanem a Szentlélek munkája által, tényleges bűnbána al, olyan módon, hogy 
a megfeszíte  Krisztust, és alázatos hi el Őt vallja egyedüli Megváltójának. – 
Ilyen zsidó térjen hozzánk. De csak ilyennek szabad jönni. Ebben a kérdésben 
bennünket nem vezethet sem sajnálat, sem anyagi előny, és semmilyen más 
emberi tekintély. Most az a kötelességünk, hogy százszorosan, kérlelhetetlen 
szigorral és a legkeményebb próbatétellel kutassuk azt, hogy a zsidó miért kéri 
a keresztséget. És ha nem győződtünk meg száz százalékosan arról, hogy az 
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illető személy nem a saját érdekeit akarja menteni, hanem Krisztust akarja, 
abban az esetben könyörtelenül el kell utasítanunk! Az egyház végül is nem 
arra való, hogy a bőrünket mentsük vele. A missziói parancs a zsidók felé is 
kötelezi az egyházat. Felelősek vagyunk azért, hogy Krisztus gyülekezetét 
könnyelműen ne gyengítsük.”190 A másik negatívum   Szabó József esetében az 
volt, hogy tudták róla, hogy az úgyneveze   Magyar Közösség mozgalmával 
szimpatizált. Emia  három társával együ  – ők szintén közel álltak a moz-
galomhoz – megjárta az  ÁVH győri központjának börtönpincéjét is. (Érdekes 
véletlen, hogy ez ugyanúgy az Andrássy úton volt a dunántúli nagyvárosban, 
mint a hírhedt budapesti székház.) Egy korabeli megemlékezés szerint: „Jó pár 
nap múlva hazamehe ek, miután keményen megzsarolták őket. (Ha nekünk 
dolgozol, semmi bajod nem lesz, sőt! De, jaj, ha nem! – és soha, sehol senki-
nek nem mondhatod el.) Ez mindegyiküket erősen megviselte, de különösen 
 I zés Mihályt [1904–1950]. Az addig derűs, közkedvelt lelkipásztor szótlanná, 
szomorúvá vált.”191   Szabó József és kihallgatói közö  viszont valamilyen mege-
gyezésféle születe . Ugyanis rövidesen Komáromba került lelkésznek, majd a 
Dunáninneni Evangélikus Egyházkerület püspökévé választo ák. Beiktatása 
– mint már említe ük – 1948. március 18-án, konfrontációkat sem nélkülöző 
eseményként történt Balassagyarmaton.

Egyre inkább világossá vált az, hogy Ordass Lajosnak nem pusztán a kommu-
nista politika irányítóival, hanem ezekkel a személyekkel és az ő támogatóikkal 
is – mint belső egyházi ellenfelekkel – meg kell vívnia a maga harcát az egyház 
küldetése és autonómiája kérdéseiben. Ordass egyházkerületének gyülekezetei 
– néhány kivétellel – lényegében kiálltak saját püspöküknek az egyház iskoláit 
és érdekeit védő magatartása melle . Az állammal folytato  tárgyalásokkal 
párhuzamosan óriási viták kezdődtek az egyházon belül az egyház jövőbeni 
szolgálatát, illetve az államhatalomhoz való viszonyát illetően.

A      DEZSÉRY‒VETŐVONAL: A KOLLABORÁCIÓ ÚTJA

Ez idáig egyetlen átfogó kísérlet történt arra, hogy utólagosan – evangélikus 
teológiai alapon – morálteológiai megfontolás tárgyává tegyék a fenti három 
– a    Dezséry–  Vető, a    Túróczy– Szabó, végül az Ordass Lajos nevével fémjelze  
– csoport válaszait az egyház küldetése értelmezésének dolgában.192

A kollaboráció gondolata a református egyház bizonyos köreiből szivárgo  át 
az evangélikus egyházba. Azon az állításon alapult, hogy a történelmi egyházak 

 190 Harangszó, 22/35. 1944. május 28.
 191 L 2007, 10. o.  
 192 B 2006, 27–38., 46–61., 76–90. o.
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a   Horthy-korszakban egyáltalán nem teljesíte ék feladatukat, ezért elveszíte ék 
az úgyneveze  prófétai küldetéshez való jogot. Vezeklésül nem tehetnek mást, 
mint hogy kritika nélkül elfogadják az államhatalom által számukra kínált 
lehetőségeket, és azok keretei közö  próbálnak boldogulni. Ennek a vonalnak 
az első képviselői kezdetben evangélikus kötődésű, illetve há erű laikusok 
voltak. Az őket segítő klerikusok később léptek színre. 

A kollaborációt képviselő személyek „az egyház túlélését a hatalommal való 
feltétel nélküli együ működésben” vélték biztosítani.193 E gondolatok nevében 
fogadták el kritikátlanul az iskolák államosítását, és mentek bele egy, az állam 
számára kedvezőbb egyezmény megkötésébe is. Első olvasatra a kollaboráció 
a kompromisszum egy változatának látszik. Abban hasonlítanak egymásra, 
hogy mindke ő az egyház túlélését kívánja. A különbség a ke ő közö  abban 
ragadható meg, hogy a hatalommal történő kiegyezésben mely határokig haj-
landók elmenni. A kompromisszumos megoldásban léteztek bizonyos határok, 
a kollaborációban ilyen határok szinte nem is voltak. A kollaborációban minden 
a túlélésről szólt, és nem volt szó az egyház számára átléphetetlen határokról. 

 Reök Iván,   Mihályfi  Ernő és   Darvas József evangélikus laikusok voltak az első 
képviselői a kollaborációs vonalnak az evangélikus egyházban. Az ő vonalukhoz 
csatlakozo  azután a klerikusok részéről eltérő időpontokban   Tátrai Károly,    Vető 
Lajos,    Dezséry László,   Grünvalszky Károly (1912–1996),   Pálfy Miklós (1911–1972), 
  O lyk Ernő (1918–1995),   Káldy Zoltán (1919–1987),   Mekis Ádám (1912–1984),   Ben-
czúr László,   Groó Gyula, majd később mások. Ezekre az emberekre az volt a 
jellemző, hogy színből vagy szívből az 1945 elő i időszakot, annak politikai és 
egyházi állapotát szinte teljes egészében csak rossznak és egészében elvetésre 
méltónak tarto ák. Az 1945 utáni időszakot viszont valamiféle új adventként 
kívánták látni és lá atni. E személyek közül később többen az egyházi csúcs-
vezetés tagjaivá le ek. A felsorolt klerikusok két csoportra oszthatók. Az egyik 
csoporthoz tartoztak azok, akikkel jobboldali politikai megnyilvánulásaik mia  
a baloldali politikai erők képviselői „elbeszélge ek”, majd őket az új gondol-
kodás szolgálatába állíto ák. A másik csoporthoz sorolhatók azok, akik már a 
háború elő  arról voltak ismertek, hogy egyszerre gondolkodtak politikai és 
belső egyházi változásokban.

A fent említe  személyek közül    Dezséry László 1948 tavaszára olyan mérték-
ben fordult szembe saját jobboldali múltjával, hogy őt mint egy Ordassal szemben 
felmutatható alternatívát már azelő  megpróbálták külöldön felhasználni, mie-
lő  hazai egyházi ügyekben ténylegesen vezető szerephez juto  volna.194 Ennek 
a kísérletnek az egyes állomásai a következők voltak. Az egyetemi lelkészségnek 
köszönhetően 1947 nyarán – tehát közvetlenül Ordass Lajos közel öt hónapig tartó 

 193 Uo. 127. o. 
 194 Uo. 46–61. o.

Ordass 01.indd   105Ordass 01.indd   105 2012.11.12.   12:02:242012.11.12.   12:02:24



106

O  „”  

külöldi útja végén –  Dezséryt beválaszto ák egy tizenegy tagú küldö ségbe 
a Keresztyén I ak Oslóban rendeze  világkonferenciájára ( World Conference 
of Christian Youth). Már akkor feltűnő volt, hogy milyen könnyen megkapta a 
vízumokat, miközben Ordass Lajos püspöknek annak idején erre több mint egy 
évet kelle  várnia.    Dezséry Oslóból Lundba ment, i  kapcsolatba került az  Egy-
házak Világtanácsa I úsági Osztályával (Youth Department of the World Council of 
Chur es). Nagy sikere volt, amikor ismerte e azokat a kihívásokat, amelyekkel 
a háború utáni keresztyén i úsági mozgalmaknak kelle  szembesülni a szovjet 
érdekszférába került országokban. Bejárta Finnországot is. Ő, aki előzőleg – egy 
rövid ideig történő kacérkodástól eltekintve – kritikusa volt a pietizmusnak és az 
ébredésnek, most elragadtatással fi gyelte az o ani mozgalmakat. Megismerkede  
az amerikai S. C.  Michelfelderrel (1889–1951) is, amikor bemutatkozó látogatást 
te  Gen en a    Lutheránus Világszövetség (  LVSZ) és az  Egyházak Világtanácsa 
( EVT) alakulóban lévő, illetve frissen alakult szerveinél. Ordasstól eltérően 
Amerikába nem sikerült eljutnia, viszont 1948 márciusában részt ve  Gen en az 
 EVT i úsági konferenciáján. I  találkozo  a gyarmatokról érkeze  fi atalokkal, 
akik beszéltek neki a helyzetükről, és „ugyanakkor megtapasztalta a »kapitalista 
rendszer« ürességét, és ezek a dolgok azt eredményezték, hogy a kommunizmus 
és a keresztyénség egymáshoz közelítésének a bajnokává le ”.195 A Balatonnál 
is rendeze  nemzetközi i úsági konferenciát, amelyen megpróbálta a külöldi 
fi atalokat a kommunista gondolkodás iránti pozitív hozzáállásra hangolni.

 Dezséryt a későbbiekben említendő okokból azonban nem sikerült a nyugati-
ak elő  népszerűvé tenni. Ennek le  a következménye az is, hogy az evangélikus 
egyházból    Vető Lajos le  az a személy, aki Ordasst követően a leghosszabban 
foglalkozo  külöldi ügyekkel.

A    TÚRÓCZY– SZABÓVONAL: A KOMPROMISSZUM ÚTJA

Helmut David  Baer szerint a    Dezséry–  Vető- és a    Túróczy– Szabó-féle vonalak 
minden különbségük ellenére egy dologban hasonlíto ak egymáshoz. Méghozzá 
abban, hogy szembesülve egy hosszú távra berendezkede  ateista hatalommal, 
mindke ő a „puszta történelmi és egyháztörténelmi túlélésre” koncentrált. Ve-
lük ellentétben Ordass Lajos és vonala „az egyházként történő lét” problémáját 
tarto a szem elő .196

Ami a kompromisszumot illeti, ennek gyökerei –  Baer szerint – o  vannak a 

 195 Névtelen jelentés    Dezséry László pályájáról. Valószínűleg  Vajta Vilmos tollából. CAELCA NLC 
2/4. 39/3. d. Az anyag arról is beszámol, hogy    Dezséry 1948 márciusában Gen en kísérletet te  
arra, hogy magát és családját kimenekítse Magyarországról. Elvállalt volna bármilyen munkát 
– a legkisebb szigetet is beleértve – bármely országban, azonban ez a terve sikertelen maradt.
 196 B 2006, 129., továbbá 27–45. o. 
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magyar történelemben megjelenő túlélési stratégiában.197 Ennek a stratégiának 
a lényege: „Ahogy lehet.” Engedmény és ellenállás fonódik össze benne. Az 
ébredés kulcsemberei –    Túróczy Zoltán és   Szabó József püspökök, az ő köreik-
hez tartozó lelkészek, köztük az elméleti szakemberként egyfajta „eklektikus” 
teológiát képviselő    Veöreös Imre – ezt a vonalat képviselték 1948-ban. A törté-
nelmi helyzet ismeretében, az egyház érdekeire hivatkozva a kompromisszum 
szükségességére muta ak rá.  Baer   Veöreös Imrével folytato  1997-es beszél-
getésében rákérdeze  arra, hogy milyen teológiai alátámasztása volt ennek a 
túlélési stratégiának. A válasz az volt, hogy az Ágostai hitvallás VII. cikkelye 
értelmében két dolog kell ahhoz, hogy az egyház betöltse hivatását: „elegendő, 
hogy egyetértés legyen az evangélium tanításában és a szentségek kiszolgál-
tatásában!”198 A kompromisszum elkerülhetetlenségét hangoztatók keveset, 
vagy egyáltalán nem emlege ék  Luthernek A zsinatokról és az egyházról szóló 
munkáját, amelyben az egyház hét ismertetőjegyéről szólt, és a fenti ke őn 
kívül még további ötöt jelölt meg. Ezek a következők: a kulcsok hatalma, oldás 
és kötés, az egyház által elhívo  személyek hivatalának jelenléte, az imádság, 
és az „üdvösséges szent kereszt”.199

A kompromisszumra mint túlélési magatartásra rámutatók soha nem húztak 
világos demarkációs vonalat az ateista és egyházellenes hatalommal szembeni 
ellenállás tekintetében. Emia  tűntek az egyháznép jelentős része számára 
egyszerre hitelesnek, miközben lényegében fokozatosan kollaborációba csúsztak 
át. Ami az államhatalomhoz való viszonyt ille e, az evangélikus egyházban 
óriási viták folytak két igéről. Egyfelől Róma 13 – a világi hatalomnak való 
engedelmesség –, másfelől az Apostolok cselekedetei 5,29 – „Inkább kell Istennek 
engedelmeskedni, semmint embereknek” – helyes értelmezéséről.    Túróczy Zoltán 
1948-ban még azt állíto a, hogy Róma 13 érvényben van, de szerinte az ado  
korszak jelenségei nem érik el azt a szintet, hogy az Apostolok cselekedetei 
igéjét alkalmazni kellene.200 

A későbbiekben a kompromisszum egy darabig egyfajta kulcsfogalommá vált, 
éspedig olyan mértékben, hogy szinte mindent meg lehete  vele indokolni. En-
nek egyházi képviselői a politikában használatos fogalmakat – reakciós, haladó, 
bal- és jobboldali stb. – egyházi környezetbe emelték át. A kompromisszum 
nevében azután sok olyan dolgot is ki lehete  mondani és meg lehete  tenni, 
ami már gyakorlatilag az Ágostai hitvallás által az egyház számára megha-
tározo  két kritériumot is fenyege e. Ezt a veszélyt valószínűleg ők maguk is 
felismerték, mert 1950-től fokozatosan távolodni kezdtek a magát „haladónak” 

 197 C 2008. 
 198 Konkordia könyv, 1: 24–25. o. 
 199  M 1914, 6: 361–418. o.  
 200 B 2006, 127. o.
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nevező vonaltól. 1952-ben    Túróczy Zoltán és   Szabó József egyházkerületeinek 
megszüntetésével a kompromisszumot képviselő vezetők maguk is kisodródtak 
a legfőbb irányításból. Ezt követően még távolabbra kerültek addigi szövetsé-
geseiktől. Később látni fogjuk, hogy az 1956-os lelkészkonferenciákon ennek 
a vonalnak az emberei már kemény támadásokat intéztek egykori baloldali 
partnereik ellen. Mindez azonban nem változtat azon a szomorú tényen, hogy 
lényegében ennek a vonalnak az emberei nyito ák meg az utat 1948-ban a 
később magát „haladónak” nevező vonal elő , amely azután őket is félrelökte. 
Ugyanígy segédkezet nyújto ak, sőt asszisztáltak Ordass Lajos há érbe szorí-
tásához, ellehetetlenítéséhez, végül pedig az eltávolításához. 

AZ ORDASSVONAL: A SZENVEDŐ TANÚSÁGTÉTEL ÚTJA

Korábban már említe  disszertációjában David  Baer nevezte a    Dezséry-féle 
vonalat a „megalkuvás”, a    Túróczy-félét a „kompromisszum” és az Ordass-féle 
vonalat a „szenvedő ellenállás” útjának. Ugyanakkor annak a véleményének is 
hangot ado , hogy 1948-ban tulajdonképpen csak két út volt, amely a fenti há-
rom magatartásban nyilvánult meg. Az egyik a megalkuvás, a másik a hitvallás 
útja. Számára a    Dezséry-féle és a    Túróczy-féle vonal – minden különbségük 
ellenére – végül is ugyanannak az egyházellenes dolognak a szolgálatába állt, 
az első tudatosan, a második viszont egyre jobban belesodródva abba. Erről a 
véleményéről 1998. április 28-án Budapest-Kelenöldön tarto  előadást A Ma-
gyarországi Evangélikus Egyház közelmúltja címmel. Az előadást később Két 
válasz – három magatartás. A Magyarországi Evangélikus Egyház közelmúltjának 
vizsgálata címmel publikálta is.201

Azt a vonalat, amely a fenti két válasszal és magatartásformával szemben 
alternatívát kínált, David  Baer olvasatában Ordass Lajos és a vele egyetértők 
képviselték.202 I  a lényeg az a felismerés volt, hogy minden körülmények közö  
egyháznak kell maradni. Ez viszont csak a „szenvedő tanúságtétel” vállalá-
sával volt lehetséges. A túlélésre ado  harmadik magatartás a tanúságtétel. 
 Baer szerint ebben eltűnik az előző két csoport által felvete  két kérdés – a 
túlélés, illetve az egyházként történő fennmaradás problémája –, és csak arra 
koncentrálnak, hogy „hogyan legyünk egyház”. A válasz erre a kérdésre  Baer 
megfogalmazásában az, hogy „a szenvedő tanúságtételen keresztül” vagyunk 
egyház. Ennek a válasznak a legfőbb reprezentánsa Ordass Lajos és a vele egyet-
értők.  Baer szerint Ordass számára nem az egyház vagy a nemzet, esetleg a saját 
túlélésének a gondolata volt a döntő tényező, hanem a „lelkészi kötelességek 

 201 B 1998b, 17–20. o.
 202 B, 2006, 76–90. o.
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iránti elköteleze ség”. Azért kelle  szenvednie, mert ehhez maradt hűséges. 
Mint már hangsúlyoztuk, Ordass 1945. szeptember 27-én a püspöki székfogla-
lójában azt mondta ki, hogy nincs benne félelem az egyház jövőjét illetően, de 
félti az egyház tagjait az „egyház többsége tagjainak belső lelki állapota mia ”. 
A szenvedő tanúságtétel útja  Baer szerint az egyház sorsát nem emberek, hanem 
kizárólag az Isten kezébe teszi le. Az embereknek semmi mást nem hagy, mint 
„a kötelességek iránti hűséget”, ha kell, a szenvedés árán is. 

Az államhatalomhoz való viszony tekintetében Ordass Lajos és harcostársai 
nyito ak voltak egy korrekt dialógusra. A Róm 13-ról és az ApCsel 5,29-ről szóló 
vitában az volt a véleményük, hogy a két igének minden korszakban egymás 
melle  kell lennie, és nem lehet őket egymás ellen kijátszani. 
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ORDASS, AZ IGEHIRDETŐ, A TEOLÓGUS 
ÉS A FŐSZERKESZTŐ

A teljes evangélium hirdetője

Ordass Lajos 1924. október 5-én – lelkésszé szentelése napján – a budapesti Deák 
téri gyülekezetben mondta el első nyilvános igehirdetését. Ez Hivatásunkhoz 
méltó élet összefoglaló címmel Ef 4,1–6 alapján hangzo  el. Szimbolikusnak 
is tekinthető, hogy a fi atal segédlelkész ezt a prédikációt a bilincsbe vert  Pál 
apostol üzenete nyomán mondta el. Az igehirdetésben Ordass – többek közö  
– megemlékeze  a  Decius-féle keresztyénüldözésről. Ebből az időszakból való 
a hét efezusi i ú legendája, akik megvallo ák hitüket, majd eltűntek üldözőik 
szeme elől, és egy barlangban sokáig aludtak. Mire felébredtek, a pogány ol-
tárok helyén mindenü  magas tornyú templomokat és a győzelmes keresztet 
lá ák. „Hitvalló hősök új világot teremte ek”– mondta többek közö  Ordass. 
A letartóztatása elő i utolsó prédikációja 1948. szeptember 5-én is ugyanabban 
a templomban hangzo  el. Ez az igehirdetése a Szeret az Isten címet viselte, és Jn 
11,1–11 alapján születe .203 Ebben többek közö  azt mondta: „Az Isten szeretete 
és a mi megpróbáltatásunk nem összeegyeztethetetlenek egymással […]. Az Is-
ten szeretete és szenvedésed keresztje nem áll ellentétben egymással.”204 Annak 
a meggyőződésének is hangot ado , hogy a keresztyén hit az örökkévalóság 
távlatába van belehelyezve, és egyszer minden érthetővé válik. 

A két dátum közö i időszakban alakult ki „az ő egyéni hangvétele”, amely 
őt – másként, mint    Túróczy Zoltánt,  Szabó Józsefet és másokat – az egyház 
legnagyobb igehirdetői közé emelte. 

Az igehirdető Ordassról az őt a kezdetektől a végig sokat hallgató   Scholz 
László a következőket írta: „Nyugodt méltósággal, egyenletesen folytak szájáról 

 203 O 1982, 221–225., 278–282. o. 
 204 Uo. 221–225., 279–280. o.
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a mondatok. Soha nem deklamált. Elvétve szólt emeltebb hangon, hogy ezzel 
súlyt adjon gondolatának. Gesztussal sem kísérte mondanivalóját, rendszerint 
hátrate  kézzel prédikált. Előre megírta gondosan beszédeit, s könnyedén ra-
gaszkodo  is a leírtakhoz, azokhoz a betűkhöz, melyeket szinte rajzolt egyen-
kint. Figyelmet nem valami különlegességgel kelte . Szava, hangja mélyről 
fakadt, ezt érezte meg a gyülekezet.”205

Ordass igehirdetéseinek tartalmi részét illetően   Scholz, a fenti gondolatok 
megfogalmazója, az elmúlt évtizedek egyik legtudatosabb evangélikus teo-
lógusa a következőt állapítja meg: „Erősen vallja [Ordass] a helyes sorrendet, 
melyet a reformáció fedeze  fel újra: nem mi megyünk Istenhez keresésünkkel, 
jóte einkkel, áldozatunkkal, hanem Ő jön hozzánk irgalmasságával. Ez az első. 
Mindenekelő  ez kell a világnak, hogy éljen. »A világnak Isten kell« – kiáltja.”206 

Ordass a   Horthy-korszakban tábori lelkészként szolgálva egyik igehirdetésé-
ben egyszerre vallo a meg evangélikus hitét és egy – a saját korával kapcsola-
tos – negatív tapasztalatát. Az igehirdetésnek az Egészséges keresztyénség címet 
adta. A prédikációt az Ágostai hitvallás 400. évfordulója alkalmából a budapesti 
vegyes dandár protestáns tábori lelkészeként 1930. szeptember 21-én mondta 
el. Annak a véleményének ado  hangot, hogy a vallásosságot úgy személyes, 
mint állami oldalakról a templom falai közé szoríto ák be, és nem engedik, 
hogy az igazi élet igéi a mindennapi valóság részesévé legyenek: „A nemzet 
életében mindenről szólunk nyilvánosan. A gazdasági helyzet nehéz volta, a 
munkanélküliség, a nehéz téli gond, mely az ajtónk elő  áll, mind, mindez [sic!] 
szóban és írásban mindenü  tárgyalásra jut. Csak a vallás szorul a templomba. 
Az o honunkban közös a kenyérkereset gondja, közös a pénztári napló vezetése, 
közös az aggodalom a testileg beteg gyermekért vagy szülőért. Csak a vallás 
szorul a templomba.”207 Ordass tehát egyáltalán nem úgy gondolt a   Horthy-
korszakra – tehát a saját korára –, mint amely a keresztyén üzenet közvetítése 
szempontjából a legideálisabb körülményeket biztosíto a volna. 

A püspöklátogatások azt muta ák, hogy Ordass a gyülekezetek minden rétege 
számára egyformán fontosnak tarto a az ige hirdetését. A maga részéről ama ritka 
püspökök közé tartozo , akik igeszolgálatukat gyermek-istentisztele el kezdték, 
végül a presbiterek közö  végze  szolgála al zárták. A ke ő közö  kerültek 
sorra a gyülekezet többi csoportjai. Két példa erre. 1948. február 28-án és 29-
én Zuglóban végze  látogatást. Az első napon – szombat délután – ő maga és 
 Vladár Gábor kerületi felügyelő előadásokat tarto ak a presbitériumban.   Scholz 
László utólag azt mondta megjelenésükről, hogy az „erőteljesen szolgálta a 

 205 O 1992, 7. o. 
 206 Uo. 9. o. 
 207 O 1982, 249. o. 
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gyülekezet érdekeit”.208 Másnap az egész napját Zuglóban töltö e, és a következő 
szolgálatokat végezte: gyermek-istentisztele el kezdte, ezt követően főistentisz-
telet volt úrvacsorával, délután a nőegyesület szeretetvendégségén szolgált, majd 
meglátoga a a szeretetházat, megtekinte e a még be nem fejeze  templomot, 
végül meglátoga a a gyülekezet segédlelkészét. Mindeközben arra is maradt 
ideje, hogy a lelkész munkáját, illetve segédlelkészével való kapcsolatát értékelje. 
„  Scholz László elsőrendűen irányítja és hűségesen szolgálja gyülekezetét. Ami 
fájdalmas, az a helynélküliség. Semmivel, sehol el nem férnek. A kenyérfalat-
nál jobban szükségük volna az egész templomra.”209 Ami pedig a lelkész és a 
segédlelkész kapcsolatát ille e, ez a ól volt rendkívül dicséretes, hogy ebben 
az esetben a lelkész egy nagyon fi atal ember volt, a segédlelkész viszont egy 
idősebb volt vallástanár, Ordass egykori osztálytársa. Egy másik példa. Amikor 
az iskolák államosításának kérdésében kelle  a gyülekezeteknek állást foglal-
niuk, Ordass minden esetben istentiszteleteket, presbiteri gyűléseket, olykor 
közgyűlést is tarto , hogy módja legyen minél szélesebb körben tájékozódni 
a hívek álláspontját illetően. Mindegyik alkalmon igeszolgálatot is végze , 
hogy a hívek az ige talaján mondhassák el véleményüket. A Pest megyei Felső 
Egyházmegyében 1948. május 19–20. közö  öt gyülekezetben tapasztaltakról a 
következőket írta: „Fölemelő élmény volt a gyülekezetek tömeges istentiszte-
let-látogatása melle  az, hogy mindenü  azzal a kéréssel fordultak hozzám a 
hívek: iskolájuk megtartása érdekében kövessünk el mindent, mert azt feltétlen 
meg akarják tartani. Nem érti az ember, honnan veszi a kultuszminiszter a 
bátorságot ahhoz, hogy a felekezeti iskolákat szinte naponként támadja meg, 
arra hivatkozva, hogy népünk követelését szólaltatja meg.”210

Ordass ideálja egy olyan egyház volt, amelynek tagjai egészséges keresz-
tyénséget képviselnek. Ennek jellemzői szerinte a személyes, örvendező, segítő, 
hitvalló, a templomuknak örülő egyes keresztyének és a belőlük álló közösség. 
Ez a keresztyénség azután „kivonul az egész élet területére, a természetbe, a 
művészetbe, nemzeti és o honi épületünkbe”.211 Gondolkodásában a kultusz és 
az élet szoros kapcsolatban álltak egymással. A kultuszban Isten igéjét közvetíti 
az egyház az egész teremte  világ felé. Az egyháznak „nincsenek külső hatalmi 
eszközei”, „munkája tisztára lelki munka”, „mindenkit meg kell keresnie”. „Mind-
nyájan hasonlatosak vagyunk egymáshoz: vétkeztünk és szegények vagyunk 
Isten nélkül.”212 Az egyház, ha jól végzi a maga küldetését, akkor a „benső lel-
kület forradalmasítója” lehet, „ha belenyúl az egyes és a társadalom életébe”.213 

 208 ON 1948, február 28. 44. o.  
 209 ON 1948. február 28. 45. o. 
 210 ON 1948. május 20. 160. o. 
 211 O 1982, 249. o.  
 212 O 1936, 245. o.
 213 Uo. 
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Ordass tisztában volt azzal, hogy az egyház nem mindig képes üzenetével 
áthatni saját köreit és a világot. Ugyanakkor azt is vallo a, hogy a keresztyénség 
rajta hagyta a maga kézjegyét „a nemzet minden éle erületén”. Az egyház kudarcai 
nem mentik fel Isten népét a küldetés folytatása alól. Azt mindig újra kell kezdeni. 

Ordassnak püspökként elmondo  beszédei a fentiekben megrajzolt lelkiséget 
képviselték az egyes keresztyén emberek és az egyházak szempontjából egyre 
ellenségesebbé váló világban. A világmegváltó hit örökösei címet viselő igehir-
detése a  Fébé Evangélikus Diakonisszaegyesület egyik konferenciáján hangzo  
el 1946. június 29-én. Az igehirdetésben a külső körülményektől megre ent 
keresztyéneket arra fi gyelmezte e, hogy „nem kell eget ostromló könyörgéssel a 
nagy próbáltatások idején szabadulás után kiáltanunk, amíg a keresztáldást meg 
nem érte ük”.214 Ugyanebben az igehirdetésben megrajzolta azt is, hogy minek 
kell lennie a keresztyénségnek ebben a világban: „Olyan szent hívő keresztyén 
seregre van szükség ebben a világban, melynek lá án lehetetlenné válik a hit 
nélkül élők milliói számára, hogy azt hirdessék: Nincsen Isten. A szavunknak, 
lelkületünknek önmagunkon túl kell utalnia, Istenre kell mutatnia.”215

Ordass, az evangélikus teológus
Az életmű, illetve négy személy utólagos elemzése tükrében

Az ordassi életmű tükrében a magyar evangélikus püspök lutheranizmusáról 
a következőket lehet mondani. Ordass nem tartozo  azok közé az evangélikus 
teológusok közé, akik minden pillanatban  Luthert és az evangélikus hitvallási 
iratokat emlege ék vagy citálták volna. A  Lutherről, a reformációról, a hitvallási 
iratokról, az „evangélikus útról” szóló megnyilvánulásai soha nem jelente ek 
pusztán történelmi, egyháztörténelmi vagy dogmatikai emlékeztetést. Élesen 
tiltakozo  az ellen, hogy a reformáció, az evangélikus hitvallások és a világ 
minden részén, valamint Magyarországon élő evangélikusság történetét bárki 
a múltba történő menekülés, merengés aktusaként – mintegy reprisztinációs 
célza al – értelmezze csupán. Olyan valamiként, aminek semmi köze a mához. 
Ellenkezőleg! Az élő  Luthert, az élő reformációt, az aktualitásukból nem vesztő 
hitvallási iratokat, a világlutheranizmus – benne a magyar evangélikusság, de az 
egész protestantizmus történetét – a hit felé vezető út segédeszközeiként kívánta 
felhasználni. Ugyanezzel a megfontolással használta mindezeket az „egyházvé-
delem” és „egyházharc” eszközeként is. Ordass számára a legfontosabb az volt, 
hogy mindezekről beszélve a Jézus Krisztus keresztjében és öltámadásában 
közénk jö  Isten irgalmáról kell szólni. Minden egyéb ezután következe  nála.

 214 O 1985, 273. o.
 215 Uo. 272. o. 
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Ordass 1927–28-as svédországi tanulmányútján, amelyet részben Lundban, 
részben Uppsalában töltö  el, többször szembesült – egymástól elválaszto  
módon – a szigorúan konfesszionális lutheri vonallal és a skandináv ébredéssel. 
Még Magyarországon felfi gyelt a svéd egyház egyik diákújságjában egy Sam 
 Stadener nevű lelkészre, akinek az igehirdetéseit azután Lundban személyesen 
is hallha a. Utólag derült ki számára, hogy ez a lelkész egy – a 18–19. században 
élt – másik svéd evangélikus lelkész, Henrik  Schartau (1757–1825) mozgalmának 
a képviselője. Ez a mozgalom a veretes lutheranizmust és a pietizmust kívánta 
összekapcsolni. A gyülekezeti életet apa–gyermek viszonyban ábrázolta. Ordass 
így írt a mozgalomról: „A schartauanizmus szigorúan lutheri tanítás alapján 
nyugszik, tömö  sorú istentiszteleteket teremte , az egyházi élet középpontjába 
a templomépületet állíto a, és az újtestámentomi ecclesia ideálját megközelítő 
közösségi életet hívo  létre. Egy évszázadnál hosszabb idő sem törölte el ennek a 
mozgalomnak a hatását Dél-Svédországban.”216 Ordass nagyon büszke volt arra, 
hogy Sam  Stadener – aki őt a schartauizmussal megismerte e – később püspök 
le . A lundi szószéket látva mindig arra gondolt, hogy ez  Schartau szószéke is 
volt. Amikor ő maga le  püspök, majd támadások keresz üzébe került, akkor 
divatossá vált Ordass schartauizmusát egyfajta High Chur -felfogásként217 és 
magatartásként elítélni. Ordass egyháztörténelmet is hallgato  a lundi egyete-
men. Elsősorban a skandináv lutheranizmus történetét, de a 19. század egyete-
mes egyháztörténelmét is. Uppsalai időszakában került kapcsolatba Valdemar 
 Amundsen dán püspökkel, aki a koppenhágai egyetemen egyháztörténelmet is 
taníto . Ő a dán egyháztörténelembe veze e be Ordasst. A későbbiekben Ordass 
azt mondta, hogy ha doktori disszertációt írt volna, akkor az mindenképpen 
a felvilágosodás korának evangélikus egyháztörténetével foglalkozo  volna.

Ordass későbbi helyzetében fontossá vált az a tény, hogy 20. századi nagy példa-
képei mind olyan evangélikus lelkészek és teológusok le ek, akik az evangélikus 
keresztyénségnek krízishelyzetben tudtak valami újat mondani. Olyan személyek, 
akik saját maguk vagy egyházuk kritikus helyzeteivel szembesülve egyszerre me-
ríte ek a Bibliából, a lutheri és reformátori megnyilvánulásokból, az evangélikus 
hitvallási iratokból, valamint az egyetemes és magyar lutheranizmus történeti 
örökségéből. Søren  Kierkegaard (1813–1855) melle  egy mártírrá le  dán evangélikus 
lelkész, újságíró és drámaíró, Kaj  Munk (1898–1944) magányos harca volt az első, 
amivel találkozo . Az 1947. július 7–10. közö  Dániában te  látogatása alkalmából 
megpróbált információkat gyűjteni mind a dán lutheranizmusról, mind pedig magá-
ról Kaj  Munkról. Svédországi tartózkodása idején Valdemar  Langlet közvetítésével 
sikerült engedélyt kapnia arra, hogy lefordíthasson néhányat drámái közül.218 

 216 O 1985, 65. o. 
 217 Pejoratív értelemben: magas-/elit egyházi.
 218 O 1980. 
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Ordass a későbbiekben is norvég és német példák alapján tájékozódo  akkor, 
amikor a maga egyházi harcát elkezdte és véghezvi e. Sokat emlege e O o 
 Dibelius későbbi berlin-brandenburgi püspöknek azt a mondatát, amelyet az 
1933-ban, a náci hatalomátvétel napján, az első hitlerista parlament összehívása 
alkalmából tarto  istentiszteleten mondo : „Az evangélikus egyház nem ér-
demelné meg többé, hogy  Luther nevével jelöljék, ha az államhatalomnak nem 
mondaná meg minden időben Isten igéjének igazságát.”219

 Dibeliusnak nemcsak a náci, hanem a kommunista diktatúrával szemben is 
helyt kelle  állnia. Ordass másik nagy példaképe a norvég Eivind  Berggrav 
(1884–1959) püspök volt, aki Norvégia német megszállását követően a Szentírás-
sal,  Lutherrel és az evangélikus hitvallási iratokkal a kezében kezdte el a maga 
egyházharcát.  Berggrav Ordassnak személyesen ezt mondta: „Tisztán a Biblia 
és a hitvallási iratok alapján állva kell folytatni a küzdelmet.”220 Püspökként 
igyekeze  megfogadni ezt a tanácsot. Ordass és mások is azon a véleményen 
voltak, hogy  Berggravból a legfontosabb nem a teológiai munkássága, nem a 
missziói lendülete, nem is a békéért folytato  küzdelme, még csak nem is öku-
menikus törekvése volt, hanem elsősorban és mindenekölö  a norvég egyház-
harc levezénylése egy kritikus történelmi és egyháztörténelmi pillanatban. És 
ebben az egyházharcban a lutheri teológiának hatalmas szerepe volt.  Berggrav 
a kommunista diktatúrát is totalitárius igényekkel fellépő rendszernek lá a, és 
Ordassnak a vele szemben folytato  harcában a hitvalló magatartást ismerte fel. 
Ezért nem ment bele abba, amibe 1948-ban az evangélikus egyház akkori vezetői 
könnyedén belementek, ti. hogy túllépjenek Ordass személyén és örökségén.221

Utalnunk kell i  Ordass két amerikai barátjára is, akik szintén a nagy luthe-
ránusok közé tartoztak. Az egyik S. C.  Michelfelder (1889–1951) volt, az   LVSZ első 
főtitkára, akit a környezete „a legnagyobb lutheránus” jelzővel illete . Arra a 
kérdésre, hogy miért nevezték így, Ordass  Michelfelder saját mondatára utalt, 
amelyet a münsteri egyetem díszdoktorátusának átvételekor mondo : „Örülök 
annak, hogy szüleim nem ezüstkanalat adtak nekem, hanem  Luther Kátéját és 
erős alapokon nyugvó imádságot.”222 

A másik amerikai Franklin Clark   Fry (1900–1968) volt, akit a környezete „Mr. 
Protestant”-nek szólíto . Neki egyik méltatója szerint négy nagy szenvedélye 
volt: Jézus Krisztus, az evangélikus egyház, a család és a New York Yankees. Az 
utóbbi egy baseballcsapat.223   Fry élete végén a katolikus–evangélikus párbeszéd 
felé fordult, és azt mondta, hogy a két felekezet közö  természetes vonzalom 

 219 O 1996, 99. o. 
 220 Uo. 41. o. 
 221 B 2005. 
 222 O 1996, 29. o. 
 223 F 1972, 4. o.  
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van: „az ökumenikus mozgalom lelke  Luther lelke odáig menően, hogy ez olyan 
mozgalom, amely visszafelé, a keresztyén hit közepe felé tart.”224

Ordass lutheranizmusának szakszerű vizsgálata lényegében csak az utóbbi 
időkben kezdődö  el. Ezen a ponton négy nevet említünk: a Svédországban élő 
 Vajta Vilmos (1918–1998), a Norvégiában szolgáló  Terray László (1924–), az Ame-
rikában élő osztrák származású Luther-szakértő, Eric W.  Gritsch (1931–) és a szol-
gálatát mindvégig Magyarországon végző  I zés Gábor (1932–2007) nevét. Mivel 
az ő megszólalásaikat megelőzően szinte kizárólag egyháztörténelmi szempontú 
feldolgozások szüle ek, ezért a fenti szerzők elemzéseinek ú örő a jelentőségük. 

A Svédországban, Svájcban, majd Franciaországban élő  Vajta Vilmos – magyar 
származású evangélikus teológus – volt az első, aki Ordass teológiájára, illetve 
annak összetevőire próbált meg rákérdezni. Különösen a dán  Kierkegaardnak az 
ordassi életműre gyakorolt hatására. Művének címe: Hit és élet összecsengése.  Kier-
kegaard – Ordass Lajos tolmácsolásában.225 A 19. században élt Søren  Kierkegaard 
két fronton támadta az egyházat: az egyik oldalon a felvilágosodás fi lozófi áját 
magáévá tevő, egy kiüresede  lutheranizmust képviselő egyházi vezető réteget, 
a másik oldalon ugyanilyen vehemenciával a  Grundtvig-féle ébredési mozgalmat. 

 224 Uo. 13. o.  
 225  V 1990. 

Ordass és  Mi elfelder – Genf, 1947. március 1. 
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Ordass, az igehirdető, a teológus és a főszerkesztő

Szerinte mindke ő hatástalan. Helye ük Ábrahám és Izsák történetével a kezében 
szólt a hit egzisztenciális jellegéről.  Kierkegaard a hitben való életet javasolta, és 
ezt „kivételes létként”, és éppen ezért „határlétként” rajzolta meg. Mind a hitnek, 
mind a hitnélküliségnek egyetlen alternatívája van, éspedig a Krisztus útján tör-
ténő járás. „…ez az út, amely a Krisztus, ez a keskeny út minél tovább megy, annál 
keskenyebb lesz, egyre keskenyebb egészen az utolsóig, a halálig.” Továbbá: „…az 
az út, mely egyre könnyebb, az az út nem az, amely út a Krisztus. Az ilyen út az 
az út, amelyhez az emberi okosság és értelem szoko  vezetni. Az egyiknek talán 
több okossága, több értelme van, mint a másiknak, azért többet mer és tovább 
bír kitartani, és az okosság és értelem ki bírja számítani, hogy ha rövidebb vagy 
hosszabb ideig ki bírta tartani a megerőltetést és szenvedést, akkor az út könnyebb 
lesz, és még életünkben győzedelmeskedünk. Ellenben arra az útra, mely egyre 
keskenyebb lesz egészen a halálig, arra az okosság sohasem lép –  mert hiszen 
az »bolondság«.”226  Vajta Ordassra alkalmazta  Kierkegaard egyik nagy mondatát, 
amely úgy hangzik: „Amire korunknak szüksége van, az nem egy zseni, mert 
valóban nincs hiány zsenikben, hanem egy mártír.”227 Az Ordasst ismerők szá-
mára egyáltalán nem idegen a  Vajta Vilmos által felvete  Ordass– Kierkegaard 
kapcsolat. Ordass többet is lefordíto  a dán gondolkodó műveiből. Az EOL DOLL 
irathagyaték a következő Ordass által készíte   Kierkegaard-fordításokat tartal-
mazza: Minden javunkra van, ha szeretjük Istent; A feltámadásról; Mi szükséges 
ahhoz, hogy igazán áldással nézzed meg magad az ige tükrében?228

A külöldön születe  első Ordass-életrajz szerzője a Norvégiában élő, szintén 
magyar származású  Terray László. Ő  Vajta nyomában járva folyta a a teológus 
Ordass titkának megfejtését.229  Terray megpróbált egy összefoglalást is adni 
mindazokról a személyekről, akik hato ak Ordassra, és azokról is, akik főként 
külöldön foglalkoztak vele, személyével, sorsával és műveivel.230 Eivind  Berggrav, 
Nathan  Söderblom, Gustav  Aulén (1879–1977), Anders  Nygren (1890–1978) skan-
dináv evangélikus teológusok nevét említe e meg mint olyan személyekét, akik 
jelentős módon meghatározták Ordass gondolkodását. Ezenkívül arról is szólt, 
hogy Ordasst még gyülekezeti lelkész korában az  Országos Luther Szövetség egyhá-
zi elnökévé választo ák. Ez is azt muta a, hogy Ordass elsősorban és mindenek-
fele  lutheránus teológusnak tarto a magát, s kortársai szintén annak tarto ák.

 Terray tanulmányának az informáláson kívül két fontos gondolata van. Az 
egyik, hogy megvédte Ordasst az úgyneveze  harmadik út képviselőinek azon 

 226 S é. n., 69–70. o.  
 227 O 1998, 420. o. 
 228 EOL DOLL 5. d. 9–10. cs. 24. d. 12. cs. Az első két kézirat dátum nélküli, a harmadik 1959-ben 
készült.
 229 T 1984; 1990; 1997. A könyvnek elkészült a svéd kézirata is, amely a svéd evangélikus 
egyház központi levéltárában, Uppsalában található. 
 230 T 1995.
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vádjától, amely szerint Ordass fontosabbnak tarto a az egyház autonómiájáért 
folytato  harcot az egyház belső életének ügyeinél.231 A másik, még ennél is 
fontosabb az, hogy kimutatja: Ordass minden hasonlóság melle  sem nevezhető 
„magyar  Berggravnak”. Ugyanis ő nem egy „államegyházban” szolgált, nem a 
jog és jogrend kérdéseiből elindulva érkeze  meg a tudatos lutheránus teológián 
alapuló „egyházharchoz”. Hanem az akkori magyar társadalom és benne az egyház 
tagjainak „mély lelkiismereti válsága” foglalkozta a az egyre könyörtelenebbé váló 
diktatúra árnyékában. Ordass tudta, hogy az egyháznak ebben a helyzetben meg 
kell szólalni, azok oldalára állva, akik a kommunista terror áldozataivá váltak.

Az első magyarországi evangélikus teológus, aki Ordass személyét és művét 
evangélikus szempontból vizsgálta,  I zés Gábor. Ő az, aki a legtöbbet foglalkozo  
Ordass teológiájának kérdéseivel is. Azok közé tartozo , akik a legvilágosabban 
hívták fel a fi gyelmet az Ordass életműve és az egyház aktuális állapota közö i 
hatalmas eltérésre, és ezen keresztült próbáltak a jövőbe vezető utat is mutatni. 
A ’80-as és ’90-es években  Dóka Zoltán (1929–2000) Nyílt levelét, majd azt követően 
a Testvéri Szó, majd a Kiáltó Szó című körleveleket, valamint  Vajta Vilmos könyve 
alapján a „kritikai szolidaritás” problémáját is ő elemezte a legszínvonalasab-
ban.  I zés Gábor igehirdetései az evangélikus homiletika klasszikus példáinak 
tekinthetők. Ezen a ponton utalnunk kell a  Keresztyén Igazság című folyóiratban 
megjelent számos önálló tanulmányára, illetve különböző előadásokból születe  
írásaira.232 Döntő fontosságú volt az Ordass Lajos és a lutheri két birodalomról szóló 
tanítás című előadása és a belőle születe  tanulmány.233  I zés Gábor ezekben 
arra hívta fel a fi gyelmet, hogy van sok Ordassról szóló írás, most már Ordasstól 
is olvasható sok minden, ugyanakkor alig esik szó Ordassról, a teológusról. Ez 
pedig fontos lenne, mert így értenénk meg a püspök magatartásának, megnyi-
latkozásainak és döntéseinek „teológiai há erét”.

 I zés Gábor úgy próbált meg ezen a hiányosságon segíteni, hogy rákérdeze  
a lutheri két birodalomról szóló tanítás érvényességére és annak Ordass teoló-
giájában való jelenlétére. Az első megállapítása ezen a téren az, hogy „kimu-
tatható irodalmi összeüggés nélkül is feltételezhető a belső kapcsolat  Luther 
két birodalomról szóló tanítása és Ordass nézetei közö ”.234 Ordass – mondja 
a szerző – tisztában volt azzal, hogy a két birodalom, a két kormányzás el- és 
nem szétválasztásra szoruló valóságok. Abban hasonlítanak egymáshoz, hogy 
mindke őnek Isten az Ura. Egyiket a törvényével, a másikat evangéliumával 
kormányozza. Ordass az egyház és az állam kapcsolatát egymásmelle iségben 
szemlélte. Ugyanakkor azért küzdö , hogy az egyház „őrizze meg az állammal 

 231  V 1990.
 232  I Gábor tanulmányai közül lásd többek közö : 1989a, 1989b, 1999.  
 233 I 2001. 
 234 Uo. 3. o. 
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szembeni szabadságát mindig olyan nagymértékben, hogy a nép sorsfordító 
és nehéz óráiban és küzdelmeiben is lehessen az […] állam lelkiismerete és az 
evangélium alkut nem ismerő szolgája.”235

Ehhez kapcsolódóan  I zés Gábor tanulmánya nyomán tisztázást nyert a 
coram Deo (Isten színe elő ) és a coram hominibus (emberek színe elő ), illetve a 
iustitia Dei (Isten igazsága) és a iustitia civilis (az emberi igazság) megkülönböz-
tetése, illetve ennek az eredménye. Ordass mind a ke őre hangsúlyt helyeze , 
önmagát coram Deo, „mindig bűnbocsánatra szoruló embernek vallo a”, eközben 
azonban „súlyt helyeze  emberi tisztességére és annak elismerésére is”. I zés 
nagyon keményen fogalmazo , amikor kijelente e: „Aki a ke őt összekeveri, 
az nemcsak egyenlővé teszi a rablógyilkost és áldozatát, de meghamisítja a 
bűnbocsánat evangéliumát is.”236

2001-ben, az Ordass-centenárium évében a püspök teológiájával kapcsolatban 
megszólalt egy osztrák származású, az USA-ban élő evangélikus egyháztörté-
nész is, aki Luther-szakértőként mondta el a maga véleményét: Eric W.  Gritsch 
Ausztriában tarto  egy előadást.237 Az előadásban  Gritsch Ordass teológiáját 
a klasszikus lutheranizmusban gyökerezőnek lá a a, amely „megigazulás és 
megszentelődés kölcsönös erejének ragyogó példája”.238 Ugyanakkor kiemelte 
Ordass nagy „lelki fegyelmét”, és azt mondta róla, hogy erre bizony nem sok 
példa akad a lutheranizmusban. Az előadás legfontosabb gondolata az, hogy 
a magyar ellenálló püspök egész életét és gondolkodását „a Krisztus-követés 
indítéka veze e […]. Ez a követés Krisztus-követés, aki nem más, mint a végtelen 
szeretetben elfátyolozo  Isten. Egyetlen Ordassról szóló megszólalás sem megy 
el amelle , hogy ő mindenekelő  Urának hű tanítványa volt. Tudta, hogy a 
Krisztusban elrejtőzö  Isten vele a szenvedésben találkozik, és a szenvedést 
egy jobb jövő vidám megvallásává lehet tenni.”239

Az  Evangélikus Theologia főszerkesztője

Ennek a lapnak, vagy ahogy eredetileg nevezték, „körlevélnek” a megjelentetését 
a Budapesti Evangélikus Egyházmegye Lelkészegyesülete 1946 adventjén határozta 
el. Ekkor bocsáto ak ki egy körlevelet, amelyben egy „theologiai munkaközös-
ség” létrehozásáról szóltak. E munkaközösség legfontosabb feladatául azt a célt 
jelölték meg, hogy „gyűjtse össze theologiai problémáinkat, dolgoztassa fel, 

 235 Uo. 5. o. 
 236 Uo. 6. o. 
 237  G 2001.
 238 Uo. 13. o. 
 239 Uo.  Gritsch ezen a ponton utalt T 1990, 212. o. 
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jelentesse meg, indítson havi theologiai folyóiratot”.240   Kapi Béla akkori vezető 
püspök egy ad hoc jellegű sajtómegbeszélésen már a gyakorlati megvalósítás 
módozatait is határozatba foglalva ado  szabad utat a vállalkozásnak. Az 1947 
tavaszára terveze  egyetemes közgyűlési engedélyeztetés megelőlegezésével 
a lapot még Ordass nagy külöldi útja elő  elindíto ák. A lap főszerkesztője 
Ordass Lajos, felelős szerkesztője   Scholz László le . 

Az első számhoz Ordass Lajos írt mintegy hangütésszerű bevezetőt Evan-
gélikus egyházunk pásztoraihoz címmel. Ebben elmondta, hogy az egyháznak 
küldetéséből fakadóan reagálnia kell a világban folyó munkálkodásra: „A ma 
jelszava: A világ, a nemzetek, az ember újjáépítése. Ezt az újjáépítést Isten pa-
rancsa alapján csak az egyház végezheti. Ebből fakad az a mérhetetlen súlyú 
feladat, amely ma az egyházra nehezedik.”241 Az egyház akkor lesz „sikeres”, 
ha az élet egyetlen forrásába, Isten igéjébe történő belemélyedéssel végzi ezt 
a munkát. A Biblia és az ezen alapuló evangélikus hitvallási iratok, illetve az 
ezeket helyesen magyarázó munkák segíthetik ezt a célt. Ordass i  egyszerre 
utalt az „evangélikus katedrák és lelkészi munkaasztalok” által létrehozo  
eredményekre. Az a tény, hogy a  Magyar Luther Társaság elnökeként saját maga 
biztosíto  lehetőséget ennek az új lapnak, előjelezte azt, hogy a mérce egyszerre 
lesz biblikus-reformátori és hitvalló.   Scholz László már említe  visszatekintésé-
ben ugyanezt így fogalmazta meg: „A szükséglet hitre hív! Mi a hit?  Luther 
egyszer így mondja: ire in caliginem. Menjünk bele mi is a homályba! Ahány 
feladatunkat megoldo uk, annyi csillag gyúl ki a sötétben. És még valamit. 
Mennél sűrűbb a köd közö ünk, annál hangosabban szólongassuk egymást! 
És a visszhang ki ne haljon.”242

Az  Evangélikus  eologia 1947-ben megjelent hét, illetve 1948-ban megjelent 
három számát végigolvasva a szerzők és a témák alapján elmondható, hogy 
rendkívül széles spektrumú lap volt. A szerzők a legkülönbözőbb oldalakról 
érkeztek, a témák pedig egyszerre igyekeztek magas szintű elméletiséget és 
ugyanakkor gyakorlatiasságot közvetíteni. A teológiai tisztánlátás megőrzése 
  Scholz László feladata le . A lapban    Dezséry László saját rovatot kapo  Tájékoz-
tató címszó ala . Ez azért történt így, mert neki előzőleg volt egy  Tudományos 
Tájékoztató című kiadványa, amelyet éppen az új lap kedvéért szünte ek meg. 
   Dezséry László könyvismertetéseket, de önálló tanulmányt is írt az  Evangélikus 
 eologiába.243 Az első könyvismertetések közül ke ő is foglalkozo  a keresztség 
témájával. Az első  Zulauf Henriktől A keresztség szentsége. Ez a Szentírás és az 
evangélikus hitvallási iratok megvilágításában szólt a keresztségről. A másik 

 240  S 1947a, 2. o.
 241 O 1947, 1. o. 
 242  S 1947a, 3. o. 
 243    D 1947. 
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pedig  Victor Jánostól A keresztség szimbolizmusa címmel jelent meg. Mindkét 
ismertetés az első lapszámban jelent meg. 

A könyvismertetés rovatban egyszerre szólalha ak meg    Dezséry László 
későbbi ellenfelei és harcostársai is.   Bo a István (1918–1999),   Raff ay Sándor, 
 Pósfay  György (1911–),  Leskó Béla,  Vajta Vilmos,   Wiczián Dezső (1901–1961), az 
akkor még Budapesten élő norvég Bernhard  Seland éppen úgy publikálha ak 
i , mint a későbbiekben a fentiek rovására túlzó szerephez ju ato    Groó Gyula, 
  Benczúr László,   O lyk Ernő.   Groó Gyula és   Benczúr László ebben az időben 
még nem muta ák a későbbi korszakukra olyan jellemző egyoldalúságot. Ez azt 
jelente e, hogy akkor még nem dicsérge ék egyoldalúan sem a hazai református 
egyházat, sem Karl   Barth svájci református teológust. Egyiket sem ajánlo ák 
abszolút példaképként. Ugyanígy nem volt még jellemző rájuk az sem, hogy a 
magyar evangélikus egyház akkori közelmúltját expressis verbis elítéljék, eset-
leg egyfajta túlzo  antikatolicizmust erőltessenek. Végül saját koruk politikai 
és egyházi ado ságairól sem csak az egyoldalú elismerés hangján szólaltak 
meg.   O lyk Ernőre – hozzájuk hasonlóan – szintén az volt a jellemző, hogy ő 
is igyekeze  árnyaltabban fogalmazni. 

Magában a lapban pedig a biblikus-reformátori-hitvalló vonalhoz tartozók 
melle  szóhoz juto ak az ébredés emberei, a hívő liberalizmus képviselője, 
  Ferdinánd István (1911–1992) és mindazok, akiknek az egész közösséget érintő 
mondanivalójuk volt. Jelentős helyet kaptak a külöldiek. Elsősorban neves 
skandináv teológusok, köztük a nagy Anders  Nygren (1890–1978). Nagy teret 
szenteltek a norvég és német egyházi harc kérdéseinek, valamint a svájci val-
lásos szocializmus jelentős képviselőjének, Leonhard  Ragaznak (1868–1945). Sőt 
éppen    Vető Lajos tolmácsolásában az amerikai vallásosság elemzésére is sor 
került a lapban.244

Az egész lap profi ljáért azonban egyértelműen   Scholz László szerkesztő vállalta 
a felelősséget. Ő szigorúan az evangélikus teológia vonalához tartva maga jelölte 
meg azokat a témákat, amelyek a lapban helyet kapha ak. Célként „a magyar 
evangélikus lelkészi kar továbbképzését” jelölte meg, hozzátéve, hogy ez teológiai 
munkák olvasása nélkül nem valósítható meg. Arra a kérdésre, hogy miben kell 
képezni a lelkészeket, a következő választ adta: kétféle teológiai problémakör 
van. Az egyik megoldásához elegendő „az az alapvetés, melyet a theologus évek 
ala  kaptunk”. Viszont vannak olyanok, amelyekkel szüntelenül foglalkozni 
kell. Ez utóbbi témák szolgálatába kívánta a lapot állítani. Négy dolgot neveze  
meg, amely nélkül a lelkészek nem tudják a munkájukat elvégezni. Az első a 
magyarázatos Újszövetség pótlásaként kiadásra kerülő kommentársorozat. „A mai 
lelkésznemzedék vágyik arra, hogy jó bibliamagyarázat legyen a prédikációja, és 

 244  V 1947.
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ezért az exegetikai továbbképzést az első helyen kívánja.”245 A második egy evan-
gélikus dogmatika. „A mai lelkész biztonságosan szeretne járni-kelni az egyházi 
tanítás birodalmában; szívesen olvasná magyarul egyházunk hitvallási iratait, 
és kész volna egy rendszeres, átfogó theologiai mű hűséges tanítójává lenni élete 
végéig.”246 A harmadik és negyedik dolog, amire szükség le  volna, egy szertar-
táskönyv (agenda), illetve egy egységes, az egész egyházban bevezetésre kerülő 
énekeskönyv. E két utóbbiról azonban azt mondta, hogy ezek megvalósításába csak 
akkor szabad belefogni, ha az exegetikai és dogmatikai alapok már tisztázo ak. 

A lap beindítása elő  megszondázták az érdeklődőket, hogy milyen témákról 
szeretnének a lapban olvasni. Két tágabb problémakört jelöltek meg a hozzászó-
lók: az egyik az egyházról szóló tanítás, a másik az eszkatológia. Az előbbibe 
 Scholz szerint beleérthető az egyház fogalma, az igehirdetés, az evangélizáció, 
a keresztség és az úrvacsora, a papi hivatal és az egyetemes papság, az egyház-
tagság, az egyházi reformok, a hitoktatás, a konfi rmáció és az egyházfegyelem 
kérdése is. Az utóbbiba viszont nemcsak a végső dolgokról szóló tudás, hanem 
az egész világnak és benne az egyház egész életének üdvtörténelmi keretbe tör-
ténő beágyazo sága is beletartozik. A fentieken kívül adva voltak még egyéni 
kérdésfelvetések, amelyekben az azokat feltevő személyek tisztán kívántak látni. 
Ezek közö  szerepelt a hamartiológia (a bűnről szóló tanítás), a bűn és betegség 
kapcsolata, a megtérés, a megigazulás. Ezt köve ék a satanológia kérdései, a 
lelkiismeret, a házasság, a spiritizmus, a szocializmus mint teológiai kérdések. 
Végül, de nem utolsósorban, sőt állandóan visszatérő jelleggel egyháztörténelmi 
kérdések, és mindenekölö   Luther. A vezérelv   Scholz szerint: „Az igazságot 
kell keresnünk, és arra törekednünk, hogy az igazság közelében a különféle 
theologiai iskolák képviselői egymáshoz is közelebb jussanak.”247

  Scholz László fenntarto a magának azt a jogot, hogy ado  esetben korrigálja 
a lapban megjelent, de a lutheri teológia szempontjából vitatható állításokat. 
Ez történt   Grünvalszky Károlynak a feloldozásról szóló, két egymást követő 
lapszámban megjelenő tanulmánya kapcsán.248   Benczúr László, az  EVT későbbi 
főtitkára a holland  Visser ’t Hoo  Az egyház nyomorúsága és dicsősége című ta-
nulmányát ismerte e. Ezt követően   Scholz tanulmány alakban jelente e meg 
egy azonos címmel tarto  előadását.249 Ugyanígy hangsúlyt helyeze  arra, 

 245  S 1947b, 2. o.
 246 Uo. 
 247 Uo. 3. o. 
 248   Grünvalszky Károly tanulmányai az  Evangélikus  eologia 1., illetve 2. számában jelentek 
meg, a 4–22., illetve a 4–9. oldalon.  Scholz hozzászólása a lap 5. számában a 23–26. oldalon jelent 
meg Rövid hozzászólás a feloldozás kérdéséhez címmel. Ugyanezt a tanulmányt    Raff ay Sándor is 
bírálta ugyanebben a számban A feloldozás kérdéséhez címmel (16–23. o.).
 249  Visser ’t Hoo  írása ugyanezzel a címmel magyarul is megjelent  Victor János fordításában 
(V ’ H 1946).  S 1947c. 
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hogy a nem evangélikus szerzők munkáiról szóló recenziókat a lutheri teológia 
szemszögéből vegye nagyító alá. Teret ado  az evangélikus mariológiának, az 
ökumenikus kérdéseknek. Megszólalha ak az egyházjogászok, és neves egy-
háztörténészek írha ak összefoglalókat. 

Mivel a lap rendkívül nehéz körülmények közö  születe  meg, ezért gondolni 
sem lehete  arra, hogy a lapkiadáson kívül esetleg könyvkiadásra is vállalkoz-
zanak. Az Ordass által szerze  4500 forintos külöldi segélyből és a kizárólag a 
   Dezséry által szerkeszte  Tájékoztató című rovatnak ado  2000 forintos állami 
segélyből kelle  gazdálkodniuk. Ezért az 5. számban   Grünvalszky Károly Nyílt 
levéllel fordult az egyetemes felügyelőhöz, püspökökhöz, lelkészekhez és az 
újság-, illetve könyvkiadással foglalkozó egyházi fórumokhoz. A felhívásban 
megpróbálta megfogalmazni, hogy hogyan lehetne rentábilissá tenni nemcsak 
az  Evangélikus  eologia című lapot, hanem a belőle majd kisarjadó egyéb 
munkaágakat. A lapot olyan orgánummá akarta fejleszteni, amely „minden 
theologus [sic!] munkájára számot tart, és a hitvallásosság és tudományosság 
szempontja ala  egy munkaközösségbe akarja hozni valamennyit […]. Az bizo-
nyos, hogy célkitűzésénél és szempontjánál fogva alkalmas arra [az  Evangélikus 
 eologia], hogy mindnyájunkat egybefogó szervvé legyen.”250

Ordass a külöldi útja idején igyekeze  fi nanciális alapot teremteni arra, 
hogy a lap a továbbiakban is megmaradhasson, sőt esetleg terjeszkedhessen. 
Nemcsak a külöldi segélyre számítha ak, hanem az egyházon belülről is 
érkeztek támogatások. A lap egyes számainak a végén mindig közölték, kik 
azok a magánszemélyek és melyek azok a gyülekezetek, amelyek segítséget 
nyújto ak egy-egy szám megjelenéséhez. A támogatások azt muta ák, hogy 
az adományozók fontosnak tarto ák a lap fennmaradását, egyetérte ek annak 
teológiai és szellemi színvonalával, és a jövőben is igényt tarto ak a munkájára. 

 250   G 1947.
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AZ EVANGÉLIKUS EGYHÁZ KÜLFÖLDI 
KAPCSOLATAI ORDASS ELSŐ AKTÍV 
PÜSPÖKI SZOLGÁLATA IDEJÉN

1945–1948

Újrainduló ökumenikus kapcsolatok 1947. 
február 23-áig, Ordass „hosszú” külföldi útjáig

A II. világháború befejeződése után a győztes hatalmak – elsősorban az Ame-
rikai Egyesült Államok – kezdeményezésére nagyon hamar megkezdődö  a 
keresztyén egyházak, illetve az alakulóban lévő világszervezetek kapcsolatke-
resése. Az egyházi kapcsolatok megújítása a feszült politikai helyzet oldódását 
is kívánta szolgálni. A kapcsola eremtés nyugatról jövő lelki, szellemi és anyagi 
természetű segítséget is eredményeze .

A magyarországi protestáns egyházak – szembesülve a háborús veszte-
ségekkel és saját korlátaikkal a károk egyedül történő megoldását illetően – 
visszaemlékeztek az I. világháborút követő, hasonlóan nehéz helyzetükre. 
Akkoriban az amerikai egyházak révén juto ak hatalmas méretű segítséghez. 
Az I. világháborút követően, egészen a II. világháború megkezdődéséig éppen a 
segélykapcsolatok veze ek a különböző egyházi világszervezetek gondolatának 
a felvetéséhez is. A világháború befejeződése pillanatában a svájci Gen en már 
működtek azok az irodák, amelyek az 1947 júliusában a svédországi Lundban 
megalakult   LVSZ, illetve az 1948 augusztusában a hollandiai Amszterdamban 
megalakult  EVT már működő szerveinek voltak tekinthetők. 

A Magyarországi Evangélikus Egyház számára a fenti két alakulóban lé-
vő szervezet jelente e a kiindulópontot a kapcsolatok újraindításához. Az 
 EVT-vel való kapcsolatot a Magyarországi Református Egyházzal (MRE), illetve 
az  Ökumenikus Bizo ság más egyházakhoz tartozó tagjaival együ  kívánták 
megújítani. Magyarországon az  Ökumenikus Bizo ság volt az a szerv, amely a 

Ordass 01.indd   124Ordass 01.indd   124 2012.11.12.   12:02:262012.11.12.   12:02:26



125

Az evangélikus egyház külöldi kapcsolatai Ordass első aktív püspöki szolgálata idején 

Gen en székelő Ökumenikus Egyháztanács hivatalos partnerszervezetének volt 
tekinthető. Az  Ökumenikus Bizo ságot abban az időben ke en,  Ravasz László 
dunamelléki református püspök lelkész-elnöki, illetve báró  Radvánszky Albert, 
az evangélikus egyház egyetemes felügyelője világi elnöki minőségben együ  
veze ék. Ordass Lajos püspökké választása után elődje,  Raff ay  Sándor helyét 
 foglalta el ebben a bizo ságban.  Raff ay  Sándor bányai  evangélikus egyházkerü-
leti püspök volt az a személy, aki a 20. században a Magyarországi Evangélikus 
Egyház külöldi kapcsolatait megszervezte, elindíto a, majd hivatalos szintre 
emelte.251 Ordass azonban már előzőleg is, 1945. április 30-án az evangélikus 
egyház által kijelölt tagként részt ve  az  Ökumenikus Bizo ság ülésén. 1945. 
szeptember 26-án – tehát beiktatása elő  egy nappal – még távollétében mél-
ta ák Ordass Lajost ebben a külöldi kapcsolatokkal foglalkozó szervezetben. 
 Ravasz László azt mondta róla: „…egész addigi munkája nyilvánvaló a bizo ság 
minden tagja elő . Személyes kapcsolataival a múltban is nagy eredményeket 
ért el az ökumenikus szolgálat terén, különösen a skandináv egyházakkal való 
viszonylatban.”252 Ugyanezen a bizo sági ülésen az is tisztázódo , hogy tizenegy 
egyház, illetve szervezet egy harminctagú segélybizo ságot fog létrehozni, 
amely a segélyek szétosztását fogja koordinálni. A következő egyházak, illetve 
szervezetek delegáltak létszámuknak megfelelő számú tagot ebbe a bizo ságba: 
református, evangélikus, görögkeleti, unitárius, baptista, metodista egyház, az 
 Üdvhadsereg, továbbá a Keresztyén Ifjúsági Egyesület (  KIE), a  Keresztyén Leány-
egyesület (Kele) és a  Keresztyén Diákszövetség (KDSZ).

Hónapokkal azelő , hogy Ordass Lajos püspökként bekapcsolódo  volna az 
 Ökumenikus Bizo ság munkájába,  Ravasz László és  Radvánszky Albert Ünnepi 
nyilatkozatot (Solemn Declaration) bocsáto  ki. Az 1945. április 23-ai keltezésű 
iratot „első életjelként” nemcsak a fent említe  két szervezetnek, hanem kül-
öldi egyházaknak is megküldték.253 Az Ünnepi nyilatkozat Istent a történelem 
egyetlen Uraként vallo a meg. Mély bűnbána al emlékeze  a múlt bűneire, és 
kifejezte bizalmát egy békés jövőben. Legfontosabb feladatnak a „törmelékek 
eltakarítását” és „a munka megindítását” jelölte ki. Ennek legfőbb feltételéül 
„Krisztus teste egységének a helyreállítását” nevezte meg. Elismerte, hogy ezen 
a téren a jelen nemzedékének nehezebb a feladata, mert „[n]emcsak az örök 
evangéliumot kell hirdetnie, hanem helyre kell állítani a jelszavakká torzíto  
és lejárato  keresztyén igazságok hitelét is. A keresztyénség szólamból és cé-

 251 B Enikő:    Raff ay Sándor és a külöldi egyházi kapcsolatok. Kézirat. 2006. 
 252 Jegyzőkönyv az  Ökumenikus Bizo ság 1945. szeptember 26-án Budapesten tarto  üléséről. 
EOL DiEEK 21. d. 1217/1945. sz. irat. 1. o. 
 253 Az  Ökumenikus Bizo ság Ünnepi nyilatkozata (Solemn Declaration). EOL DiEEK 21. d. 
272/1945. 
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gérből váljék újra éle é és igazsággá. Legyen azzá, amivé isteni Ura rendelte: 
sóvá, világossággá, kovásszá és hegyen építe  várossá.”254

Az Ünnepi nyilatkozat megjelenését követően hamarosan megérkeze  Ma-
gyarországra az  Egyházak Világtanácsa Újjáépítési és Egyházak Közö i Segély-
osztályának kérdőíve, amely tizennégy pontban kért részletes információkat az 
egyházak háború utáni lelki, szellemi és materiális állapotáról. A kérdőív elején 
azt tisztázták, hogy „Az egyházi élet és a keresztyén intézmények újjáépítése 
[…] az egész ökumenikus közösség feladata.”255 A tizennégy pontban a lelké-
szek létszámára, helyzetére, a teológiai képzésre, a gyülekezetek állapotára, az 
egyházi épületek helyzetére, esetleges egyetemes pénzalap létére, a belmissziói 
és a szociális munkára, az evangélizáció, a keresztyén irodalom és az i úsági 
mozgalmak helyzetére, az egyházi iskolák, külmissziói egyesületek működésére 
kérdeztek rá. Az utolsó három kérdés a külöld felé irányuló esetleges segély-
munkára, keresztyén nevelési központok létére vagy nemlétére, illetve egyéb 
tervekre és javaslatokra vonatkozo . 

Az  Ökumenikus Bizo ság a Gen ől jö  kérdőívet megküldte az összes ma-
gyarországi evangéliumi tagegyháznak azzal a kéréssel, hogy minden egyes 
gyülekezet, intézmény, iskola és egyéb szervezet a legrészletesebben válaszolja 
meg azt. A Dunáninneni Evangélikus Egyházkerület akkori püspöke,  Kuthy 
Dezső a maga részéről az Egyéb javaslatok címszó ala  az egész világon össze-
gyűjtö  off ertórium meghirdetését, illetve a tagegyházak lelkészei számára 
közös nyugdíjintézetet és tisztességes nyugdíjat kért. A protestáns evangéliumi 
egyházak részéről beérkeze  jelentéseket először minden tagegyház egyedül 
dolgozta fel, majd az  Ökumenikus Bizo ság egyesíte e azokat, és egyházankénti 
felsorolásban kiküldték Gen e. 

1945 decemberében Oliver  Beguin, a genfi  segélyközpont egyik vezetője se-
gélyküldeménnyel érkeze  Magyarországra. Ekkorra már létrejö  a kapcsolat 
Nils  Ehrenstörmmel, az  EVT Tanulmányi Osztálya igazgatójával is. Remény 
nyílt arra is, hogy a teológiai munka koordinálására vonatkozóan is megin-
dulnak az egyeztetések. Az addigi erőfeszítéseknek köszönhetően és a további 
együ működésben reménykedve a magyarországi evangéliumi egyházak újra 
felfedezték az ökumené fogalmát, és egyre többet beszéltek ennek áldásairól: 
„Ránk nézve életkérdés, s még ennél is több: hivatáskérdés, hogy megtanuljuk, 
mi az ökumené, s hitben és engedelmességben, ihletésben és munkában kivegyük 
belőle a részünket”256 – írta  Ravasz László.

Az  Ökumenikus Bizo ság 1946. március 19-én tarto  ülésén Ordass Lajost és 
 Victor Jánost arra kérték fel, hogy készítsenek el egy szózatot, amely egyszerre 

 254 Uo. 2. o. 
 255 Kérdőív az egyházak szükségleteiről. EOL DiEEK 21. d. sz. nélkül. 
 256 R 1946.
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mutatja be magát a bizo ságot, és ugyanakkor annak nevében programot ad a 
hazai és külöldi tagegyházaknak és az  EVT megfelelő szerveinek a színe elő  
is. Ez a szózat 1946. április 1-jén el is készült. Nem tudjuk, hogy Ordass Lajosnak 
juto -e egyáltalán szerep az irat megfogalmazásában, az azonban bizonyos, 
hogy a Szózat végül  Victor János neve ala  jelent meg. 

Az iratban a bemutatkozás után a keresztyén útkeresés, a bűnbánat szava, az 
akkori magyar valóság ábrázolása és a keresztyén egyházak készséges együ mű-
ködési szándéka jelenik meg. A gazdasági élet bajai, a művelődés kérdései, a család 
mint ado ság, a más nemzetekhez való viszony, végül pedig követelményként az 
egyházi élet megújulása szintén helyet kap a Szózatban. Annyi bizonyos, hogy az 
irat a tartalmát illetően csírájában mindazt tartalmazza, amit később  Bereczky 
Albert és társai egyoldalú és sarkíto  módon képviseltek a maguk keskeny út 
teológiájának kifejtése során.257 A később unalomig ismételt tételek a magyarság 
– benne a keresztyén egyházak – kollektív bűnösségéről, a tisztesség elveszté-
séről, amelynek következményeként a magyarságnak és a keresztyénségnek le 
kell mondania saját sorsának alakításáról, illetve a prófétai szolgálatról, szintén 
felfedezhetők az iratban. Ordass Lajos ilyen egyoldalúságokhoz soha nem adta 
volna a nevét. Ami pedig az iratnak a Szovjetunióval foglalkozó részeit illeti, 
azzal Ordass Lajos szintén nem érthete  egyet. Ő már 1945 végén tisztában volt 
azzal, hogy Magyarországon tulajdonképpen egyik diktatúra válto a a másikat. 
Annak idején így írt erről: „Az üldözőbe ve  és leküzdö  jobboldali diktatúra 
helyébe a baloldali diktatúra lépe  féktelen hatalommal. Szabad egyének teljes 
lelkű szolgálatba állására számítani aligha lehet jogunk, amikor a szabadsággal 
összeegyeztethetetlen szolgalelkűséget intézményesen fejlesztik. Ez nemcsak 
népünk anyagi javainak sérelmét jelenti, hanem, ami ennél veszélyesebb, a meg-
ado  példák nyomán mind általánosabb lesz az anyagi javak hűtlen kezelése, 
és megdöbbentő arányokban hatalmasodik el legdurvább alakjában a lopás. Az 
ország mindenü  romokat tár elénk, de ezek eltüntetése reménytelen, hiszen 
annyira mélyre szállt vagy egészen kivesze  a munka erkölcse.”258

Az  Ökumenikus Bizo ságnak sikerült a munkát beindítani, a külöldi kapcso-
latokat megteremteni, a kérdőíveket kiküldeni, majd azokat összesítve Genfnek 
megküldeni. A következő lépés, amelynek következnie kelle , egy hivatalos 
személynek hazánkba történő látogatása és részletes beszámolója volt. Ezt 
Stewart W.   Herman Magyarországra jövetele és az általa írt jelentés valósí-
to a meg. 1945 májusától működö  az a nemzetközi evangélikus segélymoz-
galom, amelynek titkársága Gen en székelt, de legfőbb mozgatói amerikaiak 
voltak mind anyagi, mind személyi tekintetben. Stewart   Herman, Sylvester 
 Michelfelder, Howard  Hong és mások az amerikai  YMCA mozgalom égisze 

 257 A Szózat szövege. EOL DiEEK 21. d. 877/1946. sz. 
 258 Ordass Lajos nyílt levele. 1945. november 8. EOL DiEEK 21. d. 1225/1945. sz. 2. o. 
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ala  kezdték meg ezt a munkát. Ezek a személyek mind az  EVT-vel, mind az 
  LVSZ-szel szoros kapcsolatokat tarto ak.259 A kapcsolatok igazi helyreállítását 
viszont az egyes hazai protestáns felekezetből egy egyházi vezető kimenetele 
jelente e volna. A Magyarországi Evangélikus Egyház és maga Ordass Lajos is 
az  Ökumenikus Bizo ságban történő együ működés melle  ezt a lehetőséget 
mindig szem elő  tarto a.

A magyarországi egyházak helyzete 
a  Herman-jelentés tükrében

A  Herman-jelentés azért nagyon fontos, mert a II. világháborút követően ez 
az egyik legfontosabb összefoglalás, amely nemcsak az akkori evangélikus 
egyház, hanem a református, sőt két szabadegyházi közösség (a baptista és a 
metodista) helyzetéről is részletes tudósítást ad.260 A másik érdekessége ennek 
a jelentésnek az, hogy a korabeli nemzetközi és magyar történelmi és politikai 
helyzetet is részletesen elemzi. Ennek alapján ad egyfelől reális helyzetfelmé-
rést, másfelől pedig egy erős belső összefogást és ugyanakkor külső segítséget 
is feltételező jövőképet.

Stewart W.  Herman az  Egyházak Világtanácsa Helyreállítási és Egyházközi 
Segély Osztálya megbízásából utazo  Magyarországra, hogy személyes tapasz-
talatokat gyűjtsön.  Herman egyébként az USA Egyesült Lutheránus Egyházának 
(United Lutheran Chur  in America) tisztségviselője volt. 1946 októberében és 
novemberében négy hetet töltö  Magyarországon. A három legnagyobb ma-
gyarországi történelmi egyház (római katolikus, református és evangélikus), 
továbbá az úgyneveze  szabadegyházak egyaránt érdekelték. 

 Herman elsősorban az ország általános politikai, gazdasági és erkölcsi ál-
lapotát kívánta felmérni. Ezekből akart összefoglaló véleményt kialakítani és 
iránytűt adni a segítség különböző formáit meghatározni kívánó nemzetközi 
egyházi szervezeteknek és az Európában és Amerikában lévő nemzeti egyhá-
zaknak is. Információit egyházi és világi vezetőkkel történő találkozásokon, 
továbbá az ország különböző részein található gyülekezetekben és intézmények-
ben gyűjtö e össze. Református részről  Pap László (1908–1983) volt az a személy, 

 259 S–K–H 1997, névmutató. 
 260 Az ELCA Chicagóban található Központi Levéltárában (CAELCA) végze  kutatások során 
három levéltár anyagát kuta am 2003-ban. Egyfelől az ún. National Lutheran Council (NLC) 
iratanyagát, amelyet 1918. szeptember 6-án alapíto ak nyolc lutheránus egyháztest összeolva-
dásával, és amely 1966-ig működö . Azután az ún. United Lutheran Church in America (ULCA) 
dokumentumait vizsgáltam át. Ezt a szervezetet 1918. november 11-én alapíto ák. Végül néhány 
ELCA-anyagot is lá am. A  Herman-jelentés az ULCA-anyag 4/2. 74. d. pontja ala  található.
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akivel állandó kapcsolatban volt útja során. Ő volt akkoriban a magyarországi 
 Ökumenikus Helyreállítási Bizo ság titkára. 

 Herman jelentése a következő pontokból állt: „Anyagi helyzet, az egyházi 
iskolák helyzete, keresztyén intézmények és női munka, egyházi és politikai 
helyzet, politikai és/vagy lelki megújulás, orosz szerepvállalás, és következteté-
sek.”261 A jelentéshez üggelékként csatolt egy  Tildy Zoltánnal készült interjút, 
amely a Magyar Köztársaság akkori elnökének az  EVT-hez intéze  üzenetét 
is tartalmazta. 

Ez a jelentés azért rendkívül fontos, mert egy – az amerikai demokráciából érke-
ze  – hívő ember szemével fi gyelte a magyarországi egyházak és az ország akkori 
helyzetét. Több mint egy évvel a háború befejezése után az általános helyzetről 
úgy fogalmazo , hogy „Magyarország háború és béke különös világában él”.262 
A háború mindenen rajta hagyta a maga nyomát, az épületeken, az embereken, 
a gazdasági, pénzügyi, politikai és biztonsági körülményeken. Az egyházaknak 
ebben a helyzetben kell újraindítani és folytatni a maguk munkáját. Külső segít-
ségre nagy szükségük van. A látogatás pillanatában már svéd, dán, svájci segélyek 
érkeztek be. A látogatás ideje ala  futo ak be az első amerikai segélyszállítmányok 
is. Ennek a segélynyújtásnak a mértékéről  Herman azt írta, hogy az I. világháborút 
követő időszakban volt ekkora méretű nemzetközi segélyezés.

A jelentésből az is kiderül, hogy az egyházi szerveknek nyújtandó segítséget 
két oldalról is meglehetős ellenszenv kísérte. Egyfelől a magyar kormányzat 
bizonyos köreiből, másfelől a szovjet katonaság részéről is nehezményezték azt, 
hogy az egyházak irányítják a segélyek elosztását. A Szovjetunióban már évtize-
dek óta ismeretlen volt az egyházaknak ilyen mértékű közvetlen bekapcsolódása 
a társadalom életébe. A nyugati segélyszervezetek azonban jobban bíztak az 
egyházak által történő továbbításban. Az volt az egyezség, hogy a protestán-
sok számára beérkező segélyekből a református egyház 73, az evangélikus 21, 
a baptista egyház 3, a metodista egyház 1 százalékban részesül. Ugyanakkor 
bizonyos együ működés adva volt a katolikus és protestáns segélyszervezetek 
közö . A nyugati egyházi segély ilyen módon történő érkezése csak nehezíte e 
azoknak a terveknek a megvalósulását, amelyeket kommunista oldalról Ma-
gyarországnak a szovjet érdekszférához történő kapcsolása tekintetében sző ek. 

 Herman látogatása idején már érezhetők voltak olyan tendenciák is, amelyek 
az oktatás 1948-ban bekövetkeze  állami monopolizálása irányába muta ak. 
Azonban 1946 végén erre még sem politikai ereje, sem anyagi eszközei nem 
voltak az akkori baloldalnak. Szövetségeseik pedig még nem muta ak hajlan-

 261 H jelentéséből az első témával a jelentés 2–5., a másodikkal az 5., a harmadikkal a 
8–10., a negyedikkel a 10–13., az ötödikkel a 13–16., a hatodikkal a 16–19. oldalak, az összegzéssel 
a 19–21. oldalak foglalkoznak.
 262 Stewart W.  Herman jelentése. CAELCA ULCA 4/2. 74. d. 2. o. 
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dóságot arra, hogy az iskolarendszeren alapvetően változtassanak. Így az egy-
házak kezén lévő iskolák egyházi, állami és külöldi segítséggel próbálták újra 
megteremteni a tanítás külső és belső feltételeit. Mérhetetlen erőfeszítésekkel 
sikerült az iskolák újraindítása. 

Az összefogás fokozta az egymáshoz tartozás érzését is. Erről  Herman a 
következőket írta: „Ordass püspök mesélte, hogy a felekezeti iskolákba beirat-
kozo ak létszáma nagyobb, mint valaha, és a magyar szülők ragaszkodnak az 
iskolák fenntartásához. Sok félig elpusztult közösségben az iskolák renoválása a 
templommal együ  történik a gyülekezetek önfeláldozó segítségével, akik érzik 
a közösségi nevelés iránti új felelősség értelmét. A közvélemény azt tartja, hogy 
az államnak biztosítania kell a pénzt saját iskolaépületeinek helyreállítására, 
az egyházi iskolák azonban magához a néphez tartoznak. A gyermekek rend-
szeresen visznek maguknak fűtőanyagot, hogy az osztályokban lévő kályhát 
táplálják, feltéve, hogy az ablakok sértetlenek.”263 

Az egyházak kezében lévő intézmények – kórházak, árvaházak és egyéb 
létesítmények – nagy lelkesedéssel, bár szerény anyagi lehetőségekkel munkál-
kodtak. A nők közö  újraindult munka nemcsak a női lakosság több mint 50 szá-
zalékát kitevő, nemi erőszakot szenvede  asszonyokra és leányokra koncentrált, 
hanem a legkülönfélébb lehetőségeket (kézimunkázás, szövés, álla enyésztés) 
is megpróbálta kihasználni és kamatoztatni. 

A  Herman-jelentés részletesen foglalkozo  az egyházak és az állam viszo-
nyának a kérdésével is. Elmondta, hogy a öldosztás révén az egyházak szinte 
lehetetlen helyzetbe kerültek, ennek ellenére az esetek nagy részében nem az 
erről szóló törvény, hanem annak embertelen végrehajtása ellen tiltakoztak. 
 Herman az 1945. március 17-én az  Ideiglenes Nemzeti Kormány által kibocsáto  
600/1945. M. E. számú rendelet következményeire gondolt, amelyet azután az 
1945. évi VI. törvénycikk szentesíte .

Jó és rossz tapasztalatok tömege volt adva egymás melle  abban az időben. 
Egyfelől o  volt az a jó tapasztalat, hogy az állam a három nagy történelmi egyház 
egy-egy templomának helyreállítási költségeit teljesen magára vállalta. Az esz-
tergomi bazilika, a debreceni református nagytemplom és a budavári evangélikus 
templom ennek a felajánlásnak köszönhe e újjáépítését. Más, kevésbé kiemelt 
helyeken lévő egyházi épületek helyreállításánál is érkeze  segítség állami oldal-
ról. Az úgyneveze  szabadegyházak ezért kérték azt, hogy ők is egyenlő jogokat 
élvezhessenek a három történelmi egyházzal és a zsidó felekeze el együ .

Ugyanakkor olyan jelenségek is mutatkoztak, amelyek arra utaltak, hogy az 
állam segítőkészségét a pillanatnyi politikai helyzet generálja. Látni lehete , 
hogy ez a segítség meglehetősen szűk körű, és a jövő nem lesz problémamentes. 
Már 1946-ban történtek korlátozó intézkedések is úgy az egyházi tömegrendez-

 263 Uo. 6. o. 
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vények, mint az i úsággal történő szabad foglalkozás akadályozása tekinteté-
ben.  Herman szerint némelyek „Gestapo-légkörről” beszéltek, de ezt ő enyhe 
túlzásnak tarto a. Az egyházi vezetők minden következmény nélküli szabad 
véleménynyilvánítása a legkülönfélébb rendezvényeken akkoriban még arról 
győzte meg őt, hogy ezen a téren nincsenek olyan nagy bajok.

Az  EVT küldö ének ugyanakkor tudomásul kelle  vennie, hogy emberek 
tömegei vannak különféle táborokban, letartóztatásban, nehéz körülmények 
közö . Köztük ártatlanok ezrei.  Mindszenty bíboros népszerűségének egyik 
oka éppen az ő védelmükért való kiállása volt. Ezen a ponton egy meghökkentő 
mondat került bele a jelentésbe: „Néhány halálra ítélt protestáns a kivégzés elő  
katolikussá le  a jelenlegi kormánynak a protestáns egyházzal való szövetsé-
ge mia .”264 Néhány valóban botrányos történet keringe  abban az időben az 
országban. Mindez egy olyan pillanatban, amikor a magyar kormány minisz-
terelnöke és a köztársasági elnök is református volt, a kormánytagok többsége 
pedig kommunistákból és reformátusokból állt.265 Ez is feltétlenül feszültséget 
okozhato  egy döntő többségében katolikus országban.

A  Herman-jelentés egyházi szempontból legérdekesebb része az, amit a jelentés 
a protestáns felekezeteken belüli áramlatokról ír. Bár megfi gyelései elsősorban a 
református egyházban lévő helyzetet érintik, azonban a későbbi időszakban az 
evangélikusság körében is felbukkantak hasonló jelenségek. Az  Ébredés Barátai 
elnevezésű csoportról volt szó. Ők  Bereczky Albert és  Békefi  Benő vezetésével – 
az államhatalom abszolút támogatását élvezve – a „kollektív bűnbánat”, valamint 
a „teljes újratájékozódás” jelszavaival kívánták az egyházat elszakítani a régitől 
és valami egészen újba beleállítani. Azok, akik szemben álltak ezzel a vonallal, 
azt hangsúlyozták, hogy a bűnbánat ilyen felfogásából csak egy olyan újratá-
jékozódás fakadhat, amely kadáverengedelmességben gondolkodik a fennálló 
államhatalom irányában, annak kritikátlan dicséretét zengi. Egy ilyen felfogás 
törvényszerű következménye csak a Németországban Hitler hatalomra jutását 
és megerősödését segítő  Deuts e Christen-mozgalomhoz hasonló képződmény 
létrejö e lehete . A református egyházban a  Ravasz László köré csoportosuló 
tömegek próbáltak árnyaltabb teológiai véleményt képviselni. A  Herman-jelen-
tés ezen a ponton ráérezni látszik a vita lényegére és az esetleges veszélyekre. 
Ugyanis nagyon erősen hangsúlyozza azt, hogy milyen nagy szükség lenne 
olyan teológiai könyvekre és szakirodalomra, amelyből ezekről a kérdésekről 
árnyaltabb véleményt kaphatnának a magyar protestáns egyházak képviselői.

A hivatalos jelentés zárórészében összegszerűen fogalmazódtak meg a refor-
mátus, az evangélikus, a baptista és a metodista egyház anyagi szükségletei. Ami 
az evangélikus kéréseket ille e, a mindenü  megtalálható általános kéréseken 

 264 Uo. 12. o. 
 265 S 2001, 147–152. o. 
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kívül – lerombolt templomok, paplakok, iskolák és intézmények újjáépítése – 
három dologra helyeztek különös hangsúlyt. Az egyik az egyházi iskoláknak és 
az azokban szolgáló közel ezer tanárnak a megsegítése. A másik a tankönyvek 
nyomtatásához szükséges papíranyagok biztosítása. A harmadik pedig az egyház-
hoz tartozó intézmények támogatása. Az a tény, hogy a jelentés közölte a baptista 
és metodista egyházak szükségleteit is, azt mutatja, hogy a „beve ” protestáns 
egyházak a felekezetek egyenjogúságáról szóló törvény megszületése elő  – ami 
a következő évben történt – egymás közö  már a gyakorlatban alkalmazták ezt 
a paragrafust.266 

A  Herman-jelentéshez üggelékként csatolták a   Tildy Zoltán köztársasági 
elnökkel készült interjút is. Az interjú elején  Tildy antifasiszta ellenállásáról, a 
 Független Kisgazdapárt alapító tagjaként eltöltö  időszakáról, református lel-
készi szolgálatáról ese  szó. Az  EVT akkoriban még alakuló szerveihez küldö  
üzenetében  Tildy többek közö  a következőket hangozta a: „Meggyőződésem, 
hogy a világrend visszaállítása és az emberiség belső válságának a legyőzése 
csak az Evangélium segítségével lehetséges. Sem az egyes ember, sem az emberi 
társadalom, a népek és nemzetek számára nem létezik az igaz és tisztességes 
békéhez vezető más fejlődési irányvonal, csak az Evangélium útján.”267

 Tildy Zoltánnak ezeket a szavait és az interjú során elhangzo  többi kijelen-
tését összevetve a korabeli magyar politikában és az egyházakban akkoriban 
már jelen lévő, később egyre súlyosabbá váló problémákkal, a következőket 
állapíthatjuk meg. A köztársasági elnök egyfelől nem ado  őszinte tájékoztatást 
a korabeli magyar helyzetre vonatkozólag. Másfelől viszont már akkoriban – 
 Ravasz László személyének és művének őszinte tisztelete melle  és ellenére – a 
 Bereczky és  Békefi  nevével fémjelze , erősen egyoldalú, a baloldali politika 
által később kizárólagosan támogato  vonal melle  kötelezte el magát.  Tildy 
Zoltánnak és a  Független Kisgazdapártnak ez a fajta akkori politizálása és 
egyházpolitikája ellentétben állt mind a magyar nép, mind pedig a keresztyén 
egyházak legelemibb napi és hosszú távú érdekeivel. A vele interjút készítő 
Stewart W.  Herman azonban mindezt még nem ve e észre.

Ami pedig   Tildy Zoltán pártjának, az  FKGP-nek a későbbiekben, különösen 
1947-ben a fakultatív hitoktatás bevezetését célzó terveit, majd 1948-ban az 
iskolák államosítása előkészítésekor, valamint az egyezmények megkötésekor 
tanúsíto  magatartását illeti, szabad úgy fogalmazni, hogy a kisgazda centrum 
régi, konzervatívnak tarto  egyházpolitikájából szinte semmi nem maradt. 
Sőt a párt bizonyos lépéseit nyílt egyházellenesség jellemezte. A párt lapja, 

 266 Az 1947. évi XXXIII. törvényig beve , elismert és el nem ismert felekezetek voltak Magyar-
országon.
 267 Stewart W.  Herman jelentése. II. sz. függelék. Interjú  Tildy Zoltánnal. CAELCA ULCA 4/2. 
74. d. 1. o. 
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a  Kis Újság egyre inkább ennek a tevékenységnek a szolgálatában állt. A mi-
niszterelnökből köztársasági elnökké előlépe    Tildy Zoltán tevékenységéről 
Ordass Lajos személyes tapasztalatok alapján – 1948. június 11-én járt nála egy 
evangélikus delegáció tagjaként – a következőképpen emlékeze  meg: „Ezután 
eljö ünk a ól az embertől, akit Magyarország népe az ország egyik nagyon 
döntő időpontjában szinte páratlan bizalommal ajándékozo  meg, de aki ezt a 
bizalmat nagyon könnyen eljátszo a. Meggyőződésem volt, hogy  Tildy már igen 
régóta nagyon rossz szolgálatokat te  országának és egyházának egyaránt.”268

Ordass nagy külföldi útja 1947. február 23. 
és július 26. közö 

A Magyarországi Evangélikus Egyház első külöldre kibocsáto  emisszáriusát 
csak 1947-ben tudta útjára indítani, éspedig szolgálati idejét tekintve legfi atalabb 
püspöke, Ordass Lajos személyében.269 Az, hogy Ordassra ese  a választás, két 
okkal magyarázható. Az egyik, hogy a Bányai Egyházkerület budapesti szék-
helyével már Ordass püspökségét megelőzően – éppen Raff ay   Sándor püspök 
 szolgálatai révén is – nagyon erőteljesen ve  részt a külöldi kapcsolatok ápo-
lásában. Ezenkívül gyakran vállalta magára a másik három kerület nevében is 
mind a  VKM-mel, mind pedig az egyéb állami szervekkel való kapcsola artás 
(közvetítés és kérvényezés) feladatait. A másik lehetséges okot Ordass növekvő 
külöldi – elsősorban skandináv – kapcsolatai, valamint svéd és német nyelv-
tudása jelenthe e. Azoknak a svéd és egyéb skandináv személyeknek, akikkel 
Ordass 1927–1928-as külöldi útján találkozo , egy része már komoly beosztás-
ban dolgozo . Így remélhető volt, hogy Ordass nyito  ajtókra fog náluk találni 
a magyar evangélikus egyház háború utáni problémáinak feltárása után.

Ordass az egész út folyamán, az utolsó két nap kivételével – amikor is utólagos 
bejegyzésekkel emlékeze  meg az előző két nap történéseiről – naprakészen 
vezete  naplót írt.270 Ez a napló le  az alapja az úgyneveze  rövidebb, ismertebb 
jelentésnek, amelyet egyfelől írásban nyújto  be, másfelől pedig egy gyenesdiási 
konferencián, végül egy Budapesten tarto  egyházmegyei lelkészgyűlésen 
egészében felolvaso . Ordass számításai szerint az akkori evangélikus lelkészi 
karnak legalább a fele az ő szájából hallo a ezt a jelentést.

A rövidebb jelentés nyolc pontban foglalta össze az eseményeket a következő 

 268 O 1985, 307. o. 
 269 B 2001.
 270 O 1985, 201–219. o. I  található a rövidebb írás. A hosszabb tudósítást lásd EOL DOLL 
19. d. 5. cs. Külöldi utazásaim címen. Ez 333 kézzel írt oldal terjedelmű, és 20 oldalas index (név-
mutató) kapcsolódik az anyaghoz.
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címszavak ala : meglátogato  országok; szolgálatok (igehirdetések, előadások, 
írásbeli közlések, egyebek); eredmények (megszavazo  és megküldö  segélyek, 
kilátásba helyeze  segélyek, ösztöndíjak, tanulmányi utak); eredménytelensé-
gek; különböző természetű tárgyalások; a lutheránus világgyűlés; szükségesnek 
látszó intézkedések; anyagi kérdések. A vizit hat országot foglalt magában. Ezek 
a következők voltak: Svájc, Svédország, Egyesült Államok, Norvégia, Dánia, 
Finnország. Ordass tervbe ve e még Izland, Franciaország, Ausztria és Német-
ország meglátogatását, azonban különféle okok mia  ez nem valósulhato  meg.

Az Ordass által a külöldi út során elvégze  szolgálatokat végigtekintve meg-
állapítható, hogy közel száz esetben prédikált, ado  elő, látogato , tájékoztato . 
Eközben nehéz utazásokat kelle  tennie. Volt, amikor éheze , máskor a bőség 
zavarával küszködö . Háromszor kapo  sírógörcsöt, részben a fáradtságtól, 
részben pedig az emocionális érinte ség mia .

Ordass a maga hosszú külöldi útját elsősorban és mindvégig az őt kiküldő 
egyháza megbízásából végze  egyházi szolgálatnak tekinte e, és igyekeze  
politikai természetű dolgokkal nem foglalkozni. Ez természetesen nem mindig 
sikerült neki, hiszen a politika – akkoriban különösen – mindenü  és mindenben 
benne volt. Amikor nem sikerült kitérnie az ilyen jellegű kérdések elől, akkor 
is mindig egyházi emberként, egyházi érdekeket fi gyelembe véve próbált meg 

Ordass a clevelandi (Ohio) gyülekezet tagjaival – 1947. május 11.
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tájékozódni és állást foglalni. Mind a rövidebb, mind pedig a hosszabb be-
számolója tükrözte az ezzel kapcsolatos vívódásait.271 Gen e érkezve például 
azonnal szembesülnie kelle  a csehszlovák–magyar lakosságcsere-egyezmény 
lebonyolítása során előrángato , egyháza és személye ellen irányuló vádakkal 
is. Ezeket igyekeze  cáfolni és megfelelő válaszokat adni rájuk. A dolog még 
az amerikai útján, sőt a lundi világgyűlésen is visszaköszönt.272 Ezek az esetek 
még eltökéltebbé te ék a tekintetben, hogy megfelelő egyházi választ adjon. 
Természetesen azzal is tisztában volt, hogy az általa elért eredményeket egy-
háza és ezen keresztül a magyar nép is akkor élvezheti, ha a világ békében él.

Ordass beszámolóinak az utazás eredményeit felsoroló részét nagyítóüveg 
alá véve látható, hogy akár a megvalósult, akár a beígért fi nanciális és karitatív 
támogatás, az ösztöndíjak, tanulmányi és pihenést szolgáló utak, könyv- és folyóirat-
adományok, valamint egyéb dolgok hatalmas segítséget jelente ek, illetve jelent-
he ek volna a magyarországi evangélikusságnak. Sőt nemcsak az evangélikus 
hívőknek, hanem az egyház iskoláin és egyéb intézményein keresztül az egész 
magyar népnek nagy szolgálatot te ek volna. Természetesen ez azt is jelente e 
volna, hogy az egyház á ételes módon a maga sajátos eszközeivel ve  volna részt 
az országépítő munkában. A gazdagabb – elsősorban amerikai – evangélikus 
egyházak hosszú távú bekapcsolódása a legkülönfélébb segélyprogramokba azt 
is jelenthe e volna, hogy ezen országok keresztyénei további hathatós segítséget 
tudtak volna nyújtani akkor, ha „a világ békéje lassan visszatér”.273 

Ez a segítség azt is jelente e volna, hogy a hazai evangélikus egyház a maga 
gyülekezeteivel, ingatlanaival, intézményeivel, minden egyes tagjával olyan 
autonóm helyzetbe juto  volna, amelyben nem le  volna ráutalva a mindenkori 
állam anyagi támogatására, és nem le  volna kiszolgáltatva annak kénye-kedvé-
nek. Ellenkezőleg, éppen ő állhato  volna oda az állam mellé tanácsadóként és 
segítőként. Egy felöltöztete , jóllakato , lelkileg-szellemileg kiegyensúlyozo , te-
ológiailag magas szinten álló evangélikus egyház és annak népe ebben az esetben 
partneri kapcsolatba kerülhete  volna annak az államnak a vezetőivel, amelynek 
kebelén belül élt, és végezte a maga sajátos szolgálatát. Ordass útjának ez az 
eredménye – a maga teljes és hosszú távú megvalósulása esetén – az evangélikus 
egyházat az állam szemszögéből a közvetítő partner szerepébe ju atha a volna. 

Ordass útjának másik nagy eredménye az ő személyének evangélikus és öku-
menikus – és ezen keresztül – világméretű szinteken történő meg- és elismerése le . 
Az a hatalmas méretű munka, amelyet Ordass fáradtságot nem ismerve végze  
el, valamint a személyes találkozások az evangélikus világ és más egyházak 
megbecsülését is meghozták Ordass számára. Ennek két jele volt: egyfelől az 

 271 O 1985, 210. o. 
 272 EOL DOLL 19. d. 5. cs. 30., 147–148. o.
 273 EOL DOLL 19. d. 5. cs. 219. o.  
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egyik amerikai lutheránus egyetem Ordassnak ajándékozo  díszdoktori címe, 
másfelől az   LVSZ Lundban 1947. június 30-tól július 6-ig tarto  alakuló világ-
gyűlésén Ordassnak a szervezet második alelnökévé történő megválasztása. 

Ennek a tiszteletnek az okát sokak nevében először Franklin Clark   Fry (1900–
1968) – az amerikai és világlutheranizmus, valamint az ökumené egyik megha-
tározó alakja – az akkori egyetemes felügyelőhöz, báró  Radvánszky Alberthez 
íro  egyik levelében fogalmazta meg. A   Fry által írt levél tulajdonképpen válasz 
volt  Radvánszky Albert korábbi soraira, amelyekben az egyetemes felügyelő 
megköszönte   Fry-nak azt, hogy Ordass amerikai útját, a püspök személyét és 
ezen keresztül a magyar evangélikus egyházat olyan kiemelkedő szerete el 
ve e körül.   Fry a következőképpen reagált: „Igaza van abban, hogy rendkívül 
meleg szeretetköteléket érzek az amerikai lutheránusok és a derék magyar 
lutheránus egyház közö . Nem szerezhe ek volna megnyerőbb követet, mint 
Ordass püspököt. Amerikában végze  utazásai maradandó áldást hagytak 
maguk után. Mindig egyszerűen és megfontolt mértékletességgel beszélt, ami 
bizonyságtételét annál hatékonyabbá te e. Ő valóban »Krisztus levele« le  
mindazok számára, akik ismerik és olvassák.”274 

Az amerikai lutheránusok különleges tiszteletüket azzal is kimuta ák Ordass 

 274 Franklin Clark   Fry levele báró  Radvánszky Albert egyetemes egyházi és iskolai felügyelőnek. 
1947. október 16. CAELCA ULCA 4/2. sz. 19. d. 6. sz.  

1947. május 14., Windsor (Ontario) – Ordass találkozása a magyar gyülekeze el
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iránt, hogy teológiai díszdoktori címmel ajándékozták meg. Amint később   Fry 
elmesélte Ordassnak, az ő személyes kérésére „nyolc egyetem nyilatkozo  
késznek arra, hogy ezzel a kitüntetéssel ajándékozzon meg, de az ünnepi aktust 
legsimábban az allentowni Muhlenberg egyetem rendjével tudták összekötni”.275 
Ordass tiszteletbeli doktorrá avatása 1947. június 2-án történt. Száztizenhárom 
végzős diák és kilenc tiszteletbeli doktorjelölt társaságában vonult fel a maga 
egyszerű Luther-kabátjában, amelyre a doktorrá avatás pillanatában ráteríte ék 
az egyetem doktori palástját. 

Ordass a rá mindig jellemző szerénységgel a rövidebb tudósításban éppen 
csak megemlíte e egyetlen mondatban a díszdoktorrá választás és az avatás 
megtörténtének tényeit.276 A hosszabb – magánhasználatra szánt – tudósításban 
viszont szóról szóra leírta az angol nyelvű dékáni bemutatást és a teológia elnö-
kének latin nyelvű válaszát.277 Az angol nyelvű bemutatás szövege a következő 
volt: „Elnök Úr! Nekem juto  az a megtiszteltetés, hogy bemutassam Ordass 
Lajost, Krisztus ügyének életfogytiglani munkását, a Magyarországi Evangéli-
kus Egyháztól az Amerikai Lutheránus Egyházhoz küldö  követet, a teológiai 
és egyházi témákban járatos írót, a korábban falusi gyülekezetekben szolgáló 

 275 EOL DOLL 19. d. 5. cs. 187. o. 
 276 O 1985, 211–212. o. 
 277 EOL DOLL 19. d. 5. cs. Külöldi utazásaim, 214–215. o. 

Az allentowni (Philadelphia) Muhlenberg egyetem díszdoktora – 1947. június 2.
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lelkészt, Budapest valaha választo  legfi atalabb püspökét, a szabad demokrácia 
eszméinek a totalitarizmus befolyásával szembeni rendíthetetlen védőbástyáját, hogy 
az Ön kezéből vegye át a teológiai tudományok doktora címet.”278 Az elnök latin 
nyelvű válasza viszont a következőképpen hangzo : „A Muhlenbergi Kollégium 
kurátorai által rám ruházo  hatalommal Ordass Lajost, aki nagy tehetségű 
férfi ú, Magyarországon születe , hazájában és Németországban neveltete  és 
tanult, hogy az evangélium szolgája legyen, azután Svédországban is, az Ige szol-
gája és lelkipásztor volt vidéken és városokban, azután lelkipásztora Budapest 
jeles lutheránus egyházának, a budapesti lelkipásztorok társaságának mestere, 
nemrég beiktato  püspöke a budapesti egyházkerületnek; mivel keresztyén 
testvér Európából, mivel polgártársait a háború próbatételein és szörnyűségein 
szerencsésen átveze e, tisztelet okából a teológia doktora grádusába és minden 
jogba, előjogba és mentességbe, ami ehhez a grádushoz tartozik, ezennel bebo-
csátom. Aminek ez legyen a tanúbizonysága. Légy egészségben!”279

A Lundban történt események közül a magyar evangélikus egyház szem-
pontjából az egyik legjelentősebb pillanat az volt, amikor Ordass – egyháza 
nevében – 1947. július 1-jén aláírta az   LVSZ alapító okmányát. Ezt a következő 
magyar vonatkozású események köve ék: Ordass július 3-án reggel Addig 
dolgozzunk, míg tart a nappal címmel reggeli áhítatot tarto . Ugyanazon a 
napon  Jánossy Lajos soproni teológiai tanár átadta a soproni evangélikus 
hi udományi kar által megválaszto  személyeknek a díszdoktori méltóságra 
történő jelölés hírét. Amerikából Franklin Clark   Fry, Ralph  Long és Abdel Ross 
 Wentz (1883–1976), Svédországból Erling  Eidem (1880–1972) és Anders  Nygren, 
Finnországból Risto  Lehtonen az   LVSZ Egyházi Együ működési osztályáról, 
Norvégiából Eivind  Berggrav és Dániából Hans   Fuglsang-Damgaard (1890–1979) 
kapo  kitüntetést. Ordass később az útinaplójában arról számolt be, hogy ezzel 
kapcsolatban utólag akadt egy-két kellemetlen meglepetés. „Mindenekelő  
kínos volt az a tény, hogy a német egyház vezetőinek díszdoktorátussal való 
kitüntetését a magyar kormány nem engedélyezte. A gyűlés sok tagja elő  ez 
kínos feltűnést kelte  […]. A második bajt o honi tájékozatlanságunk okozta. 
Nem ismertük az amerikai egyház helyzetét, még kevésbé vezetőit. A skan-
dináviai származású amerikai evangélikusok úgy lá ák, hogy egyoldalúan 
tájékozódtunk Amerika bizonyos egyházi körei felé. Szerintük a három ameri-
kai kitüntete  közül egynek vagy  Aasgaardnak, vagy pedig  Bersellnek kelle  
volna lennie”280 – írta a püspök. 

 278 Uo. Az angol nyelvű szöveg fordítása a könyv szerzőjének munkája.
 279 EOL DOLL 19. d. 5. cs. Külöldi utazásaim, 215. o. A latin nyelvű szöveget  Zsigmondy Árpád 
fordíto a.
 280 EOL DOLL 19. d. 5. cs. 294. o. A felsorolt doktorjelöltek közül, mint 1956-ban kiderült, csak 
  Fry és a dán érsek,   Fuglsang-Damgaard doktori címét fogadták el hivatalosan. A többiekét soha 
nem jegyezték be. 
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A magyar küldö ség jelentős sikert könyvelhete  el azzal is, hogy a világgyű-
lés helyszínén – kinti fi atal magyar ösztöndíjasok segítségével – egy kis kiállítást 
sikerült rendezni, amely bemuta a a magyar evangélikus egyház életét.  Leskó 
Béla,  Pósfay György és  Vajta Vilmos tanultak abban az időben Svédországban. 
Ez a kiállítás fényképekkel, könyvkiadványokkal és színes grafi konokkal te e 
szemléletessé a mondanivalóját. A bemutató és a hozzá csatlakozó – a budapesti 
lelkészegyesület segítségével készíte  – 71 oldalas angol nyelvű katalógus jó 
propagandája le  a hazai egyháznak. A kis üzetből minden delegátus kapo , 
és a világgyűlést követő, Norvégiában megrendeze  nemzetközi i úsági konfe-
renciára is elju a ák. A munkához Ordass Lajos írt köszöntő szavakat.281

 281  e Hungarian Lutheran Chur  of Today, 72. o.

1947 júliusa, Lund (Svédország) – Az   LVSZ Központi Bizo ságának tagjai
Ülő sor balról jobbra: dr. S. C.  Mi elfelder főtitkár (Gen); dr. T.  Grunberg érsek (Németor-
szág); prof. dr. Abdel Ross  Wentz alelnök (USA); prof. dr. Anders  Nygren elnök (Svédország); 
dr. Ordass Lajos püspök, alelnök (Magyarország); dr. Erling  Eidem érsek, korábbi elnök 

(Svédország); dr. Hans  Meiser püspök (Németország).
Álló sor balról jobbra: dr. Ralph H.  Long pénztáros (USA); Charles  Delbru  (Franciaország); 
dr. J. A.  Aasgaard (USA); Dr.  Beste püspök (Németország); dr. Hanns   Lilje püspök (Német-

ország); dr. Franklin C.   Fry (USA); prof. dr. Ernst  Sommerlath (Németország).
A képről hiányzik: dr. Aleksi  Lehtonen érsek (Finnország); dr. Alfred  .  Jörgensen (Dánia); 

Johannes   Smemo püspök (Norvégia); Joel  Lakra lelkész (India).
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Ordass személyes elismertetése szempontjából kétségkívül a két legkiemelke-
dőbb eredmény az volt, hogy egyfelől bekerült az   LVSZ Végrehajtó Bizo ságba, 
amelyet a világgyűlések közö i munka koordinálására hoztak létre, másfelől a 
német Hanns   Lilje (1899–1977) hannoveri püspökkel szemben elnyerte az   LVSZ 
két alelnöki tisztségének egyikét. Akkoriban, alig két évvel a háború befejező-
dése után még nem akartak vezető tisztségre német személyt megválasztani. 
Négy évvel később a hannoveri világgyűlésen viszont már   Lilje le  az   LVSZ 
második elnöke.

Az út során – mint már utaltunk rá – az egyetlen, de háromszor is felbukkanó 
probléma a szlovák evangélikus egyházzal való kapcsolat kérdése volt. A cseh-
szlovák–magyar lakosságcsere-egyezmény gyakorlati végrehajtása közben az 
evangélikus szlovák megmozdulásokra ado  magyar evangélikus válaszok 
feszül é te ék a két ország viszonyát. Ordass az első genfi  útján találkozo  
a szlovák egyház képviselőivel. Javasolta nekik egy közös bizo ság felállítá-
sát, amelybe magyar részről  Rohály Mihály és jó barátja,  Dedinszky Gyula 
(1905–1994) került volna be. Ez azonban nem valósult meg. Amerikából viszont 
a Csehszlovákiába készülő Igor  Bellán keresztül üzent, és megbékélést javasolt. 
Igor   Bella az   LVSZ USA Nemzeti Bizo sága képviselője volt Gen en, továbbá 
amerikai közvetítő ember Csehszlovákiában. Ordass 1947-ben ismerte meg Ame-
rikában. Lundban többek közö  megtudta, hogy  Ravasz László utóda,  Bereczky 
Albert Gen en az ökumenikus szervezeteknél tárgyalt ezekről a kérdésekről, 
éspedig az evangélikusok nélkül.  Bereczky elfogado  egy egyezséget, amelyben 
olyan vállalások is voltak, amelyeket Ordass nem tudo  jóváhagyni. A magyar 
evangélikus püspök például nehezményezte, hogy anyagi kérdésekben az állam-
hatalomnak kívántak beleszólást adni. Bizonyos anyakönyvek elvitelének jogát 
szintén megkérdőjelezte, valamint további félreérthető pontokat is megjelölt. 
Ordass Lajos Lundban még nem tudhato  arról, hogy a református egyházban 
– a zsinatpresbiteri elv felrúgásával megkötö  –  Bereczky-féle genfi  egyezmény 
legalább akkora felháborodást válto  ki, mint az evangélikus egyházban.282 
Ordass ekkor Lundban tárgyalt Stewart  Hermannal, valamint Fedor  Ruppelt 
szlovákiai leendő püspökkel. Elmondta nekik a maga kifogásait, amelyet azok 
jó szívvel meghallga ak. Az ügy kapcsán Ordass kifejezte azt a reményét, hogy 
az   LVSZ megalakulása azt is jelenti, hogy az egymással szomszédos evangélikus 
egyházak békességben élnek majd egymással. Ordass a későbbiek során sokat 
emlege e a Duna menti evangélikusok közö i jó kapcsolatok kiépítésének fon-
tosságát. Az volt a terve, hogy a Fóton lévő Belmissziói O hont annak bővítése 
után ennek a célnak a szolgálatába is állítja majd. 

Ordass nagy külöldi útjának a ke ős hozadéka tehát egyfelől egy hatalmas 
segélyakció elindítása, másfelől pedig az ő személyének meg- és elismerése le . 

 282 N 1947.
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Ez a két tényező együ esen egy nagyon nehéz, mégis bizakodásra okot adó 
egyházi munkálkodáshoz nyújthato  volna segítséget.

A külöldi evangélikus egyházak utólag gyakran utaltak arra, hogy Ordass 
az 1947-es nagy utazásakor sokszor kezdte igehirdetését ugyanazzal a mon-
da al: „Gyakran elfelejte ük, hogy egyház és vihar valamilyen módon ösz-
szetartoznak.”283 A másik dolog, amelyet megjegyeztek vele kapcsolatban, egy 
apologetikus megállapítás volt, amely elsősorban ellenfeleinek és gyalázóinak 
szólt. Nevezetesen az, hogy Ordass soha nem felejte e el azt hangsúlyozni, 
hogy az egyháznak ebben a világban éppen a világra tekinte el is van felada-
ta. A Nyugaton élő evangélikusok mélységes hálával emlékeztek arra, hogy 
milyen szent szégyen töltö e el őket akkor, amikor a magyar evangélikus 
püspök felszólíto a a világ egyházait, hogy a keresztyén üzenet hitelessége és 
hatásossága érdekében rendezzék saját soraikat, építsenek ki az egész világot 
átfogó keresztyén közösségeket. Nem egy amerikai, német vagy skandináv 
evangélikus beszélt erről – akiktől ezek a gondolatok méltán elvárhatók le ek 
volna –, hanem a későbbi „vasüggöny” mögö  élő ország kicsiny lutheránus 
egyházának püspöke.284 

 283 Bischof Ordass 50 Jahre alt. CALWF, WS III. 2 a 1950–1959. 1951. február. 1. o. 
 284 Uo. 
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A letartóztatásig vezető út 

Külöldről történő hazatérését követően, 1947 júliusától egészen 1948 tavaszáig 
Ordass – aránylag kiegyensúlyozo  belső egyházi körülmények közö  – ke ős 
tevékenységet végze . Egyfelől irányíto a saját egyházkerületének az életét, 
másfelől pedig a püspöki kar tagjaként az egész egyházra irányuló munka foly-
tatásából is kive e a részét. A külöldi kapcsolatok megerősödése, az   LVSZ-ben 
betöltö  alelnöki címe, a pénzbeli és természetbeni segélyek beindulása jelentős 
könnyebbséget jelente  a háborúban komoly veszteséget szenvede  gyüleke-
zetek számára.   Kapi Béla lemondását követően, 1948. április 22-én Ordass Lajos 
ve e át az egyházegyetem vezetését is. 

1948 tavaszán – az államhatalom képviselőivel folytato  két tárgyalás során 
– világossá vált az, hogy Ordass Lajos teljes mértékben az egyház szolgálatát és 
autonómiáját kívánja szem elő  tartani. Ebből fakadóan az állam és az egyház 
közö  folyó egyeztetést valódi dialógusként hajlandó csak elfogadni. Ráadásul 
az egyház egészének – a gyülekezeteknek, egyházmegyéknek, egyházkerüle-
teknek és az egyetemes egyháznak – a véleményét meghallgatva kívánt mind 
az iskolák körül folyó vitában, mind pedig az állammal megkötendő egyezmény 
kérdésében megszólalni. A kommunista hatalomátvételt követően azonban 
Rákosiék már csak olyan tárgyalásokban tudtak gondolkodni, amelyeken ők 
diktáltak. Partnereik számára csak az ő meglátásaik és az azokból fakadó köve-
telmények elfogadásának lehetőségét hagyták. Az állammal folytato  tárgyalá-
sok iszapbirkózássá váltak, majd ellehetetlenültek. A tárgyalások befejeződése 
után az államhatalom egyre inkább Ordass eltávolításában és a megmaradt 
egyházi vezetők további megdolgozásában gondolkodo .

Ordass számára letartóztatásáig a legszomorúbb annak napvilágra kerülé-
se le , hogy először    Túróczy Zoltán rehabilitációja tisztázása ürügyén, majd 
  Szabó József beiktatását követően külön tárgyalások kezdődtek el az állam-
hatalom képviselői és az említe  személyek közö .  Reök Iván,   Mihályfi  Ernő, 
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  Darvas József,  Olt Károly,  Majos Béla 
is csatlakoztak ezekhez a megbeszé-
lésekhez. Jóllehet ezek a találkozók 
informálisnak voltak tekinthetők, 
azonban eredményeik a hivatalosnak 
tarto  tárgyalásokon is felbukkan-
tak. Ordassnak az 1948. május 25-én 
sorra kerülő hivatalos egyeztetésen 
kelle  megtudnia, hogy két püspök-
társa milyen messzire ment ezeken a 
há érmegbeszéléseken.285 Mivel eb-
ben az időben egyáltalán nem léte-
ze  evangélikus egyezménytervezet, 
a két evangélikus püspök lényegében 
a reformátusoknak szánt tervezetre 
mondta ki a maga igenjét.

Az államhatalom képviselői a vi-
lági sajtó útján gondoskodtak arról, 
hogy az egyházban mindenkinek tu-
domására jusson, hogy létezik egy 
„kemény vonal”, amely mindenre ne-
met mond, és egy másik vonal, amely 
   Túróczy Zoltán és   Szabó József vezetésével a kiegyezés útját keresi. A dolog 
pikantériáját az jelente e, hogy ugyanaz a   Mihályfi  Ernő folyta a ezt a pro-
pagandát, aki 1948. március 18-án –   Szabó József balassagyarmati beiktatásán 
– még azzal fenyegetőzö , hogy amennyiben    Túróczy Zoltán Luther-kabát-
ban venne részt az eseményen, akkor ő nem marad o . Ordass Lajos azon a 
napon, mint már említe ük,    Túróczy Zoltánra tekinte el maga sem ve e fel 
a Luther-kabátot. A megváltozo  helyzetben viszont   Mihályfi  úgy mutato  rá 
   Túróczy Zoltánra, mint aki – Ordassal szemben – mind az iskolák államosí-
tása, mind pedig az egyezmény kérdésében az új, „haladó” vonalat képviseli. 
A    Túróczy– Szabó-vonalat Ordass kívánsága ellenére, de   Kapi Béla kifejeze  
kérésére Győrben maradt  Új Harangszó című evangélikus lap hol akaratlanul, hol 
pedig tudatosan segíte e. A lap 1948. május 23-ai és június 6-ai számai például 
még az egyházi iskolák államosítása elő  római katolikus ügyként kezelték a 
kérdést, miközben az evangélikus és református egyházak „fegyelmeze ségéről” 
beszéltek a problémának az államhatalommal történő megtárgyalását várva. 
A lap tulajdonképpen   Szabó József beiktatásától kezdve lényegében szinte tel-
jesen az „új vonal” szolgálatában állt.

 285 O 1985, 290. o. 

1947. október 10. – Ordass papi civilben 
püspökkeresz el
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Ordassnak voltak örömteli tapasztalatai is, méghozzá olyan oldalról, ahon-
nan egyáltalán nem is várta. Az úgyneveze   Baráti Mozgalom 1948 május vé-
gén, Fóton tarto a összejövetelét. Ez a közösség 1920-ban alakult azért, hogy 
erősítse az evangélikus bel- és külmisszió szolgálatát.286 Ennek az evangélikus 
egyházon belüli csoportosulásnak a nagy támogatói közé tartozo     Túróczy 
Zoltán és   Szabó József, és őket is kiemelt módon tisztelték ezekben a körökben. 
Ordassnak nem voltak szoros kapcsolatai a mozgalommal. Tagjaival kapcso-
latban azt kifogásolta, hogy a református egyház egyes köreihez hasonlóan 
„bizonyos kegyes hang alkalmazásával azt mondo ák, hogy az idők mostani 
megpróbáltatásait Isten kezéből alázatosan kell elfogadnunk, büntetésként sok 
hűtlenségünkért. Az iskolaprobléma nem más, mint Isten rajtunk bekövetkeze  
ítélete.”287 Ordass legnagyobb meglepetésére – az ő távolmaradásakor,    Túróczy 
Zoltán és   Szabó József jelenlétében – ennek a csoportnak a Fóton jelen lévő tag-
jai többségükben megfeddték   Túróczyt és  Szabót túlzo  engedékenységükért. 
Ugyanakkor Ordass keményebb álláspontja melle  kötelezték el magukat. Arra 
kérték a két jelen levő püspököt, és maguk is azért imádkoztak, hogy ők is az 
Ordass-vonalat támogassák.288

Ennek a  Baráti Mozgalomnak az emberei közül néhányan még Ordass letar-
tóztatása után is kiálltak a püspök személye és vonala melle . Közéjük tarto-
zo   Túrmezey János gércei lelkész, aki már előzőleg is aggodalmát fejezte ki 
a    Túróczy– Szabó-vonal mia . A püspöki kar 1948. szeptember 9-én megjelent 
tájékoztatója minden reményétől megfoszto a a lelkészt, aki szerint az evan-
gélikus egyház legnagyobb problémája nem az állam–egyház viszony, hanem 
a saját küldetése. „…a nyílt harc öldi síkon várható minden súlyos következ-
ményénél nagyobb veszedelem, ha egyházunk nem tud határozo  lenni akkor, 
amikor a gyengeség legkisebb jele is Krisztus megtagadásával egyértelmű.” Egy 
újabb fóti konferencián ugyanez a lelkész azt mondta, hogy szívesebben látná 
a Dunántúli Evangélikus Egyházkerület püspöki székében i .  Prőhle Károlyt 
(1911–2005), mert „Túróczynál elvi árulást lát, mivel nem áll ki az egyházért, és 
hagyja magát a kormány részéről befolyásolni”.289 

Ordass megpróbálta a dolgokat tisztázni mind    Túróczy Zoltánnal, mind 
pedig  Szabó Józseff el. 1948. május 27-én  Németh Károly (1881–1969) dunántúli 
püspökhelye es, lébényi lelkész jelenlétében, az állammal való újabb tárgyalás 
elő i beszélgetésben próbált tiszta helyzetet teremteni. Ugyanis azt akarta, 
hogy püspöktársai és ő saját maguk közö  folytato  beszélgetésben tisztázzák 
véleménykülönbségeiket. Ne az államhatalom képviselői elő  ütköztessék az 

 286 K 1997, 318–323., 374., 378. o.
 287 O 1985, 294–295. o.
 288    Túróczy Zoltán. 1950. augusztus 12. – 1956. szeptem ber 14. ÁBTL I/2b. Személyi dosszié. 10-
30270/1950. „0”-9041. sz.
 289 Uo. 
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iskolák ügyében kialakíto  véleményüket, továbbá előre tisztázzák az államha-
talommal való tárgyalásokon követe  taktika kérdéseit is. Azt sikerült elérnie, 
hogy a következő tárgyaláson egységes álláspontot képviseljenek. Azonban az 
is kiderült, hogy hatalmas szakadék tátong Ordass és a    Túróczy– Szabó-vonal 
nézetei közö  a fenti két témát illetően. Ez utóbbiak a felekezeti iskolák ügyét 
nem tekinte ék egyházi kérdésnek, beérték az államhatalomnak a kötelező 
hitoktatást garantáló ígéretével. A kötelező hitoktatás ígérete valóban beleke-
rült az egyházakkal – köztük az evangélikus egyházzal – kötö  egyezménybe. 
Az evangélikus egyház esetében az 1948. december 14-én kötö  egyezmény 6. 
pontja tartalmazta ezt. Azonban még egy év sem telt el, és a Magyar Népköz-
társaság Elnöki Tanácsa 1949. szeptember 5-én az 1949. évi 5. számú törvényerejű 
rendele el egyoldalúan felrúgta az egyezményt, és megszünte e a kötelező 
iskolai hitoktatást. Az egyházi iskolák államosítása (1948. június 16. XXXIII. 
törvénycikk) és a kötelező vallásoktatás megszüntetése egészen 1989-ig rányomta 
bélyegét a következő évtizedek történéseire. 

   Túróczy Zoltán és   Szabó József azt is kijelente ék, hogy ellenállásnak nincs 
értelme, csak abban az esetben, ha az „rövid ideig” tartana. Ordass az ellenál-
lással kapcsolatban annak a véleményének ado  hangot, hogy az egyháznak 
minden esetben meg kell tennie ezt a lépést, „ha van ok az ellenállásra”. Akkor 
is, ha hosszú távra szól, és akkor is, ha előre programozható a bukás. Ordass 
azt is kérte, hogy adjanak ki egy közös pásztorlevelet, amelyben nézeteikről 
tájékoztatják az egyház tagjait. Amikor kiderült, hogy áthidalhatatlan szaka-
dék tátong Ordass és püspöktársai véleménye közö , akkor Ordass még azt 
is felvete e, hogy ő a saját egyházkerülete lelkészeit tájékoztatja. Abban az 
esetben, ha az derülne ki, hogy nem tudnak a püspökök egy úton járni, akkor 
ő a bányakerüle el a „maga önálló útjára lép”. 

E ől az időpon ól kezdve nyilvánvalóvá vált, hogy    Túróczy Zoltán és   Szabó 
József püspökök csak az állam által számukra kijelölt úton haladhatnak tovább. 
A már említe  laikus személyek melle  az egyszerre aktívvá vált    Dezséry 
László és  H. Gaudy László lelkészek   Mihályfi  Ernőnek küldö  jelentésekkel 
segíte ék ezt a vonalat. 1948. június 14-én az ugyanaznap amnesztiát kapo  
   Túróczy Zoltán – mint rangidős püspök – átve e az egyházegyetem vezetését. 
Ordasst ezzel lényegében kizárták a legfelső vezetésből, és bizonyosnak látszo , 
hogy további lépések születnek az egyházi életből történő kikapcsolására is. 

Ordass a letartóztatása elő i hónapokban rendkívüli aktivitást fejte  ki. 
Egyházkerületének hét egyházmegyéje közül négyet látogato  végig, éspedig 
az arad-békési, a békési, a csanád-csongrádi és Pest megyei alsó egyházmegyé-
ket. A budapesti, a Pest megyei felső és középső egyházmegyékben nem történt 
ilyen hivatalos látogatás, azonban ezek – fekvésüknél fogva – ismertek voltak 
Ordass számára, és azok lelkészei és gyülekezetei is ismerték Ordass nézeteit.

Május végétől június elejéig tarto ak ezek a vizitációk, amelyeken a lelké-
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szek szinte hiánytalanul együ  voltak. A Pest megyei alsó egyházmegyében 
éppen egy ilyen látogatás alkalmával ikta ák be  Murányi György (1906–1978) 
új esperest, aki lelkészeivel együ  az Ordass-vonal hűséges támogatója le . 
A frissen beiktato  egyházmegyei vezetőnek azonban nagyon rövid idő adato  
az esperesi szolgálatban. Pár hónappal később felüggeszte ék, és haláláig az 
úgyneveze  reakciós papok közé sorolták. Az volt a bűne, hogy Ordasshoz 
hasonlóan az egyház szolgálatának szabadságáért és annak autonómiájáért 
harcolt.290 Az Ordass-féle látogatásoknak két célja volt. Az egyik, hogy tájékoz-
tassa a lelkészeket a belső egyházi helyzetről. Főleg az iskolák és az államhata-
lommal folyó tárgyalások kérdéseiről kívánt felvilágosítást nyújtani. Elmondta 
lelkésztársainak, hogy az ő véleményén kívül van még a    Túróczy– Szabó-vonal 
által képviselt nézet. Ez hajlandó az iskolakérdésben is és az állammal való 
tárgyalásokkal kapcsolatosan is engedményeket tenni. A másik cél annak 
tisztázása volt, hogy amennyiben az ő álláspontja győzedelmeskedne, ez az 
egyház számára mind anyagi szempontból, mind pedig az egyház szolgálatát 
illetően a nehezebb út vállalását jelentené. A tisztázást követően egyenként 
kérte a lelkészek véleményét. Az eredmény az le , hogy a négy egyházmegyében 
mindössze egyetlen ember –   Tátrai Károly csorvási lelkipásztor – volt az, aki 
nem „az egyház érdekeit el nem alkuvó álláspont melle  kötö e le magát”.291 

Az államhatalom helyi szervei nagy fi gyelmet szenteltek Ordass egyházme-
gyékben te  látogatásainak. Különösen igaz volt ez az ország délkeleti részében. 
A Rákosi-titkárság minden megyével szoros kapcsolatban állt, és összegyűjtöt-
ték a látogatást követően keletkeze  helyi, illetve kerületi dokumentumokat. 
  Tátrai Károly csorvási evangélikus lelkész az MDP Békés Megyei Bizo ságával 
állt összekö etésben, és rajta keresztül érkeztek a dokumentumok Budapestre. 
  Botyánszky János (1894–1976) esperes körlevele is így vált ismer é. „A körlevelet 
lemásolás vége   Tátray [sic!] Károly lelkész elvtárstól kaptuk el, aki jó szolgála-
tokat tesz pártunknak”292 – jegyezte meg a fővárosba elküldö  jelentés készítője. 
A   Botyánszky-féle esperesi körlevelet teljesen Ordass hangjaként könyvelték el. A 
körlevélben mindössze arról volt szó, hogy tájékoztassák az egyes gyülekezeteket, 
és kérdezzék meg a véleményüket az iskolák államosítása ügyében. Hogy „ne csak 
a legfelsőbb fórum álláspontja, hanem a gyülekezeteké is leszögeztessék, ilyen 
állásfoglalásokra azért van szükség”.293 A gyülekezeteket arra is felkérték, hogy 
amennyiben ragaszkodnak iskoláikhoz, akkor ezt táviratban közöljék a  VKM 
illetékes szerveivel is.   Tátrai Károly aktivitását pedig azzal is honorálták az állami 

 290 B 2005.
 291 O 1985, 297. o. 
 292 Egy Keleti nevű titkár levele  Szikra Sándornak. 1948. június 5. PSZL 274. fond, 7. cs. 256. sz. 
1. o.
 293 Részlet   Botyánszky János esperes körleveléből. Uo.
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szervek, hogy egy másik levélben arra kérték a Rákosi-titkárságon dolgozókat, 
hassanak oda, hogy  Rákosi Mátyás személyesen fogadja őt.294  

Miközben Ordass rendkívüli aktivitással dolgozo  saját egyházkerületében, 
helyzete az egyetemes egyházban, a püspökkari konferenciákon és egyéb belső 
egyházi tárgyalásokon egyre jobban megnehezült. A világi sajtó már előző-
leg is egyre erőszakosabban kritizálta az evangélikus egyház világi vezetőit, 
azonban a hivatalban lévő püspökök közül ő le  az első, akit 1948 tavaszán 
név szerint kezdtek el támadni. A letartóztatását megelőző időszakban olyan 
püspökként muta ák be őt, mint aki szembemenetel a fejlődéssel: „Ordass 
Lajos püspökről köztudomású, hogy amikor az egyház többi vezetői, élükön 
  úróczy [sic!] Zoltán,   Szabó József püspökökkel és  Németh Károly főesperessel 
mindent megtesz [sic!], hogy az iskolák kérdésében az egyház és állam békés 
megegyezést kössön, Ordass Lajos velük szemben a megegyezés ellen foglalt 
állást.”295 A másik egyházi személy, akit Ordasson kívül erőteljesen bíráltak, 
 Vargha Sándor (1905–1998) egyetemes főtitkár volt.    Dezséry László egész éle-
tében ezt a hivatalt szere e volna betölteni. Az Ordass-perben később fontos 
szerepet játszó „dollárügy” először 1948 júniusában bukkant fel a  Világosság 
című sajtótermékben. Ekkor még nem a későbbiekben a vád alapjául szolgáló 
külöldi segély be nem jelentése összeüggésében, hanem az Ordassnak saját 
céljaira, útiköltség címszó ala  ado  valutát illetően.296 

Közvetlenül Ordass letartóztatása elő , 1948. augusztus 23-án   Szabó József 
és    Túróczy Zoltán Rákosinál tárgyaltak. Ő azzal vádolta az evangélikus egyhá-
zat, hogy „reakciós”, és „ravaszkodó” taktikát alkalmaz. A legmegdöbbentőbb 
az a megjegyzése volt, hogy „az egyetlen lutheránus kommunista igehirdető 
rendszeres jelentéseket tesz a legbizalmasabb egyházi ügyekről”. Az eddig ren-
delkezésre álló adatok alapján két személyre is ráillik  Rákosi megjegyzése. Az 
egyik   Tátrai Károly csorvási lelkész, a másik    Dezséry László egyetemi lelkész. 

Ordass letartóztatása, pere és az ellene 
hozo  ítélet 

A    Túróczy– Szabó-vonal támogatását és ezzel párhuzamosan az Ordasstól és 
követőitől történő fokozatos elhatárolódást az egyházon belül alkalmanként az 
 Új Harangszó című evangélikus hetilap vállalta magára. Az Ordass személye 
és támogatói elleni támadásokat, valamint Ordass perének megfelelő tálalását 
viszont világi lapok tömege végezte el kötelező feladatként. Azt még valahogy 

 294 Keleti újabb levele  Szikra Sándornak. 1948. június 9. Uo. 
 295 Kis Újság, 1948. június 10. 3. o. 
 296 Világosság, IV. évf. 1948. június 10. 13. 1. sz. 3. o. 
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meg lehet érteni, hogy baloldali sajtóorgánumok az evangélikus püspökre 
vonatkozó legvadabb hazugságok szolgálatába szegődtek. Ismerve a  Független 
Kisgazdapárt akkori fokozódó elcsúszását a baloldal irányába, az is logikusnak 
tűnhet, hogy az ő  Kis Újságuk is hasonló hangot ütö  meg. Az azonban ma is 
fájdalmas, hogy a magát polgárinak és ellenzékinek tartó média is besorolódo  
az ugyanilyen hangot megütő sajtótermékek sorába. A cikkek véresszájúsága 
tekintetében adódtak különbségek a tálalásban, azonban a lényeget illetően 
mindnyájan egyetérte ek abban, hogy Ordass és társai „bűnösek”, és ezért 
jogosan „bűnhődnek”. Egy erről a kérdésről szóló cikkben a következő sajtóor-
gánumokra történik utalás:  Szabad Nép,  Népszava,  Világosság,  Kis Újság,  Magyar 
Nemzet,  Hazánk,  Világ.297 

Ordasst nem érték váratlanul a személye elleni támadások. 1948 márciusában 
– utolsó külöldi útja kezdetének napján – a Svájcba történő repülésekor tájé-
koztatást kapo  arról, hogy fi gyelik, és esetleg le is fogják tartóztatni.  Tessényi 
János metodista szuperintendens közölte vele ezt a hírt. Ordass ezt elmondta 
Gen en az amerikai  Michelfeldernek, az   LVSZ első főtitkárának. Valószínű-
leg ő tanácsolta akkor, hogy Ordass vezessen naplót a vele történtekről, és azt 
valahogyan ju assa ki hozzájuk. A Svájcból történő hazatérés után azonnal 
megkezdte ennek a naplónak az írását.298 Ennek köszönhetően a püspök saját 
leírása is rendelkezésünkre áll az eseményekről. A feljegyzések a legkritikusabb 
időszakról, az 1948. március 16. és június 9. közö i eseményekről szólnak. Az 
anyagok a Pro Memoria (Emlékeztetőül) címet viselik. Összehasonlítva ezeket a 
szövegeket akár Ordass ismertebb –  Szépfalusi István (1932–2000) bécsi lelkész 
által kiado  – önéletrajzi írásainak szövegével, akár az Ordass-levéltárban – 
EOL DOLL – található kevésbé ismert iratokkal, feltételezhető, hogy a chicagói 
levéltárban lévő angol nyelvű anyagok a maguk szűkszavúságával valószínűleg 
az előbb születe  feljegyzések nyersanyagait jelenthetik. 

Ordass letartóztatását megelőzően már foglalkoztak  Vargha Sándor akkori 
egyetemes főtitkár személyével. Őt először 1948. június 10-én lakásáról vit-
ték el rövid időre. Házkutatást tarto ak, majd a rendőrségről hazaengedték. 
Augusztus 24-én már báró  Radvánszky Alber al együ  vi ék be a rendőrök 
 Varghát, azonban akkor már bent is tarto ák őket. Arra a kérdésre, hogy miért 
 Vargha Sándorral kezdték a letartóztatást, több válasz is lehetséges. Egyrészt 
ő alacsonyabb rangú egyházi személy volt, mint Ordass vagy  Radvánszky. Az 
is bizonyos, hogy abban az időben a  Magyar Dolgozók Pártjának vezérkara 
már külön foglalkozo  a személyével. A  Rákosi-titkárság iratanyagában fenn-
maradt jelentés szolgáltat erre bizonyítékot.299 Ebben azzal vádolták Varghát, 

 297 C 1998.
 298 CAELCA NLC II/4. 39/4., ill. 39/5.
 299 PSZL 247. fond, 7. cs. 249. sz. irat. 
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hogy üzletel a bejövő külöldi csomagokkal és gyógyszerekkel.  Vincze György 
és  Murányi Endre nevét említe ék lehetséges tanúként. Egy másik adat szerint 
 Vargha személyes levelezésben állt  Vajta Vilmossal. Egyik –  Vajtának címze  – 
levelének másolata szintén  Rákosi titkárságán landolt. Ebben arról írt, hogy az 
egyik, Oslóban tarto  konferencián megjelenő magyar küldö  egyházellenes 
tevékenységet folytat. Ez a személy    Dezséry László volt.  Vargha így jellemezte 
őt: „Túlfűtö  ambíciója végzetes útra sodorta. Az oly gyalázatos szerepet játszó 
quislingisták élére állo , s nyíltan is a püspök [Ordass Lajos] és az egyház felfor-
gatására feküdt rá. Ezzel kapcsolatban kérem légipostával azonnali válaszodat 
[ Vajtáét] két kérdésre: 1. Olvasta-e Nálad a Hozzád intéze  leveleket, s ha igen, 
melyeket? 2. Volt-e alkalma belőlük esetleg jegyzeteket készíteni?”300  Vargha a 
választ  Giczi Ferencné (1922–2006), Kispest, Pázmány u. 11. címre kérte. A har-
madik,  Varghával kapcsolatos állítás az volt a  Rákosi-titkárságon fennmaradt 
adatok szerint, hogy 1948. május 15-én  Vargha kijelente e: „…olyan jegyző-
könyv van a birtokában, amelyet egy VIII. kerületi privát lakásban ve ek fel 
azok a lelkészek, akik a kommunista párt megbízásából az egyházat fel akarják 
forgatni. Ezzel kapcsolatban több olyan lelkészt kompromi ált az egyházban, 
akik szükségesnek tarto ák az állammal való megegyezést. A jegyzőkönyv 
tartalmát Vargha su ogó propagandaként terjeszte e, s ma már az a helyzet, 
hogy mindenki erről beszél.”301 Vargha feleségének ambícióiról is szólt a jelentés. 
Arról, hogy nagy állásban szeretné férjét látni, ő kormányozza. Vargháról még 
a következő kijelentések olvashatók: „Kifelé az a látszat, hogy az egyházi fel-
sőbbséget »lakáj« formájában kiszolgálja, de a valóságban, sok esetben döntően 
tud befolyásolni egyházi kérdéseket. Hangulatkeltésre igen alkalmas, és ezt a 
feladatát nagyszerűen ellátja. Felesége biztatására sok esetben hallgat, akinek 
minden vágya az, hogy férje nagy rangot és pozíciót nyerjen el.”302

 Vargha Sándor letartóztatása egybeese  az evangélikus egyház és állam 
közö  még alig elkezdődö  tárgyalásokkal. Amikor Ordass értesült a dologról, 
azzal ment az Üllői útra, hogy egyezzenek meg abban, hogy amíg  Varghát el 
nem engedik, addig nem tárgyalnak. A többiek is magukévá te ék ezt a nézetet. 
 Kuthy Dezső ment el   Mihályfi  Ernőhöz ezzel a hírrel. „  Mihályfi  eleinte tilta-
kozo  az ellen, hogy a tárgyalást  Vargha ügyével összeüggésbe hozzuk, mert, 
mint mondo a:  Varghát egy gazdasági természetű ügyben idézték be tanúnak, 
amely ügyben ő maga nem vétkes, de mi megmaradtunk álláspontunkon, annál 
is inkább, mert tanúkihallgatásra nem detektívek, nem éjjel viszik el az embert, 
nem jár házkutatással, és régen kihallga ák volna már. Erre   Mihályfi  lépése-
ket te   Vargha hazabocsátása érdekében, és közölte velünk, kérve menjünk el 

 300 Uo. 4. o. 
 301 Uo. 5. o.
 302 Uo. 6. o. 
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tárgyalni. Továbbra is azt az álláspontot képviseltük, hogy csak akkor megy a 
bizo ság, ha  Vargha megérkezik,  Radvánszky és én [Ordass] elmegyünk a kul-
tuszminisztériumba, hogy azt o  is bejelentsük.  Ortutay helytelenítéssel fogadta 
bejelentésünket, hogy miért kötjük össze a tárgyalásokat annak a  Vargha nevű 
lelkésznek ügyével, akit sikkasztással letartózta ak. Csodálkozó kérdésünkre: 
Honnan veszi ezt, válasza ez volt:  Mihályfi tól. Mikor arra hivatkoztunk, hogy 
nekünk   Mihályfi  egészen más felvilágosítást ado , felhívta telefonon  Mihályfi t, 
és e beszélgetés után azzal tért vissza, hogy ő előbb félreérte e   Mihályfi  sza-
vait.”303 Amikor  Radvánszky és Ordass visszatértek  Ortutaytól, akkor magától 
 Vargha Sándortól megtudták, hogy őt nem gazdasági ügyben, nem is sikkasztás 
ügyében, hanem „az egyház és állam viszonya kérdésében órákon át felőlem 
[Ordass] és   Keken András felől valla ák”.304 

Ordass Lajosnak és társainak letartóztatását illetően – különösen Ordass 
esetében – a baloldali egyházi erők közreműködését kell feltételezni.   Keken And-
rás egy 1950 márciusában, az Ordass ellen készülő egyházi fegyelmi eljáráshoz 
nevének megjelölése nélkül készíte  feljegyzésében arról írt, hogy 1948-ban 
 Reök Iván,  Gyimessy Károly,    Dezséry László és  Gyöngyösi Vilmos többször 
megfordultak  Rákosinál és  Tildy Zoltánnál, és o  rágalmazták Ordasst és társait: 
„Nagyon valószínű az is, hogy egyházi emberek adták meg a kormány számára 
a jogcímet is, ami mia  Ordasst perbe lehete  fogni. Ha majd az akták hozzá-
férhetővé lesznek, az objektív történelem fel fogja deríteni, kiknek volt ebben 
az árulkodásban szerepük.”305 Ordass ellen a feljelentést ismeretlen egyén te e 
meg.  Boleratzky Lóránd (1920–) evangélikus egyházjogász a következőt írja egyik 
tanulmányában: „…a há érben kétségkívül olyan személy állhat, aki az egyház 
belső viszonyait ismerte és szembenállt a püspökkel. Az a körülmény, hogy a 
hatóságok a névtelen feljelentésnek hitelt adtak, azt mutatja, hogy a »névtelen« 
feljelentés találkozo  az állami szervek elképzelésével.”306 A letartóztatás elő  
Ordasst még megpróbálták megzsarolni, és szeptember 8-áig adtak neki határ-
időt arra, hogy püspöki hivataláról lemondjon. Lemondása esetére megígérték 
neki, hogy családjával együ  külöldre távozhat. Miután Ordass nem fogadta el 
a javaslatot, szeptember 5-én éjszaka őrizetbe ve ék. Az ügyész  Alpár András, 
a vádirat aláírója pedig  Alapy Gyula volt. A tárgyalást   Csajthay Ferenc veze e, 
négy ülnök segíte e a munkáját:  Krausz János,  Erdős Bertalan,  Ilon Károly és 
 Goldmann Sándorné. Az ülnökök közül ke őnek az igazságügyi minisztéri-
umban előre megmondták, hogy mi a teendőjük. Ordass védője  Kardos János 
református egyházkerületi főgondnokjelölt, majd már megválaszto  főgondnok 

 303 ON 1948. június 11. 181–182. o. 
 304 Uo. 183. o.  
 305   Keken András anonim tájékoztatója D. Ordass Lajos püspök ún. fegyelmi ügyének vizsgála-
táról. O 1998, 680–681. o. 
 306 B 1995.
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volt. Őt azután lemonda ák a református egyházban betöltö  hivataláról, mert 
 Bereczky Albert és társai tudták, hogy „a másik református egyház” hangját fogja 
képviselni.  Kardos János a korabeli evangélikus egyházi vezetőket is megszégye-
nítő módon csodálatos védőbeszédet tarto , amelyből világossá vált, hogy száz 
százalékig biztos védence ártatlanságában. Beszéde zárómondatában egyszerre 
emelkede  jogi és teológiai magaslatokra: „…a megszoko , belém nevelt, gyer-
mekkorom óta érze  tisztele el igazságos ítéletet kérek. Nem kegyelmes, nem 
irgalmas ítéletet, mert Ordass Lajosnak erre nincs szüksége. Ha neki kegyelemre 
van szüksége, ahogy abban a szép versben van: Krisztus kezében kész a kegyelem 
– oda fog folyamodni. I  igazságos ítéletet kérünk.”307 Ordass Lajos az utolsó szó 
jogán megismételte, hogy ártatlan. Majd hangsúlyozta, hogy ha elítélik, azt is 
„…alázatos szívvel és csendesen elfogadom. Egyelőre fátyollal takart és érthetet-
len lesz számomra az Isten akarata elítéltetésem esetén, de elfogadom alázatos 
lélekkel Istentől, mert tudom, hogy elítéltetésemben is az ő áldo  akarata fog 
megvalósulni.”308 Az ítélet Ordass esetében főbüntetésként kétévi fegyház, ötévi 
hivatalvesztés, politikai jogainak ugyanilyen tartamra történő felüggesztése, 
és mellékbüntetésként 3000 Ft pénzbüntetés volt.

A főtárgyalás 1948. szeptember 28-án volt, az ítélethirdetésre október 1-jén este 
került sor. Az előzetes kihallgatásokon Ordasst fi zikailag nem bántalmazták, 
viszont megmondták neki, hogy amennyiben nem írja alá a vádiratot, akkor 
„megvannak a módszereik”, hogy elérjék, amit akarnak. A vád Ordass és társai 
ellen „külöldi követelés bejelentésének az elmulasztása” volt. Büntetőjogilag 
a 8400/1946. ME sz. rendelet 1. § 2. bekezdése pontjában foglalt rendelkezés 
megszegését jelente e. 

A védőügyvéd és a nyugaton levő érinte ek azonnal cáfolták a vád minden 
pontját. Elmondták, hogy Ordass nem kért és nem gyűjtö  adományokat. Minden 
egyes dollárt, amelyet az amerikai segélybizo ság küldö  az   LVSZ-nek, amerikai 
kormányzati körök engedélyével küldték a  Magyar Nemzeti Bankon keresztül. 
Ordass tehát nem is lá a ezeket a pénzeket. Pontosan megjelölték azt az összeget 
is, amelyet elküldtek, és pontról pontra bebizonyíto ák, hogy a vádnak semmi 
alapja nincsen. Mindenki tudta, hogy az Ordass-per há erében egyházpolitikai 
hatalmi érdekek húzódtak, amelyeket a korabeli baloldali politikai vezetők és 
az őket az egyházban kiszolgáló, valamint az ezeket az erőket segítő egyházi 
vezetők együ  próbáltak érvényre ju atni. Az ítéletet a Budapesti Uzsorabíróság 
Különtanácsa 1948. október 1-jén az Mb. XIX/1–15. 495/1948/5. szám ala  egy ti-
zenkét oldalas iratban rögzíte e. Ezt nyolc év múlva semmisíte ék meg, azzal az 
indoklással, hogy egyik vádlo  esetében sem történt semmiféle bűncselekmény. 

 307 Részlet  Kardos János ügyvédnek az 1948. szeptember 28-ai főtárgyaláson elmondo  
védőbeszédéből. O 1998, 643–644. o. 
 308 O 1998, 659. o. 
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Külföldi egyházi reagálások az Ordass-perre 

Az Ordass ellen megfogalmazo  vádiratban két amerikai egyházi személy neve 
is szerepelt. Franklin Clark   Fry-ról és Paul  Empie-ről (1909–1979) van szó. Mind 
a ke en Ordass leghűségesebb amerikai barátai, emelle  jelentős evangélikus 
és ökumenikus személyiségek voltak.   Fry az ULCA második elnöke, majd az 
ELCA első elnöke. Ezzel párhuzamosan a  Lutheránus Világsegély elnöke. Az 
  LVSZ elnökhelye ese, majd később elnöke. Az  EVT Központi Bizo ságának 
vezetője, az egyetlen, akit erre a hivatalra újraválaszto ak. Paul  Empie az evan-
gélikus Világszolgálati Bizo ság (Commission on World Service), a Lutheránus 
Világakció (Lutheran World Action) és az Amerikai Lutheránus Egyházak Se-
gélyprogramja (Relief Program of the American Lutheran Churches) vezetői, 
illetve munkatársai közé tartozo . Paul  Empie (1909–1979) 1948. március 20-án 
kelt levele bekerült a vád által felhasznált bizonyítékok közé.

A fentiek ellenére a tárgyalást vezető bíró nem járult hozzá ahhoz, hogy angol 
tolmács jelen lehessen.   Fry és  Empie, de mások sem kaptak idézést. Semmiféle 
mód nem volt arra, hogy bármilyen, jogi vagy egyéb természetű segítséget nyújt-
sanak Ordassnak. Ezért arra kényszerültek rá, hogy a maguk médiaeszközeivel 
szólaljanak meg. Az   LVSZ hivatalos lapja, a  News Bulletin már 1948. szeptember 
eleji számában közölte az összes rendelkezésre álló információt.  Michelfelder 
főtitkár és Anders  Nygren elnök személyesen őrködtek azon, hogy az evangélikus 
világ és az ökumené tagegyházai tisztában legyenek az ügy minden részletével. 
 Dinnyés Lajos miniszterelnök szeptember 2-án kapta az első táviratot. Ebben 
Ordasst „az egész világon a keresztyének által tisztelt és szerete  püspöknek” 
nevezték.  Dinnyés Lajos először kereken letagadta, hogy Ordass letartóztatásban 
lenne. Később kénytelen volt bevallani az igazat, és kijelente e, hogy Ordasst 
külöldi valutával történő üzérkedés vádjával tartózta ák le. Viszont hozzátet-
te: „ez nem érinti a lutheránus egyház teljes szabadságát, amelyet törvényeink 
minden egyháznak biztosítanak, ugyanúgy, ahogyan minden egyes magyar 
állampolgár jogát az istentisztelet szabad gyakorlására.”309 

A nyugati tömegtájékoztatási eszközökben, cikkekben, beszélgetésekben, 
híradásokban elmondták mindazt, hogy mi történt a korabeli Magyarországon 
egy olyan személlyel, akit az európai és amerikai keresztyénség mint hitvalló 
püspököt és hazáját őszintén szerető és szolgáló személyiséget ismert meg. 
Ordass harcának – amelyet az evangélium hirdetésének szabadságáért és az 
egyház autonómiájáért vívo  –, majd letartóztatásának, perének és elítélésének 
a nyugati országok egyházaiban, illetve az   LVSZ-ben és az  EVT-ben keletkeze  
sajtóvisszhangja egyértelműen cáfolta a Magyarországon megjelent legkülön-

 309 News Bulletin, 1948. szeptember 1. III. évf. 9. sz. 2–3. o.
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bözőbb tudósításokat. Ez legalább olyan érdekes és fontos, mint a magyarországi 
világi sajtó tökéletes leszereplése ebben a konkrét ügyben. A korabeli magyar 
evangélikus sajtó nagyon gyenge szerepléséről sem szabad elfeledkezni. Az 
evangélikus sajtótermékek túl hamar juto ak el odáig, hogy defenzívába, majd 
teljes hallgatásba vonuljanak. Az egész per, majd annak következményei a nyu-
gati világban éppen az ellenkező hatást válto ák ki, mint amit a hazai baloldali 
politikusok vártak. Az egész világon imádkoztak Ordassért, és a keresztyénség 
legnagyobb mártírjai közö  kezdték emlegetni a nevét. 1958-ig szó sem lehete  
arról, hogy a nyugati egyházi világszervezetek bármelyikét Ordass vagy az ő 
„útja” ellen lehete  volna hangolni. „Ebben az időszakban tehát az   LVSZ még 
azonnal reagál és bírálatot gyakorol egyik tagja ölö . A kapcsolatot ugyan 
nem szakítja meg a MEE-zal [sic!], de a kritikus hang egészen az 1956-os for-
radalomig megmarad.”310 

Az Ordass-per lezajlása után az amerikai egyházi vezetők további – most 
már szigorúan titkos – angol nyelvű tudósításokat kaptak kézhez.311 Témánk 
szempontjából ezek közül a legkiemelkedőbb az a három irat, amelyek a kor-
mányzatnak az evangélikus egyház, illetve Ordass és Ordass harcostársai elleni 
támadásaival foglalkoznak. Az iratok a következők: Government Action against 
the Lutheran Chur  in Hungary. Ezt követi egy cím nélküli irat, majd a harmadik 
a  e Trial of Bishop Ordass címet viseli.312 A jelentések kronológiai pontossággal 
számolnak be az állam egyre erőszakosabb magatartásáról, a belső egyházi 
egység megtöréséről és ennek következményeiről. Az anyag ismeretében nyil-
vánvaló, hogy az egyházi világszervezeteknek és a legnagyobb evangélikus 
egyházaknak pontos információik voltak mind a magyar belpolitikai helyzetről, 
mind pedig az egyházak és benne az evangélikus egyház helyzetéről. 

A külöldi egyházi világszervezetek – legfőképpen az   LVSZ és az  EVT, de 
a nagy nyugati evangélikus egyházak vezetői is – kíváncsian várták    Túróczy 
Zoltán és   Szabó József evangélikus püspökök megnyilvánulásait mind a Ma-
gyarországi Evangélikus Egyház, mind pedig Ordass Lajos ügyében. Két ma-
gyar származású evangélikus lelkész –  Vajta Vilmos és  Pósfay György – első 
megszólalásaikban azt állíto ák, hogy sem    Túróczy, sem  Szabó nem fognak 
szembefordulni az egyház igazi érdekeivel, és nem fogják Ordasst sem magára 
hagyni.313 Azonban már az ő kijelentésüket megelőzően befuto  a genfi  amerikai 

 310 A 1993.
 311 CAELCA NLC 2/4. 39/2. d. Ebben található Ordass Lajos és Eric W.  Modean levelezése is. 
 Modean újságíróként csatlakozo  a klerikus Franklin Clark   Fry stábjához. 1948-ban az NLC 
News Bureau igazgatója,   LVSZ- és  EVT-világgyűléseken az angol nyelvű hírszolgálat vezetője 
volt. Szintén Ordass jó barátja. 
 312 CAELCA NLC 2/4. 39/2. d.
 313  Vajta Vilmos és  Pósfay György levele az   LVSZ-nek. 1949. január 31. CAELCA ULCA Hungary 
1948–1952. 45. d. 1. o.
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konzulátusra egy másik levél, amelyet John  Scherznek címeztek New Yorkba. 
A levél ismeretlen írója ebben azt kérte Franklin Clark  Fry -tól, hogy állítsák le 
a Magyarországi Evangélikus Egyháznak szóló segélyeket. A levél másik fontos 
információja az volt, hogy a levélíró szerint   Szabó József, aki a külöldi ügyeket 
intézi, „az államhatalom kollaboránsa”. A levél címze je erre a kijelentésre 
válaszul a következőt írta: „Minden a ól ügg, hogy mit értünk kollaboráns 
ala .  Szabó és  Turócsy [sic!] püspökök nehéz helyzetben vannak.  Szabó püspök 
Gen e jön. Jobban fogom tudni, hogy milyen magatartást tanúsít, miután be-
szélek vele. Nem tudom, mikor jön, de tudom, hogy meghívták, és közvetlenül 
Magyarországról származó információ szerint jönni fog.”314 

Ordass egyházkerülete egyes lelkészeinek 
próbálkozásai a püspök védelmében 
Az Ordass-per kezdetét követően, de még az ítélethirdetés elő  1948. szeptember 
12-én – egy vasárnapi napon – az összes budapesti evangélikus templomban 
Ordassért imádkoztak. Az igehirdetések elhangzása után, még a szószéki szol-
gálat keretében, az imát bevezető hirdetésben megemlékeztek Ordass Lajosról, 
mint aki nem tudja lelkészi tevékenységét végezni, mert börtönben ül. „Meg-
próbáltatásunknak ebben a nehéz időszakában Isten gyülekezetéhez egyedül 
az imádság illik […]. Imádkozzunk!”315 – hangzo  el. 

Rendkívül feltűnő volt azonban, hogy az Ordass-ügyben a gyülekezetek sem-
miféle egyházi magyarázatot nem kaptak, és ezért a teljesen félrevezető világi 
sajtó tudósításait olvasták. Végül a hívők nyomására az egyházi vezetés olyan 
tudósítást bocsáto  ki, amelyet az államhatalommal történő tanácskozás után 
fogalmaztak meg. Pásztorlevelet nem mertek kiadni erről a kérdésről. Ebben 
a helyzetben mozdult meg Ordass egyházkerülete. 1948. szeptember 15-én a 
Bányai Evangélikus Egyházkerület Tanácsa és az összegyűlt lelkészek megfo-
galmaztak egy jelentést, amelyet arra szántak, hogy azt négy nappal később a 
kerület gyülekezeteinek szószékeiről olvassák fel.316 

A jelentés első részéből az derült ki, hogy nemcsak az egyházegyetem, hanem a 
legfőbb érdekelt, Ordass saját egyházkerülete sem kapo  semmiféle tájékoztatást 
az egyetemes és kerületi felügyelők (báró  Radvánszky Albert,  Vladár Gábor), az 
egyetemes főtitkár ( Vargha Sándor) és saját püspöke, Ordass Lajos lemondatá-
sáról, perbefogásáról és elítéléséről. Nem érte ék, hogy miért kelle   Vladárnak, 

 314 John Scherznek szóló levél New Yorkba. 1948. november 23. CAELCA ULCA 45. d. 1. o.  
 315 Cím nélküli tájékoztató irat az 1948. szeptember 12-én történtekről. CAELCA NLC 2/4. 39/2. 
d. 1. o.
 316 A Bányai Evangélikus Egyházkerület Tanácsa és lelkészei által kiado  irat. 1948. szeptember 
15. CAELCA NLC 2/4. 39/2. d. 1. o.
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Ordass letartóztatása és pere

 Radvánszkynak és  Varghának lemondani. Ordassra vonatkozólag a következő 
mondatok olvashatók a dokumentumban: „Püspökünk személyisége, jelleme és 
munkája jól ismert elő ünk, és meg vagyunk győződve ártatlanságáról. Állítjuk, 
hogy az újságok vádjai hamisak. Tiltakozunk a sajtó erőszakos meghamisítása 
ellen.”317 A nyilatkozat további mondataiban a történteket „az egész egyházra 
tartozó kérdésként”, „az egyház autonómiájának súlyos megsértéseként” ér-
telmezték. A Bányai Egyházkerület lelkészei és laikusai a nyilatkozat végén 
kijelente ék, hogy ragaszkodnak törvényes módon megválaszto  és beiktato  
püspökükhöz. Nevét közbenjáró imákban, mind nyilvános istentiszteleteken, 
mind pedig a „belső kamrákban” szakadatlanul kimondják. A nyilatkozat záró-
mondata így hangzo : „Isten kegyelme maradjon velünk! Ámen.” 

A gyülekezetekben végül nem engedték közzétenni a fenti határozatot. Ugyan-
is  Kemény Lajos (1883–1953) fasori evangélikus lelkész, később püspökhelye es 
tájékozta a  Mihályfi t telefonon, aki megparancsolta, hogy ne olvassák fel a ha-
tározatot.  Kemény Lajos értesíte e    Túróczy Zoltánt, az egyházegyetem lelkészi 
elnökét a dologról, aki azon a véleményen volt, hogy egy felolvasás „az egész 
Magyarországi Evangélikus Egyházat veszélyeztetni fogja”.318  Kemény Lajos – 
aki 1947-ben még imponálóan kiállt a kötelező hitoktatás melle  – többek közö  
arra hivatkozo , hogy   Tildy Zoltán köztársasági elnök a  Kisgazdapárt Központi 
Bizo ságának egyik ülésén az Ordass-ügyet „bűnügynek” és Ordasst „bűnö-
zőnek” nevezte. A nyilatkozat felolvasása végül elmaradt, azonban az ítéletet 
követően a Bányai Egyházkerület templomainak többségében tele templomok 
melle  imádkoztak a hívek Ordass Lajosért és társaiért. A budapesti Deák téri 
templomba nem fértek be a hívek, még az utcán is tolongtak. Emia  a közleke-
dés leállt. Mindez azt muta a, hogy az 1948 tavaszától jól látható törés, amely 
Ordass és az akkori egyházi vezetők közö  történt meg, most már az Ordass 
nélküli egyházi vezetés és az evangélikus hívek többsége közö  is világosan 
megmutatkozo .

 317 Uo.
 318 Uo. 3. o.
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ORDASS VALLOMÁSA A BÖRTÖNÉLETRŐL 

Az ítélethirdetést követően Ordasst még néhány napig a Markó utcában, majd 
október 5-étől a budapesti Gyűjtőfogházban tarto ák. Ezen a helyen ve ék el 
a Bibliáját, amelyet többé nem láto . 1948. november 12-éig maradt i , amikor 
átszállíto ák a szegedi Csillag börtönbe. Ezen a napon volt egyébként felesége 
születésnapja. 1950. március 15-éig tarto ák fogva Szegeden. Ekkor került át 
tizenhatodmagával a váci fegyházba, amelyet akkoriban a hírhedt  ÁVH ellen-
őrzö . I  töltö e büntetésének utolsó hónapjait. 

A püspök börtönéveiről az Önéletrajzi írások első kötete adja a legrészlete-
sebb beszámolót.1 Ezenkívül néhány Ordass által írt rövidebb irodalmi alkotás, 
továbbá más személyek elemzései örökíte ék meg Ordassnak ezt a korszakát.2 
Az Önéletrajzi írások huszonöt oldalban emlékeznek meg a három különböző 
helyen eltöltö  szabadságvesztésről. Ebből tíz oldal foglalkozik  Túróczy Zoltán 
egyik előadásával, az előadás alapján szerkeszte  cikkel, továbbá az 1949. január 
8-án a Csillag börtönben történt személyes találkozásukkal. I  olvashatunk 
még  Ru kay-Miklián Gyula püspöki titkár pár hónappal későbbi látogatásáról, 
Ordass püspöki tisztségétől való megfosztásáról, Ordassnak a hírrel kapcso-
latos reagálásáról. Négy oldal foglalkozik a váci fegyházban, magánzárkában 
eltöltö  időszakban végze  „tevékenységével” és mindössze tizenegy oldal 
magával a börtönéle el.3

Külön meg kell említeni a tizenöt római katolikus pappal egy cellában eltöltö  
szegedi időszak leírását. Ennek lényegi részét két mondat, illetve egy szívszorító 
esemény képezi. Az említe  két mondat a következő: „Amikor a katolikus papok 
zárkájába kerültem, önntartás nélküli bizalommal köszöntö ük egymást. Mind-

 1 O 1985, 352–379. o.
 2 Lásd többek közö : O 1995; O 2001; O 2004; O 2005; T 2002.
 3 O 1985, 352–377. o. A  Túróczyról szóló részek, a  Ru kay-Miklián-látogatás és a püspöki 
tisztségtől való megfosztás a 355–361., illetve a 373–376. oldalakon található. A magánzárkában 
töltö  időről a 367–373. oldalak, magáról a börtönéletről a 361–369. oldalak szólnak. Ez a felosztás 
mutatja, hogy Ordass teljes mértékben az egyházi ember szemével fi gyelte az eseményeket.
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annyian ugyanannak az Úrnak, Jézus Krisztusnak a szolgálatában álltunk, és 
éppen az a törekvésünk, hogy Urunk iránt hívek legyünk, te  most sorstársakká 
minket.” A szívszorító esemény pedig az volt, hogy miközben Ordass Lajost saját 
püspöktársa –  Túróczy Zoltán – a már említe  időpontban, a kormány nevé-
ben és az egyház „állítólagos” érdekében próbálta lemondásra bírni, aközben 
a tizenöt katolikus pap Ordass Lajosért imádkozo : „Azért imádkoztak, hogy 
megállhassak, és lelkiismeretemet sérelemtől megóvhassam. Valami sajátságos 
ünnepi hangulat töltö e el zárkánkat, amikor részletesen beszámoltam mindar-
ról, ami velem, tőlük való távollétem ideje ala  történt. Azt hiszem, ez volt az az 
alkalom, amikor a szívünk egészen közel került egymáshoz.”4 Ordass cellatársai 
a következő személyek voltak:  Pongrácz Lóránd szegedi hi anár,  Kiss István, a 
szegedi apácák lelkigondozója,  Csák Boldizsár és  Könyves Tibor jezsuita,  Rich-
ter Péter ferences,  Radnai Anasztáz kapucinus szerzetesek,  Karácsonyi Guidó 
szeged-külvárosi plébános,  Cserháti Gergely bácsbodoki,  Szabó Árpád  bodzási, 
 Horpácsy Ignác ö ömösi,  Döbrössy János szendehelyi,  Szabó György mindszenti 
plébánosok, valamint  Tanács János irsai,  Rokonai Béla mélykúti káplánok. Egy 
káplán helymegjelölés nélkül található a névsorban,  Pu erer Péter.5

1948 karácsonyán történt meg az a keresztyénség történelmében valószínűleg 
páratlanul ritka esemény, hogy egy evangélikus püspök tizenöt katolikus pappal 
egy börtöncellában töltö e Jézus születésének ünnepét. Csöndesen énekelge ék 
a közös énekeket, egy szerzetes felolvasta a karácsonyi igeszakaszt, Ordass Lajos 
pedig ennek alapján hirde e az evangéliumot. Ebben az általa „nem prédiká-
ciónak”, hanem „a karácsonyi szent evangélium átélésének” neveze  beszédé-
ben egyszerre tárta hallgatói elé karácsony szent titkát, és ado  bátorítást a 
keresztyénség, a haza és a saját állapotukat illetően. A beszéd leggyakrabban 
idéze  gondolatai a következők: „Szabad vallanunk […] nem Augustus akarata 
megy rajtunk teljesedőbe, hanem Isten akarata. Azt mondom most egyszerűen, 
de kiéleze en: ha egy keresztyén lakosságú országban istenellenes és így egy-
házellenes hatalom ragadja magához az uralmat, akkor ugyan mi lehet Isten 
akarata azok felé, akiknek drága a keresztyén hitük? Nem az, hogy alkudozás 
nélkül védelmezzék azt? S ha az istentelen hatalom annyira elvakult, hogy még 
a bántalmazás eszközéhez is hozzányúl, akkor mi lehet Isten akarata a hűségesek 
felé? Nem az, hogy börtönben rabláncot vállaljanak, vagy bitófán vértanúhalált? 
És ha ez Isten akarata, akkor ez az akarat nem legelsősorban mifelénk irányul, 
akiket gyülekezeteiben pásztori tisztséggel ruházo  öl? – Milyen végtelen nagy 
karácsonyi békesség költözhet lelkünkbe, ha i  a börtönfalak közö  is tudjuk, 

 4 O 1985, 353., 360–361. o. 
 5 A névsort lásd O 1985, 353. o. Néhányukról többet lásd a szegedi Csillag börtön kutyá-
járól, Bobyról szóló novellában: O 2004. Ordass felsorolása egy helyen pontatlan. Ugyanis 
 Karácsonyi Guidó Szeged-Somogyi-telepen volt plébános, 1945 áprilisában tartózta ák le. Vö. 
P 1987, 160. o. 
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hogy nem emberi önkény tapos rajtunk, hanem Isten áldo  akarata történik i  
is velünk.”6 A másik nagy gondolata az igehirdetésének az, hogy a szabadulás 
nem keletről és nem nyugatról jön, hanem ölülről, tehát az emberen kívülről! 

Ami a börtönéletről szóló leírást illeti, abban minden megtalálható, ami a 
hasonló jellegű leírásokban elő szoko  fordulni. A különbség az, hogy mind-
ez egy evangélikus főpap látásmódján keresztül kerül elénk, és megfelelő 
kommentálásban is részesül. A fogva tarto  egyházi személyeket még külön 
is megalázták. Ám erről utóbb kiderült, hogy előnnyé vált a számukra. Az 
ugyancsak megaláztatásnak szánt kétkezi munkát szívesen végezték. Ordasst 
„kiváló” munkásnak minősíte ék, ő azonban nem válto a be az ezért kapo  
kalácsjegyet. Mindez a karácsony helyébe tolt fenyőfaünnep árnyékában történt. 
A sanyarú börtönéletről – amely olyan nyomorúságos volt, hogy az embereknek 
százszámra kelle  volna elpusztulni – Ordassnak Isten „nyilvánvaló irgal-
ma” juto  az eszébe. A magyarországi börtönökben sínylődő emberek ellátása 
egyre romlo , hiszen az ország általános helyzete is egyre gyászosabb le . A 
politikai elítéltek pedig a köztörvényes bűnözőknél rosszabb bánásmódban 
részesültek. Az országban folyó terrorról a börtönökben a növekvő számú 
kivégzésből értesülhe ek. Kulákok, különféle üzletekkel rendelkezők, a TSZ-
szervezésnek ellenállók, békekölcsönt jegyezni nem akarók, sokszor hamis bírói 
ítéletek halálra ítélt áldozatai tűntek fel, és hozták magukkal nemcsak a saját 
történeteiket, hanem a kinti helyze el kapcsolatos legújabb információkat is. 
Ezek a történetek a kommunizmus igazi természetéről lebbente ék fel a fátylat. 
Ordass két félmondatban utalt erre: „…a kommunizmus csak addig ad, amíg 
valahol valamit elvehet […]”, és „…egyenlővé az embereket csak a nyomorban 
tudja tenni, amikor már senkinek semmije nincs.”7 

A püspök börtönéletről szóló leírását tanulmányozva világossá válik, hogy 
a fi zikai lét fenntartásához szükséges dolgok megvonása mint alaphelyzet, 
továbbá a folyamatos megaláztatás együ esen könnyen „a lelki egyensúly fel-
borulásának” közelébe sodorha a az elítélteket. Nem volt ez másként Ordass 
Lajos esetében sem. A váci fegyházban az élelmezés valamivel jobb volt, mint 
Szegeden, a bánásmódot viszont „a nagyfokú embertelenség” jellemezte. Ordass 
„közönséges pribékeknek” nevezte az  ÁVH-s őröket, és megkérdőjelezte emberi 
mivoltukat is. Egyetlen összeütközése egy ilyen őrrel történt, aki „séta” címszó 
ala  „loholó versenyfutásra” kényszeríte e az amúgy is elcsigázo  foglyokat. 
Amikor kiderült, hogy Ordass ebben nem lesz partner, akkor belerúgo , Is-
tent és Ordass édesanyját gyalázta, majd megpróbálta visszaküldeni a sorba. 
A püspök megtagadta, ezért büntetésül magánzárkát és különsétát kapo . 
Ezek mindegyikéről kiderült, hogy nagyon előnyössé vált számára. Ez a fenyí-

 6 O 1982, 285. o. U 2001, 3. o. 
 7 O 1985, 366. o. 
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tés hozta meg börtönélete szellemi és lelki szempontból legtöbb gazdagságot 
eredményező, legtermékenyebb szakaszát. Összeállíto  ugyanis egy napiren-
det, és azt szigorúan betarto a. A zárkaajtó sötétzöld olajfestékére egy szög 
segítségével, gyorsírással tíz pontból álló programot jegyze  fel. A pontok a 
következők voltak: 1. Angol nyelvű áhítat. 2. Egy mondat útravaló. 3. Akikkel 
az úton találkoztam. 4. Egyházi énekek. 5. Gyorsírás. 6. Tréfák. 7. Gyüleke-
zetlátogató úton. 8. Szépirodalom. 9. Népdalok. 10. Svéd áhítat.8 A napirend 
megtartásának volt köszönhető, hogy Ordass erről az időszakról ezt írha a: 
„…amit a legszigorúbb büntetésnek – tehát »rossznak« – szántak ellenfeleim, 
abból Isten annyi jót tudo  kihozni, hogy abból még máig is élek, és ezért még 
máig is áldom az Ő szent nevét!” Ordass a püspöki tisztségből történő második 
eltávolítását követően – ezú al a haláláig tartó belső emigrációja idején – több 
könyvet írt a régi napirend nyomán.9

Ha nem le  volna az 1950. április 1-jei határozat, amellyel az MEE Külön 
Fegyelmi Bírósága a 452/1950. szám ala  „egyházkerületi püspöki hivatalától 
való elmozdításra” ítélte, akkor Ordass Lajos a magánzárkának és az általa 
készíte  napirendnek köszönhetően további egyházi munkavégzésre még al-
kalmasabb állapotban léphete  volna ki a fegyház kapuján 1950. május 30-án, 
mint amilyenben letartóztatása pillanatában volt. Így azonban tisztségétől 
megfosztva maradt számára foglalkozásként a „magánzó” megjelölés.10 Csak 
találgathatunk, hogy mekkorát gazdagodo  volna az evangélikus egyház és 
annak szolgálata, ha Ordass Lajos tapasztalatait már a kiszabadulása pillana-
tától kezdve beépíte e volna a napi tevékenységébe. Az egyházvezetés akkori 
állapotában azonban erre gondolni sem lehete . 

 8 O 1985, 369–370. o. 
 9 Lásd többek közö : O 1967; O 1996; O 2001.
 10 O 1995. 
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 KENDEH GYÖRGY AKCIÓJA ORDASS LAJOS 
ÉS  VARGHA SÁNDOR MEGSEGÍTÉSÉRE 

1949-ben  Kendeh György – Ordass Lajos egykori ceglédi káplánja, majd Buda-
pest-Kelenöldön a lelkészi szolgálatában utóda – megszerveze  egy segély-
akciót. Ordass Lajoson,  Vargha Sándoron és a magukra maradt családjaikon 
kívánt segíteni. Az akció lényege az volt, hogy a benne részt vevő gyülekeze-
teknek eleinte öt, majd két kilogrammos csomagokat kelle  egy előre megjelölt 
napon Ordass Lajosnéhoz, illetve  Vargha Sándornéhoz elju atni. Ők azután 
továbbküldték azt a börtönbe a két fogolynak. Az öt kilogrammos csomagokban 
üstölt szalonna, kolbász, tepertő, sült hús, túró, vaj, keksz, pogácsa, fő  tojás, 
kenyér, kockacukor, savanyú cukorka, Kossuth cigare a, gyümölcs és liszt volt. 
A lisztből a család sütö  friss süteményt. A két kilogrammos csomagokban egy 
kiló szalonna, fél kiló kolbász, fél kiló kockacukor és 200 db Kossuth cigare a 
lehete . A cigare ával a börtönben nagyon jól lehete  kereskedni, mert az 
erősebb dohányosok jobban bírták az éhséget, mint a nikotinhiányt, és szívesen 
elcserélték a kenyéradagjukat üstölnivalóra. A gyülekezetekre meghatározo  
sorrendben és időben került sor az adakozás terén. Amikor  Kendeh György 
elindíto a az akciót, akkor szerkeszte  egy kérőlevelet, amelyben hangsú-
lyozta: „Amennyiben a gyülekezetnek módjában áll nagyobb súlyú csomagot 
küldeni, azzal a családot segítik. Ez a szolgálat is nagyon kívánatos.”11 A vá-
laszadók közül  Zászkaliczky Pál fóti lelkész postafordultával reagált. Közölte, 
hogy a csomagot a kért időre elju atják, és a szolgálatot a jövőben is vállalják. 

A segélyakcióban eddigi kutatásaink szerint a Bányai Egyházkerület követ-
kező gyülekezetei ve ek részt: Békéscsaba, Budahegyvidék, Budapest-Deák 
tér, Cegléd, Cinkota, Farmos, Fót, Gyula, Kelenöld, Kiskőrös, Nyáregyháza, 

 11  Kendeh György levelei  Zászkaliczky Pálnak és a fóti gyülekezetnek. A Fóti Evangélikus 
Egyházközség és Esperesi Hivatal Levéltára, 42/Gy/1949., illetve 639/Gy/1949. sz. iratok. A do-
kumentumokat id.  Zászkaliczky Pál – a „nagy” legidősebb  Zászkaliczky Pál fóti lelkész fi a –, 
jelenleg nyugalmazo  evangélikus lelkész – bocsáto a rendelkezésemre. 
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Rákosszentmihály, Soltvadkert, Szarvas, Szeged. A felsoroltakon kívül számos 
ismeretlen gyülekezet és gyülekezeti tag küldte el adományait. Még Ordassnak 
a börtönből történő kiszabadulása után is folytatódo  a segítőakció, amikor a 
család megint nagyon nehéz helyzetbe került. Id.  Dedinszky Gyula – Ordass 
Lajos későbbi násza – így írt erről: „A kerület gyülekezeteiből őt tisztelő, vele 
együ  érző egyháztagok közül számosan élelmiszercsomaggal támoga ák a 
családot. A békéscsabaiak közül egyet említek meg név szerint,  Várkonyi György 
vaskereskedőt, aki éveken át rendszeresen szállíto a »szeretetcsomagjait« Pest-
re. Volt eset, amikor az nem egyszerű disznótoros kóstoló volt, hanem fél hízó.”12

A  Kendeh György-féle akció melle  meg kell említenünk Ordass Lajos és 
a   Fébé Evangélikus Diakonisszaegyesület korábbi jó kapcsolataiból kinő  ál-
dásokat. Amikor Ordass 1945-ben püspök le , átve e a  Fébé felügyeletét is. 
Kifejezte azt a szándékát, hogy tagként, tehát belülről kíván a közösséggel 
törődni.  Farkas Mária orvos-misszionárius főnökasszony nagyon jó személyes 
viszonyba került a püspök családjával, később ugyanabban a házban laktak. 
Ordass az 1947-es hosszú külöldi útja során sok segítséget szerze  a Fébének, és 
támoga a egy evangélikus kórház megalapításának a tervét is. Személyesen is 
foglalkozo  Käthe  Küster diakonissza sorsával, amikor a német lakosság kitele-
pítése során reá is ez a sors várt. Három lehetőség közül választhato  akkoriban: 
1. kilép az anyaház kötelékéből; 2. diakonissza marad, és egy németországi 
diakonisszaházban folytatja szolgálatát a kitelepítés után; 3. az ökumenikus 
bizo ságon keresztül vállal szolgálatot a Magyarországról kitelepíte  néme-
tek közö . A harmadik utat választo a, és ezzel Ordass püspök is egyetérte . 
Käthe  Küster kapcsolatban maradt mind Ordass Lajossal, mind pedig a  Fébével. 
A püspök letartóztatása és elítélése után az Ordass családot  Farkas Mária és a 
 Fébé is védőszárnyai alá ve e és hathatósan segíte e.  Ordassné és a gyerme-
kek gyógykezelésében  Farkas Mária aktívan részt ve . Ebben az időben sokat 
tartózkodtak a diakonissza-anyaházban. A külölddel történő kapcsola artás 
egy része is rajtuk keresztül folyt tovább.13 Később, Ordass második „aktív” 
püspöksége idején ez a kapcsolat újraindult. 

 12 D 2005, 14. o. 
 13 Käthe Küsterről többet lásd EZA 200/2.; 254/1.; 254/2. dok. Az Ungarn Allgemeines anyagaiban.
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KÜLFÖLDI PRÓBÁLKOZÁSOK 
AZ ORDASS CSALÁD MEGSEGÍTÉSÉRE 

1948 augusztusának végén – letartóztatása elő  közvetlenül – Ordass kérést inté-
ze  külöldre, hogy segítsék ki feleségét és gyermekeit Amerikába. Közölte, hogy ő 
maga marad. Bármi történik, nem fog meghátrálni. Azt is megüzente, hogy óriási 
nyomás nehezedik az evangélikus egyházra. Ordass levelét egy svéd miniszter 
ju a a el az  LVSZ-hez 1948. augusztus 30-ai dátummal.14 A püspök perének le-
zajlását követően egymást érték a bizalmas levelek, amelyek tájékoztatást adtak a 
magára maradt család helyzetéről. Az egyik ilyen levélben az akkoriban Párizsban 
élő báró  Radvánszky Antal, az egyetemes felügyelő rokona számolt be először 
részletesen az MEE akkori helyzetéről. Leírta, hogy teljes gőzzel folyik az egyház 
átalakítása. Az  Új Harangszó című lap új szerkesztőbizo ságot kapo . Ebben három 
– szerinte „quislingista” – lelkész,   Dezséry László,  Gyimessy Károly és  Groó Gyula 
foglalt helyet.  Reök Iván az egyetlen jelölt az egyetemes felügyelői posztra, és meg-
jelent   Dezséry László Nyílt levél című munkája.  Reök Ivánról többek közö  azt írta 
 Radvánszky, hogy „valamilyen formában” keresztyén, „…de nagyon buta, nagyon 
gyáva, és ez bizonyos jellemhiányosságot takar”. A dolgok ilyen megváltozásában a 
legnagyobb problémának a következőt tarto a: „Ebben az egész kibontakozásban az 
jelenti a legnagyobb erkölcsi veszélyt, hogy az egyházat nemcsak arra kényszerítik, 
hogy elrejtse az igazságot, hanem kötelessége hazudni és a hamis próféta szerepébe 
belemenni.”15 Levele végén  Radvánszky Antal anyagi segítséget kért Ordass Lajos, 
 Vargha Sándor és családjaik, valamint  Radvánszky Albert, akkorra már lemonda-
to  egyetemes felügyelő számára. Azt is közölte, hogy  Kuthy Dezső nyugalmazo  
püspök vállalta azt, hogy az ő postacímén keresztül küldö  csomagokat továbbítja 
a megfelelő helyre. Az  LVSZ levéltárában, ugyanebben az iratanyagban szerepel egy 
másik levél, amelyet O. Frederic  Nolde amerikai lutheránus professzor – akkoriban 

 14 A levelet lásd a CALWF III. 2. a „Bishop Lajos Ordass Confi dential 1946–1956” felira al elláto  
anyagában. I  az első és második boríték tartalmazza többek közö  az 1948–1950 közö i időszak 
dokumentumait.
 15  Radvánszky Antal levele az  LVSZ-nek. 1948. november 5. CALWF, WS, III. 2. a. 1948–1950.
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az  EVT egyik osztályának társigazgatója – írt. A levél arról szólt, hogy  Nolde Párizs-
ban,  Károlyi Mihályon keresztül próbált Ordassnak és társainak segítséget szerezni. 
 Károlyi akkor megnyugta a, hogy szerinte nem fogják elítélni őket. A  Károlyitól 
való távozás után  Radvánszky Antaltól tudta meg, hogy a per már lezárult. 

Ordass elítélése után a  Svájci Vöröskereszt egyik alkalmazo ja, Eva v.  Arburg 
jelentkeze   Michelfelder  LVSZ-főtitkárnál. Elmondta, hogy 1946-ban hosszabb ideig 
Magyarországon szolgált, és a kapo  hírek szerint a lakosság többsége számára 
azóta o  egyre elviselhetetlenebb a helyzet.16 Ezért jogosnak tartja azt a törekvést, 
hogy az Ordass családot hozzák ki Magyarországról.  Michelfelder válaszolt a levélre. 
Közölte, hogy elmentek a meghívólevelek a családnak. A következő levélváltásban 
 Farkas Máriától származó hírek érkeztek. Ő ezeket az információkat a  Svájci Vörös-
kereszt egy másik munkatársán, egy bizonyos Aeschiman kisasszonyon keresztül 
küldte. Beszámolt a család hogylétéről. Közölte, hogy Ordass Lajos és a felesége de-
pressziósak, a gyerekek egy diakonissza gondjaira vannak bízva. A svájci összekötő 
nem akart telefonon beszélni. Neveket egyáltalán nem akart mondani, mert még 
Svájcban is akadha ak emberek, akik esetleg belehallgatha ak a beszélgetésbe.17

1949 elejére kiderült, hogy  Ordassné és a gyermekek nem fognak útlevelet 
kapni, mert a magyar kormány már nem járul hozzá a család külöldre történő 
távozásához. Pedig a svéd állam és a svéd evangélikus egyház is készen állt 
volna az egész családot befogadni. Ezt követően egy ideig még arról volt szó, 
hogy  Ordass Barnabást kimentik az országból,  Ordassné viszont maradna a 
lányokkal o hon. Később ennek fordíto járól is történt levélváltás.

A jelenleg rendelkezésre álló levéltári adatok szerint a fenti témát 1949 ok-
tóberében  Radvánszky Antal vete e fel még egyszer Paul  Empie-hez intéze  
levelében. A levél megírására az ado  okot, hogy a levél írója az Amerikai 
Egyesült Államokba készült. Felajánlo a, hogy szívesen tartana előadásokat a 
kommunista országokban zajló keresztyénüldözésről. Levelében már beszámolt 
arról is, hogy Ordass tisztségétől való megfosztása napirenden van.18

Arra, hogy az Ordass család tudo  a nyugaton értük folyó erőfeszítésekről, a 
bizonyítékot egy másik levél szolgáltatja. Ez arról tudósíto , hogy  Michelfelder 
üzenetei megérkeztek hozzájuk is és  Szabó Józse ez is. „Ezeket a leveleket öröm-
mel fogadták, mert azt a bizonyosságot erősíte ék meg, hogy sem az Ordass 
család, sem egyházunk nincs egyedül a maga életharcában.”19

Mint később látni fogjuk, Ordass kiszabadulása után az  LVSZ és az  EVT már 
más szinteken és jóval hatékonyabban tudta folytatni a segítőszolgálatát, mint 
Ordass börtönévei idején.

 16 Eva v.  Arburg levele  Michelfelder  LVSZ-főtitkárnak, 1948. november 11. Uo. 1. o.
 17 Eva v.  Arburg levele  Michelfelder  LVSZ-főtitkárnak, 1948. december 30. Uo. 1. o.
 18 Báró  Radvánszky Antal levele Paul  Empie-nek. 1949. október 2. Uo. 1. o.
 19 Vajta Vilmos levele Michelfeldernek. 1949. december 12. Uo. 1. o.
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A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ 
ÉLETÉT MEGHATÁROZÓ TÉNYEZŐK

 Túróczy Zoltán Ordass Lajosnál te  1948. január 8-i 
látogatásáig

Négy esemény és ezek következményei határozták meg a Magyarországi Evangé-
likus Egyház életét abban a mindössze három hónapban, amelynek két végpontját 
az Ordassra kiszabo  fegyházbüntetés megkezdése, illetve  Túróczy Zoltánnak 
– akkor már a Dunántúli Evangélikus Egyházkerület püspökeként – Ordass 
Lajosnál te  látogatása alkotja. A négy esemény kronológiai sorrendben a kö-
vetkező:   Dezséry László, akkor még egyetemi lelkészként megjelente e a Nyílt 
levél az evangélikus egyház ügyében című írását. A zsinat megszavazta az állam és 
az evangélikus egyház közö i egyezményt, majd megkötö ék azt.  Túróczy Zol-
tánt, a Tiszai Evangélikus Egyházkerület addigi püspökét győri lelkésznek, majd 
dunántúli püspöknek választo ák. Végül a Tiszai Egyházkerületben megtörtént 
az első „nem szabad” püspökválasztás, amelynek eredményeként  Túróczy Zoltán 
beikta a saját utódaként  Vető Lajos addigi diósgyőr-vasgyári lelkészt. Az egyes 
események időpontjai a következők:   Dezséry László Nyílt levele 1948. október végén 
jelent meg. Az Egyezményt 1948. december 8-án fogadták el, és ugyanazon hónap 
14-én írták alá.  Túróczy Zoltánt 1948. december 14-én ikta ák be győri lelkésznek, 
majd az egyezmény megkötését követő második napon, 1948. december 16-án 
dunántúli püspöknek.  Vető Lajos beiktatása 1948. december 22-én történt meg.

A Nyílt levél

  Dezséry László Nyílt levelében a múlt bírálata, a jelen elemzése és a jövő elkép-
zelései egymás melle  kaptak helyet. Ami az elsőt ille e, a református  Bereczky 
Alberthez hasonlóan az egyházak teljes közelmúltját rossznak és elhibázo -
nak lá a. Bőségesen és sokat foglalkozo  a régi evangélikus egyházi vezetők: 
püspökök, egyetemes és kerületi felügyelők állítólagos bűneivel. Az egyház 
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lelki irányítóit azzal vádolta, hogy „párnázo  ajtók” mögé bújtak be, amelyek 
mögö  nem hallatszo  sem a reformot követelők, sem a korabeli világ hangja: 
„I  minálunk módszeresen és öntudatosan fejleszte ék vissza a protestántizmus 
[sic!] ama első nyilvánulását, hogy a lelkészek önállóan alkossanak véleményt a 
dolgokról, a valóságról, ami körülvesz minket, s hogy meg is merjék mondani, 
amit gondolnak. Régóta éget az a felismerés, hogy egyházunk szűk kevesek 
porondja le , amelyben párnázo  ajtók mögül lestük a mindnyájunk számára 
kötelező mondanivalót, s amelyben egy igen öntudatos vezető réteg elérte azt, 
hogy ma már mindenkinek lelkiismeret-furdalást kell éreznie, ha nem meg-
szoko , hivatalos módon gondolja át a helyzetünket.”20 Ami az egyház világi 
vezetőit ille e, őket   Dezséry László a következő sommás megállapítással intézte 
el: „Vezető világi rétegünk csaknem kivétel nélkül ennek a rendszernek [ti. a 
 Horthy-korszaknak] hivatalnoka, képviselője, minisztere vagy haszonélvezője 
volt.”21   Dezséry teljes komolysággal állíto a, hogy ő kijelentéseit evangélikus 
újságokból, püspöki és felügyelői megszólalásokból bőségesen bizonyítani tudná. 
Ez a kijelentés azért képmutató, mert az általa megneveze  három „fő bűnben” 
– az antiszemitizmusban, az irredenta nacionalizmusban és az antikommuniz-
musban – éppen ő maga a legjobban elmarasztalható lelkészek közé tartozo . 
Ez a tény erősen megkérdőjelezi egész mondanivalójának hitelességét. 

Ordass Lajos néven nevezve, illetve név nélkül többször is megjelenik a Nyílt 
levél lapjain. Először az amszterdami első  EVT-világgyűléssel kapcsolatosan írt 
róla   Dezséry. Azt sérelmezte, hogy az egyházi vezetők kiálltak Ordass melle , 
és rajta kívül i honról senki más nem mehete  ki, hanem egy külöldi emig-
ránst és három fi atal külöldi ösztöndíjast neveztek meg delegátusnak. Ismerve 
  Dezséry ambícióit a külöldi ügyek irányítását, esetleg az egyetemes főtitkári 
cím megszerzését illetően, nyugodtan lehet mondani, hogy savanyú volt a szőlő 
számára. Ő maga le is írja, hogy „…nekem magamnak is szívügyem volt az 
ökumenikus mozgalom s maga Amszterdam…”22 A másik fontos megjegyzése 
Ordassal kapcsolatosan a következő: „Ordass Lajos püspök tragédiája, hogy 
állandó fi gyelmeztetések ellenére azokkal akarta kialakítani a hivatalos egyház 
»gerinces« egyházpolitikáját, akik az első politikai szélfuvallat ellenében sem 
voltak tarthatók. A fogalmak és tények tisztázatlanságának átka ez.”23   Dezséry 
Ordasst te e felelőssé azért is, hogy az evangélikus egyházban abban az időszak-
ban többen szimpatizáltak a   Mindszenty József személyében megtestesült római 
katolikus egyház- és nemzetpolitikával, mint a  Bereczky Albert,  Békefi  Benő, 
valamint az őket ebben az időben még nagyon vehemensen támogató  Victor 

 20  D 1948, 3. o.
 21 Uo. 7. o.
 22 Uo. 17. o. 
 23 Uo. 20. o. 
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A Magyarországi Evangélikus Egyház életét meghatározó tényezők

János és  Makkai Sándor nevéhez köthető református vonallal. Ezen a ponton 
 Dezséry nagyon is érthetően fogalmaz: „Hogyan lehete  elhitetni az evangéli-
kusokkal, hogy az egyház prófétai szolgálata felől tisztultabb felfogása van a pá-
pista bíborosnak, mint az evangéliumi ébredést mutató református egyháznak? 
Milyen alapon meri azt vallani ez az »evangélikus tábor«, hogy a reformátusok 
helytelenebbül értik a Szentírást, mint a bíboros?”24  Dezséry Nyílt levele ezen 
a ponton elfelejtkezni látszik arról, hogy a református egyházban is nagy volt 
azoknak a száma, akik nagyon tisztelték mind  Mindszenty, mind pedig Ordass 
Lajos útját, és legalább akkora helytállást vártak volna el a saját vezetőiktől. 

A Nyílt levélnek a jövővel foglalkozó részében nagyon érdekes   Dezséry László 
elképzelése az úgyneveze  egyházi baloldal jövőbeli szerepéről és ezzel párhu-
zamosan az ébredési mozgalommal való lehetséges kapcsolatról. I  furcsa ket-
tősség tapasztalható. Méghozzá az, hogy  Dezséry egyfelől elismeri az ébredéshez 
tartozók pozitívumait, másfelől viszont kimondja, hogy ezek az emberek „[n]em 
vehetik kezükbe az egyház irányítását […]”, mert „a belső reformáció ellenzéke 
soraikat szorosra zárta”.25 Ez az egyszerre dicsérő és elmarasztaló vélemény már 
beprogramozta azt a jövőt, amelyben a  Túróczy– Szabó-vonal eleinte egyfajta 
iszapbirkózásra kényszerül a  Dezséry– Vető-vonallal, majd annak csatlósaként 
kínlódik, végül bűnbakká válva kisodródik az egyházi vezetésből. 

 Dezséry nem sokkal a Nyílt levél megjelenése után azt mondta, hogy írásának 
alapvetően két mondanivalója volt. Az egyik: „Egyházunk éppen úgy megköthe-
ti a megegyezést az állammal, mint a református egyház.” A másik: „Az egyház 
álláspontja nem lehet az üres antikommunizmus, mert az helytelen, nem igaz 
és keresztyén álláspont.” Ugyanakkor kijelente e, hogy levele tulajdonképpen 
vitairat a Bányai Evangélikus Egyházkerület lelkészeinek és másoknak. Nekik 
két dolgot kívánt üzenni: 1. „Ne velem vitatkozzanak, hanem a helyzetünkkel!” 
2. Úgy gondoljanak a mondanivalójára, és úgy kritizálják, hogy közben folyton 
erre gondoljanak: „Mit kell nekünk tennünk⁉ ”26

 Dezséry Nyílt levele nem maradt válasz nélkül, és a válasz megjelent az  Evangé-
likus Élet december havi első számában.27 Négy ponton szálltak vitába állításaival. 
Az első szerint  Dezséryvel ellentétben a válaszadók úgy gondolták, hogy az egyház 
kérdése elsősorban nem politikai kérdés, és erről „széles körű és teológiai alapokon 
nyugvó” eszmecserét kell folytatni. A második pont szerint arra az állításra, hogy 
az egyház a  Horthy-korszakban „az ellenforradalom szálláscsinálója” le  volna, 
a válaszadók kijelente ék: „az egyház prófétai szolgálatáról” a mában kellene 
szólni. A harmadik megjegyzés szerint  Dezsérynek abból az állításából, miszerint 

 24 Uo. 14. o. 
 25 Uo. 8. o. 
 26   D 1948b. 
 27 [Evangélikus lelkészek:] Válasz   Dezséry László nyílt levelére. Evangélikus Élet, XIII. évf. 2. sz. 
1948. december 4.
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az evangélikus egyház a közelmúltban csak a középrétegek egyháza volt, nem az 
következik, hogy akkor nem foglalkoznak a nehéz helyzetbe került középosztályok 
értékes elemeinek megmentésével, és nem törődnek velük. Az utolsó vitapont a 
Nyílt levél azon állítását ve e célba, hogy akkor most az egyháznak „csak” a kétkezi 
dolgozók felé kellene fordulnia. A válaszadók szerint ez az egyoldalúság azt fogja 
eredményezni, hogy kimarad valami „a teljes keresztyén üzenetből”.

Összegzésül elmondható, hogy  Dezséry Nyílt levele lényegében a baloldali 
politika által irányíto  egyházi jövő képét kívánta megrajzolni. Mivel feltéte-
lezhető volt, hogy ő maga mindenben azonosult a saját írásával, ezért megszó-
lalása azt is jelente e, hogy végleg szakíto  jobboldali múltjával, és átállt az 
ellenkező oldalra.

Az evangélikus egyház és az állam közö i 
egyezmény 

AZ EGYEZMÉNYTERVEZET ÉS AZ EGYEZMÉNY 
ÖSSZEHASONLÍTÁSA

A Magyarországi Evangélikus Egyházban a 20. század folyamán 1948-ig bezá-
rólag kétszer került sor arra, hogy az egyház egy másik evangélikus egyházzal, 
illetve az akkori magyar államhatalommal szerződéses jogi formát használt 
a megegyezésre. 

Az első szerződéskötés gondolata  Raff ay Sándor püspök 1914. január 4-től 
ugyanazon év február 28-áig tartó amerikai útja során merült fel. Ezt az utazást 
egyszerre szervezték állami és egyházi oldalról.  Raff ay így írt erről: „Tisza István 
miniszterelnök bízo  meg  Petri Pál ajánlatára, hogy az Amerikában élő magyar 
evangélikus egyházak életét tanulmányozzam, s tisztázzam a kérdést: lehetne-e 
ezeket is magyar esperességbe tömöríteni és valamelyik magyarországi kerület 
közigazgatása alá beszervezni.”28 A Bányai Evangélikus Egyházkerület püspöke 
tehát az első világháborút közvetlenül megelőző időszakban juto  ki Amerikába. 
A kinti magyar evangélikus gyülekezetek helyzetét látva mind  Raff ay, mind 
amerikai tárgyalópartnerei olyan szerződésben gondolkodtak, amely elismeri 
ezeknek az egyházi közösségeknek az MEE-vel való kapcsolatát úgy, hogy 
azok egyú al szövetségben maradnak az amerikai evangélikus egyházzal.29 
A Pennsylvaniában fekvő Philadelphia városában, illetve annak Mount Airy 
nevű külvárosában található teológián folytak a tárgyalások a General Council 

 28 R é. n. F. 36. o.
 29  R 1914. 
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(Egyetemes Tanács) vezetőivel és o ani teológiai tanárokkal. 1914. február 9-én 
fogalmazták meg a szerződést.  Raff ay azonban meghatalmazás hiányában nem 
írta alá, hanem hazahozta magával, és a világháború után foglalkoztak újból 
vele. Az 1920-as egyetemes közgyűlésen történt meg az egyezség elfogadása. Az 
amerikai fél egy évvel később ratifi kálta, ekkortól vált érvényessé. A szerződés 
alapját a Szentírás és az evangélikus hitvallási iratok képezték. Hat pontból állt, 
amelyekből az első három a kölcsönös kapcsola artás fontosságáról, annak 
gyakorlati megvalósításáról, egymás lelkészeinek kölcsönös elfogadásáról szólt 
abban az esetben, ha utóbbiak „megfelelő ajánlólevelekkel vannak ellátva azon 
egyház részéről, melynek kebeléből jönnek”.30 A negyediktől a hatodikig terjedő 
pontok a nyugdíjakkal és ösztöndíjakkal, illetve azok beszámításával, egymás 
diplomáinak nosztrifi kálásával, a lelkészképző intézetekben töltö  minimális 
idő hosszának megállapításához való joggal, végül a ki- és bevándorlás kimu-
tatásáról történő kölcsönös tájékoztatással foglalkoztak. 

A második szerződéskötésre 1923. december 6-án került sor. Ekkor a Magyar Ki-
rályi Kormány, a Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem és a Magyarországi 
Ágostai Hitvallású Evangélikus Keresztyén Egyetemes Egyház közö  végbement 
tárgyalások eredményeként megalapíto ák a pécsi egyetem Sopronban elhelye-
zésre kerülő Hi udományi Fakultását. A  Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium 
( VKM) – amelyet akkoriban gróf  Klebelsberg Kuno vezete  – előterjeszte e az 
alapítólevelet  Horthy Miklós kormányzónak, aki azt 1923. február 18-án hagyta 
jóvá.31 Az okirat tizenhárom pontból állt. Az egyes pontok a következő témák-
kal foglalkoztak: nyolc rendes tanszék felállítása; az egyetemi vizsgák idejének 
megállapítása; a görög nyelvi vizsga kötelező jellege; a más magyar evangélikus 
teológiákon, illetve külöldön eltöltö  idő beszámíthatóságának kérdése; a tudo-
mányos fokozatok megszerzése; az egyháznak a tanszékek betöltéséhez ado  bele-
szólási joga; a kinevezésre kerülő tanárok lelkészi státusza; fegyelmi tárgyalások 
esetén az egyház saját törvényei szerint történő eljárás joga; a tanévnyitóknak 
és tanévzáróknak istentisztele el történő ünneplése; Sopron mint helyszín; a 
pécsi egyetemhez való tartozás; az állam által biztosíto  fi nanszírozás dolga; az 
egyház részéről az állami kasszához történő hozzájárulás kérdése; illetve ennek 
garantálása. Az utolsó pont az Alapítólevél négy példányának elhelyezéséről 
szólt: egyet a  VKM, egyet az MEE, egyet a pécsi tudományegyetem, egyet pedig 
a királyi közalapítványi ügyigazgatóság kapo  meg.

Az egyre inkább a kommunisták kezébe kerülő államhatalom 1948 tavaszán 
kezdte szorgalmazni az egyes egyházakkal, illetve a zsidó felekeze el kötendő 
egyezmények dolgát. Az állami szervek az előre elkészíte  egyezményterve-

 30 Az 1919. és 1920. évek együ es közgyűlésének jegyzőkönyve. 1920. december. 9. Az egyezség 
szövege. EOL EKJ. 25. p. 12–13. o.
 31 Az Alapítólevél szövege. 1922. október 12. 1. sz. üggelék. EOL EKJ. 24–26. o. 
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zetekkel próbálták meg felgyorsítani az események menetét. A reformátusok 
számára két egyezménytervezet is készült, az evangélikusokkal 1948. május 
21-én, illetve május 27-én még a református terveze el a kezükben tárgyaltak 
az állami megbízo ak. A június 10-ei tárgyaláson azonban már az evangélikus 
tervezet volt elő ük. Az első két tárgyaláson derült ki, hogy az állam eredetileg 
az egyetemes közgyűlés által kiküldö  személyekkel kívánta megoldani a kérdé-
seket. Az evangélikus egyház számára készíte  egyezménytervezet szövege ezen 
a ponton „a magyar kormány és a magyarországi evangélikus egyház egyetemes 
közgyűlése részéről kiküldö  bizo ságról” beszél, a tényleges bizo ságot azon-
ban nem az egyetemes közgyűlés delegálta. Az egyház viszont a maga részéről 
az evangélikus zsinathoz mint legfelsőbb közigazgatási fórumhoz ragaszkodo .32

Az állammal történő tárgyalásokról, illetve a mindkét fél számára előnyös és 
megnyugtató egyezmény megkötéséről elmondható, hogy az evangélikus sze-
mélyiségek többsége elvileg helyeselte mind a ke őt. Egyedül  Kendeh György-
ről tudjuk, hogy sem tárgyalásokat, sem egyezményt nem akart, ő azonban 
kivételnek számíto . 

Ami az egyezménytervezet pontjait illeti, a végső szöveggel egyezően kilenc 
témát érinte  a szöveg. Az első két pont úgyneveze  elméleti kérdéseket tár-
gyalt, és változtatás nélkül került be a végleges szövegbe. Utólag elmondható, 
hogy az első két pont komolyan vétele nemcsak a további hét megtartását segí-
te e volna, hanem egy korrekt egyházpolitikához is segítséget nyújthato  vol-
na. Azonban soha nem alakult meg az első pontban említe  közös bizo ság. Nem 
szüle ek új vallásügyi törvények, amelyeknek a dialógus eredményeként mind 
az államhatalom, mind pedig az egyházak érdekeit és á ételes módon pedig az 
egész nemzetet kelle  volna szolgálniuk. A pártállami törvényalkotásra mindvé-
gig az volt a jellemző, hogy teljes mértékben az egyházak megkérdezése nélkül 
történt.33 A második pontban szereplő vallásszabadság biztosítását illetően az 
államhatalom fogadkozásai teljesen hamisnak bizonyultak. Magyarországon 
ugyanis egészen 1989-ig nem lehete  teljes körű vallásszabadságról beszélni. 
Egyes egyházi személyek azon állítása, hogy 1948-ban Magyarországon szabad 
vallásgyakorlat le  volna, már  Szabó József 1948. március 18-ai beiktatásakor 
sem volt igaz. Ennek ellenére 1989-ig ezt hangozta ák a baloldali elköteleze -
ségű egyházi vezetők. Ennek a két pontnak a későbbi sorsa jól példázza, hogy 
a legteljesebb elméleti egyetértés pusztán önmagában nem lehet garanciája a 
jó együ működésnek. Ugyanúgy nem, ahogyan az 1947. évi XXXIII., a feleke-
zetek egyenjogúságáról szóló törvénycikk megalkotása végeredményben nem a 
felekezetek jó együ működését szolgálta, hanem a  Rákosi-féle „szalámitaktika” 
nevében egyfajta rivalizálást eredményeze .

 32 PSZL 274. fond. 9. csoport 256. cs.
 33 K 2005.
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Ami az egyezménytervezet és a végleges szöveg közö i különbséget illeti, a 
3. pont ment át a legnagyobb változáson. Ez nem véletlen, hiszen ez foglalkozo  
az egyház konkrét szolgálatával: az igehirdetéssel, a tanítással, a szervezési 
feladatokkal, az ehhez szükséges épületek igénybevételének lehetőségével. A 
tervezet i  rendkívül szűkszavúan fogalmazo , elméleti keretet akart felvá-
zolni. Érthető, hogy az egyház ezen a ponton nyúlt bele legjobban a szövegbe. 
A tervezet „az eddigi gyakorlatnak megfelelő hitéleti tevékenységről” beszélt, 
viszont a végleges szöveg megfogalmazásakor az egyház ragaszkodo  a konk-
retizáláshoz. Az államhatalom belefoglalta a végleges formába a „fennálló jog-
szabályoknak” megfelelő tevékenységről szóló kitételt, ám az egyház öt és fél 
sorban részletezte a „hitéleti tevékenység” különféle területeit: „…istentiszteletek 
tartását templomban, más erre alkalmas középületben, családi o honokban és 
szabad téren; bibliaórák tartását templomban, iskolákban, családi o honokban, 
gyülekezeti házakban; az egyházi lapokban és önálló sajtótermékekben folytato  
missziót; a Biblia- és ira erjesztést; gyülekezeti és országos egyházi konferen-
ciák, evangelizációs összejövetelek tartását, a kötelező iskolai vallásoktatást és 
a szeretetmunka végzését.”34 Az egyezménynek ezt a pontját az államhatalom 
azután fokozatosan kiüresíte e. Az istentiszteleti és egyházi élet egyre inkább 
a templomok falai közé szorult, az eredetileg egyházi célokat szolgáló iskolák-
ból, gyülekezeti házakból tudatosan eltávolíto ák a vallási tevékenységet. Az 
egyezmény e pontjának szövege gyakorlatilag szabad kezet ado  az államnak 
és a helyi hatóságoknak arra, hogy ők mondják meg, az egyház mikor és milyen 
formában végezheti szolgálatát. Ami pedig a hitoktatást ille e, alig egy évvel 
később az államhatalom az 1949. évi 5. számú törvényerejű rendele el megszün-
te e a kötelező iskolai hitoktatást. Ez a tény is azt mutatja, hogy nem bizonyult 
megalapozo nak az az érvelés, hogy mivel az egyezményben garantálták a 
kötelező hitoktatást, ezért nem kell akkora jelentőséget tulajdonítani az iskolák 
államosításának.35 Az állam szószegése ezen a téren azért is nagyon súlyos, mert 
a kötelező hitoktatás kérdése mind a tervezet, mind pedig az egyezmény szöve-
gében még egyszer előkerül. Méghozzá abban a vonatkozásban, hogy az állami 
iskolákban is biztosítják ezt a gyakorlatot. „A Magyar Köztársaság kormánya 
elismeri és biztosítja az evangélikus egyháznak azt a jogát, hogy az állami jellegű 
iskolákban a kötelező vallástanítás továbbra is teljesen szabadon történjék.”36

Az egyezménytervezet negyedik pontja és az aláírt egyezmény szövege 
közö  szintén lényegi különbségek vannak. A tervezet még kizárólag az egy-

 34 Az Egyezmény szövege. EOL különanyag. 1–2. o.
 35 Lásd főként  V Imre cikkeit ezzel kapcsolatosan: Az egyházi iskolák államosítása, 1948a. 
Mit szólunk az iskolák államosításához? 1948b. Megtörtént az iskolák államosítása, 1948c. Ugyanezen 
cikkek szövegét lásd még V 1990, 24–30. o. 
 36 Egyezmény. 3. p. ) alpontja. EOL különanyag. 5. o. A különbség a két szöveg közö  mindössze 
annyi, hogy a tervezetben vallásoktatásról van szó, a végleges szövegben viszont vallástanításról. 
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ház szociális és szeretetszolgálatáról, annak intézményeiről szólt. A végleges 
szöveg viszont már tartalmazta az egyház önkormányzati tevékenységéről 
szóló kitételeket is. Mindezt az egyház – az állam által jóváhagyo  – saját 
törvényei alapján kívánta garantálni. Ez voltaképpen az egyházi autonómia 
megfogalmazásaként értelmezhető, és ennek tiszteletben tartása az egyház saját 
belső életének szabadságát biztosíto a volna. Ebben az esetben pedig valóban 
értelmét veszte e volna  Dezséry Lászlónak az a kérdése, hogy miért beszélnek 
egyesek az egyház autonómiájának szükségességéről. 

Az egyezménytervezet ötödik pontja a személyi, dologi és egyéb államsegé-
lyekről szinte változatlanul ment át a végleges szövegbe. 1989-ig ez az egy pont 
maradt igazán az eredeti megfogalmazás szerint érvényben, néhány kisebb, az 
egész értelmét érintetlenül hagyó változtatástól eltekintve. A segélyek alakulása 
garantálta, hogy az állam fi nanciálisan ellenőrizhe e az egyházat, és éppen az 
anyagiakon keresztül is kontrollálta azt. Az Ordass Lajos által javasolt önellátó 
modell megtárgyalására nem nyílt alkalom, pedig ez segíthe e volna az egyházat 
abban, hogy mind iskolái, mind pedig saját működése fi nanciális alapjait illetően 
a üggetlenség felé vegye az irányt. Ordass azt is hangsúlyozta, hogy az egyház 
számára előnyös lehetne, ha ezen a téren valamilyen vállalkozásba kezdene. 

A tervezet hatodik pontja az egyházi iskolák államosításáról szólt. Azt már 
mint elhatározo  és az egyház által elfogado  tényt említe e. Az államhatalom 
valószínűleg úgy gondolta, hogy a két dolog – az iskolák államosítása és az 
egyezmények aláírása – konszenzusos alapon, továbbá gyors egymásutánban 
fog megtörténni. A tervezetre ráírták, hogy „1948. évi”, közelebbi dátumot vi-
szont nem közöltek. Ami az iskolák államosítását ille e, eredetileg nem volt szó 
az internátusok és az azokhoz tartozó öldek államosításáról. A későbbiekben 
azonban ezt már természetesnek tekinte ék. A hatodik pontnál két kiegészítés 
is történt, mert eredetileg nem volt „g” és „h” alpont, a végleges szöveg viszont 
ezeket már tartalmazta. Az előbbi azt garantálta volna, hogy a kormány az 
evangélikus tanítók és tanítónők kinevezését támogatni fogja azokon a helye-
ken, ahol kántori szolgálatra is alkalmazhatók lehe ek volna. Az utóbbi alpont 
az egyház egyetlen akadémiája, a miskolci jogakadémia helyzetét taglalta. Az 
intézmény megszűnése esetére az o ani tanároknak a „jelenlegi helyzetüknek 
megfelelő elhelyezéséről” történő gondoskodást ígérte. Arról, hogy később mi 
történt a jogakadémiával, annak utolsó, még élő tanára így ír: „Forma szerint 
erre [ti. a jogakadémia tanárainak megfelelő elhelyezésére] sor került, de alig 
egy év elteltével politikai okokból megtörtént a volt jogakadémiai tanárok 
elbocsátása új állásukból. Én magam is [ Boleratzky Lóránd] ebbe a helyzetbe 
kerültem. Az evangélikus egyház egyik akkori püspöke –  Vető Lajos – lénye-
gében egyetérte  az államhatalom törvénytelen intézkedésével, amikor az 
egyezmény szövegét úgy próbálta »magyarázni«, hogy az csak az »átvételt« 
garantálta, nem pedig az állásban való hosszabb ideig történő megtartást is. 
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Milyen tisztán lá a  Vladár Gábor volt bányai evangélikus egyházkerületi felü-
gyelő, amikor a tervezetbe annak idején be akarta vetetni az állam arra irányuló 
köteleze ségét, hogy legalább tíz évig köteles lesz megtartani az új állásban 
minden jogakadémiai tanárt. Állami részről ezt a javaslatát elutasíto ák.”37

A hetedik pont a Magyar Köztársaságért, az államfőért, a kormányért és az 
egész magyar nép békességéért szóló imádság ígéretét tartalmazta. Ez a szöveg 
mind a tervezetben, mind pedig a végleges egyezményben teljes megegyezést 
mutat. Ez a pont azért érdekes, mert az összes többi indoklásában mind a két 
fél érvei szerepelnek, i  viszont csak az egyházi oldal indokol, illetve ígér. Az 
indoklásban „Isten szentírásbeli parancsolatára” történik hivatkozás. Az ígéret 
pedig arra vonatkozik, hogy „állami ünnepeken Isten igéjével és az egyház 
hitvallásával megegyező istentiszteleteket tartanak”, illetve új énekeskönyv 
kiadása esetén gondoskodnak arról, hogy az „új kiadásba ilyen alkalmakon 
használható énekek is felvétessenek”.38 Az államhatalom tehát hallgatólagosan 
tudomásul ve e, hogy az egyház imádsága kíséri a szolgálatát. Ez azt muta a, 
hogy legalábbis nem volt ellenére az általa ellenségnek tarto  egyháznak mint 
közösségnek az irányában tanúsíto  ilyen jellegű jóakarata.

A tervezet 8. és 9. pontjai változatlan formában kerültek bele az egyezménybe. 
Az előbbi az egyházi közoktatási törvényeknek a hasonló állami törvényekhez 
történő alakításáról, az utóbbi pedig a még üggőben maradt kérdéseknek az 
állam és az evangélikus egyház által delegált közös bizo ság révén történő 
rendezéséről szólt.

AZ EGYEZMÉNY MEGKÖTÉSÉIG VEZETŐ ÚT, 
ILLETVE AZ EGYEZMÉNY UTÓLAGOS ÉRTÉKELÉSE

Ordass letartóztatása, majd elítélése után az állami szervek számára elhárult a 
legfőbb akadály az evangélikus egyházzal történő megegyezés útjából. Az addig 
nagyon csekély létszámot képviselő baloldali laikus erők egyre jobban össze-
fogtak.  Mihályfi  Ernő,  Darvas József,  Olt Károly,  Reök Iván melle  hamarosan 
megjelentek a hozzájuk húzó klerikusok is. Őket   Dezséry László,  Kemény Lajos, 
 Tátrai Károly,  Gyöngyösi Vilmos,  Gyimessy Károly,  Gaudy László,  Benczúr Lász-
ló és  Groó Gyula képviselte. A  Túróczy Zoltán –  Szabó József-vonalnak ezekkel 
az emberekkel kelle  a továbbiakban együ működnie. A  Túróczy– Szabó-vonal 
helyzete azonban Ordassék letartóztatása után nagyon megnehezült, méghozzá 
három okból. Egyrészt azért, mert az úgyneveze  „haladó” erők  Túróczyék 
népszerűségét a saját népszerűségükké kívánták formálni. Másrészt azért, 

 37 B 2007, 34. o.
 38 Az Egyezmény 7. pontja. EOL különanyag. 5–6. o. 
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mert a lelkészek többsége éppen azt várta tőlük, hogy most már ők képviseljék 
ugyanazt a helytállást, amit Ordass a börtönig menően képviselt. A harmadik 
dolog az, hogy az  LVSZ és az  EVT jelentős nyomást gyakorolt rájuk, amely 
részben magyar származású, részben az amerikai, skandináv, német és egyéb 
lutheránus körök oldaláról érkeze . Ezek az emberek – a lelkészek többségéhez 
hasonlóan – az egyház igazi érdekeinek következetes képviseletét várták vol-
na a  Túróczy– Szabó-vonaltól. Ők azonban egy darabig nem ezt te ék. Találó 
id.  Magassy Sándor utólagos véleménye a korszakról és annak egyházvezetői 
pozícióba került szereplőiről: „Amikor tehát az egyezmény megszületik, akkor 
egyházunk tapasztalt és megalkuvásra nem kapható vezetők nélkül, a megfé-
lemlíte ség légkörében s a kiszolgáltato ság állapotában él.”39

A zsina artás felé vezető első fontos eseményt az 1948. június 14-én tarto  
rendkívüli egyetemes közgyűlés jelente e, amelyen az állam által előterjeszte  
tervezetet vita ák meg. Ennek legfontosabb kérdései az egyházi iskolákkal, 
az 1848. évi XX. törvénycikken alapuló államsegéllyel és a kötelező iskolai 
vallásoktatással foglalkoztak. Ezen a közgyűlésen  Kapi Bélát  Túróczy Zoltán 
helye esíte e, így az elnökséget báró  Radvánszky Alber el együ  ők adták. 
Ez a tanácskozás döntö  a zsinat összehívásáról is, és ennek alapján fordultak 
a kormányhoz zsina artási engedélyért. Ez volt az utolsó szabad egyetemes 
közgyűlés, amely eleget te  a  Magyarhoni Evangélikus Lelkészek Egyesülete azon 
kérésének, hogy a  VKM-hez felterjesztést intézzen, és „kérje a kormányt az 
utolsó percben is: ne vegye el egyházunk iskoláit, amelyeket Istentől kaptunk 
áldo  lehetőségként az evangélium szolgálatára”.40

A rendkívüli közgyűlés a zsinat egybehívásának megszavazásán kívül az 
állam számára nem megnyugtató eredménnyel zárult, ezért a kulisszák mögö i 
megbeszéléseknek még nagyobb le  a jelentősége. Az egyik ilyen, 1948. október 
14-én a Parlamentben tarto  megbeszélésről jelentés is születe . Ezen a kormány 
oldaláról  Major Béla,  Olt Károly,  Darvas József,  Mihályfi  Ernő, az egyház részé-
ről pedig  Túróczy Zoltán,  Szabó József,  Gaudy László,  Kemény Lajos,   Dezséry 
László,  Gyöngyösi Vilmos és  Reök Iván volt jelen. Az államhatalom aggódo  a 
zsinat összetétele és az egyezmény esetleges meg nem szavazása mia . Azon-
ban 1948. október közepén egy nem hivatalos beszélgetésben  Túróczy Zoltán 
megnyugta a a „baloldalról” aggódókat. „[ Túróczy] felvete e, hogy azokat 
a zsinati tagokat, akiket megválasztanak, meg fogják vizsgálni, hogy milyen 
a politikai múltjuk és beállításuk. Akiknek a múltja olyan, hogy a jelenlegi 
helyzetben nem kívánatos a szereplése [sic!], azokat el fogják távolítani a zsinat 
tagjai sorából. A zsinatra egyházkerületi és egyetemes vonalon be akarják hozni 
azokat a kormányférfi akat, akik közö  [sic!] a jelenlegi tárgyalás folyt. Ezeken 

 39 M 1998, 14. o. Lábjegyzet.
 40 Az 1948. június 14-én tarto  rendkívüli egyetemes közgyűlés határozata. EOL EKJ. 8. p. 20. o.
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kívül még be akarják hívni   Dezséry László és  Benczúr László lelkészeket. Ha 
így sem sikerül a többséget biztosítani a baloldal részére, mondo a  Túróczy, 
akkor a zsinatot kibővítjük behívo  tagokkal.  Túróczy szerint nem kétséges, 
hogy a megegyezés melle  fog dönteni a zsinat.”41 

A zsinati tagok megválasztását az egyetemes egyház által elkészíte  kérdő-
ívvel kívánták befolyásolni. A kérdéseket  Szabó József és  Mády Zoltán állíto a 
össze. A nyolc pontból álló kérdőív mintegy átvilágíto a a jelöltet. Az utolsó 
két kérdés le  a legfontosabb, mert ez a jelölt alkalmasságát volt hivatva bizo-
nyítani. A 7. kérdés arra irányult, hogy a leendő zsinati tagot 1945 után mely 
bizo ság és milyen módon igazolta. A 8. viszont arra a kérdésre várt választ, 
hogy nem folyik-e egyházi vagy állami fórum elő  fegyelmi vagy egyéb peres 
eljárás az illető ellen.42

A zsinat összetételét azzal is igyekeztek befolyásolni, hogy tudatosan támo-
ga ák olyan személyek zsinati küldö nek való megválasztását, akiket a „ha-
ladó” táborhoz soroltak. Így történhete  meg, hogy  Murányi György esperest, 
kiskőrösi lelkészt nem ve ék be a zsinati tagok sorába, ugyanakkor a Bányai 
Evangélikus Egyházkerületben addig semmiféle közegyházi tisztséget be nem 
töltő  Darvas Józsefet a zsinat résztvevőjévé választo ák. Előzőleg éppen ebből 
a kerületből utasíto ák vissza a legtöbb zsinati tagjelöltet bizonyos egyházi 
törvényekre történő hivatkozással.  Darvas József a bizalmat megköszönve 
elmondta, hogy ő tényleg nem ve  részt az egyház életében. Ennek okát abban 
lá a, hogy „az evangélikus egyház vezetői a múltban gyakorta mellőzték ezt 
[sic!] a programot, amit én [ Darvas Józse] már évekkel ezelő  életem és mun-
kásságom egyetlen feladatául tűztem: »Hűség a néphez«”.43

 Darvas József fenti nyilatkozata is mutatja, hogy a „haladó erők” az egyházi 
sajtót teljes mértékben a saját szolgálatukba kívánták állítani. A kulisszák mö-
gö  egy, az állam és az evangélikus egyház közö  lezajlo  másik tárgyaláson 
arra is sor került, hogy a magát egyre erősebbnek érző egyházi baloldal az 
államhatalom képviselői jelenlétében megleckézte e a  Túróczy– Szabó-vonalat. 
Méghozzá éppen a sajtó és a belső informálás dolgaiban. Erre vonatkozóan 
  Dezséry László azt kérte, hogy „haladó szellemben” gyorsítsák fel a hívők tá-
jékoztatását. Demokratikus gondolkodású lelkészek bevonását kérte a rádiós 
istentiszteletekbe. A Dunántúlon nyomtato  Új  Harangszó ügyében intézkedést 
sürgete , esetleg egy új újság beindítását. Ugyanő szorgalmazta azt is, hogy a 
 Magyar Evangélikus Lelkészegyesületben (MELE) is történjék meg az átállás, 
távolítsák el  Scholz Lászlót, és teológiailag  Túróczy vegye kézbe a lelkészegye-

 41 Jelentés az 1948. október 14-ei megbeszélésről. ÁBTL I/2-b. „0”-9041. 1. o. 
 42  EOL EI 131. d. 1167/1948. sz. A kérdőívek kibocsátási ideje 1948. november 25. A kérdéseket 
 Szabó József és  Mády Zoltán állíto a össze.
 43  Darvas József nyilatkozata zsinati taggá történő megválasztását követően. D 1948. 
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sület irányítását. Mivel a fenti beszélgetés állami tisztviselők jelenlétében zajlo , 
megállapítható, hogy az egyház autonómiáját már ezen a téren sem tarto ák 
tiszteletben.44

A külöldi magyar evangélikusok többször is fi gyelmezte ék a  Túróczy–
 Szabó-vonal képviselőit, hogy próbáljanak kissé erőteljesebben az egyházi 
érdekek mentén működni. Arra is utaltak, hogy az Ordass-ügyben tapasztalt 
állami eljárás és a hozzá kapcsolódó belső egyházi passzivitás nem használt 
Magyarország és a Magyarországi Evangélikus Egyház külöldi megítélésének. 
 Brachna Gábor (1908–1998) clevelandi lelkész így írt erről: „ Kossuth Lajost kivéve 
talán még senki sem hozta a magyarságot olyan közel és olyan széles körben 
az emberek szívéhez, mint Ordass püspök úr, s most éppen az ő elítélésével 
szaggatják o hon a szimpátiának ezeket a szálait is. Igen-igen szerencsétlen 
politikai sakkhúzásnak tartja mindenki a magyarság szempontjából. Talán még 
egy nagylelkű gesztussal jóvátehetné a Köztársaság [sic!] elnöke.”45

Ordass Lajos 1948 októberének végén egy üzenetet ju ato  ki a börtönből 
hűséges ügyvédjén, a református  Kardos Jánoson keresztül. Az üzenetben a meg-
egyezés felé menetelő és tárgyalásokat folytató egyházat igyekeze  erősíteni 
szabadságának és jogainak védelmezésében.  Kardos tolmácsolta Ordass azon 
kérését, hogy „…az állam és egyház közö i tárgyalások során őmia a az egyházi 
érdekek rovására semmi áldozat ne hozassék, hanem az egyház is – ugyanúgy, 
mint Ordass püspök úr – vegye tudomásul azt a tényleges helyzetet, mely szerint 
Ordass püspök úr jogerősen elítéltete . Mivel az elítéltetés és a hivatalvesztés 
kimondása egyáltalán nem érinti sem a püspöki, sem a lelkipásztori tisztségét 
a tényleges akadályoztatás idejére – Ordass püspök nézete szerint –, átmeneti 
helye esítésre van szükség, ami akkor szűnik meg, amikor a jelenleg akadályo-
zo  püspök úr a főpapi hivatását újból és ténylegesen gyakorolni lesz képes.”46 
Ugyanebben az üzenetben ese  szó arról is, hogy Ordass sérelmezte Bibliája 
elkobzását, és kérte, hogy ezt a sérelmet orvosolják.  Kardos János ehhez azt is 
hozzáte e, hogy neki az a véleménye, hogy az MEE-nek lenne kötelessége az, 
hogy közbenjárjon a Biblia visszaszolgáltatása ügyében. A későbbiekben látni 
fogjuk, hogy az egyház akkori vezetői hogyan értelmezték Ordassnak azt a 
kijelentését, hogy mia a ne hozzanak áldozatot az egyházi érdekek rovására.

 Szakasits Árpád köztársasági elnök 1948. szeptember 9-én adta meg a zsi-
na artási engedélyt. Ezt követően az egyetemes presbitérium 1948. szeptember 
29-én tarto  ülésén a rendkívüli egyetemes közgyűléstől kapo  mandátumára 
hivatkozva 23 tagú zsinat-előkészítő bizo ságot alkoto . Ennek tagja az egye-

 44 Tájékoztató az 1948. október 13-i tárgyalásról. ÁBTL I/2-b. „0”-9041. Személyi dosszié, 10-
30270/1950. 2. o.
 45  Brachna Gábor levele Clevelandből  Túróczy Zoltánnak. 1948. október 22. Uo. 1. o. 
 46 Ordass Lajos üzenete Kardos Jánoson keresztül. 1948. október 30. Uo. 
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temes felügyelő, a négy püspök, a négy kerületi felügyelő és azok helye esei, 
illetve az egyetemes egyház és a négy egyházkerület két-két küldö je le . 
Ugyanekkor kértek fel az egyetemes presbitérium megbízásából egy szűkebb 
grémiumot – tagjai a négy püspök és helye eseik, illetve az egyetemes felügyelő 
voltak – arra, hogy készítsen el egy egyezménytervezetet.47 Ezt a felkért szemé-
lyek vigyék a zsinat-előkészítő bizo ság elé, majd tárgyalják meg a kormánnyal, 
végül pedig a bizo ság és a kormány által jóváhagyo  szöveget terjesszék a 
zsinat elé elfogadásra. A júniusban tarto  rendkívüli egyetemes közgyűlés a 
meghatalmazást a tárgyalásra két témában – az iskolák államosítása, illetve az 
egyezmény megkötése – adta meg. Azonban szeptemberre az első kérdés felve-
tésének már nem volt értelme, mivel az iskolákat közben államosíto ák. Ezen 
a téren már csak a tudomásulvétel lehetősége maradt. Így a szűkebb grémium 
és a zsinat lényegében az egyezmény kérdésével foglalkozo .

Az 1948. december 8-án összeült zsinat majdnem az úgyneveze  néma zsinatok 
kategóriájába került. I .  Prőhle Károly sopronbánfalvi lelkész nem járult hozzá az 
egyezménytervezet első részének elfogadásához.48 Később ugyanő azt kérte, hogy 
az egyezmény szövegébe vegyék bele az egyház i úsággal való foglalkozásának a 
jogát. Kérése elméleti támogatást kapo  ugyan, de a gyakorlatban éppen az ellen-
kezője történt. A hatalom ugyanis az iskolák államosításával már egyértelműen 
amelle  te  hitet, hogy az i úság nevelésének feladatát – a meghagyo  egyházi 
iskolák ellenére – a saját kezébe kívánja venni. Az igazi ellenvéleményt a végső 
szavazásnál azonban  Dedinszky Gyula békéscsabai lelkész és társainak kisebb 
csoportja képviselte. Ők a nyílt szavazásnál az egyezmény ilyen feltételek melle i 
megkötése ellen szavaztak. Már o  megkapták ezért az értetlen és ellenséges 
pillantásokat. „…a tagság nagy része értelmetlen fenegyerekeskedésnek ítélte 
magatartásunkat. Pedig nem az volt. Hanem annak a nagyon is józan meggyő-
ződésnek a kifejezése, hogy az egyház autonómiájának évszázados törvényekben 
való biztosítását feladni és nagyon is mulandó egyezményre ráépíteni igen rossz 
cserét jelent”49 – emlékeze  vissza a zsinaton történtekre  Dedinszky. 

1990-ben megtörtént az 1948. december 14-én aláírt egyezmény állami, illetve 
egyházjogi felülvizsgálata. Ennek következményeként pedig 1990. március 19-én 
közös megegyezéssel felbonto ák a szerződést. A felbontást a parlament 1990. 
január 25-én hozo  határozata te e lehetővé. Az egyezmény felbontásáról szóló 
iratot  Németh Miklós, illetve  Harmati Béla püspök és  Frenkl Róbert országos 
felügyelő írta alá. Egyházjogi szakvélemény szerint helyesebb le  volna meg-
semmisíteni a szerződést.

Az egyezmény 1990 utáni megítélése azért is érdekes, mert az egykori támo-

 47 EOL EI 951/1948. sz. 130. d. 1. o. 
 48 EOL EI 170/1949. sz. 133. d. Ugyanerre hivatkozik M 2002, 240. o. 
 49  D 2005, 10. o.
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gatók közül többen utólag másként lá ák ezt a kérdést.  Veöreös Imre például 
így írt a rendszerváltáskor: „Az Egyezmény nem két egyenlő súlyú fél kölcsö-
nös engedmények alapján történő megegyezése volt a valóságban. Egyházunk 
törekvése a »mentsük, ami menthető« elérése volt a diktatórikus hatalommal 
szemben. Ehhez a szemponthoz csatlakozo  részünkről a megmaradó lehetősé-
gek, új ösvények keresése felé fordulás.”50 Az egyházjogi értékelés felülvizsgá-
latát pedig az jelente e, hogy  Boleratzky Lóránd szerint az egyezmény mint az 
akkori államhatalom és az akkori evangélikus egyház zsinata közö i szerződés 
„klasszikus példája a kényszeren alapuló szerződéseknek”.51 Az aláíráshoz vezető 
út az államhatalom fenyegetőzéseivel, negatív sajtókampánnyal, a tárgyalások 
kezdeti szakaszában a megfélemlítés légkörével, Ordass Lajos és társai letar-
tóztatásával, a tárgyalások kései szakaszában az állami diktátumokkal történő 
szembesítéssel volt kikövezve. 

 TÚRÓCZY ZOLTÁN PÜSPÖKKÉ VÁLASZTÁSA A DUNÁNTÚLI 
EVANGÉLIKUS EGYHÁZKERÜLETBEN

 Kapi Béla, a Dunántúli Evangélikus Egyházkerület püspöke, illetve rangidős 
püspök 1948 tavaszától kezdve lényegében már csak a „partvonalról” szemlélte 
az eseményeket. 1948. augusztus 20-án „szabadságon lévő emberként” még részt 
ve  egy megbeszélésen. Ez a megbeszélés egyhangú határozatot hozo  Ordass 
Lajos ügyében. A határozat lényege az volt, hogy „…amennyiben Ordass püs-
pökhöz hozzányúlni merészelnének, a püspökök teljes szolidaritást vállalnak 
vele. S ha püspöki joghatóságában gátolnák, minden püspök lemond állásáról.”52 
Két nappal korábban egy evangélikus püspökkari konferencia azt a döntést 
hozta, hogy Ordass helye  senkit nem küldenek ki az  EVT amszterdami alakuló 
nagygyűlésére.53 Ami az Ordass és társai elleni bírósági eljárást ille e,  Kapi 
Béla erről a következőket írta: „Az egyház vezetőinek elítélésével nyilvánvalóvá 
le , hogy egyházunk vezetőinek üldözésétől se riad vissza a kormány, mert a 
napisajtó hazugságüvöltéseinek senki sem ado  hitelt. Mindenki jól tudta, hogy 
az egyetemes egyház felügyelője, Ordass püspök és  Vargha Sándor főtitkár 
semmiféle inkorrektséget [szabálytalanságot] nem köve ek el.”54

Pár nappal Ordassék elítélése után az utolsó egyházkerületi közgyűlésére ké-
szülő  Kapi Béla  Túróczy Zoltánon keresztül megkapta az állam fi gyelmeztetését. 

 50 V 1990, 135. o. 
 51 B 1991, 245. o. 
 52 K 2004, 628. o. A püspökkari konferenciák anyagában nem található meg ennek a határo-
zatnak a szövege.
 53 Az 1948. augusztus 18-i püspökkari konferencia jegyzőkönyve. EOL PKJ. 5. p. 3. o. 
 54 K 2004, 631. o. 
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Ennek lényege az volt, hogy  Rákosi Mátyás és az  ÁVH minél előbb szeretné őt 
nyugdíjban látni. Amennyiben ez nem következik be, akkor püspöki jelentései és 
könyvei alapján eljárást indíthatnak ellene. Az üzenet kísértetiesen hasonlíto  
a  Ravasz László református püspökkel szembeni eljáráshoz.  Túróczy Zoltán azt 
javasolta  Kapi Bélának, hogy már az utolsó kerületi közgyűlésen se ő elnököljön, 
mert ezt reá nézve „kockázatosnak” tartaná. Az elnökség szolgálatát Molitorisz 
János püspökhelye es és  Mihály Sándor egyházkerületi felügyelőhelye es 
ve ék át. Utóbbi a kerületi közgyűlést megelőző istentiszteleten a következőket 
mondta a vezetőváltásról: „ A mai rendkívül terhes időkben különösen fontos az, 
hogy az egyházkerület gyülekezetei olyan férfi akat állítsanak az egyházkerület 
kormányrúdja mellé, akik Istentől nyert lelki ráterme ségükkel, főként erős 
hitükkel és egyházszeretetükkel meg fogják találni az utat, hogy az egyház-
kerület hajóját a Scylla és Karibdis közö  bölcsességgel vezetve, biztos révbe 
kormányozzák. – Erős hi el hiszem, hogy a gyülekezetek meg fogják találni az 
Istentől küldö  vezetőket és egyházunk az eljövendőben virágzásnak indulva, 
mindenkor be fogja tölteni a bölcs vezetés ala  reá váró hivatását és időtlen 
időkig való fennmaradásával módot fog találni Krisztus evangéliumának tiszta 
és  Luther szellemében való hirdetésére.”55

Az 1948. október 8-án tarto  egyházkerületi közgyűlésen  Kapi Béla utolsó 
– harmincke edik – püspöki jelentésének a 19–20. pontjait olvasta fel.  Szabó 
József püspök a Dunáninneni Egyházkerület nevében búcsúzo  tőle.  Túróczy 
Zoltán levélben búcsúzta a  Kapit, kijelentve, hogy személyes megjelenésében 
„erkölcsi okok” gátolják. Ez az ok az volt, hogy erre az időszakra őt már győri 
lelkésznek, illetve leendő püspöknek tekinte ék. Hivatalosan a Dunántúli 
Evangélikus Egyházkerület presbitériuma már szeptemberben egyhangúan 
döntö   Túróczy Zoltán személye melle , noha a választást magát október kö-
zepére írták ki.  Túróczy Zoltán 1948. november 2-án befejeze  tényként közölte 
 Brachna Gábor clevelandi lelkésszel, hogy „…nekem is helyet kell változtatnom. 
Nem volt más megoldás, s ezért kénytelen vagyok átmenni Dunántúlra […]. 
A tiszakerületi püspöki székbe előreláthatólag  Rőzse István fog bekerülni…”56 
A levél azt is tartalmazta, hogy az egyházkerületi felügyelői tisztségre a Tiszai 
Evangélikus Egyházkerületben már megválaszto ák  Margócsy Emil (1883–1971) 
nyugalmazo  főigazgatót.

Kapi Bélát megnyugta a az, hogy  Túróczy Zoltánban köszönthe e a sa-
ját utódát. Haláláig „jó barátnak”, és amit még fontosabbnak tarto , „lelki 
barátjának” nevezte őt. Sok minden kötö e őket össze. Elsősorban  Túróczy 

 55 Részlet  Mihály Sándor egyházkerületi felügyelőhelye es közgyűlést megnyitó beszédéből. 
1948. október 8. EOL DtEEK KJ. 5. o.
 56  Túróczy Zoltán levele  Brachna Gábornak. 1948. november 2. EOL TEEK IV. 15. d. 1136/4/
IV/1948. sz. 1. o. 
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győri lelkészsége 1927 ősze és 1939 tavasza közö . Ebben az időszakban indul-
tak el a fi nnugor lelkészkonferenciák  Túróczy Zoltán két fi nnországi és egy 
észtországi útjának köszönhetően.  Kapi Béla belmissziói programjának nagy 
támogatói közé tartozo   Túróczy Zoltán. Kapi viszont a  Baráti Mozgalomnak 
és az evangélizációs mozgalomnak le   Túróczy Zoltán melle  meggyőződéses 
segítője. A  Túróczy Zoltánt sújtó koncepciós per idején mindvégig szilárdan 
állt az elítélt püspök melle . Nagyon örült helyzete rendeződésének is. 1948-ban 
ugyancsak sok mindent megérte  azokból a konfl iktusokból, amelyekbe  Túróczy 
Zoltán került. Megérte e azt is, hogy ő maga nem iktathatja be utódaként, 
és azt kérte, hogy utolsónak köszönthesse a beiktatási ünnepségen.  Túróczy 
Zoltánhoz intéze  szavaiban  Kapi Béla azt hangsúlyozta, hogy az egyháznak 
„mindig ugyanazt” a feladatot kell elvégeznie, mert „…Isten dicsőségének fel-
ragyogtatására rendeltete . Működésének keretei tehát megváltozhatnak, de 
ennek a lelki lényegnek meg kell maradni.”57

Mindez nem változtato  azon, hogy  Kapi két dologban nagyon keményen 
megbírálta  Túróczy Zoltánt. Az egyik a Győrben elmondo  püspöki székfogla-
lójának egy részlete, a másik pedig az Ordass-ügyben játszo  szerepe.  Túróczy 
Zoltán az első, 1939. május 16-ai püspöki székfoglalójában Nyíregyházán még 
a „jobboldali gondolkodású”, erősen „nemzeti és népi” erők melle  te e le a 
voksát, és azt mondta, hogy hite szerint ezekre az erőkre „nagy dolgok” várnak.58 
Második püspöki székfoglalójában 1948. december 16-án Győrben az akkori Du-
nántúli Evangélikus Egyházkerület egyházpolitikai problémáit érintve egyfelől 
a mások által gyakran emlegete  „politikai reakció” fogalmával foglalkozo . Ezt 
követően kijelente e: „…azt azonban tudom, hogy a Magyarországi Evangélikus 
Egyházban talán i  vannak legtöbben, akik hol értetlenül, hol fejcsóválva, hol 
önző gyanúsítással szemlélik az állam és egyház közö i békességnek azt a 
politikáját, amelyet folytatok.”59 Ezekhez a szavakhoz azután hozzáfűzte, hogy 
az egyezmény megkötését követően a „békesség egyházpolitikáját” kell űzni, 
bizalmi légkört kell kiépíteni az egyházban, és ő maga is bizalmat kért.  Kapi 
Béla – hasonlóan  Szabó József 1948. március 18-án Balassagyarmaton elhang-
zo  püspöki székfoglalójának néhány mondatára ado  bírálatához – most 
sem titkolta véleményét. „Az emberek némán hallga ák, de ezek a mondatok 
rossz szolgálatot te ek az új püspök Dunántúlon való lelki elhelyezkedésére. 
Úgy beszélt erről a kérdésről – mondo ák –, mintha egy új világból jönne, és 
nem volna az egyháznak sokszoros tapasztalata arról, hogy az államhatalom 
fogalmában kikkel áll szemben.  Túróczy i  nagyon melléfogo . A püspöknek 

 57 K 2004, 656. o. 
 58 M 2002, 438. o. 
 59 Uo. 442. o. 
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előrelátónak kell lenni – mondo ák mások –, és nem szabad nyilatkozatokkal 
elköteleznie magát. Ezt az előrelátást már akkor többen hiányolták nála.”60

A másik ügy, amely mély fájdalommal töltö e el  Kapi Bélát, éppen  Túróczy 
Zoltánnak az Ordass-ügyben tanúsíto  magatartása volt. Különösképpen az 
1949. január 8-án a szegedi Csillag börtönben te  látogatása, továbbá annak 
az egyházi bíróságnak az elnökeként játszo  szerepe, amely 1950. április 1-jén 
Ordass Lajost megfoszto a püspöki tisztségétől.  Kapinak az ezekkel a dolgokkal 
kapcsolatos egyértelmű véleményére a megfelelő helyeken visszatérünk. 

PÜSPÖKVÁLASZTÁS A TISZAI EVANGÉLIKUS
EGYHÁZKERÜLETBEN

A Tiszai Evangélikus Egyházkerület területe, Nyíregyháza székhellyel, a má-
sodik világháború végén – már 1944 őszétől kezdve – hadszíntérré változo . A 
lelkészek, tanítók és egyházi munkások döntő többsége – püspökükkel,  Túróczy 
Zoltánnal az élen – a helyén maradt.61 Nyíregyházáról és környékéről töme-
gével hurcolták el az embereket a szovjet megszálló erők. Alighogy a lakosság 
felocsúdo  a háború okozta szenvedésekből, letartózta ák az egyházkerület 
elnökségét:  Túróczy Zoltánt és a kerületi felügyelőt,  Lichtenstein Lászlót. A 
püspököt 1945. június 25-én 10 évi fegyházra ítélték. A három történelmi ke-
resztyén egyház egységesen küzdö  azért, hogy  Túróczy Zoltán szabadlábra 
kerüljön. Az ügy 1948. május 29-én pertörléssel végződö . 1948. június 14-én 
 Túróczy amnesztiában részesülve átve e Ordass Lajostól az egyházegyetem 
vezetését. Az államhatalom alig két hónap ala  az addig általa lefasisztázo  
 Túróczy Zoltánt a „haladó” egyházi vezetők közé emelte. Ennek oka annak 
nyilvánvalóvá válása volt, hogy Ordass Lajos egyszerre védi az egyház szabad 
szolgálatát és annak autonómiáját. Mind az iskolák államosítása, mind pedig az 
egyezmény kérdésében eltérő volt a két egyházfő véleménye. Az államhatalom 
pillanatnyi érdeke úgy kívánta, hogy a számára kedvezőbbet, a  Túróczy által 
képviselt véleményt fogadja el. A későbbiekben azután kiderült, hogy  Túróczy 
Zoltán és  Szabó József mégsem „elég haladók”. Ez viszont akkor történt, amikor 
már az ő segítségükkel megkötö ék az egyezményt, és megerősödö , majd 
egyre jelentősebb szerephez juto  az államhatalom által őszintén „haladónak” 
titulált  Dezséry– Vető-vonal.

 Túróczy Zoltán 1948. november 4-én, a Tiszai Evangélikus Egyházkerület évi 
közgyűlésén jelente e be lemondását az egyházkerület püspöki tisztségéről. 
Ugyanezen a napon ikta ák be  Lichtenstein László kerületi felügyelő utódát, 

 60 K 2004, 655–656. o. 
 61 J 2010, 125–133. o. 
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 Margócsy Emilt is.  Túróczy Zoltán politikai koncepciós pere mia  három éven 
keresztül nem ve  részt egyházkerületi közgyűléseken. Az ezen a napon el-
mondo  püspöki jelentésében  Túróczy önmagát a Zakariás könyvében szereplő 
elítélt, majd rehabilitált főpaphoz, Jósuához hasonlíto a.62 A Magyarországi 
Evangélikus Egyházról viszont azt mondta, hogy az „ítélet ala ” áll, és ezt el kell 
fogadnia. Az MEE-ben „a régi vezetésből csupán a dunáninneni és a tiszai egy-
házkerület püspöke maradt meg tényleges szolgálatban, az egyetemes egyház 
pedig teljesen vezető nélkül maradt”.63 Az egyház általános helyzetéről szólva 
 Túróczy Zoltán megköszönte az államhatalomnak, hogy megegyezés hiányában 
is a „megegyezés előnyeiből” részesíti az evangélikus egyházat. Arról is szólt, 
hogy az iskolák államosítása okozta sokkot az állam által örök időkre garantált 
kötelező hitoktatás ígéretével kiheverhetőnek látja. A püspöki jelentés további 
részei a zsinatra történő felkészülés, illetve a Tiszai Egyházkerület aktuális 
kérdéseivel foglalkoztak.

Ugyanezen egyházkerületi közgyűlés 40. pontja szólt arról, hogy  Túróczy Zol-
tán november 13-ai hatállyal mondo  le püspöki megbízatásáról, a gyakorlatban 
viszont már a közgyűlés napján átadta teljes jogkörét helye esének,  Rőzse István 
(1899–1964) nyíregyházi lelkésznek. Lemondó levelében lelkiismereti meggondolá-
sokra is hivatkozo , és arra, hogy nem mindegy neki, mi lesz az egyházkerüle el, 
és „…egy pillanatra sem hessegetem el magamtól a felelősséget azért, ami e lépé-
sem után i  történik […].” Azonban hozzáte e, hogy mégis mennie kell, mert az 
Úr küldi! A kerületi közgyűlés napján a jelen lévő gyülekezetek a püspökhelye es, 
 Rőzse István melle  te ék le a voksukat. Azonban éppen ennek a döntésnek a 
következtében nemcsak  Rőzse István került nagyon nehéz helyzetbe, hanem az 
egész egyházkerület. A leendő püspök és a kerület is „szabad préda” le , mivel 
 Túróczy Zoltán e naptól kezdődően már nem gyakorolta „a püspöki jogokat és 
nem végezte a püspöki köteleze ségeket”.64 Senki nem volt, aki megvédje a püs-
pöknek szánt püspökhelye est és a kerület autonómiáját.

A há érben viszont erős állami mozgás kezdődö  el. 1948. november 9-én, 
tehát még  Túróczy Zoltán tényleges lemondásának hatálybalépése elő  a  Rá-
kosi-titkárság  ÁVH-jelentést kapo   Vető Lajos evangélikus lelkészről. Ezt „RM 
[ Rákosi Mátyás] továbbküldte  Révainak és  Farkasnak azzal, hogy » Vető megvá-
lasztása melle  kell dolgozni«.  Farkas hatalmas nyilat húzo  a »megválasztása 
melle «-hez, és odaírta: »Helyeslem«.65 Csak néhány dokumentum maradt fenn 
arról, hogy a megyei főispánok milyen munkát végeztek a  Rőzse kontra  Vető 
ügyben. Az egyik feljegyzés szerint: „A  Vető-ügyben főispánjaink ugyancsak 

 62 Zakariás 3. fejezetében Isten személyesen rehabilitálta Jósua főpapot. 
 63 Részlet  Túróczy Zoltán 1948. november 4-én elhangzo  püspöki jelentéséből. EOL TEEK KJ. 2. o.
 64 Részlet az 1948. november 4-én tarto  kerületi gyűlés jegyzőkönyvéből. EOL TEEK JK. 44. 
tárgysorozati pont. 
 65 P 1996, 83. o.
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jó munkát végeztek. A tiszántúli [sic!] evangélikus egyházkerület presbiterjei 
[sic!] ígéretet te ek, hogy  Vető melle  foglalnak állást.”66 Egy másik iratban 
 Rőzse Istvánt „mindszentizmussal” vádolták, és ezért alkalmatlannak mondták 
a püspöki szolgálatra.67  Földi István, Jász-Nagykun-Szolnok megye főispánja élen 
járt abban, hogy az egykori szolnoki lelkészt,  Vető Lajost a  Rákosi-titkárság 
parancsának eleget téve besegítse a püspöki székbe. A főispán többek közö  
egy 1948. november 23-án írt levelében így nyugta a meg az őt ezzel a felada al 
megbízó  Tömpe Istvánt: „Kedves Elvtársam! Az evangélikus püspökválasztással 
kapcsolatosan biztosítalak, [hogy minden] Szolnok megyei evangélikus egy-
házközség egyhangúlag  Vető Lajos lelkészre fogja leadni szavazatát.” Ennek 
bizonyításául kilenc mellékletet csatolt be a levélhez.68

Ahogy közelede  a püspökválasztás időpontja, egyre jobban fokozódo  a 
nyomás nemcsak  Rőzse Istvánra, de az őt még mindig támogató gyülekeze-
tekre is. Állami tisztviselők személyes beszélgetésre invitálták, ahol közölték 
vele, hogy ő nem lehet püspök. Ennek eredményeként születe  meg az a levele, 
amelyet  Margócsy Emil egyházkerületi felügyelőhöz intéze  1948. november 
19-én. Ebben arra kérte a felügyelőt, hogy közölje a püspökválasztás elő  ösz-
szehívandó kerületi értekezle el: „…a november 4-én tarto  püspökválasztással 
kapcsolatos értekezleten személyemet [ Rőzse Istvánét] illetőleg megnyilatkozó 
állásfoglalás alól az egyetemes egyházközséget feloldom.”69 A fennmaradt adatok 
egyértelműen azt bizonyítják, hogy rendkívül erős politikai nyomásnak te ék 
ki a lelkészeket és a gyülekezeteket. Ennek okaként minden esetben azt jelöl-
ték meg, hogy a „kormány kívánságára” a gyülekezeteknek  Vető Lajosra kell 
szavazni. Azoknak az egyházközségeknek, amelyek már elkötelezték magukat 
 Rőzse István melle , meg kelle  változtatniuk véleményüket. Így járt többek 
közö  a debreceni evangélikusok közössége is.  Pass László, a gyülekezet lelkésze 
a  Rőzse Istvánhoz intéze  levélben a következőképpen magyarázta álláspont-
juk megváltoztatását: „A tény az, hogy az előző kormányok is beleavatkoztak 
a püspökválasztásba, mert ez nemcsak egyházi érdeket, hanem ugyanakkor 
állami és nemzeti érdeket is érinte . […] Egy szó, mint száz, a kormány és a 

 66  Tömpe István miniszteri tanácsos feljegyzése Zöld államtitkár számára. 1948. november 23. 
MOL XIX-B-1-q-036/1949. 6. d. 1. o. Tömpe összekeverte az evangélikusok tiszai egyházkerületét 
a reformátusok tiszántúli kerületével.
 67  Tavassy Zoltán újcsanálosi lelkész levele  Margócsy Emilnek. 1948. november 20. MOL XIX-B-
1-q-036/1949. 6. d. 171/1948. sz. Ebben a levélben is szerepel az, hogy  Rőzse Istvánt a kormányzat 
„  Mindszenty-pártinak” minősíte e.
 68  Földi István levele  Tömpe Istvánnak. 1948. november 23. MOL XIX-B-1-q-036/1949. 6. d. 2. o.
 69  Rőzse István esperes és püspökhelye es levele  Margócsy Emilnek. 1948. november 19. MOL 
XIX-B-1-q-036/1949. 6. d. A levél jelzete: EK. F 23/1948. 1086-3/III/1948. 1. o. Szabolcs vármegye 
főispánja a következő napon elrendelte, hogy a levelet a kerületi felügyelő azonnal küldje el 
„ Mihályfi  és Oltványi miniszter uraknak”.
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párt erőteljes megmozdulása mia  a mai egyházpolitikai helyzetben nincs más 
opportúnus megoldás, mint a kormány jelöltjének a megválasztása.”70

 Margócsy Emil egyházkerületi felügyelő szerepét az egész eljárásban so-
kan kifogásolták. Közéjük tartozo   Mády Zoltán, a Dunáninneni Evangélikus 
Egyházkerület felügyelője is, aki utólag testvéri fi gyelmeztetésben részesíte e 
az új felügyelőt, és többek közö  ezt írta neki: „Nagyon szomorúan érinte  a 
legutóbbi választás körül lezajlo  dolog. Ez egész egyházunkat érinti. Nagyon 
jó lenne, ha máskor az ilyen ügyeket úgy tudnánk megbeszélni előre, amint 
ezt azok tudják csak, akik testvérek az Úr Jézus Krisztusban. Testvéri szívvel 
ajánlom fel a jövőben segítségemet és imádságomat. Ne vedd ezt illetéktelen 
beavatkozásnak. Csak testvéri érzés kényszerít rá és egyházunk iránti féltő 
szeretetem.”71

 Vető Lajos püspököt 1948. december 22-én ikta a be hivatalába elődje, 
 Túróczy Zoltán akkor már dunántúli püspök. Ezzel az iktatással kezdődö  el 
az MEE történetében az az időszak, amikor „tényleges”, de teljes legitimáció-
val nem rendelkező püspökök válto ák egymást. Ők mindnyájan pártállami 
nyomásra kerültek hivatalukba. Többen közülük egyedüli jelöltek voltak a 
püspökségre, tehát esetükben választásról szó sem lehete . A  Rőzse Istvánnal 
történtek nemcsak az akkori Tiszai Egyházkerület, hanem az egész Magyaror-
szági Evangélikus Egyház történetének legszomorúbb eseményei közé tartoz-
nak. Pár hónappal később a szegedi Csillag börtönben szintén lejátszódo  egy 
hasonló szomorú eset.

 70  Pass László debreceni lelkész levele  Rőzse István esperes-püspökhelye esnek. 1948. november 
19. MOL XIX-B-1-q-036/1949. 6. d. EK. F 23/1948. 1086-3/III/1948. 1. o. 
 71  Mády Zoltán levele  Margócsy Emil kerületi felügyelőnek. 1948. december 1. MOL XIX-B-
1-q-036/1949. 6. d. EK. F 23/1948. 1086-3/III/1948. 36/1948. sz. 1. o. 
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 TÚRÓCZY ZOLTÁN 1949. JANUÁR 8AI 
LÁTOGATÁSA ORDASS LAJOSNÁL 
A SZEGEDI CSILLAG BÖRTÖNBEN

A fenti események közül Ordass Lajos a dunántúli, illetve tiszai egyházkerü-
letekben történt püspökválasztásokról értesült a börtönbe beküldö  kisgaz-
dapárti lap, a  Kis Újság olvasása közben. Kommentárt az utóbbi eseményhez 
fűzö : „A tiszai egyházkerületben a lelkészek egyhangúan  Rőzse István esperes 
püspökjelöltsége melle  foglaltak állást.  Rőzsét azonban félreállíto ák, és az 
államhatalom, valamint a pártszervezetek támogatása melle  az egyházkerület 
gyülekezeteinek szavazatát  Vető Lajos »bizalmi« melle  sorakozta ák öl.”72

A másik dolog, ami ebben az időszakban történt, de amiről Ordass csak sza-
badulása után értesült mély fájdalommal, az  Túróczy Zoltánnak az  Evangélikus 
Életben megjelent egyik cikke volt. A cikk lényegében egy, a  MELE-ben tarto  
előadás szerkeszte  változata.73 Ebben a püspök hitet te  az állam és egyház 
közö i megegyezés melle . Hangsúlyozta, hogy nem teológiai fejtegetést kíván 
tenni, hanem vallomást. Ám ennek is annyi „fi gyelmet és tiszteletet” kíván, 
amennyit „egy Isten akaratát imádkozva kereső s életét az Istennek való engedel-
mességre feltevő ember vallomása joggal elvárhat”.74 Ezt követően megbírálta az 
egyházban azokat, akik a „prófétai látásmód” megőrzése melle  kardoskodtak. 
Reakciósnak bélyegezte látásukat. Ezzel a kijelentésével az egyház mind coram 
Deo, mind coram hominibus kollektív bűnösségét hangsúlyozó és ebből fakadóan 
szakadatlan és kollektív lelkiismeret-furdalásban és szinte kadáver engedel-
mességben gondolkodók látásmódjával került összhangba. Egyháztörténelmi 
fogalmazással élve  Túróczy Zoltán a  Ravasz László,   Mindszenty József és Ordass 
Lajos által képviselt álláspon al szembemenetelve, azt „egyházi reakciónak” 

 72 O 1985, 358. o.
 73  T 1948.
 74 Uo.
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bélyegezve – a „reális látás” és ennek „felelős” szempontjaira történő utalás 
ellenére is – az „ébredés” és az akkori „haladó” vonal által képviselt nézetek 
melle  kötelezte el magát. Olyan mondatok hangzo ak el eközben tőle, ame-
lyeket Ordass Lajos egyszerre értelmezhete  elvi kijelentéseknek, ugyanakkor 
reá és társaira, az ő vonalukra vonatkozó bírálatnak. Ordass Lajos a  MELE-ben 
tarto  előadásból, illetve a belőle születe  cikkből utólag a következő monda-
tokat tarto a személyére és útjára nézve sérelmesnek: „Talán nem is szabad 
erre használni a politikai jelzőt, hiszen ez nem más, mint politikai spekuláció. 
Nem szabad tehát ezt a kérdést úgy szemlélni, hogy közben folyton politikai 
fordulatra spekulálunk, külpolitikai csodáról álmodunk, naivul kételkedünk, 
vagy sandán szabotáljuk a jelent. Értelmetlen, hősies pózolással, Isten kifejeze  
parancsa nélkül nem szabad kockára tennünk a gyülekezeteknek és egyházi 
tisztviselőknek létét s az igehirdetésnek meglévő szabadságát. Egyházunknak 
ma nem sötétben bujkáló rémhírterjesztőkre vagy hordóra álló agitátorokra, 
nem hősködőn hencegő Góliátokra vagy ügyes, de ala omos diplomatákra, 
sem a lábuk alól a talajt elrúgó politikai fantasztákra vagy józan reálpolitika 
jogcímen gyáván megalkuvókra van szüksége, hanem olyanokra, akik merik 
Isten akaratát engedelmes tusakodással keresni, s látásukról nyíltan és felelős-
ségteljesen vallomást tenni.”75

Amikor  Túróczy Zoltán és  Scholz László meglátoga a Ordasst a börtönben, 
ő még nem ismerte  Túróczy Zoltán fenti előadását, illetve a belőle készíte  
cikket. Eredetileg hárman utaztak Szegedre. A harmadik személy  Mády Zol-
tán dunáninneni egyházkerületi felügyelő volt. Azonban mivel ő nem volt 
bejelentve, ezért kívül várakozo .76 Az 1949. január 9-én történt szegedi talál-
kozáson megint több ponton világossá vált a két egyházfő közö i különbség. 
 Túróczy Zoltán  Rákosi és a kommunista kormány üzenetét hozta a börtönbe. 
Ennek lényege az, hogy Ordass mondjon le a püspöki szolgálatáról, és akkor 
megfelelő nyugdíjat kaphat, esetleg a későbbiekben valamely gyülekezetben 
lelkészi állást is.  Túróczy és  Scholz egyaránt azt mondta, hogy a lelkészek nagy 
többsége „eltántorodo ” Ordass Lajos személye és vonala mellől.77 A dunántúli 
püspök által hozo  üzenet lényegében azt sugallta, hogy mind az államhatalom, 
mind az egyház oldaláról nézve az lenne a legmegfelelőbb megoldás, ha Ordass 
elfogadná, hogy őt köztörvényes bűnözőként elítélték. Ennek alapján mondjon 
le püspöki szolgálatáról. Ha ezt megteszi, akkor az államhatalom rövid, illetve 
hosszú távon készen áll gondoskodni róla és családjáról. Ordass ártatlansága 
tudatában csak azt tudta volna vállalni, hogy neki igazságot szolgáltatnak. 
Püspöki tisztségét pedig nem az államhatalomtól kapta, hanem a gyülekeze-

 75 Uo. 
 76 S 1995, 1: 226. o.
 77 Uo. 227. o.
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tek bizalma emelte abba az állásba. Ezért lemondását csak abban az esetben 
tarto a elképzelhetőnek, ha meggyőződhete  volna arról, hogy elveszte e az 
egyházkerület gyülekezetei többségének bizalmát.  Túróczy válaszul Ordasst 
önzéssel vádolta, továbbá azzal, hogy csak egyetlen törekvés vezeti. Méghozzá 
az, hogy „dicsfényt” gyűjtsön a feje köré, és közben nem hallja meg „az egy-
ház életöltételeinek hangos, követelő szavát”.  Scholz László is úgy emlékeze  
vissza ezekre a szavakra, mint amelyek azt sugallták, hogy Ordass fogadja el 
a helyzetet, és ne nehezítse az egyház dolgát a püspöki hivatalhoz való ra-
gaszkodásával. Ebben az időben pörök százait folyta ák szociáldemokraták és 
kommunisták ellen. Azokban is az volt a cél, hogy az elítélt működjön együ  
elítélőivel, mindezt a kommunista mozgalom nagyobb dicsőségére.  Túróczy és 
társai valami hasonlóra akarták rávenni Ordasst. Ezt követően másfél órányi 
gondolkodásra kapo  lehetőséget. El kelle  döntenie, hogy azonnal lemond, 
és kiszabadulhat a börtönből, vagy marad a börtönben. Adtak neki egy teljes 
Bibliát, hogy abból merítsen bölcsességet. Ordass az Újszövetségben a Római 
levél 13. fejezetét olvasga a, majd az ő helyzetéhez hasonló szakaszt kere-
se  a Bibliában. Az Apostolok cselekedeteiről íro  könyv 5. fejezetében talált 
hasonló esetet: Pált és Szilászt ártatlanul ítélték börtönre, majd su yomban 
akarták elbocsátani őket. Ezt  Pál nem engedte meg. Ordass úgy döntö , ő sem 
engedi, és közölte Túróczyékkal, hogy marad a börtönben. Azt is megmondta, 
hogy „igazságtalannak, testvérietlennek és szeretetlennek” érzi Túróczynak 
a „dicsfényről” szóló mondatait. A találkozás feszült légkörben fejeződö  be.78

 Scholz László – több mint ötven évvel később – a következőképpen mondta 
el a véleményét Ordass „egyházharcáról” és a szegedi találkozásról: „Valóban 
nem volt párja annak, amit Ordass te . […] Sosem felejtem el a börtönben való 
találkozásunkat. Micsoda hűséggel utasíto a el azt, hogy szabadlábra helyezik, 
ha megadja magát. O  ült az ellenőr is, hallgato  mindent melle ünk. Nem 
adta meg magát, pedig majdnem mindenki elhagyta őt már akkor.”79

Ordass egyik katolikus pap cellatársa levélben emlékeze  vissza erre a napra 
a következőképpen. „…a látogatás után komor hangulatban és nagyon elgon-
dolkodva jö  vissza. Kérdéseinkre nem mondta el [Ordass], hogy miről volt szó, 
csak annyit: nem tehetem, nem tehetem.”80

A kortársak közül  Kapi Béla volt az első, aki ebben az ügyben kifejte e a 
véleményét. Azonban ez a vélemény évtizedekig nem volt hozzáférhető.  Kapi 
így írt Ordass és társai elítéltetéséről: „Elve ék az egyház éléről annak lelki 
vezetőit, azokat, akik az egyház lelki munkájának irányítására képességgel és 

 78 O 1985, 358–361. o. 
 79 S 2005, 31. o.
 80  Horpácsy Ignác nyugalmazo  plébános visszaemlékező levele  Rőzse István nyíregyházi 
lelkésznek. 1966. március 14. A levelet i .  Rőzse István őrzi. 
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elhívással bírtak. Fegyházba zárták Ordass püspököt, és mindent elköve ek, 
hogy lemondásra és nyugdíjba menésre kényszerítsék. Mikor azután nem volt 
hajlandó arra, elküldték hozzá  Túróczy püspököt, de ő sem boldogult vele.”81 
Arra a kérdésre, hogy kiket hibáztat mindezért  Kapi Béla, a válasz az, hogy 
kétségkívül a politikai és egyházpolitikai befolyásolókat. Olyan embereket, 
akik egyszerre voltak az egyházon kívül és belül! A  Kapi-féle interpretációban 
 Túróczy úgy jelenik meg, mint aki nem tartozik ezekhez a körökhöz, ugyan-
akkor mégis velük kerül egy csoportba.

Ordass Lajosnak ezt a döntését az esetet vizsgálók nagy része egyértelműen 
a lutheri teológia alapján hozo  igaz elhatározásnak tartja. Azt mondják, hogy 
sem a két birodalomról szóló lutheri tanítás, sem pedig a törvény és evangélium 
megkülönböztetése alapján – amely helyesen értelmezve a iustitia coram Deo, 
illetve a iustitia civilis (seu coram hominibus) megkülönböztetését is adja – nem 
lehete  más döntést hozni.  I zés Gábor véleménye szerint: „…az az Ordass, aki 
Isten elő  – amint számos megnyilatkozása mutatja – mindig bűnbocsánatra 
szoruló embernek vallo a magát, ado  esetben súlyt helyeze  emberi tisztes-
ségére és annak elismerésére is. Drámai módon tükröződik ez akkor, amikor 
1949-ben  Túróczy püspök ölkeresi a Csillag börtönben és megpróbálja rábe-
szélni arra, hogy mondjon le püspöki tisztségéről. (Ha lemondana, amnesztiával 
kiszabadulna, és békében élhetne.) Ordass válasza: »Nekem igazságszolgálta-
tásra, nem pedig amnesztiára van szükségem.«”82

A legszigorúbb teológiai véleményt a szegedi Csillag börtönben történt 
Ordass– Túróczy-találkozóról 2001-ben – Ordass születésének 100. évfordu-
lóján – i .  Fabiny Tibor mondta el Ausztriában tarto  előadásában.83 Ebben 
„Ordass Lajos első megkísértése” címszó ala  tárgyalja a szegedi jelenetet. Így 
összegezi véleményét az ado  helyzetről: „Ordass a racionálisnak, egyházfél-
tőnek, humanitáriusnak tűnő püspöktársban is felismerte a kísértőt, s tudo  
nemet mondani, a hitben megállni. […] a Világ fejedelme a legjobbakat: a hitvalló 
Pétereket, a hitvalló Túróczykat egy-egy pillanatra el tudja tántorítani, és saját 
szolgálatába tudja állítani. A hit hihetetlen szilárdságára van szükség ahhoz, 
hogy a tanúságtevő bennük is felismerje a kísértőt, nemet tudjon mondani 
neki, és meg tudjon állni.84

Külöldi egyháztörténészek is nagyon kemény kritikát mondanak Ordass 
püspöktársairól és mindazokról, akik akarva-akaratlanul asszisztáltak az ő 
elítéltetéséhez. „Ordass számára a legnagyobb kísértés a saját egyháza által 

 81 K 2004, 666. o. 
 82 I 2001, 6. o. 
 83 F i . 2001, 51–69. o. 
 84 Uo. 2001, 58. o.
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történő elítélése volt, ennek vezetői a kommunista állam készséges ügynökeivé 
le ek”85 – írja Eric W. Gritsch.

Világi történészek is aláhúzzák azt, hogy  Túróczy magatartása a saját pere, 
majd kegyelemben részesülése után nem válto  ki tiszteletet. 1950-ig minden-
képpen igaz az, hogy „…megtört ember volt, aki később a hatalom kezében 
tehetetlen bábként viselkede .”86 A szegedi börtönben Ordassal szembeni visel-
kedését úgy ítélik meg, hogy ez egy megzsarolt embernek a saját, másik útját 
igazolni kívánó magatartása.

Két forrás is szól arról, hogy Ordass Lajos a kiszabadulása után hangsúlyt 
helyeze  arra, hogy  Túróczy Zoltánnal ezt az ügyet testvéri beszélgetésben 
tisztázza. Jellemző Ordassra, hogy „sérte  fél” létére ő kereste a megoldás le-
hetőségét. „Ke ejük titka, hogy ez hogyan és miképpen ment végbe, ezt Ordass 
Lajos nem mondta el, csak annyit, hogy megtörtént.”87

Miután kiderült, hogy Ordass nem kíván partner lenni saját lemondatásában, 
az államhatalom és az akkori egyházi vezetők közösen próbáltak más megol-
dást találni a kérdés elintézésére. Mind az Ordass-ügyet, mind pedig a Bányai 
Egyházkerület dolgát egyszerre kívánták rendezni. 

 85  G 2001, 11. o. 
 86 G 2004, 233. o. 
 87 R 1997, 91. o. Ugyanez megtalálható: M 1995, 227. o.
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ORDASS ELTÁVOLÍTÁSA A PÜSPÖKI 
SZOLGÁLATBÓL

1950. április 1. 

A „katolikus”  Ortutay

 Ortutay Gyula 1947. szeptember 24-én le  –  Keresztury Dezsőt követően – a 
 Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium ( VKM) vezetője.  Kereszturyról min-
denki úgy tudta, hogy ő megpróbált valódi dialógusban gondolkodni az állam 
és az egyház viszonyát illetően. A szintén katolikus há erű  Ortutay személye 
felé hasonló várakozással fordultak. Előélete alapján bizonyos mértékig ez a 
várakozás megalapozo nak tartható. Ugyanis  Ortutay a szegedi piaristáknál 
tanult, majd az egyetemen magyar–latin–görög szakra iratkozo  be. Később 
azonban néprajzkutató le . Baloldali hajlamai már ebben az időben közismer-
tek voltak, de akkoriban még semmi nem mutato  arra, hogy a későbbiekben 
kritikátlanul fog megfelelni Rákosiék elvárásainak. 1945 és 1947 közö  a Magyar 
Központi Híradó Rt. elnökeként működö , amelyhez a Magyar Rádió, az MTI 
és a Filmhíradó is tartozo .

 Ortutay 1947 márciusában még a következőképpen beszélt: „Az a magyar 
demokratikus kormány, amely elve e az Egyháztól a birtokot, szavát adta 
arra, hogy ezekért a jövedelmekért bizonyos ellenszolgáltatásokat fog adni 
az Egyháznak. A magyar demokráciának az egyházi iskolákat, amelyek igen 
nagymértékben támogatás nélkül maradtak, karbantartani, jó színvonalon 
tartani eminens állami kultúrpolitikai kötelessége egyszerűen azért, mert ezek 
az iskolák nagy részükben a vidék iskolái, annak a népnek iskolái, amelynek 
szellemi felemelése mindnyájunk szívügye, égető kötelessége.”88 1948 februárjá-
ban pedig a következőket mondta: „A magyar demokrácia a magyar társadalmi 

 88   Mindszenty József körlevele 3573/1948. Szentháromság vasárnapján. PSZL 274. fond. 7. cs. 268. 
irat. 
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és történeti helyzet helyes ismeretében nem is kívánta a felekezeti iskolákat 
kivenni a felekezeti oktatás kezéből.”89

Nemcsak saját egyháza, de a többi felekezet is azzal a reménységgel tekinte  
reá, hogy vallás- és közoktatásügyi miniszterként ő is kompromisszumos meg-
oldásokra fog törekedni az állam és az egyházak közö i kapcsolatok irányítása 
terén. Annak ellenére gondolták ezt, hogy akkoriban már mindenki elő  világos 
volt: ő a kisgazdapárt úgyneveze  balszárnyához tartozik, amelynek szoros 
kommunista kapcsolatai is vannak.  Mihályfi  Ernő,  Dinnyés Lajos,  Dobi István 
is ugyani  munkálkodtak.

1948 elején – amikor a kommunisták a saját szájízük szerint kezdtek el az 
egyházpolitikával foglalkozni – csakhamar kiderült, hogy  Ortutay személyében 
készséges szövetségesre találtak. A miniszter 1948. február 14-én találkozo  
hivatalos minőségben először és utoljára  Mindszenty bíborossal. Akkori talál-
kozójukon iskolaügyi kérdésekről még nem ese  szó. Ugyanakkor „…a miniszter 
ígéretet te  arra, hogy rövid időn belül hivatalosan kezdeményezni fogja a kato-
likus egyház és a minisztérium közö i tárgyalásokat az iskolaügyi problémák, 
illetve kívánalmak megbeszélésére.”90 Pár hónappal később  Mindszenty azt 
mondta erről a találkozásról a katolikus há erű kisgazda politikus  Gyöngyösi 
Jánosnak és  Bognár Józsefnek, hogy  Ortutay akkor mindent megígért, és nagyon 
készségesnek látszo . Olyannyira, hogy a bíboros azt gondolta magában, hogy 
esetleg sor kerülhet bizonyos egyházi sérelmek orvoslására. Esetleg katolikus 
napilap kiadását is engedélyezik, sőt a katolikus egyesületeket is visszaállítják.91

A későbbiekben azonban  Ortutay magatartása úgy változo  meg, hogy 
elkezde  „csak diktátumokban” gondolkodni, és többé már nem lehete  rajta 
kiigazodni. Mivel az iskolák államosítása ügyében szintén kezde  más hangot 
megütni,  Mindszenty rákérdeze  arra, hogy  Ortutay újabb keletű nyilatkozata 
az iskolák ügyében „defi nitív jellegű-e”, „mert az iskolák fenntartása az egyház 
részéről elvi kérdés, amelyben csak egyes részletkérdésekben, iskolaigazgatás, 
felügyeleti és tankönyvek használata tekintetében tehet engedményeket, ma-
gában az elvben azonban nem, mert az isteni jog.”92 Megváltozo  magatartása 
ellenére saját egyháza, a római katolikus egyház még az utolsó pillanatban is 
megpróbálta  Ortutayt fi gyelmeztetni. Erre bizonyíték többek közö  az a levél, 
amelyet 1948 pünkösdjén a  Katolikus Szülők Vallásos Szövetsége küldö  neki. 
Ez a szervezet 1945 novemberében alakult, és 1948 júniusáig működö . A ké-
sőbbiekben az államosíto  iskolákban ennek mintájára szervezték meg a Szülői 
Munkaközösségeket. Ebben többek közö  ezt írták: „…lélekben szálljon vissza 

 89 Országgyűlési Napló, 1948. február 23. 568. o.
 90 M 1989, 114. o.
 91 Kisgazda politikusok   Mindszenty József bíborosnál. 1948. május. PSZL 274. fond. 7. cs. 267. 
irat. K1. o. 
 92 Uo. 3. o.
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a múltba és gondoljon arra, hogy gimnazista és egyetemi hallgató korában mi 
mindent élveze  éppen azok részéről, akik ellen most támadásra készül. […] Az 
elveknek kijáró határozo sággal, de a tévedőért is aggódó felebaráti szerete el 
írjuk e sorokat. A megvilágosító Szentlélek Úristen óvja Miniszter Urat.”93 

Az evangélikus egyház és  Ortutay

 Ortutay Gyulával 1945 után mint a rádió elnökével került először hivatalos 
kapcsolatba az evangélikus egyház és közelebbről Ordass Lajos. 1945 őszén – 
mint akkoriban „legfi atalabb” és „Budapesten székelő” püspököt – őt kérték 
fel arra, hogy az egyház részéről felügyelje a rádiós istentiszteleteket és más 
evangélikus adásokat. Így került sor arra a személyes találkozásra, amelyen 
 Ortutay közölte, hogy ő az egyházi műsorok számának erőteljes csökkentésé-
ben gondolkodik.  Ortutay azt állíto a, hogy naponta kap az egyházi műsorok 
számának csökkentését követelő leveleket. Erre Ordass közölte vele, hogy ő 
tud gondoskodni arról, hogy az egyházi műsorok növelését követelő leveleket 
küldjenek neki.94  Ortutay később kijelente e, hogy csak a megfelelő állami szer-
vek által cenzúrázo  igehirdetések kerülhetnek adásba. A  Horthy-korszakban 
 Raff ay Sándor felé fogalmaztak meg hasonló elvárást. Ő ezt akkoriban hatá-
rozo an visszautasíto a, és leszögezte, hogy egyházi jellegű szövegeket csak 
egyházi szervek bírálhatnak felül. Ordass Lajos és a püspökkari konferencia 
ugyanezt az álláspontot fogalmazta meg. Megbízták Ordasst, hogy ő bírálja 
el az egyház részéről az egyes igehirdetéseket. Az Ordass által jóváhagyólag 
elküldö  szövegekből egy-egy példány bekerült a rádió archívumába. Ordass 
az egyik püspökkari konferencián tájékoztatást ado  az addigi jogsértésekről. 
Az is kiderült, hogy  Ortutay megpróbálta hazugsággal kijátszani egymás ellen 
a három történelmi egyházat. A püspökkari konferencia – akkor és o  – még 
egyetérte  Ordass eljárásával ebben az ügyben.95

Azonban ez az eljárás újabb összeütközéshez vezete , mert egy konkrét eset 
kapcsán Ordass nem engedte meg, hogy a rádió tartalmi változtatásokat eszkö-
zöljön. Azt is kijelente e, hogy az evangélikus egyház mindaddig tartózkodni 
fog a rádiós istentiszteleteken történő részvételtől, amíg a szabad szólás nem 
lesz biztosítva számára. Ordass jó szándékát bizonyíto a, hogy egy alkalommal 
 Barcs Sándor és  Schöpfl in Gyula is meghívást kaptak egy püspökkari konfe-
renciára, ahol tisztázták azt, hogy a rádió megbízo ai kivel tárgyalhatnak. Az 

 93  Katolikus Szülők Vallásos Szövetsége Országos Intézőbizo ságának levele  Ortutay Gyulához. 
1948 pünkösdjén. PSZL 274. fond. 7. cs. 268. irat. 3. o.
 94 O 1985, 183. o. 
 95 Az 1947. december 29-i püspökkari konferencia jegyzőkönyve, 23. pont. EOL PKKJ. 10–11. o.
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1948. február 3-ai konferencián jelentek meg. A másik két történelmi egyházzal 
történő egyezkedésről is szóltak. Az evangélikus püspökök továbbra is Ordass 
Lajoshoz utasíto ák  Barcsot és  Schöpfl int. Ordass azt javasolta, hogy az egy-
ház által megneveze  lelkész a rádió alkalmazo jaként foglalkozzék ezzel a 
kérdéssel. A rádiósok állami nyomásra panaszkodtak.96  Kemény Lajos fasori 
lelkész és esperes is belépe  a rádiós munkába. Ezt követően  Ortutay – Ordass 
háta mögö  –,  Mihályfi  Ernő közvetítésével –  Kemény Lajos és  Sréter Ferenc 
(1894–1988) akkoriban még budavári lelkész igénybevételével próbálta meg biz-
tosítani az evangélikus egyház részvételét a rádiós igehirdetésekben. Ők azon az 
állásponton voltak, hogy még állami cenzúra esetén is folytatni kell ezt a szolgá-
latot. Ordass Lajos igehirdetésébe is belekötö ek, végül pedig már magát Isten 
igéjét is kritizálták. Amikor  Szabó József püspök le , akkor ő is azt a véleményt 
képviselte, hogy akadályoztatások közö  is folytatni kell ezt a munkát. Ordass 
ekkor visszaadta erre vonatkozó megbízatását a püspökkari konferenciának.97

 Ortutayt a  VKM élére kerülését követően kinevezték annak a bizo ságnak az 
élére, amelynek az le  a feladata, hogy az egyházak és az állam közö i kapcso-
latokat, elsősorban az iskolák helyzetét vizsgálja meg.  Ortutay szerepe akkoriban 
már tisztán állo  az egyházak vezetőinek többsége elő . 1947-ben ugyanis több 
esetben ado  félrevezető információkat, amidőn nyugati példákkal kívánta 
indokolni a kötelező hitoktatás tarthatatlanságát. Az iskolák államosításának 
kérdésében ugyanezt te e. 1948 pünkösdjén nyilvános támadást intéze  a fe-
lekezeti oktatás ellen, és egyetlen megoldásként az iskolák államosítását jelölte 
meg. Érvelése szerint az állami iskolák magasabb szellemi szintet képviselnek, 
a tankönyvek egységesek lesznek, és ami a legfontosabb szempont, az egyházi 
iskolák tanárai az államosítás révén megszabadulnak az egyházi zsarnokságtól. 
 Ortutay állításainak a többsége nem felelt meg a valóságnak.98

Ordass és  Ortutay – eltekintve a rádiós istentiszteletek kapcsán kipa ant 
konfl iktustól – igazán az evangélikus egyházzal folytato  tárgyalásokon került 
szemtől szembe egymással. 1948. május 21-én, 27-én és június 10-én találkoz-
tak. Összeütközésük abból eredt, hogy  Ortutay rosszul mérte fel a helyzetet. 
Összekeverte a témákat: hol az iskolák államosításáról, hol az egyezményről 
akart tárgyalni. A miniszter rossz helyzetfelismerése abból fakadt, hogy a hiva-
talos tárgyalásokon kívül úgyneveze  há érmegbeszélések is folytak. Ezeken 
 Ortutay nem volt jelen, ugyanakkor ezek eredményeit már kész tényekként 
próbálta meg beemelni a következő hivatalos tárgyalás programjába.  Ortutay 
egyfelől  Darvas József és  Mihályfi  Ernő információira támaszkodo , másfelől 
kapo  híreket a  Rákosi-titkárságtól is arra vonatkozólag, hogy a  Túróczy Zoltán 

 96 Az 1948. február 3-ai püspökkari konferencia jegyzőkönyve. EOL PKKJ. 5. p. 12. o. 
 97 R 1956, 426. kk. 
 98 Új Harangszó, XXI. évf. 4. sz. május 23.
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számára adandó amnesztiáról szóló tárgyalások ürügye ala  miféle egyezke-
dések folynak a há érben. Másodkézből kapo  értesülései alapján  Ortutay azt 
gondolta, neki pusztán annyi lesz a feladata, hogy konkretizálja és felgyorsítsa 
az eseményeket. Ebben a reménységében keservesen csalódo , mert Ordass 
személyében olyan tárgyalópartnerre akadt, akit sem  Darvas Józsefék nem 
kérdeztek meg, sem pedig  Túróczy Zoltánék nem informáltak. Ugyanakkor – 
mint tárgyalásvezetőnek – joga, sőt kötelessége volt felelős módon tárgyalni 
a gyülekezetek megkérdezését, majd pedig végső fokon a zsinat döntését kö-
vetően. A tárgyalások zsákutcába jutása után  Ortutay nemtetszésének ado  
hangot. Kijelente e: „…nem így képzelte el az evangélikus egyházzal való tár-
gyalásokat.”99 A kudarc elismerése után radikalizálódo  a helyzet.  Mihályfi ék 
támadásba lendültek,  Túróczyéknak pedig színt kelle  vallaniuk. Ezt követően 
Ordass egyre jobban elszigetelődö , majd koncepciós pörének beindulása után 
lényegében kisodródo  a további tárgyalásokból.

Ordass ügyében  Ortutaynak kétségkívül akkor juto  a legfontosabb szerep, 
amikor még mindig kultuszminiszterként, egy 1950. január 4-én kelt levélben 
felszólíto a az evangélikus egyházat, hogy hozzon határozatot a Bányai Egy-
házkerület püspöki székének szabaddá tétele, illetve újra betöltése dolgában. 
 Ortutay egy 1937-ben hozo  törvényre hivatkozo . Ez a felszólítás le  a startjel 
az Ordass-ügy véglegesnek szánt megoldására vonatkozólag.100

Úton a külön fegyelmi bíróság 
megalakítása felé

Az Ordass-ügyet az államhatalom a maga részéről 1948-ban egy koncepciós 
perrel próbálta megoldani. Azt gondolták, hogy ez a megoldás végleges. Az idő 
múlásával kiderült, hogy ez mégsem így van. A Bányai Evangélikus Egyház-
kerületben püspök nélkül történt a kormányzás. Az államhatalom az  Ortutay-
féle levéllel próbálta meg elindítani a dolog rendezését, a további intézkedések 
megtételét azonban az egyháztól várták. Annál is inkább, mivel erre az időre két 
újabb világi személy magas egyházi tisztségbe történt megválasztatásával egyre 
inkább a kézi vezérlés irányába tolódtak el az evangélikus egyházban a dolgok.

Az első személy, akitől segítséget várha ak,  Reök Iván egyetemes felügyelő 
volt. Őt 1949. április 7-én ikta ák be hivatalába a börtönben lemondato  báró 
 Radvánszky Albert helyére.  Reökkel szemben a gyülekezetek többsége  Mády 
Zoltánt akarta megválasztani. Még saját gyülekezete, a Pesti Evangélikus Egy-

 99 O 1985, 287. o. 
 100 EOL BEEK 484. d. 19/1950. sz. irat. 
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ház Deák Téri Egyházközsége sem lá a volna szívesen az egyetemes felügyelői 
székben. Pedig  Reök eredetileg jó hírnévvel rendelkeze . Ugyanis a ’40-es évek 
elejétől részt ve  az úgyneveze  ébredési mozgalomban, és rajongói szerint 
rendkívül hatásosan tudo  prédikálni, illetve előadást tartani. Szoros kapcso-
latokat ápolt a  Baráti Mozgalommal. Előadásai nyomán népszerűsítő könyvek 
szüle ek.101 A gyülekezetek azonban több dolgot kifogásoltak személyében. 
Egyfelől erőszakos jellemét, másfelől a politikában való túlzo  részvételét és 
nem utolsósorban ebből fakadó erősen baloldali egyházpolitikai irányultságát. 
Eredetileg a  Független Kisgazdapártból indult. Annak balszárnyához sodró-
do , majd országgyűlési képviselőként egyre inkább a kommunista politikai és 
egyházpolitikai elvárások irányába mozdult el. Eleinte az államhatalom felé az 
evangélikus egyház által megbízo  közvetítő embernek adta ki magát. Az egy-
házban viszont úgy lépe  fel, mint akit az államhatalom azzal bízo  meg, hogy 
egyengesse az állam és egyház közö i viszonyt. Azonban ezzel a taktikájával 
az államhatalom részéről csak zűrzavart, az egyházban pedig ellenszenvet és 
félelmet tudo  kiváltani. Komoly vitái voltak Ordassal, aki hamarosan átláto  
rajta. Tulajdonképpen csak Ordass eltávolítása után tudták igazán bevenni az 
evangélikus egyház vezetésébe. Az Ordass-ügy végleges megoldásában egye-
temes felügyelőként mindenképpen számítha ak rá, azonban az államhatalom 
először a Bányai Egyházkerület szintjén próbálta a kérdést megoldani.

Így került előtérbe az a másik személy, akire az államhatalom ugyancsak 
fontos szerepet oszto .  Darvas Józsefről, a Bányai Egyházkerület  Vladár Gábor 
helyére „választo ” felügyelőjéről van szó. Őt 1950. február 21-én ikta ák be 
hivatalába. Megválasztása és beiktatása legalább olyan botrányos volt, mint a 
Tiszai Evangélikus Egyházkerületben  Vető Lajos püspökké kreálása.  Kendeh 
György kelenöldi lelkész olyan tájékoztatót írt megválasztása ellen, amelyet 
azután harmincöt példányban küldö  szét. A kerületi felügyelői tisztségre 
eredetileg ke ős jelölés történt:  Ocskay Frigyes nyugalmazo  bankigazgató és 
 Darvas József. Az államhatalom azonban joggal félt a ól, hogy a gyülekezetek 
többsége nem a nyíltan ateista és a kommunista párt kiszolgálásában elöl járó, a 
baloldali egyházpolitika szekértolójaként ismert  Darvast fogja megválasztani, 
hanem  Ocskay Frigyest. Nem maradt más hátra, mint az, hogy a másik jelöltet 
vissza kelle  léptetni. Ezt úgy oldo ák meg, hogy egy óbudai presbiter –  Bujtás 
Mihály – lakására hívták, és az o  tartózkodó   Dezséry László közölte vele, hogy 
 Reök Iván egyetemes felügyelő „hűtlen kezelés” bűnte e mia  felüggeszte e, 
és kizárta a választásból. Félrevezetésként elterjeszte ék, hogy az evangélikus 
püspöki kar sem helyesli  Ocskay megválasztását. Ez az információ utólag ha-
misnak bizonyult. Az ellentábor  Keken András lakásán tanácskozo . Többek 
közö  o  volt  Murányi György kiskőrösi lelkész is. Amikor  Kemény Lajos 

 101  R 1944;  R é. n. 2–3. o.
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püspökhelye es eltávozo , akkor beszéltek a fenti dologról. A jelenlevők több-
sége azt mondta ki, hogy  Ocskay Frigyes egyházjogilag mégis megválasztható, 
ugyanakkor „feltétlenül indokolt lenne […] a kerületifelügyelő-választás elha-
lasztása”.102  Darvas József beiktatását követően a  Dunántúli Harangszó nyíltan 
írt arról, hogy az új egyházkerületi felügyelő nincs tisztában az evangélikus 
egyház legelemibb liturgikus szokásaival sem. Miközben a beiktató istentisz-
teleten a hívők letérdeltek az úrvacsorához,  Darvas leguggolt! Az egyházban 
elterjedt az a pletyka is, hogy a  Dunántúli Harangszót azért is szünte ék meg 
– papírhiányra történő hivatkozással –, mert kendőzetlenül megírta, hogy az új 
bányai felügyelőnek még van mit tanulni az egyházi dolgokról. Az mindenesetre 
igaz, hogy a dunántúli lap helyébe lépő, Budapesten szerkeszte   Evangélikus 
Élet központi befolyásolására nagyobb esély volt.

Nagyon nehéz rekonstruálni azt, hogy hogyan kísérelte meg  Darvas József 
az Ordass-ügy „rendezését” eredetileg egyházkerületi szinten, ugyanis az ezzel 
kapcsolatos dokumentumok egy része eltűnt. Ami bizonyosnak látszik, az a 
tanácskozások sora, püspökkari konferenciák, egy-egy rendkívüli kerületi és 
egyetemes közgyűlés, két lelkész letartóztatása, többek felüggesztése és ké-
sőbbi elítélése, amelyek együ esen veze ek arra, hogy fel tudták állítani azt a 
különleges egyházi bíróságot, amelynek feladatává te ék az Ordass-ügy végső 
megoldását. Egy visszaemlékezésből tudjuk, hogy a Bányai Evangélikus Egy-
házkerület 1950 tavaszán megtarto  rendkívüli közgyűlésén még a témát sem 
lehete  felvetni, mert az akkori egyházkerületi főjegyző –  Dedinszky Gyula bé-
késcsabai lelkész – megakadályozta ezt.  Dedinszky kijelente e, hogy ha Ordass 
státuszának a „rendezését” mégis felveszik a közgyűlés napirendjére, akkor ő 
ellenjavasla al fog élni, és azt kéri a közgyűléstől, hogy „nemcsak ne vegye 
tudomásul püspöke elítélését, hanem ellenkezőleg: szavazzon neki bizalmat”.103 
 Darvas megfenyege e  Dedinszkyt, azonban végül levete e a napirendről ezt a 
kérdést. Sőt az történt, hogy  Bártfay-Kello Gusztáv (1912–1991) szarvasi lelkész 
indítványára a közgyűlés záróaktusaként  Kemény Lajos püspökhelye es „…nem 
tehete  mást, egy-két monda al imádkozo  Ordassért. Ez bizony győzelem volt. 
A bányakerületi közgyűlés nemcsak nem ve e szó nélkül tudomásul püspöke 
igazságtalan elítélését, hanem imádkozo  is érte.”104

Az 1950. március 3-án tarto  rendkívüli egyetemes közgyűlés az 5. pontban, 
 Mikler Károly előterjesztésében foglalkozo  a különbíróság megalakításával. 
Tagokat és két pó agot választo ak, akik hivatalból és választás útján kerültek 
be a bizo ságba. Hivatalból a négy püspök, az egyetemes és kerületi felügye-
lők, választás révén pedig  Zászkaliczky Pál,  Molitórisz János,  Scholz László, 

 102  Kendeh György kihallgatása 1950. március 31-én. ÁBTL III/3-c osztály „V”-60607. 
 103  D 2005, 11. o.
 104 Uo. 
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  Koritsánszky O ó,  Aradszky György,  Rédei Sándor. Pó agként pedig i .  Prőhle 
Károly és  Bartha Jenő került be a különbíróság tagjai sorába. A közgyűlési jegy-
zőkönyv több ellenjavaslat benyújtásáról is tudósít.105 Ennek a közgyűlésnek a 
hangulatáról szintén  Dedinszky Gyula emlékeze  meg utólag. Leírta, hogy az 
5. ponthoz érkezve a gyűlés tagjai „lesöpörték az asztalról az elnökség hivatalos 
listáját, s nagy szavaza öbbséggel az ellenzék által benyújto  listát fogadták 
el”.106  Reök Iván egyetemes felügyelő törvénysértő módon veze e az egész köz-
gyűlést. Ezért 27 közgyűlési tag megfellebbezte a választásokat az egyházegye-
tem tisztviselői, presbitériuma és bizo ságai tekintetében, kivéve az egyetemes 
törvényszéket és a különbíróságot.  Groó Gyulának az egyetemes főtitkári posztra 
és  Benczúr Lászlónak a Luther Márton Missziói Intézet igazgatói székébe történő 
megválasztását külön is megtámadták. A későbbiekben nyolcan visszaléptek, és 
ezért az egyetemes törvényszék egyházi és világi elnökei erre való hivatkozással 
visszautasíto ák az egész panaszbejelentést.107 A végén négyre apadt a felüg-
geszte  és fegyelmi ítéle el sújto  lelkészek száma. Ezek a következők voltak: 
 Dedinszky Gyula,  Murányi György,  Zászkaliczky Pál és  Bártfay-Kello Gusztáv. 
 Zászkaliczky Pált szere ék volna leválasztani a többiektől.  Darvas József,  Reök 
Iván,   Dezséry László, sőt maga  Túróczy Zoltán is igyekeze  őt rábeszélni arra, 
hogy rövid nyilatkozatban határolja el magát korábbi magatartásától. Azt az 
ígéretet kapta, hogy ebben az esetben – a másik hárommal ellentétben – vele 
szemben megszüntetik a fegyelmi eljárást.  Zászkaliczky ezt a következő érve-
léssel utasíto a el: „Nem volt köztünk összeesküvés, de mégis egybesodródtunk, 
és én sem akarok sem feketébb, sem fehérebb, sem más színűbb lenni náluknál. 
Ha társaim esetében is megszünte ék volna az eljárást, minden további nélkül 
kérném én is, de így mégiscsak furcsa lenne a teljesen kívülállók számára is, 
hogy a petícióban is külön megneveze  »vezéraláíró« minden törvényszéki 
eljárás nélkül megúszta, a többieket pedig megbünte ék.”108

Ez az ügy a különbíróság 1950. április 1-jei összeülése elő  kezdődö , és a 
következő év tavaszáig húzódo . Akkorra már felállt az új vezetés a Bányai 
Evangélikus Egyházkerületben, és ennek szintén nem volt érdeke a dolog to-
vábbvitele. Maguknak az érinte  lelkészeknek és gyülekezeteiknek is a munka 
mielőbbi folytatása le  a legfőbb érdeke.  Murányi György és   Dezséry László 
együ  munkálkodtak a kiskőrösi gyülekezeti háznak a honvédségi igénybevé-
teltől történő megmentésén.  Dedinszky Gyula engedélyt kapo , hogy eltemesse 
 Bártfay-Kello Gusztáv édesapját, akinek ez volt az utolsó kívánsága. A püspök és 
a kerületi felügyelő a hatalom birtokában már akár nagylelkűnek is mutatkoz-

 105 EOL BEEK közgyűlési jegyzőkönyvek. 1950. március 3. 5. p. 13. o. 
 106 D 2005, 11–12. o. 
 107 Az Egyetemes Törvényszék elnökségének végzése. 1950. március 27. EOL EI 140. d. 373/1950. 
sz. irat. 
 108 Z i . 2005, 156. o.
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hato .  Dezséry az akkoriban alakult  ÁEH-nak egyenesen arról írt, hogy ezek az 
emberek már nem „veszélyesek”, tehát szükségtelen velük foglalkozni. Mindez 
nem változtato  azon, hogy mind a négyen „megbélyegze ” emberekként éltek 
és szolgáltak egész életükben. Ordass második aktív püspöksége idején lélegez-
he ek fel egy rövid időre. Az új egyházi vezetők az ügy során megmuta ák, 
hogy nem tűrnek semmiféle ellenvéleményt, és magatartásuk egyszerre szólt 
az őket pozícióba ju ató állami hatalomnak és az egész evangélikus egyháznak. 
Az előbbieket megnyugtatni, az utóbbiakat megfélemlíteni kívánták.

Jóval tragikusabb sors juto  viszont az 1950. március 16-ai beadványt még alá-
író  Kendeh György kelenöldi és az azt alá nem író, de Ordass és vonala melle  
akkoriban még kiálló  Keken András Deák téri lelkészeknek. Őket a különbíróság 
összeülését megelőző napokban, 1950. március 30-án, illetve 29-én letartóztat-
ták.109 Ezt egyértelműen megfélemlítési akciónak szánták. A kihallgatások során 
még úgy néze  ki, hogy Bernhard  Selandnak, a norvég Izrael misszió utolsó 
magyarországi képviselőjének az ügybe történő beemelésével nemzetközi szintű 
koncepciós pert kívánnak összehozni. Végül a  Kendeh– Keken-ügy a kihallgatási 
fázisig, illetve azt követően a Kistarcsára történő internálásig juto , és nem 
köve e per, illetve ítélet. Ez a tény azt mutatja, hogy a különbíróság Ordassra 
vonatkozó ítélete után már sem az államhatalomnak, sem az egyházi vezetésnek 
nem volt érdeke a helyzet további élezése. 

A külön fegyelmi bíróság döntése 
1950. április 1-jén
 Keken András letartóztatásának napján, 1950. március 29-én születe  az a levél, 
amelyben  Reök Iván egyetemes főtitkár közölte Ordass Lajossal, hogy  Ortutay 
Gyula kérésére, de az egyházi törvények alapján fegyelmi eljárást indít ellene. 
A levelet Szegedre címezték, holo  Ordass ekkor már a váci fegyházban tartóz-
kodo .110  Reök tudta, hogy Ordass már nincs Szegeden. Ezt az a levél bizonyít-
ja, amelyet ugyanazon a napon  Ries István akkori igazságügyi miniszternek 
írt. Ebben utalt Ordass váci tartózkodására, és kérte, hogy a vádlo  számára 
tegyék lehetővé a tárgyaláson történő megjelenést. A harmadik személy, aki 
idézést kapo  az ügyben, Ordass Lajos korábbi védője,  Kardos János volt.  Reök 
Iván ebben az ügyben is őt jelölte ki védőnek, Ordass és  Kardos előzetes meg-

 109 R i . 1997. A könyv az Állambiztonsági Levéltárak Történeti Hivatala levéltárában ta-
lálható anyagok alapján íródo . ÁBTL III/3-c. o. „V”-60607. sz. dosszié. Megnyitva 1952. március 
11-én, lezárva 1952. március 13-án, tárgykörbe sorolva 1969. október 23-án. Van egy személyi 
dosszié is, BM I/2. b. o.10-31396/1952 sz. Megnyitva 1952. január 24-én, tárgykörbe sorolva 1971. 
december 18-án. Ez  Keken András neve ala  foglalkozik többek közö  az 1950-es üggyel is. 
 110 O 1998, 686–687. o. 
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kérdezése nélkül.  Kardos János a március 31-én írt válaszlevelében közölte, 
hogy nincs megbízatása Ordass Lajostól, sem ideje, sem lehetősége sem volt 
vele tanácskozni. Így az egyházi különbíróság meghívásának nem tesz eleget. 
Ugyanazon a napon kapták meg a meghívót a külön fegyelmi bíróság tagjai is. 
A fentiek alapján világossá vált, hogy vádlo  és védő nélküli tárgyalásra lehet 
számítani. Ordass Lajos a neki Szegedre címze  levelet soha nem kapta meg.

Az 1950. április 1-jére a Külön Fegyelmi Bíróság által egybehívo  tanácskozás 
alapirata  Fejes László egyetemes főügyész panaszemelése alapján,  Margócsy 
Emilnek, az ügy előadójának előterjesztése nyomán hozta meg ítéletét. A fő-
ügyész előterjesztésében Ordassnak az evangélikus egyházzal szembeni maga-
tartása, majd a budapesti uzsorabíróság eljárása került a középpontba. Az előbbi 
szerint Ordass félreveze e az egyházat, amikor azt mondta, hogy öt éven át évi 
250 000 dollár segélyt fog kapni. Az uzsorabíróságon a bejelentési köteleze ség 
szándékos elmulasztása mia  történt a felelősségre vonás. A főügyész ezen az 
alapon mondta ki azt, hogy Ordass „az álláshoz szükséges bizalomra és tiszteletre 
méltatlanná le ”, és ezért az egyházi törvényekben előírt büntetést kérte számára.

 Margócsy Emil, az ügy előadója a főügyész nyomában járva hangsúlyozta, 
hogy a  VKM vezetője kívánságára, ugyanakkor az egyházi törvényekkel össz-
hangban kérik az ügy elintézését. Az ítéletben az egyházi törvényre hivatkozás 
és az uzsorabíróság döntése egymás melle  kapo  helyet. Ez utóbbiról megállapí-
to ák, hogy nincs módjukban érdemben foglalkozni vele. Azonban, mivel ennek 
következményeként állt elő az a helyzet, hogy Ordass nem végezheti el a püspöki 
teendőit, ezért ezt alapnak tekintve kell meghozni az elmarasztaló ítéletet.111

Az egész eljárás hemzsege  a törvénytelenségektől. A kijelölt 13 személy he-
lye  csak 12-en voltak jelen. A főügyész és az ügy előadója valótlanságok tömegét 
állíto a, nyílt politikai nyomást gyakoroltak az eljárást megelőzően. Közvetlenül 
a tárgyalás megkezdése elő   Rákosi küldö e  Túróczy Zoltán tudtára adta, hogy 
amennyiben nem szavazzák meg Ordass elítélését, akkor a püspököt, valamint 
a már letartóztato  két lelkészt, sőt a március 3-ai egyetemes közgyűlés egyes 
határozatait megtámadó lelkészeket is további eljárások alá vonják.

Fennmaradt az az előzmények tisztázása szempontjából fontos dokumentum, 
amelyet   Koritsánszky O ó egyházmegyei felügyelő halála után annak rokonai 
ju a ak el Ordass Lajoshoz.112 Ebben a dokumentumban egy beszélgetésről esik 
szó, amely   Koritsánszky és  Reök Iván közö  folyt le még a fegyelmi tárgyalás 
elő .  Reök megpróbálta megmagyarázni, hogy Ordass,  Keken,  Kendeh és a fel-
üggeszte  lelkészek szempontjából, de legfőképpen az egyház szempontjából 
leghelyesebb Ordassnak a püspöki hivatalától történő megfosztása. Indoklásként 
 Rákosiék fenyegetőzéseit és az egyház jövője iránti felelősséget egyszerre hozta 

 111 O 1987, 690–691. o.
 112   Koritsánszky O ó visszaemlékezése. EOL DOLL 2. d. 10. cs. 1–4. o.
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fel.   Koritsánszky hivatkozo  az egyházi alkotmányra, a történelem és az Isten 
mint örök bíró elő i felelősségre. Legfontosabb mondatának a következő tart-
ható: „Kedves Iván! Ez a kérdés üdvösség dolga! Vigyázzunk, hogy Isten elő i 
számonkérésünkkor megállhassunk!”113  Reök erre az érvelésre a tőle megszoko  
csúsztatásokkal, féligazságokkal és hazugságokkal válaszolt. Azt állíto a, hogy 
a püspök védőjéül kiszemelt, de azt nem vállaló  Kardos János teljesen egyetért 
velük. Kiderült, hogy a  Kardos helye  felkért  Gö che Ervin sem vállalta Ordass 
védelmét.  Mikler Károly evangélikus egyházjogász pedig ragaszkodo  volna 
Ordass kihallgatásához és a törvényes út betartásához. Azonban  Rákosi gyors 
eljárást akart.  Túróczy és társai –  Reök olvasatában – helyeselték a dolgot, tehát a 
felügyelő összehozhatónak vélte a többséget.   Koritsánszky rákérdeze  az egyház 
autonómiájára, hogy az megvan-e még⁈  A válasz az volt, hogy „Nincsen bizony!” 
Az is kiderült, hogy  Reök szerint a külöldi, nyugati sajtó valótlan állításokat ír 
az egész dologról, mire  Koritsánszky megjegyezte, hogy annál fontosabb lenne, 
hogy az egyház valós híreket közöljön. A beszélgetés végén  Reök zárómondatai 
világosan muta ák, hogy miféle szellemben folyt az egész eljárás előkészítése: 
„Az egyetemes felügyelő még azt is mondo a nekem [ Koritsánszkynak], hogy 
a fellebbezést [a petíciót]  Vladár szövegezte. Ez a társaság [az 1950. március 3-i 
rendkívüli egyetemes közgyűlés egyes választásait megfellebbező személyek] 
bárókkal, zsidótörvény-kodifi kálókkal,  Kaas Alber el,  Vladárral áll összeköt-
tetésben, és az egyház mérhetetlen kárára működik. Tűrhetetlen. Ezeknek az 
uraknak régen nincsen, és nem is lehet keresnivalójuk [sic!]. Az állam és az 
egyház jó viszonyának biztosítása és a közbéke megóvása teszi szükségessé 
ennek felszámolását.”114 Ilyen előzmények után kezdődö  el a konkrét tárgyalás 
1950. április 1-jén délelő  tíz órakor. Az eljárást megelőzően történt egy pár 
perces tanácskozás, amelyen  Túróczy Zoltán,  Scholz László és   Koritsánszky 
O ó ve ek részt. Hozzájuk csatlakozo  azután  Szabó József és  Mády Zoltán is. 
A többiek később jö ek. A beszélgetésen a következő dolog kristályosodo  ki. 
Ordasst „…egyházi szempontból elítélni nem lehet, s igen nagy engedékenység 
volna az is, ha a nemet elhallgatva üres cédulával történnék a szavazás akkor, 
amikor két lelkésztársunk letartóztatásban, többen ölüggesztve, s folyik szinte 
gátlás nélkül a megfélemlítés és a lelki kényszer […]”.115 Az egész beszélgetés és a 
hivatalos eljárás egyik legfontosabb mozzanataként értékelhető, hogy tulajdon-
képpen két tábor alakult ki, tehát nem volt „harmadik út”. Ordass tisztelői és a 
 Túróczy– Szabó-vonal i  már egymást segíte ék. A tárgyalás atmoszférájáról 
 Scholz László a következőket mondta: „Olyan re enetes volt az, ami történt, hogy 
abba belebetegedtem. De nem átvi , hanem fi zikai értelemben, súlyosan meg-

 113 Uo. 2. o.
 114 Uo. 4. o.
 115 O 1998, 498–450. o. 27. lábjegyzethez fűzve. 
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betegedtem utána.”116 Velük szemben álltak:  Fejes László,  Reök Iván,  Margócsy 
Emil,  Vető Lajos és a szavazati joggal nem rendelkező jegyzőkönyvvezető,  Groó 
Gyula. Az előbbi négy személy szavazo  igennel, és nyolcan üres lapot adtak be. 
Az üres lapok az illető személyek tartózkodását jelente ék. Ordass Lajost így 
négy szavaza al nyolc ellenében foszto ák meg püspöki tisztségétől.  Margócsy 
Emil 1956-ban bocsánatot kért Ordass Lajostól a történtekben játszo  szerepéért, 
Ordass Lajos elfogadta a bocsánatkérését. 

 Kapi Béla nyugalmazo  püspök és mások is mélységes fájdalommal ve ék 
tudomásul, hogy mégis akadt olyan egyházi bíróság, amely állami vezénylésre 
ugyan, de megszavazta Ordass eltávolítását a püspöki székből. Lemondási hullám 
indult el az egyházban. Többek közö  lemondo  a Bányai Egyházkerület főügyé-
sze,  Borostyánkői László, azután  Scholz László, i .  Prőhle Károly,  Zászkaliczky 
Pál,  Murányi György lelkészek és sokan mások. Tiltakozásul emberek százai 
hagyták el az evangélikus egyházat. Kapi így írt erről: „És akkor illesztődö  az 
egyház mai történetébe [az] egyik legszégyenletesebb gyászkeretű lap, melyen 
meg van írva, hogy az egyetemes törvényszék, egyházunk legfőbb bírósága vizs-
gálat nélkül megfoszto a őt [Ordasst] püspöki állásától. Az igazságtalan ítélet 
siralmasan gyenge jogi indoklása az volt, hogy »előreláthatólag hosszabb időn át 
nem végezheti püspöki joggyakorlatát«. Hát ez volt a sok re enetesség közö  a 
hihetetlennek tarto  legnagyobb re enetesség. Nem a kommunista kormányzat, 
nem az államhatalom, hanem az egyház hozta ezt az ítéletet, és melléje húzódik 
az a fájdalmas érthetetlenség, hogy ennek a törvényszéknek egyházi elnöke 
 Túróczy Zoltán volt.”117

Ordass 1950. április 17-én értesült a váci börtönben arról, hogy mi történt 
ügyében. A börtön tisztviselője, aki átadta neki a végzést, gúnyosan megje-
gyezte, hogy most már nem hivatkozhat többé arra, hogy az államhatalom 
ítélkeze  igazságtalanul fele e, mert most már az egyház is elítélte. Ordass 
így kommentálta az üggyel kapcsolatos saját érzéseit: „Emberekre tekintő 
bizalmamat ez az ítélet alaposan, szinte maradéktalanul szétzúzta. Hogy mit 
jelent az Istenre építő, bízó hit, azt ezekben a napokban tapasztaltam meg és 
lá am csodálkozástól kitáguló szemekkel. Egyedül Isten volt az, aki dédelgete  
és védelmező kegyelmével megőrizte értelmem épségét.”118

Évekkel később a minneapolisi, 3. evangélikus világgyűlésen Ordass a nyitó 
istentiszteleten tarto  igehirdetésében – amelynek alaptextusa Jn 12,20–26 volt 
– a börtönévek legnagyobb tapasztalatáról így nyilatkozo : „Egy öregedő Krisz-
tus-tanítvány […] el szeretné azt is mondani, hogy Krisztus a szó legszorosabb 

 116 S 2005, 227. o. 
 117 K 2004, 666. o. 
 118 O 1985, 375. o. 
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értelmében ve  rabsága idején milyen királyi szabadságot tudo  adni neki, és 
hogy milyen boldogság volt ezt a szabadságot megtapasztalni.”119 

Az egyházi vezetés magyarázkodásai a külföld 
felé 1950. február 18. és április 25. közö 
Még Ordass egyházi elítélése elő , de közvetlenül azt megelőzően születe  az 
a magyarázó levél, amellyel az MEE akkori vezetői megpróbálták a jövőbeni 
külöldi kapcsolatok alapjait lefektetni. Ez annál is inkább szükségessé vált, mert 
úgy az  LVSZ, mint az Amerikai Egyesült Államok Nemzeti Lutheránus Taná-
csa kezde  elég erélyesen megszólalni. 1950. február 1-jén és 2-án evangélikus 
püspökkari konferenciát tarto ak Mátraszentistvánon. Ez a konferencia már 
régen elszakadt a régi püspökkari értekezletektől, amelyeken csak a négy püspök 
ve  részt, és a legfi atalabb veze e a tanácskozásokról készült jegyzőkönyvet. 
Ezen a megbeszélésen a 9. pontban tárgyaltak arról, hogy a külöldi egyházi 
sajtóban „belülről származó információk alapján” jelennek meg tudósítások. 
Ezért fontosnak tarto ák leszögezni a következőket: „A püspöki értekezlet 
szükségesnek látja felhívni a lelkészek fi gyelmét arra, hogy a külöld egyházi 
tájékoztatására csak azok illetékesek, akik azt az egyház hivatalos képviselőin 
át végzik. Aki illetéktelenül ad adatokat, súlyosan árt egyházának.”120 Ekkor 
határozták el, hogy  Szabó József és  Groó Gyula együ esen írnak választ az 
 LVSZ-nek és az amerikai Nemzeti Lutheránus Tanácsnak. 

Az  Evangélikus Élet 1950. február 15-ei száma közleményben ismerte e ennek 
a konferenciának a témáit.  Mády Zoltán egyházkerületi felügyelő tiltakozo  
az ismertetés ellen, és kijelente e: „…a püspöki értekezletek mai formája nem 
egyezik meg egyházunk elveivel és veszélyezteti annak békéjét […]. Ezen az 
értekezleten beszélik meg egyházunk legfontosabb ügyeit. A legutóbbin is 
»nagy jelentőségű elhatározások« szüle ek.”121  Mády Zoltán javasolta, hogy 
a jövőben „a püspöki értekezletek […] csak szigorúan teológiai kérdésekkel 
foglalkozzanak s ezen csak a négy püspök vehessen részt, a kerületi ügyek 
megbeszélésére pedig jöjjön össze a négy püspök és a négy kerületi felügyelő 
legalább kéthavonként…”122  Túróczy Zoltán elismerte, hogy a sajtóhíradás nem 
felelt meg teljesen a tényeknek, és a szóban forgó értekezleten nem szüle ek 

 119 Részlet Ordass Lajos Minneapolisban elmondo  igehirdetéséből. 1957. augusztus 15. O 
1992, 312. o. 
 120 Jegyzőkönyvi kivonat a püspöki konferencia 1950. február 1-je és 2-a közö  Mátraszentistvánon 
tarto  értekezletéről. EOL PKKJ. 9. p. 3. o. 
 121 Jegyzőkönyvi kivonat a püspöki konferencia 1950. március 9-én Budapesten tarto  értekez-
letéről. EOL PKKJ. 3. p. 1. o.
 122 Uo.
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„nagy jelentőségű elhatározások”. Mindenesetre  Mády Zoltán tiltakozásának 
le  foganatja, mert ezután kezdtek úgyneveze  elnökségi értekezleteket tartani, 
amelyekre a püspökök, az egyetemes felügyelő, az egyetemes főtitkár melle  
már a kerületi felügyelőket is meghívták.

A Magyarországi Evangélikus Egyház vezetőinek a külöld felé te  magyaráz-
kodási kísérletei során a legfontosabb dokumentum 1950. február 18-án születe  
meg.123 Ez a levél négy kijelentést tartalmazo , amelyek arra szolgáltak, hogy 
megvilágítsák az  LVSZ vezetői számára azt az utat, amelyet a hazai evangélikus 
egyház számára annak vezetői választo ak. 

Az első kijelentés arról szólt, hogy a levél aláírói a maguk részéről „az egyházi 
élet bizonyos oldalainak korlátozása mia ” nem „az egyházi ellenállás útját” 

választo ák.124 Döntésük teológiai indoklásaként egyfelől Istennek az egyházat 
örökké megőrző ígéretére (Mt 16,18) hivatkoztak, másfelől arra a tapasztalatra, 
hogy Isten bizonyos időkben és helyeken megítéli az egyházat vagy annak 
egyes részeit. 

A második kijelentés azt célozta, hogy a vezetők az egyház „kollektív bű-
nösségét” vallják az elmúlt évtizedekre vonatkozólag. Ebből kiindulva utaltak 
arra, hogy a jelenlegi helyzet azt mutatja, hogy Isten megítélte népét. Az egyház 
bűnei közö , amelyeket felsoroltak, a következők szerepeltek: szoros összefo-
nódás bizonyos társadalmi és gazdasági szisztémákkal, ennek következtében 
sovinista nacionalizmus és militarizmus. Egyszóval „az evilágiasság veszélyei”. 
Mégis – ennek ellenére – óriási ébredés tapasztalható az egyházban, amely 
mutatja, hogy Isten nemcsak ítél, de irgalmaz is.

A harmadik kijelentés szerint „az egyház harcban áll”, de „nem fejedelem-
ségekkel és hatalmasságokkal szemben”, hanem azzal a gonoszsággal szemben, 
amely mint kísértés bukkan fel a tagok közö . Ezért arra kérik a lutheránus 
testvéreket, hogy ajándékozzák meg a magyarországi evangélikus vezetőket 
„több megértéssel, türelemmel, szerete el és bizalommal”.125 Mivel a külöldi 
testvérek nem ismerik a pontos körülményeket, ezért gyakran „előítéle el 
tekintenek ránk, és részlehajlással vádolnak minket”.126

A negyedik kijelentés az addig kapo  pénz- és természetbeni adományokra 
utalt, és további segítséget kért. Leszögezte viszont azt, hogy ez a támogatás 
nem kapcsolódhat össze semmiféle követelménnyel, hátsó szándékkal, esetleges 
befolyásolással vagy feltétellel. A segítség csak „a keresztyén jótékonykodás és 
ökumenikus eszme kinyilvánítása”127 lehet.

 123 A levél megtalálható az LWF (Lutheran World Federation) News Bulletin V. évfolyamában. 
Nr. 4. A megjelenés időpontja: 1950. ápr.1. 1–2. o. 
 124 LWF News Bulletin. V. évf. Nr. 4. 1950. április 1. 1. o. 
 125 Uo.
 126 LWF News Bulletin. V. évf. Nr. 4. 1950. április 1. 2. o. 
 127 Uo.
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A magyarázkodó levélben nem fordult elő Ordass püspök neve, sem az, hogy 
ellene egyházi fegyelmi eljárás kezdeményezését kérte a kultuszminiszter. Az 
irat legfőbb célja az volt, hogy megvédelmezze az evangélikus egyházi vezetők 
által követe  „új utat”, és kimondja, hogy a nyugati egyházi szervezetek, illetve a 
külöld anyagi segítséget adhatnak, de semmiféle formában, tehát még testvéri jó 
tanács formájában sem szólhatnak bele a magyarországi evangélikusság ügyeibe. 
Ez a kritérium különösen furcsának tartható, hiszen akkoriban az MEE vezetői 
már régóta egy kommunista államhatalom vezetőinek intésére dolgoztak mind 
a személyi ügyeket, mind pedig az egyház és a gyülekezetek ügyeit illetően. 

Ordass püspöki székből történő eltávolítását követően  Reök Iván 1950. április 
25-én levelet írt az  LVSZ-nek. A levél a különbíróság eljárását próbálta meg-
indokolni és az  LVSZ számára is elfogadhatóvá tenni. A különbíróság –  Reök 
magyarázata szerint – azért jö  létre, mert Ordasst állami részről elítélték, 
és ezt az ítéletet „jogosnak” tartva az egyháznak meg kelle  őt fosztania püs-
pökségétől. A levélíró azt várta az  LVSZ vezetőitől, hogy ezt az ítéletet, de 
az egyháznak a korábbi időkben tanúsíto  magatartását is törvényesnek és 
igaznak minősítsék.  Reök azt is szere e volna elérni, hogy üzenetét az  LVSZ 
és a tagegyházak tekintsék olyan „…hivatalos tájékoztatásnak, amely teljesen 
megfelel a tényeknek. Bármely más kommüniké, amely nincs összhangban a 
fenti nyilatkoza al – beleértve a nyugati keresztyén sajtóban már megjelent 
hivatalos közleményeket –, téves vagy hamis.”128 

Külföldi reagálások Ordass egyházi elítélését 
követően 
Már Ordass világi bíróság általi elítélését követően történtek kísérletek arra, hogy 
az MEE akkori vezetői a saját szájuk íze szerint adjanak magyarázatot a püs-
pökkel történt eseményekre. Új kapcsolatrendszert szere ek volna kialakítani, 
amelyben ők maguk lépnek Ordass helyébe, és ők szabják meg a további lépéseket 
is. Annak ellenére megpróbálkoztak ezzel, hogy formailag Ordass elítélése az 
evangélikus egyháznak ígért külöldi segélyek következményeként történt meg.

Az Ordass-ügyben a külöldi egyházi közvélemény befolyásolását célzó 
legkorábbi megmaradt anyag az úgyneveze  Kajla-jelentésekben található. 
Mindössze két levélről van szó, amelyeket 1948. november 5-én, illetve 9-én 
küldtek a BM megfelelő szerveihez.129 A jelentés tartalma a következő:  Benczúr 

 128  Reök Iván levele az  LVSZ vezetőinek: Anders  Nygren elnöknek, S. C.  Michelfelder főtitkárnak 
és Eivind  Berggravnak. 1950. április 25. LWF News Bulletin. 1950. május 7. o. 
 129  Túróczy Zoltán 1950. augusztus 12. – 1956. szeptember 14. ÁBTL I/2-b. Személyi dosszié 10-
30270/1950. „0”-9041. 1. o. Ami „Kajla” személyét illeti, i  vagy magára  Benczúr Lászlóra vagy az 
ő legszűkebb környezetében lévő személyre lehet gondolni.
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László Svájcba utazo , és elő e beszélt  Túróczy Zoltánnal és  Szabó Józseff el. 
 Túróczy Zoltán nem ado  neki utasítást, viszont azt mondta: „…jó lenne, ha meg 
tudná a svájciakat győzni arról, hogy nem az Ordass püspök kérdése a legfőbb 
kérdése az egyháznak, mert ez csak egy része az állammal való tárgyalásoknak, 
az egyház legfőbb gondja most a megegyezés. Mindenesetre az Ordass-ügy 
eléggé zavarja az egyházi közvéleményt, de a felfogása az, hogy a megegyezés 
megkötése után megkísérelheti az egyház a kegyelmi eljárás megindítását, 
aminek sikeréhez nagy kilátások vannak. Arra nézve, hogy Ordass továbbra 
is püspök lehet, előre nem lehet jóslásokba bocsátkozni – valószínű – mondta 
 Túróczy –, hogy csak egyszerű papként tud majd a szabadulása után szolgálni. 
Ez a legnagyobb eredmény, amire számítani lehet.”130

A továbbiakban „Kajla” arról az érzéséről számolt be, hogy  Túróczy azt akarta 
sugallni, hogy a külöldiek ne avatkozzanak be a dolgokba.

A fenti jelentések azt mutatják, hogy  Túróczy Zoltán és társai egy helytelen 
teológiai felfogás nevében az Ordass-ügyet és az egyház akkori érdekét szétvá-
laszto ák egymástól, és megpróbálták a külöldi egyházi szervezeteket, egy-
házakat és magánszemélyeket ugyanerre rávenni. Abban az időben az egyházi 
külügyek intézését Ordass Lajostól  Szabó József püspök ve e át. Egészen 1950 
áprilisáig vi e ezeket az ügyeket. Az erről a megbízatásáról lemondó levelét 
1950. április 19-én írta meg angol nyelven. Egyben azt is közölte, hogy a jövőben 
 Vető Lajos veszi át az evangélikus egyház külöldi kapcsolatainak irányítását.

EIVIND  BERGGRAV NORVÉG ÉRSEK VÁLASZA 
A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZI VEZETŐKNEK

Eivind  Berggrav norvég hitvalló püspök válasza a magyarországi evangélikus 
egyházi vezetők megnyilvánulásait követően az LVSZ  News Bulletin 1950. májusi 
különszámában láto  napvilágot. Az említe  lapban  Berggrav levele melle   
megjelent  Reök Iván egyetemes felügyelő 1950. április 25-én kelt, Ordass egy-
házi bírósági ügyét tartalmazó levele, továbbá egy időrendi tábla, amely az 1948 
áprilisától 1950. április 25-éig a Magyarországi Evangélikus Egyházban történt 
eseményeket tartalmazza, végül pedig különböző magyar és külöldi egyházi 
lapokból származó idézetek is. Ezt a számot teljesen Ordass Lajos ügyének és a 
Magyarországi Evangélikus Egyháznak szentelték. A különszám alaphangját 
annak 3. oldala adta meg. I  az LVSZ  akkori főtitkára, S. C.  Michelfelder, illetve 
az LVSZ  Végrehajtó Bizo sága, továbbá más vallásos testületek kifejezték azt a 

 130  Túróczy Zoltán 1950. augusztus 12. – 1956. szeptember 14. TH Belügyminisztérium I/2-b. 
Személyi dosszié 10-30270/1950. „0”-9041. 1. o. 
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meggyőződésüket, hogy Ordass Lajos „becsületes és ártatlan”, továbbá „Ordass 
Lajos még az LVSZ  elnökhelye ese […], és az is marad.”131

A mindenki által tisztelt norvég hitvalló püspök, Eivind  Berggrav a követ-
kező problémákat vete e fel a magyar egyházi vezetőknek. Először felte e a 
kérdést, hogy ha a levélírók azt állítják, hogy a címze eknek nincs kielégítő 
információjuk a magyar egyházi helyzetről, akkor miért nem informálják őket 
arról.  Berggrav levele már Ordassnak a püspöki szolgálatból 1950. április 1-jén 
történő eltávolítása után (április 18-án) születe . Ezért a saját kérdését azzal 
válaszolja meg, hogy az evangélikus egyház vezetői azért nem tájékozta ák 
őket az akkori helyzetről, „mert mindnyájan el voltak foglalva Ordass püspök új, 
»egyházi« perének előkészítésével”.132 Azzal, hogy a nyugati evangélikusságot 
erről nem tájékozta ák, miközben „a legmelegebb testvéri üdvözleteket” küldték, 
és azt kérték, hogy a címze ek „tisztességesen viselkedjenek”, tulajdonképpen 
„önmagukat vádolták meg”.

A magyar evangélikus egyházi vezetők azon állítására, hogy az egyház 
„kollektív módon” vétkeze  az elmúlt évtizedekben, most viszont vezetői „sza-
badok az ilyen kísértésektől”,  Berggrav úgy reagált, hogy ő nem érti ezt az 
eszmefu atást. Örült annak, hogy a magyarországi evangélikusság körében 
ébredés van. Azonban fi gyelmeztete , hogy Norvégiában is megtapasztalták, 
hogy milyen káros lehet, ha az egyház összefonódik bizonyos társadalmi, gaz-
dasági „és politikai” rendszerekkel. Ha ennek eredményeként az egyház arra 
kényszerül, hogy „hallgasson az Isten által ado  igazság törvényéről, akkor 
annak az egyháznak […] az álláspontjában valami nem igaz.”133 

A levél végén  Berggrav arra kérte a magyar egyházi vezetőket, hogy tájékoz-
tassák őket saját „keresztyén magatartásukról”. Éppen azért, mert levelükben 
egy szóval sem említe ék Ordass ügyét és az ellene készülő egyházi bírósági 
eljárást. Befejezésül a norvég püspök azt fi rta a: „Hogyan tartozhatnánk össze, 
ha nem vagytok őszinték velünk az Isten akaratának való engedelmességünk 
nagy aggodalmat kiváltó dolgaiban?”134 

 131 Az LWF News Bulletin 1950. májusi különszáma az Ordass-ügyről és a magyar egyházi álla-
potokról. 3. o. 
 132  Berggrav levele a magyar egyházi vezetőknek. 1950. április 18. Oslo. LWF News Bulletin kü-
lönszáma, 1950. május. 3. o.
 133 LWF News Bulletin különszáma, 1950. május. 3–4. o.
 134 Uo. 4. o.
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 MICHELFELDER ÉS HERMANN  DIEM VITÁJA 
AZ ORDASSÜGYRŐL

S. C.  Michelfelder, az LVSZ  főtitkára, Ordass személyes jó barátja  Reök Iván áp-
rilisi levelét követően, május közepén írt választ a magyar evangélikus egyházi 
vezetőknek. Erre a levelére Hermann  Diem ebersbach-fi lsi evangélikus lelkész, 
a német  Hitvalló Egyház egykori tagja, az akkori magyar evangélikus egyházi 
vezetők elköteleze  barátja+ is reagált.135

Hermann  Diem a levele elején egy kicsit megkritizálta mind a magyar evan-
gélikus egyházi vezetők közös 1950. február 18-ai irományát, mind pedig  Reök 
április 25-ei eszmefu atását. Hangozta a, hogy bizonyos szempontból érti a 
 Berggrav-féle levél előbbire vonatkozó kritikáját. Azonban szerinte az Ordass-
ügyben és a Magyarországi Evangélikus Egyház jelen helyzetében „elvi kérdésről” 
van szó, és erről kellene beszélni. Kijelente e, hogy ennek az elvi problémának a 
megtárgyalását a maga részéről azért meri vállalni, mert a németországi  Hitvalló 
Egyház harcában ugyanez merült fel. Szerinte  Michelfelder LVSZ- főtitkár mint 
amerikai nem értheti meg ezt igazán. A  Diem-levél ezt követően  Michelfelder 
 Reök számára öt pontba foglalt felvetéseit próbálta megválaszolni.

Az első pontban  Michelfelder Reöknek azt a kijelentését ve e célba, hogy 
az egyházi külön fegyelmi bíróság nem volt abban a helyzetben, hogy a népbí-
róság elő  felvete  vádpontokat a maga részéről megvitassa. Ezért mint tényt 
fogadta el az állami ítéletet, és ebből kiindulva kezdte el a munkáját. Az LVSZ 
 nevében  Michelfelder erre azt mondta: „A válasz nyilvánvaló. A totalitárius 
állam megtiltja a szólásszabadságot még az egyháznak is.”136

Erre az érvelésre  Diem azt mondta: lehet, hogy a válasz helyes, de szerinte 
„túl egyszerű”. Ehhez hozzáte e: „Minden országban megeshet az, hogy vannak 
tények, amelyeket az állam kreál, és amelyeket az egyháznak mint tényeket kell 
elfogadni.”137 I  arra célzo   Diem, hogy megeshet az, hogy az állam valakit bű-
nösnek nyilvánít, és erre az egyháznak rá kell bólintania. Hogy ezt az érvelést 
elfogadtassa, arra kéri az amerikai  Michelfeldert, képzelje el azt a helyzetet, 
hogy hazájában egy püspököt az állam elítél kommunistabarát tevékenységért. 
Vajon ebben az esetben ugyanolyan eréllyel védenék meg az illetőt a keresztyén 
szabadság nevében⁈  Az érvelés ezen a ponton azt sugallta, hogy a világ ilyen, és 
az egyháznak ezt – bárhol is éljen a Földön – tudomásul kell vennie. Sőt – mivel 
 Diem előzőleg azt állíto a, hogy Ordassért és családjáért mindent megte ek a 
magyar evangélikus egyház akkori vezetői – egészen addig a bejelentésig elment, 

 135 Hermann  Diem levele S. C.  Michelfelder  LVSZ-főtitkárnak. 1950. május 23. CAELCA NLC 
2/4. 39/5. sz. A levelet eredetileg németül írták, majd angolra fordíto ák.  Michelfelder érvelését 
 Diem levele tartalmazza. 
 136 Hermann  Diem levele Michelfeldernek. 1. o. 
 137 Uo. 2. o. 
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hogy Amerikában elképzelhetetlen lenne egy kommunistabarátságért elítélt 
püspökkel ilyen mindenre kiterjedő módon való törődés az egyházi fele esei 
és lelkésztársai részéről.  Diemnek ez a kijelentése nem volt igaz. Viszont ezzel a 
gondolatmenetével tulajdonképpen azt vallo a meg, hogy tisztában van azzal, mi 
a helyzet Ordass körül. Szerinte azonban ezt el kell fogadni, és azt mondja, hogy az 
amerikaiak is ezt teszik. Ez az érvelés látszólag eleget te  a „Let the world be the 
world” (Hagyjátok, hogy a világ világ legyen!) igazságának, ám szöges ellentétben 
volt a „Let the church be the church” (Hagyjátok, hogy az egyház egyház legyen!) 
párhuzamos igazságával. Márpedig a ke ő együ  képezi a két birodalomról 
vagy ke ős kormányzásról szóló lutheránus tanítás feladhatatlan alappilléreit. 

 Michelfelder második megállapítása szerint „[á]llami nyomásra cselekede  
az egyházi bíróság”.138 Reök  és a magyar evangélikus egyházi vezetők alibiként 
arra hivatkoztak, hogy a kultuszminiszter szólíto a fel az egyházat arra, hogy 
„ex offi  cio” indítsák meg az egyházi eljárást Ordass ügyében. Ráadásul  Ortutay 
egy 1937-es állami törvényre hivatkozással te e ezt meg. Diem  kommentárja 
ehhez: „Jobb időkből származó törvények később gyakran bosszantóak az egyház 
számára.”139 Rámutato , hogy velük is megese  a  Hitvalló Egyház időszakában 
az állami törvényekre történő hivatkozva a hivataltól való megfosztás. Az ak-
kori egyházi vezetők ezzel a cselekedetükkel nem pusztán egyes személyekkel 
viselkedtek igazságtalanul, hanem az egyházzal szemben is. Diem  érvelése i  
azt sugallta, megeshet, hogy a régebben hozo  törvények igazságtalanok, de ez 
ellen nincs mit tenni: „Azonban az ilyen törvénnyel való szembeszállás nem-
csak az államtól való szabadságot jelente e volna abban a különleges esetben, 
hanem az állam elleni hadüzenetet is minden vonalon.”140

Hermann  Diemnek ez az érvelése  Michelfelder felvetésére ugyanúgy bele-
nyugvást hirdete , mint az első pontban megfogalmazo  válaszban. Azt su-
gallta, hogy el kell fogadni azt, ha korábban születe  állami törvények nevében 
esetleg az igazsággal nem egyező dolgokat kell cselekedni az egyházban. A 
konkrét esetre célozva ezzel az érveléssel felmente e a Magyarországi Evangé-
likus Egyház akkori vezetőit, akik szerinte csak azt te ék, amit tenniük kelle . 
Ezért igazuk volt, amikor korábbi világi törvényen alapuló állami nyomásra 
elindíto ák az Ordass elleni egyházi fegyelmi eljárást. Ez a vélekedés újabb 
kódolt üzenet volt  Michelfelder és az LVSZ,  de Ordass irányába is. Azt sugallta, 
hogy mindnyájan fogadják el protestálás nélkül ezt a helyzetet. 

 Michelfelder harmadik kifogása az egyházi fegyelmi bíróságnak azt a ki-
jelentését célozta meg, hogy az uzsorabíróság Ordasst elmarasztaló ítélete 
egyházi érdeket sért, és ezt kívánták megszüntetni a püspök ellen hozo , őt 

 138  Michelfelder levele  Reök Ivánnak. Idézi Hermann  Diem levele Michelfeldernek. 2. o. 
 139 Uo.
 140 Uo.
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hivatalából elmozdító döntéssel.  Michelfelder szerint az ado  szituációban ezzel 
a cselekedetükkel egészen másról, ti. a kommunista államhatalom kritikátlan 
kiszolgálásáról tanúskodtak. Hermann Diem  erre azzal érvelt, hogy szerinte 
igenis meg kelle  szüntetni az egyházi érdekek sérelmét, hiszen az állami ítélet 
következtében egy egyházkerület a hivatalát gyakorló püspök nélkül maradt. 

 Michelfelder negyedik kérdése arra vonatkozo , hogy vajon az Ordasst el-
mozdító külön fegyelmi bíróság „törvényesen megalakult testület” volt-e. Az 
LVSZ  főtitkára i  Jn 11,49–52-re is célzo , ahol Kajafás azzal indokolja Jézus 
elítélését, hogy „Jobb, ha egy ember hal a népért, ahelye , hogy az egész nép 
pusztulna el.”  Michelfelder szerint az Ordasst hivatalából elmozdító bíróság 
hasonlóan viselkede  Ordassal, mint annak idején Kajafásék Jézussal.

Hermann Diem  ezen a ponton egyenesen kiokta a  Michelfeldert, mondván: 
„Nem lenne bátorságom ezt írni Gen en, miközben a szóban forgó emberek 
Budapesten vannak, eltekintve a ól a ténytől, hogy nem merném a nyolcadik 
parancsolatra vonatkozó ezen szabadságot igénybe venni.”141 Ezzel a kijelenté-
sével azonban a német lelkész implicit módon beismerte, hogy a Budapesten 
levőknek bizony volt mitől tartaniuk. Az a tény, hogy szó nélkül engedelmes-
kedtek megkérdőjelezhető állami parancsoknak és régi törvényeknek, olyan 
kutyaszorítóba ju a a őket, amelyből csak becstelen módon szabadulha ak. 
Ami pedig a nyolcadik parancsolatra történő hivatkozást illeti, ezen a ponton 
bizony el lehete  marasztalni a magyar egyházi vezetőket, akik semmit nem 
törődtek Ordass coram hominibus becsületével, annál többet a fennálló állam-
rend és az egyház általuk értelmeze  „jó hírével”.

 Michelfelder utolsó, ötödik megállapítása szerint „a lutheránus egyház tiszt-
ségviselői feláldoztak egy püspököt és »összefonódtak« a jelenlegi állammal 
és annak totalitárius karjaival, sokkal tökéletesebben, mint bármely korábbi 
magyar lutheránus egyház”.142 Hermann Diem  szerint ez a kijelentés tulaj-
donképpen azt az állítást takarta, hogy az akkori magyar államnak az a célja, 
hogy minden elődjénél jobban felhasználja az egyházat a saját céljai elérésére, 
az egyház vezetői pedig ebben partnerek. Diem  ebben a hátsó gondolatban 
lá a  Michelfelder egész levelének lényegét. Szerinte ez azt muta a, „hogy az 
egész michelfelderi megszólalás a politika vonalán zajlik, éspedig […] a Kelet 
és Nyugat közö  zajló politikai harcnak a vonalán”.143

Hermann Diem  eddig ismertete  érvelésén végigtekintve megállapítható, hogy 
abban egyetlen teológiai vagy egyházi elem sem található. Helye e a következők 
szerepeltek: 1. A világ mindenü  ilyen, az egyháznak ezt tudomásul kell venni. 2. 
A világnak joga van régi törvényekre hivatkozva megparancsolni, hogy ex offi  cio 

 141 Uo. 
 142 Uo.
 143 Uo. 3. o. 
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meg kell mozdulni az egyháznak a saját ügyében. 3. Az egyháznak kötelessége 
minden érdeksérelmét megszüntetni, bármilyen áron. 4. A „törvényességre” tör-
ténő rákérdezés elutasítása, majd a 8. parancsola al történő példázódással Diem 
 i  arról tesz tanúbizonyságot, hogy készpénznek vesz mindent, amit Budapesten 
mondanak, és eleve megkérdőjelez mindent, ami Gen ől hangzik. 5. Az önmaga 
által alkalmazo  tisztán politikai érvelés kimutatására való törekvés az általa 
megszólíto  főtitkárnál. I  a következő elv szerint cselekszik: „Ha nem tudod 
meggyőzni az ellenfeledet a saját igazadról, akkor kend rá a saját bűneidet.”

Ezek után már érthető a befejezés, amelyben Hermann Diem  búcsúzóul még 
megró a  Michelfeldert azért, hogy nem tűnt fel neki az egyetlen problémás 
pont, amelyet Reök  Iván levele tartalmazo . A német lelkész i  az Ordass ellen 
alkalmazo  egyházi törvény használhatóságára utalt. Arra, hogy Ordass olyan 
személynek tekinthető-e, akiről elmondható, hogy az állami büntető törvény ha-
tálya alá esve, valóban kimeríte e az egyházi érdeksérelem megvalósulásának 
tényét is. Azonban Diem  szerint, ha a különbíróság tagjai úgy gondolták, hogy 
i  erről van szó, akkor sem Gen ől  Michelfeldernek, sem neki Ebersbachból 
nem lehet könnyedén eldönteni ennek helytállóságát.

Hermann Diem  levelét a magyar evangélikus egyházi vezetők óriási meg-
könnyebbüléssel, Gen en pedig mély felháborodással fogadták. Reök  Ivánék 
azonnal meghívták magyarországi látogatásra, és érvelését a magyar lelké-
szi kar tudomására hozták. Hazájában azonban saját püspöke, O o  Dibelius 
berlin-brandenburgi püspök nagyon kemény kritikával ille e. Megtilto a neki, 
hogy ilyen módon kritizálja az LVSZ  főtitkárát, és olyan ügyekbe szóljon bele, 
amelyekre nincsen teljes rálátása. 

  MÁTHÉ ELEK REFORMÁTUS LELKÉSZ ÉS AZ AMERIKAI EGYESÜLT 
ÁLLAMOK LUTHERÁNUS NEMZETI TANÁCSÁNAK VITÁJA

  Máthé Elek magyarországi református lelkész, teológiai magántanár, a  Religious 
News Service magyar riportere 1949-ben és 1950-ben szólalt meg egyfelől a ma-
gyarországi egyházak helyzetét illetően, másfelől az Ordass-ügyben.144 Paul 
 Empie, az Amerikai Egyesült Államok Lutheránus Nemzeti Tanácsának igaz-
gatója kemény cikkekben támadta meg nemcsak   Máthé Eleket, hanem a neki 
asszisztáló evangélikus  Groó Gyulát, valamint Reök  Ivánt és társait.145 Paul 
 Empie melle  meg kell még említenünk az amerikai Eric W.  Modean amerikai 

 144   M 1949. U 1950.
 145  E 1949.  Máthé Eleknek az Ordass-ügyről írt írása ezzel a cikkel vitázik!  Empie másik 
fontos megszólalása:  E 1950. Ez a cikk viszont   Máthé Elek cikkére válasz. 
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evangélikus újságíró146 és a szlovák származású, de az USA-ban élő Igor  Bella147 
nevét és állásfoglalásait.

 Máthé Eleket az evangélikus  Groó Gyula ajánlo a be az LVSZ- be és az  EVT-be 
mint olyan személyt, aki kompetens módon képes nyilatkozni a magyarországi 
egyházak helyzetéről és az Ordass-ügyről is. Az 1949-ben megjelent cikkében 
– Are Hungary’s Chur es Persecuted? – határozo an úgy látja, hogy Magyaror-
szágon nincs vallási üldözés. Válasza egyértelműen szubjektív, mivel kijelenti, 
hogy neki a saját személyében Magyarországon soha nem voltak problémái a 
tekintetben, hogy információkat szerezzen be az egyházra és a vallásra vonat-
kozólag. Nem kelle  félnie, ha külöldről érkező protestáns egyházi vezetőket 
fogado , és szabadon folytathato  levelezést más országok egyházi vezetőivel.

 Máthé ebből az alapállásból kiindulva kezde  el beszélni Ordass és  Mindszenty 
letartóztatásáról, bírósági tárgyalásáról és az ítéletekről. Ugyanakkor megemlíte e 
a Bulgáriában letartóztato  tizenöt egyházi személy sorsát is. Szerinte a nyugati 
világ az ilyen esetek mia  állítja, hogy „a kommunizmus eltökélte a vallás kiirtá-
sát minden országban, amely uralma alá kerül”.148  Máthé szerint ez nem igaz, és 
ugyanezt állapíto ák meg a Magyarországon megforduló nyugati egyházi em-
berek. Karl  Barth egyenesen „optimista és bátorító véleményt mondo  az i eni 
egyházi ügyekről”. Máté i  a baseli professzor 1948-ban írt nyílt levelére célzo . A 
 Bereczky-féle vonal a református egyházban, valamint az evangélikus egyházban 
az evangélikussal szemben bizonyos barthiánus nézeteket erőltető  Benczúr László, 
 Groó Gyula és mások óriási ovációval fogadták  Barthnak ezt az állásfoglalását, 
amely azt muta a, hogy  Barth a „vörös diktatúrához” egészen másként viszonyult, 
mint a „barna diktatúrához”.149  Máthé Barthnak ezt az állásfoglalását  George Bell 
(1883–1958) chichesteri püspök véleményének ellensúlyozására idézte, aki  Mind-
szenty „álperéről” – azaz koncepciós peréről – beszélt.  Máthé kifogásolta, hogy en-
nek a felfogásnak nagyobb a súlya, mint Karl  Barth ellenkező előjelű értékelésének. 
  Máthé Elek még egy szakembert megszólaltato , hogy a Karl  Barth-féle véleményt 
megtámogassa. Az illető Martin  Kingsley, aki akkoriban a New Statesman and 
Nation of London című kiadványt szerkeszte e. Ő azt mondta, hogy Magyarorszá-
gon és Lengyelországban nem történik más, mint ami Nyugaton már megtörtént. 
Nevezetesen az egyház hatalmas és igazságtalan gazdagságának a megtörése, a 
nagybirtokok szétosztása, a nevelésnek az állam kezébe történő letétele. Ehhez 
 Máthé kissé cinikusan hozzáteszi, hogy az embernek kedve támad a latin költőt 
idézni: „Hinc illae lacrimae”, azaz „Ezért vannak ezek a könnyek”.150

Máthé  ezt követően arról írt, hogy a katolikus egyház a „régi feudális és 

 146  M 1949.
 147  B 1950. 
 148  M 1949, 1. o. 
 149  B 1948.
 150  M 1949, 2. o.
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kapitalista kormányzat igazi megtestesülése”. Arra is rámutato , hogy a két 
protestáns felekezet mennyit szenvede  a katolicizmustól. Azonban a 19. század 
második felétől kezdve a reformátusok és az evangélikusok fokozatosan meg-
adták magukat a katolikusok által felmutato  „uralkodó egyház” mintának. A 
végkövetkeztetése így hangzik: „Emia  van az, hogy protestáns egyházi veze-
tőink közül sokan, különösképpen a lutheránus Ordass püspök és a református 
 Ravasz László a római katolikus útmutatást köve ék a jelenlegi uralommal való 
szembenállásban, amely elve e az egyházaktól a öldjeiket és politikai befolyá-
sukat, és megfoszto a őket értékes kiváltságaiktól.”151 Máthé  érvelése megegye-
zik azzal a kritikával, amelyet a három történelmi egyház közös védelmének 
megteremtését célzó, úgyneveze  „belső szolidaritás” gondolatának három nagy 
alakja – a római katolikus   Mindszenty József, a református  Ravasz László és az 
evangélikus Ordass Lajos – évtizedeken keresztül kapo  az akkori magyaror-
szági állami és „haladó” baloldali elköteleze ségű egyházi személyiségektől. 
A kommunista vezető,  Rákosi Mátyás véleményét ismételge ék ezek a körök.

A fentiek alapján jelente e ki  Máthé  Elek, hogy ami ezzel a három egyházi 
vezetővel történt, az az ő „személyes tragédiájuk”, nem pedig „tervszerű vallásül-
dözés eredménye”. Ordass ügyével foglalkozo  részletesebben, azt állítva, hogy 
Ordass hibázo , mert engedte, hogy politikai meggyőződése vezesse püspöki 
kötelességeinek végzése során. Ez vi e azok táborába, akik ellenezték az iskolák 
államosítását. Ez a tény önmagában véve még nem le  volna akkora tragédia, de 
az, hogy  Vargha Sándor egyetemes főtitkár a pénzügyeket és a segélyek ügyét 
nem a törvényes módon kezelte, Ordass számára is végzetessé vált. Így a püspök 
egy bűnügybe keverede . Emia  kapo  igazságos ítéletet, méghozzá – teszi 
hozzá  Máthé  Elek – az ilyenkor kiszabható „legenyhébb büntetést”.

 Máthé  Elek írásának befejezése szerint nagy a kísértés, hogy azt, ami ezekkel 
az egyházi vezetőkkel – különösen Ordass-sal és  Mindszentyvel – történt, bizo-
nyítéknak tekintsék a kommunistáknak a vallás kiirtására és az egyházak teljes 
felszámolására irányuló szándékát illetően. Máthé  válasza – Magyarországra 
korlátozva – erre a felvetésre az, hogy ez „teljes képtelenség”.152 Hazánkban semmi 
más nem történt, mint az, hogy a fent említe  intézkedésekkel megfoszto ák az 
egyházakat politikai befolyásuktól. A cikk zárómondatai azt a kívánságot fejezik 
ki, hogy jó lenne, ha a nyugati egyházi vezetők közül is egyre többen belátnák az 
általa leírt igazságot, és ennek megfelelően tekintenének a magyarországi vallási 
helyzetre. Máthé  szerint 1968-ra az egyházak teljesen önellátók lesznek Magyar-
országon. Akkor majd a Nyugat is belátja, hogy i  vallásszabadság van, és ítéle-
teikben tartózkodni fognak a ól, hogy a politikát ezekbe a dolgokba belekeverjék. 

 Máthé  Elek cikke óriási felzúdulást válto  ki az egész világon, de különös-

 151 Uo.
 152  M 1949, 2. o.
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képpen is az amerikai lutheránusok közö . Paul C.  Empie – Ordass személyes jó 
barátja – hosszú cikkben válaszolt Máthé  írására.153 A cikk első szakasza azt a 
megállapítást te e, hogy a magyarországi kommunista kormányzatnak sikerült 
a régi elv – divide et impera – alapján ellenőrzése alá vonni az egyházi életet. 
Ez azt eredményezte, hogy a három nagy történelmi egyház szembefordult 
egymással: katolikusok a protestánsokkal, azután reformátusok az evangéli-
kusokkal. Végül az egyes egyházakon belül is sikerült a különböző csoportokat 
szembefordítani egymással. Ezután az államnak nem marad más feladata, mint 
saját „belső vazallusaival” fenntartani ezt a helyzetet.

 Empie számára Máthé  cikke egy ilyen „belső vazallus” műve. Máthé  először 
is megpróbálta Ordasst ellehetetleníteni, kijelentve, hogy a püspök végered-
ményben „köztörvényes bűnöző”. Másodszor pedig megkísérelte „fehérre mosni” 
a magyar kormányt az Ordass ügyében tanúsíto  magatartásáért. 

Ordass múltbeli cselekedeteit illetően  Empie úgy lá a, ő soha nem volt a 
öldreform ellensége, soha nem sira a a múlt privilégiumait. Hiszen „egyszerű 
életet folytató emberként” neki nem is voltak ilyenek. Az Ordass-ellen emelt 
vád teljességgel megalapozatlan. Valótlan az állítás, hogy „lutheránus körökben 
elismerték, hogy nagy összegekről nem lehet elszámolni”.  Empie kijelente e, 
hogy „ilyen lutheránus körökről” nem hallo , de ha léteznek ilyenek, akkor 
„azokról van szó, akik hónapokig tartó harcban abban segíte ék a kormányt, 
hogy eltávolítsa Ordass püspököt hivatalából, és akiknek ezen árulás mia  
rossz kell hogy legyen a lelkiismeretük”.154

A cikk ezt követően hét pontban cáfolta az Ordass elleni vádakat. Azzal kezd-
te, hogy a kormányzat elkobozta a nyugati pénzküldemények összes nyugtáját, 
és ezzel lehetetlenné te  minden tisztességes vizsgálatot. Ezt követően magát 
 Empie-t is megpróbálták az ügybe belekeverni, ráadásul Ordass oldaláról nézve a 
vád tanújaként. Végül maga a bíróság volt kénytelen kijelenteni, hogy a megvádolt 
embereknek ezekből a dolgokból semmiféle személyes hasznuk nem származo .

A püspöknek az iskolák államosítását ellenző „hajlíthatatlan makacsságá-
val” kapcsolatosan  Empie arra utalt, hogy olyan adatok vannak a birtokukban, 
amelyek bizonyítják: Ordassnak többszörösen felajánlo ák, hogy félredobnak 
minden vádat a pénzügyi szabálytalanságokra vonatkozóan, ha támogatja a 
kormányzat iskolapolitikáját. „A vallásszabadság különös formája ez, amely a 
zsarolás ilyen fajtáját használja”155 – te e hozzá  Empie. 

Máthénak arra az állítására, hogy az egyházi iskolák államosítása „nem 
volt igazságtalanság az egyházakkal szemben”,  Empie azt válaszolta, hogy ez 
nézőpont kérdése. Hiszen a kommunisták által elkonfi skált iskolákban harcos 

 153  E 1949, 588–590. o.
 154 Uo. 589. o. 
 155 Uo.
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ateista ideológiai nevelés folyik. A régi patinás szokásokat nevetségessé teszik. 
Az úgyneveze  Népi Kollégiumokban például azt tanítják a negyedik parancso-
latról – a szülőkkel szembeni tiszteletre utalva –, hogy „semmivel nem tartozol 
az apádnak és az anyádnak, legfeljebb harminc liter tejjel”.  Empie ezeket az 
adatokat a  Christianity and Crise című újságból ve e, amelynek 1949. február 21-ei 
számában Magyarországra vonatkozólag a következő megjegyzéseket találta: 
„Beve  szokásokból űznek gúnyt, mint a »burzsoá« életforma ereklyéiből, a 
fi atalok számára alapíto  népi kollégiumokban az udvariassági formák nevetség 
tárgyát képezik. A vallásoktatás most kötelező az összes iskolákban, és mivel 
nincs elegendő számú keresztyén tanár, az állam kiado  egy kátét.”156 Mindezt 
tudva sok megválaszolatlan kérdés vetődik fel az elfogulatlan szemlélőben. 

Az amerikai demokrácia által biztosíto  szabadságot igénybe véve Empie  
nem félt kijelenteni azt, hogy Stewart  Herman könyvének megállapításai 
– amelyet a náciknak Németországban az egyházzal szembeni magatartásáról 
írt A lelketeket akarjuk (It is Your Souls We Want) címmel – alkalmazhatóak a 
kommunista kormányzatnak a magyar iskolákban tapasztalható eljárására. 

Ezt követően Empie  olyan tényeket sorolt fel, amelyeket a korabeli magyar 
világi és egyházi körök is észrevehe ek és helyesen magyarázha ak volna, ha 
kicsit odafi gyelnek az újságcikkek, a napi politikai nyilatkozatok, a különböző egy-
házak döntései mögö  meghúzódó mozgatórugókra és szándékokra. A következő 
dolgokra utalt: egyre növekvő katolikusellenesség,  Mindszenty személyének és 
vonalának egyre élesebb és egyoldalú támadása, a másik térfélen viszont bizonyos 
református egyházi vezetők feltűnő engedékenysége és a kormányza al való 
együ működési készsége. Ezután említe e meg bizonyos lutheránus egyházi ve-
zetőknek azt a szándékát, hogy Ordass Lajosnak az iskolák államosítása ügyében 
elfoglalt álláspontját aláaknázzák. A kormányzati sajtó pedig az előbb említe  
dolgokban egyértelműen az államhatalmat kiszolgálókat támogatja. Nemcsak a 
 Szabad Nép – a  Magyar Dolgozók Pártjának lapja –, hanem például a  Független 
Kisgazdapárt  Kis Újság című kiadványa is. Empie  ismerte e az  Evangélikus Életben 
1948. június 10-én Az evangélikus egyház a megtisztulás elő  címmel megjelent 
cikket. Erre célozva kijelente e, hogy hasonló esetek tömegét és újságkivágá-
sokat tudna idézni annak bizonyítására, hogy amit elmond, az a tények által is 
alátámaszto  igazság. Az Ordass elleni támadásokat illetően azt hangsúlyozta, 
hogy azok azért történtek, mert a püspök nem volt hajlandó „együ működni” a 
baloldali erőkkel az egyház számára káros politikai döntések megvalósításában. 

Empie  már említe  másik cikke – amelyet Ordassnak is megküldtek – arról 
szól, hogy a püspök azért ül börtönben, mert a német és norvég hitvalló egyhá-
zak harcából megtanulta: „…az egyház nem üzletelhet egy rendőrállammal.”157 

 156  E 1950, 3. o.
 157 Uo. 4. o. 
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Ebben a kérdésben nagyon keményen fordult szembe  Máthéval,  Mihályfi val, sőt 
a cseh Josef  Hromádkával is. Azzal vádolta őket, hogy nem érte ék meg az előző 
évtizedek tanítását, és megjósolta nekik, hogy „kijózanodásuk kegyetlen lesz”. 
Ezek az emberek – üzente Empie  kicsit ironikusan  Máthénak – „nem írhatnak 
cikkeket a   e Christian Centurybe, mert nem »az igazat« mondanák”.158 Viszont 
örömmel említe e meg, hogy a magyar evangélikus egyházban a többség tudja, 
hogy Ordass ártatlan és tisztessége megkérdőjelezhetetlen. Hírek érkeztek Ma-
gyarországról, amelyek az Ordassért és családjáért történő imádságról szóltak 
perbefogása elő , ala  és óta. Ennek a második cikknek a zárómondataiban 
Empie  Ordassnak a perében az „utolsó szó jogán” elmondo  szavait idézte annak 
alátámasztására, hogy sem Ordass ártatlanságához nem férhet készség, sem 
annak helyes megítéléséhez, amit Máthé  írt Ordassról.

 Máthé  Elek egy féloldalas bevezetésből, majd ezt követően egy két részre oszto , 
két és fél oldalas kifejtésből álló válaszban próbálta megvédeni a magyar állami 
szervek és a magyar egyházi vezetők lépéseit. A  Visser ’t Hoo hoz, az  EVT főtitká-
rához 1950. július 2-án intéze  levelében nem kevesebbet tűzö  ki maga elé, mint 
azt, hogy a „színtiszta igazságot” fogja előadni, és csak ezzel kívánja meggyőzni 
olvasóit. A bevezetésben Máthé  tisztázni kívánta az előzményeket. Azt, hogy 
Ordass püspököt „köztörvényes bűncselekményért” ítélték börtönbüntetésre, és 
az állam felkérte az egyházat, hogy távolítsa el őt püspöki hivatalából is. A be-
vezetés végén a  Mindszenty- és az Ordass-per külöldi publicitásáról elmélkedve 
kijelente e, hogy Ordass pere nem kapo  akkora érdeklődést, mint  Mindszentyé. 
Mégis az LVSZ,  az amerikai és skandináv – főként norvég, svéd, izlandi, de néha 
fi nn – egyházi vezetők nyilatkozatai is szükségessé teszik azt, hogy az Ordass-
ügyben is elhangozzék a „színtiszta igazság”. Erre Máthé  szerint azért is szükség 
van, mert a bírálók részéről a kommunista államnak címezve elhangzo ak a 
„cinikus”, illetve az egyházi vezetők felé a „szolgalelkű” jelzők.

A levél magyarázó részében Máthé  arról írt, hogy a világlutheranizmus 
vezető személyiségei és maga az LVSZ  tévednek, amikor az Ordassal történ-
teket azonosítják „a magyarországi általános vallási és egyházi helyze el”.159 
Azonban szerinte ezek az emberek elfelejtik azt a tényt, hogy Ordasst nem 
azért ítélték el, amit egyházi ügyekben te  vagy nem te , hanem azért, mert 
összeütközésbe került hazája törvényeivel a külöldi valutabejelentési köte-
leze séget illetően. Máthé  hangsúlyozta, hogy ez a tévedés azért is érdekes, 
mert a legtöbb országban hasonló törvények vannak. A következő kijelentése 
az volt, hogy ennek a „hamis identifi kációnak” a következményeként egy időre 
a nyugati lutheranizmus tökéletesen elfelejteni látszo  a magyar evangéli-
kus testvéreket, és ahogy egy amerikai kommentátor írta: „A Magyarországi 

 158 Uo. 5. o.
 159 EOL DOLL 2. d. 6. boríték.  M 1950, 1. o. 
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Lutheránus Egyház és a világlutheranizmus többi része közö  teljes volt a 
nézetkülönbség.”160 Máthé  nagyon megdicsérte Hermann  Diemet az igazság 
melle i kiállásáért. Őt azon kevesek egyikének tekinte e, akik tiltakoztak „az 
LVSZ  és annak két legbefolyásosabb ága, az amerikai és skandináv lutheránus 
egyházaknak a magyarországi lutheránus testvérekkel szembeni egyoldalú és 
testvérietlen magatartása ellen”.161 

Máthé  írásának a további részében megismételte a már többszörösen elhang-
zo  vádat arról, hogy Ordass „köztörvényes bűnöző”. Ezt követően azt fejtege e, 
hogy Ordass ténylegesen ellenséges magatartást tanúsíto  a magyar kormány 
ellen, és ezt kapcsolatba hozta a püspök 1947-es amerikai útjával. Azt is kijelen-
te e, hogy szerinte  Truman amerikai elnök is megte e volna ugyanazt, amit 
a magyar kormány megte  Ordass esetében. Tudnillik elmozdí ato  volna 
egy olyan püspököt, aki Ordassal ellentétben kommunistabarát magatartást 
tanúsíto . 

Az írás utolsó mondataiban arról beszélt Máthé,  hogy Ordass „saját kívánsá-
ga” volt a visszavonulás, és ugyancsak ő döntö  úgy, hogy nem vállal lelkészi 
szolgálatot.  Ravasz László református és  Kuthy Dezső evangélikus püspökök 
nyugdíjba menetelük után is tovább szolgáltak, emlékeztete  Máthé.  Ordass 
számára is lehete  volna hasonló megoldást találni, de ő nem akarta. Az a 
tény, hogy a magyar állam eltávolí a a Ordasst, a cikkíró szerint messze nem 
azt jelenti, hogy „valaha is az volt a szándéka, hogy megszerezze a hatalmat az 
evangélikus egyház ölö ”.162 Ellenkezőleg: azt akarta a kormányzat, hogy ez 
a nagy egyházkerület ne maradjon püspök nélkül. Az pedig Máthé  interpretá-
lásában a világ legtermészetesebb dolga, hogy a kormányzat olyan püspököt 
akar, aki nem ellenkezik a demokratikus kormányzással és kormányza al.

ÖSSZEGEZŐ REAGÁLÁSOK

 Berggrav,  Michelfelder, Diem,  Máthé,  Empie , valamint a magyar evangélikus 
egyház akkori vezetőinek állásfoglalásai élénk vitákat válto ak ki mind az 
LVSZ- ben, mind pedig annak tagegyházaiban az egész világon. A Nyugaton 
folytato  viták egyik jellemzője az volt, hogy megszólalha ak olyan személyek 
is, akiknek akár az Ordass-ügyről, akár a szovjet érdekszférába tartozó egyházak 
általános helyzetéről árnyaltabb, esetleg merőben ellentétes volt a véleményük. 
A korabeli Magyarországon a világi és egyházi sajtóban elképzelhetetlen le  
volna egy Ordasst védelmező cikknek vagy tanulmánynak a megjelentetése.

 160 Uo. 
 161  M 1950, 2. o. 
 162 Uo.
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Érdekes ese el lehet érzékeltetni a nyugati sajtószabadságot. A Kanadai 
Egyesült Református Egyház egyik vezetője, Harvey G.  Forster egy olvasói 
levélben tiltakozo  az ellen a felfogás ellen, hogy a Magyarországi Református 
Egyház kapitulált volna a kommunista kormányzat elő .163 A levélíró Paul S. 
 Empie-nek 1949. május 11-én a   e Christian Centuryben megjelent cikkére rea-
gált.  Forster arról írt, hogy úgy látszik, Empie  nem ismeri a magyar történelmet, 
mert akkor tudhatná, hogy a Magyarországi Református Egyház „a maga hosszú 
és dicsőséges történelme során üldözésnek alávetve soha nem kapitulált, sem 
a töröknek, sem a Habsburgoknak, sem a lutheránus [sic!]  Horthynak, sem a 
németeknek, és biztosan nem a jelenlegi kormányzatnak”.164 A hozzászóló azt 
is megkockázta a, hogy valójában egy sok imával és gondos megfontolással 
választo  új „cselekvési irányról” van i  szó, és megismételte, hogy Karl  Barth 
is áldását adta erre. Ennek az irányzatnak köszönhetően csodálatos megújulás 
söpör végig az egyházon, amelynek következtében „az egyház nem a szabad-
ságnak, nem az állam–egyház viszonynak a problémájával szembesül, hanem 
azzal, hogy hogyan integrálja ezt az új életet, annak ezernyi újjászülete  em-
berével az egyház életébe”.165

 Forster végezetül leszögezte, hogy személyes tapasztalatból beszél. Ugyanis 
1948-ban járt Magyarországon városi és falusi templomokban, részt ve  külön-
böző i úsági és női táborokban. „A magyar emberek kétségbeesésükben Istenhez 
fordultak, és Isten válaszol nehézségükre azzal, hogy dicsőséges módon kitölti 
Szent Lelkét rájuk. Igen, a Magyarországi Református Egyház kapitulált, de a 
kapitulációja élő és mennybe ment Urának szól. Bárcsak a nyugati egyházak 
kapitulálnának hasonló módon Istennek!”166 – zárult le a levél.

Egy másik hozzászóló G. Elson  Ruff  a pennsylvaniai Philadelphiából, aki 
 Máthé  Elek már említe  cikkére reagált. Méghozzá annak egy mondatára, 
amely így hangzo : „Az, ami  Mindszentyvel, Ordassal,  Ravasszal történt, 
az ő személyes tragédiájuk, nem pedig egy tervszerű vallásüldözés eredmé-
nye.”167 Elson  Ruff  „felháborító valótlanságnak” nevezte ezt az állítást. Egész 
írásában azt a kérdést feszege e, hogy lehetséges-e ilyen különbségtétel, el 
lehet-e választani egymástól az egyházat és az azt meggyőződésből védelme-
ző egyházi vezetőket, valamint az ő sorsukat.  Ruff  azt mondta ki, hogy ilyen 
szétválasztás nem lehetséges, mert ami velük történt, annak egyházaikra is 
maradandó hatása volt.168

Ordass esetére utalva azt is hangsúlyozta, hogy a püspök négy dolgot kért 

 163 F 1949, 710–711. o. A levél megtalálható az EOL DOLL 2. d. 6. borítékban.
 164 Uo. 711. o.
 165 Uo. 
 166 Uo.
 167  M 1949. EOL DOLL 2. d. 6. boríték.
 168  R 1949, 712. o. EOL DOLL 2. d. 6. boríték. 2. o. 
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a magyar kormánytól:169 a teljes igehirdetői szabadságot, az egyházi iskolák 
munkájának biztosítását, az iskolán kívüli nevelés háborítatlanságát és az 
egyház jogát a karitatív szolgálat végzéséhez. Arra a kérdésre, hogy Ordass 
letartóztatása után mi maradt ebből a négy pontból,  Ruff  a következőképpen 
válaszolt: „Az igehirdetés szabadsága azáltal van korlátozva, hogy bátor ige-
hirdetőket távolíto ak el szószékeikről, és olyan emberekkel helye esíte ék 
őket, akik alkalmazkodni fognak, a rádiós igehirdetések erőszakos ellenőrzése 
is ezt célozza. Az iskolákat államosíto ák, beleértve az épületeket, amelyek az 
egyház tulajdonát képezték, és a készpénzt és alapítványokat is, amelyek rész-
ben támoga ák az iskolákat. Az egyháznak vannak árvaházai, de az irányítás 
olyan emberek kezébe került, akiket a kormányzat helyeze  oda.”170 

A levélíró szerint nem lehet szétválasztani az egyházhoz hű személyek és az 
egész egyház sorsát. Ami ugyanis velük történik, az kihatással van az egyház 
további helyzetére is.  Ruff  a végén ismét előhozta a három nagy magyar törté-
nelmi egyház félreállíto  vezetőinek ügyét. Úgy vélekede , hogy nem egyenlő 
mértékben lehet esetükben „személyes tragédiáról” beszélni, hiszen  Ravasz 
Lászlót sikerült „meggyőzni”, hogy mondjon le hivataláról.  Ruff  nem ismerhe e 
 Ravasz László később nyilvánosságra kerülő szavait saját döntéséről, azonban 
ráérze  a különbségre. „Kényszerítés volt-e lemondásom – döntse el magára 
nézve az olvasó. Én azt mondom, nem, mert nekem szabad volt a felszólításra 
nemet mondanom s vállalni a legalább 15 évre szóló börtönbüntetést. Inkább 
okos voltam, mint erős” – írta  Ravasz László.171 Ordasst és  Mindszentyt is erős 
nyomás alá helyezték, de nem hátráltak. Ezért kerültek börtönbe. Rájuk utal a 
levél utolsó mondata: „Mindkét férfi únak az volt a sajátos véleménye, hogy i  
elvi kérdésről van szó.”172

Még két amerikai egyesült államokbeli személy nevét kell megemlíteni, akik 
mély érdeklődéssel fi gyelték a fenti eseményeket. Egyikük Eric W.  Modean 
evangélikus újságíró, akit szoros munkatársi kapcsolat fűzö  Franklin C.  Fry-
hoz, és aki rajta keresztül ismerkede  meg Ordass-sal.  Modean az USA Nemzeti 
Lutheránus Tanácsa hírszolgálatának irodáját veze e, így pozíciójánál fogva 
abban a helyzetben volt, hogy a magyarországi eseményekről és Ordass püspök 
sorsáról is információkkal tudo  szolgálni.

Egyik érdekes tudósítása az állam és az evangélikus egyház közö  1948. 
december 14-én aláírt egyezményről szólt.173  Modean az egyezmény zsinati 
megszavazásának külső körülményeiről mély csodálkozással mondta el, hogy 

 169 O 1985, 249. o. I  a  Kapi Béla által az egyház nevében felolvaso  1948. márc. 15-ei ünnepi 
nyilatkozatra történik utalás. Vö.  Ravasz László öt pontjával:  R 1992, 328. o. 
 170  R 1949, 712. o.
 171 R 1992, 344. o.
 172  R 1949, 712. o.
 173  M 1949, 3. o.
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tulajdonképpen egyetlen hivatalban lévő püspök – az 1948. március 28-án 
beiktato   Szabó József –, egy szabadon megválaszto , de még be nem iktato  
püspök –  Túróczy Zoltán – és egy „erőszakkal” megválasztato , de még be 
nem iktato  püspök –  Vető Lajos – képezte az akkori püspöki kart. Nem volt 
egyetemes felügyelője sem az evangélikus egyháznak. Így átmenetileg  Mády 
Zoltán, a rangidős kerületi felügyelő töltö e be ezt a tisztséget. Ordass Lajos – a 
másik legitim püspök – pedig börtönben ült.

 Modean azt is hangsúlyozta, hogy mielő  az evangélikus zsinat elkezdte 
az egyezmény megtárgyalását, Róma 13-ra, az államhatalomnak való enge-
delmességre utalt. Majd egy nagyon rövid vita következe , és az egyezmény 
elfogadásának megszavazása.  Modean ezután az egyezmény szövegét ismerte e, 
majd pedig az annak aláírásakor mondo  beszédekből következtek részletek 
a cikkben. Az egyház részéről ke en, az állam részéről egy személy lá a el 
kézjegyével az iratot. Az aláírást követően  Túróczy Zoltán és  Ortutay Gyula 
mondo  beszédet.  Túróczy Jézus híres parancsára hivatkozo  a császárnak 
és az Istennek járó engedelmességről. Többek közö  ezt mondta: „Ha ez az 
egyezmény nem két egymással harcban álló ellenség cselekedete, ha nem két 
üzletember üzletkötése, hanem ehelye  az egyház valódi és tiszteletreméltó 
kísérlete arra, hogy tiszteletben tartsa az államot, és az államé, hogy tisztelje, 
ami az egyházhoz tartozik, akkor tudunk együ munkálkodni.”174

 Ortutay válaszából az ígéret és a fenyegetés szavait tarto a fontosnak idézni 
 Modean: „Ha az evangélikus egyház úgy dolgozik, hogy szeretetet fog támasz-
tani a demokrácia iránt a maga szociális tanításának megfelelően, akkor soha 
nem fogunk vallási ügyeibe beleszólni. Másfelől ki fogunk söpörni mindenkit, 
akik a vallás köntösét politikai célokra használják, még ha  Mindszenty köpö-
nyege mögé bújnak is.”175 Ez utóbbi megjegyzés a börtönben ülő Ordass Lajosra 
és a vonalát követőkre is vonatkozo .  Modean cikke azzal fejeződö  be, hogy 
az egyezményt aláíró  Túróczy Zoltánt két nappal később beikta ák hivatalába, 
majd hat hé el később ő ikta a be az „erőszakkal” megválaszto   Vető Lajost 
saját egykori püspöki székébe. Mindke en örömüket fejezték ki aölö , hogy 
az egyezmény megszülete . 

 174 Uo. 
 175 Uo. 
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ORDASS AZ EVANGÉLIKUS EGYHÁZBAN 
BEKÖVETKEZETT ÚJ HELYZETRŐL 

Ordass Lajos többször nyilatkozo  arról, hogy milyen nagy változások történtek 
az evangélikus egyházban az ő távolléte idején. Egyfelől a börtönévei ala  le-
zajlo  átalakulást, másfelől pedig a belső emigrációban töltö  hat év történéseit 
ve e fi gyelembe. Az eredményt rendkívül lesújtónak találta.1 

A börtönévek ala  bekövetkeze  átalakulást illetően Ordass mind az egyházi, 
mind pedig az állami szféráról ezt írta: „El nem tudtam volna képzelni, hogy 
két évnél rövidebb időszak ala  olyan gyökeres változás következzék be…”2 
Az Ordass-féle sorrend – először az egyház, utána a világ – nem volt véletlen. 
Ő mindig az egyház szolgálatából indult ki, és számára a legfontosabb annak 
mindenkori állapota volt. Tudta, hogy csak egy saját küldetésével tisztában 
lévő és azt minden körülmények közö  komolyan vevő egyház képes önmaga 
és a világ színe elő  hűségesen szolgálni. Ezen az alapon az állam felé irányu-
ló legfontosabb egyházi elvárást Ordass és püspöktársai 1946 júniusában a 
következőképpen fogalmazták meg: „Egyházunk […] elvárja az államtól, hogy 
sem igehirdetői, sem tanítói munkájában nem gátolja, ellenkezőleg, azon lesz, 
hogy egyházunkat krisztusi küldetésének teljesítésében sem a hatóságok, sem 
magánosok ne akadályozzák.”3

Ordass először a bekövetkeze  személyi változásokat ve e szemügyre. Nagyon 
jól tudta, mennyi ügg a ól, hogy az egyházban minden szinten hűséges em-
berek szolgáljanak. Olyanok, akiket az egyház népe szabad választások során 
te  meg vezetőnek. Az egyházi közvélemény azt várta ezektől az emberektől, 
hogy készen álljanak harcolni, és ha kell, áldozatokat hozni, szenvedést vállalni 
azért, hogy az egyház jól végezhesse a maga küldetését. A keresztyénség korai 

 1 O 1985, 380–391. o. Az 1950–1956 közö i ún. hosszabb időszakra vonatkozó benyomásait 
lásd részben O 1985, 385–397. o., illetve  1987, 469–487. o.
 2 O 1985, 380. o. 
 3 O 1982, 112. o. I  Ordass az 1946. június 25-ei püspökkari konferencia kijelentésére gondol.
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szakaszának vezető egyházi embereire gondolva Ordass azt vallo a, hogy 
az egyház irányítóinak mindig az egyház tagjai elő  kell járni, és ez nemcsak 
egyház- vagy keresztyénbarát környezet esetén kell, hogy így legyen, hanem 
keresztyénüldözések esetén is. Ezen a téren egyetérte  O o  Dibelius berlin-
brandenburgi püspökkel, aki a keresztyénség első évszázadainak történetéről 
a következőket írta: „Az üldözés rendszerint először a püspököket és a papokat 
érte. Azután a gyülekezeti tagok közül az előkelőket és a jómódúakat. Az, hogy 
különbségtétel nélkül minden keresztyén, papok és világiak, gazdagok és sze-
gények, férfi ak és asszonyok ellen felléptek, csak egyetlen esetben fordult elő, 
éspedig a  Diocletianus császár ala  történt üldözés idején.”4

A távollétében lezajlo  személyi változásoknál Ordass egy különös kontra-
szelekciót láto  érvényesülni. Saját példáján is azt tapasztalta meg, hogy minél 
inkább védte az egyháznak a szolgálat szabadságához, illetve az autonómiához 
fűződő jogát, annál elviselhetetlenebbé vált a személye. Nemcsak az állami ható-
ságok, hanem később már püspöktársai és az akkoriban az egyházban felbukkanó 
úgyneveze  világi és egyházi „haladó erők” számára is. Végül tehertétellé vált, 
akitől meg kelle  szabadulni. Ugyanezt a tendenciát lá a érvényesülni szaba-
dulása után is. Vezető lelkészeket felüggeszte ek,  Kendeh György és  Keken 
András pedig vizsgálati fogságba, majd internálásba került. Később egyházi 
szolgálatukat is el kelle  hagyniuk.  Kendeh Györgyöt szabadulása után kite-
lepíte ék családjával együ . Évekig nehéz körülmények közö  kelle  élniük.5 

Ezzel párhuzamosan viszont egyházellenes tevékenységet folytató szemé-
lyek az evangélikusság magas pozícióiba kerültek. Ordass két laikus vezetővel 
kapcsolatosan juto  erre a megállapításra. Az egyik  Reök Iván, a másik  Darvas 
József.  Reök Ivánt „az egyház kiárusítójának” nevezte.  Darvas esetében „nyil-
vánosan megvallo  ateizmusáról” szólt, és arról a különös jelenségről, hogy ez 
nem zavarta azokat, akik „őt erre a posztra jelölték”.  Groó Gyula egyetemes fő-
titkárrá választását karrierizmusa egyfajta célba érésének tarto a. Ugyanakkor 
hozzáte e, hogy  Groó tulajdonképpen mindig teológiai tanárságra pályázo . 
A Tiszai Egyházkerületben történt püspökválasztást – ahol a biztos befutónak 
számító  Rőzse István helye  az államhatalom „bizalmasának” számító  Vető 
Lajos le  a nyertes – a korszak jellemző tünetének nevezte. 

Ordass két klerikus személyről is megállapíto a, hogy távollétében jelentős 
szerepkörhöz juto ak. Az egyik a már említe   Tátrai Károly csorvási lelkész, 
a másik pedig   Szimonidesz Lajos (1884–1965) egykori nagybörzsönyi lelkész. 
Ez utóbbi belső fegyelmi vizsgálat eredményeként már évtizedek óta nem állt 
egyházi szolgálatban. Az evangélikus közvélemény tudni vélte, hogy szinte 
kizárólag az ő kedvéért hozták az 1949. évi egyetemes közgyűlés egyik határo-

 4 D 1941, 55. o.
 5 K 1995, 147–172. o.
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zatát: „…az 1919. évi proletárdiktatúra ala i magatartásával kapcsolatos egyházi 
ügyek revíziója iránti kérelmek benyújtására.” A határozat később megjelent 
az egyházi sajtóban is.6 A rehabilitációt követően  Szimonidesz Lajosból az 
egyház megkerülésével, az államhatalom erőszakos beavatkozásával tábori 
püspököt kreáltak, és 1949. június 14-én beikta ák hivatalába.  Dezséry László 
így kommentálta  Szimonidesz visszatérését: „Valakit visszasegíte ek közénk, 
akiről eddig nem volt szabad azt tartani, hogy miénk.”  Szimonidesz visszatérése 
az evangélikus egyházba nem volt különösen eredményes, mert egyházellenes 
radikalizmusára az államhatalomnak egy idő után lényegében már nem volt 
szüksége. Hasonlóan járt  Tátrai Károly is.

Ordass a szabadulása után, egészen 1951 szeptemberéig a Bányai Egyház-
kerület székházában – az úgyneveze  Pulszky-palotában –, a mai Puskin utca 
12.-ben lako . Ezért némileg betekinte  az egyházban folyó dolgokba is. Erről 
az időszakról a püspök így írt: „Kényelmetlen volt látnom, hogy a püspöki hi-
vatalba járó emberek valósággal bujkáltak előlem, hogy ne kelljen valahogyan 
találkozniok velem.”7 Ordass legnagyobb problémája, a gyülekezethez tartozás 
a Márvány utca 23.-ban lévő egyházi szolgálati lakásba költözés után oldódo  
meg, amikortól kezdve a budahegyvidéki egyházközségbe kezde  járni csa-
ládjával együ .

 6 Az egyház rehabilitál. Nyilatkozat. Evangélikus Élet, XIV. évf. 22. sz. 1949. június 4. 1. o. (Név 
nélkül, három püspök és egy püspökhelye es aláírásával.)
 7 O 1985, 386. o.
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AZ 1950 MÁJUSÁTÓL 1956 JÚNIUSÁIG 
TÖRTÉNT BELSŐ EGYHÁZI VÁLTO ZÁSOK 
ORDASS INTERPRETÁCIÓJÁBAN

Általános megjegyzések

A szabadulásától az első belső emigrációs korszakának végéig tartó változásokat 
illetően Ordass kétféle formában te e meg megjegyzéseit. Egyfelől elbeszélő 
formában, másfelől a  Dezséry László püspökkel 1956. június 18-án folytato  
beszélgetését követően készült feljegyzésében.8 

Az elbeszélő formában – a börtönévei ala  bekövetkeze  egyházi változások 
ábrázolásától eltérően – már megjelenik a korabeli magyar valóság ábrázolása. 
Egyetlen rövid mondatba foglalva Ordass a következőképpen összegezte Ma-
gyarország  Rákosi-korszakbeli helyzetét: „Az egész országban tombolt a terror.”9 
Ennek a terrornak a látható elemei közül az ártatlan emberek bebörtönzését 
említe e először. A kötelező békekölcsönjegyzés volt a második utalása a ter-
rorra. Az első időszakban az egyházegyetem nevében szólíto ak fel a békeköl-
csönjegyzésre. A következő években azután az állam felhívását közölték minden 
kommentár nélkül.10 Az állami terror harmadik jellemzőjeként Ordass a pax 
Sovietica kritikátlan propagálását említe e meg. Ennek kialakulási története a 
következő volt. Még Ordass első aktív időszakában, 1947 júliusában hangzo  el 
először a lengyelországi Szklarska Poréban kilenc európai kommunista és mun-
káspárt részvételével tarto  találkozón  Zsdanov szájából a „két tábor kialaku-

 8 O 1985, 381–392. o. O 1987, 471–487. o.
 9 O 1985, 381. o. 
 10 Az Evangélikus Egyetemes Egyház felhívása az evangélikus lelkészekhez, egyházi alkalma-
zo akhoz. Evangélikus Élet, XVI. évf. 40. sz. 1949. október 9. 2. o. ( Túróczy Zoltán és  Reök Iván 
aláírásával.) Az  Evangélikus Élet 1949. évi számai hol XIV., hol pedig XVI. évfolyam-megjelöléssel 
jelentek meg; az említe  cikkek mind a XIV. évfolyamban találhatók. 
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lása” kifejezés. A Magyarországi Evangélikus Egyházban 1949 tavaszától ve ek 
részt egyházi vezetők először külöldi, majd magyar helyszíneken úgyneveze  
békekonferenciákon. A külöldi találkozókra többnyire  Vető Lajos ment, eleinte 
más protestáns egyházi vezetők, esetleg neves kommunista személyek –  Andics 
Erzsébet,  Erdeiné Majláth Jolán,  Váczi Jánosné (akkoriban a  Szovjet–Magyar 
Társaság titkára) és mások társaságában, később egyedül. Igyekeztek az egyes 
országokban lévő egyházi csoportokkal is felvenni a kapcsolatokat. Először 
a béke általános értelméről és hasznáról, a bibliai békefogalommal való „ha-
sonlóságairól” beszéltek, később viszont egyre inkább a szocialista tábor által 
erőltete  pax Sovietica szellemében nyilatkoztak.11 Ordass sokat foglalkozo  
a művelt középosztályt megnyomorítani kívánó kitelepítésekkel is. Ezekről a 
szomorú dolgokról az új egyházi vezetők reagálásaival együ  írt. Azt állapíto a 
meg, hogy az egyház akkori elöljárói egyetlen esetben sem mondták el az állami 
felsőbbség felé irányuló prófétai fi gyelmeztetés szavát. Ellenkezőleg! Vagy hall-
ga ak, vagy pedig a legmesszebbmenőkig helyeselték a kommunista terrornak 
a magyar állampolgárok többségét – köztük a hívőket is – megnyomorító meg-
nyilvánulásait. Ordassnak az volt a véleménye, hogy az akkori egyházi veze-
tőknek „a kitelepítések alkalmából torkuk szakadtából kiabálni kelle  volna…”12 
Mindenki tudta, hogy ezeknek az embereknek a többsége a kiépülő pártállam 
politikai diszkriminációjának ese  áldozatul. A politikai okokból elítéltek több-
ségét – ugyanúgy, ahogy Ordasst és társait – köztörvényes bűnözőként küldték 
börtönbe, és az egyházi vezetők az esetek többségében hallga ak, sőt semmiféle 
együ érzést nem muta ak. Helye e a legmélyebb megvetéssel sújto ák az 
áldozatokat, sőt azok hozzátartozóit is. Elhatárolódtak tőlük, és másokat is erre 
inte ek. Ordass i  megemlíte e saját keresztlánya,  Kendeh Mária esetét, akit a 
kitelepítés helyéről csempésztek fel Budapestre. Amikor ezt az egyházi vezetők 
megtudták, akkor az akcióban részt vevő lelkészt –  Bo a Istvánt – keményen 
elszámolta ák.13 Az egyházi terror akkori áldozatai közö  a fent említe eken 
kívül Ordass saját fi át,  Ordass Barnabást, későbbi vejét, i .  Dedinszky Gyulát, az 
esperesi szolgálatukról erőszakkal lemondato   Murányi Györgyöt,  Zászkaliczky 
Pált, valamint  Kun-Kaiser Józsefet említe e meg.

 Ordass Barnabás eltávolításának történetét Ordass Lajos utólag a következő-
képpen írta meg: „Nem hivatásérzetből ment a teológiára. Mikor megtudtam, 
hogy az orvosi fakultásra nem veszik fel – ahová gyermekkora óta szerete  

 11 P 2004, 164. o. Az MEE vezetőinek részvételéről a békemozgalomban lásd többek közö : 
 Vető Lajos püspök nyilatkozata a párisi (sic!) békekonferenciáról. Evangélikus Élet, XIV. évf. 18. sz. 
1949. május 7. 1. o. A magyar tömegek békeakarata.  Túróczy Zoltán és  Vető Lajos ev. püspökök 
a békebizo ság elnökségében. Evangélikus Élet, XIV. évf. 25. sz. 1949. június 25. 1. o.  Vető Lajos 
püspök beszámolója stockholmi útjáról. Evangélikus Élet, XV. évf. 14. sz. 1950. április 2. 1. o. 
 12 O 1987, 484. o. 
 13 Uo.
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volna menni – a szegedi csillagbörtönből [sic!] magam adtam neki azt a taná-
csot, hogy iratkozzék be a teológiára. Nem kívántam én ezzel akarata ellenére 
papot nevelni belőle, de az volt a nézetem, hogy az időt i  kitöltheti, és az 
semmiképpen sem fog ártani, amit a teológián tanul. – Így telt el négy és fél 
iskolai év. Akkor a teológia gyakorlati tanszékének tanára, i .  Prőhle Károly 
beoszto a fi amat prédikációra a kőbányai gyülekezetbe. Fiam előadta nekem 
aggodalmát: nem akar pap lenni. A hívek Budapesten ölfi gyelnek az egyházi 
lapok táblázatára, amely hírül adja, hogy ő prédikál. Esetleg seregesen mennek 
az én fi am meghallgatására. Eddig az egyház népe nem nagyon tudja, hogy 
teológián tanul, most egyszerre közismert lesz, milyen kínos lesz tehát egy fél 
év múlva, hogy nem lesz lelkész. Fölösleges találgatások még a mostani egyházi 
vezetőségre nézve is kellemetlenek lehetnek. Egyszóval a fi ú tanácsomat kérte 
azzal, hogy egy észrevétlen kis falusi gyülekezetben szívesen veti alá magát 
a tanulmányaival összeüggő kötelező prédikálásnak. Tanácsom az volt, hogy 
ugyanígy, ahogyan a dolgot most nekem elmondta, adja elő a dolgot  Prőhle 
Károlynak, mintegy »gyónásszerűen«. Bizonyos vagyok benne – mondo am 
–, hogy meg fogja érteni, miről van szó. Így is történt.  Prőhle azonban semmi-
képpen sem érte e a dolgot, hanem az egész ügyet igen sürgősen tanári kari 
gyűlés elé vi e, és olyan helyzetet támaszto , amelyből kifolyóan ki kelle  
lépnie a teológiáról. Ez volt eljövetelének a hiteles oka.”14 Ordass Lajos soha nem 
kérte számon i .  Prőhle Károly „ügyetlen” eljárását, sőt az 1956 és 1958 közö i 
időszakban teljes erőből támoga a  Prőhle Károly előmenetelét.

Az 1956. június 18-án  Dezséry Lászlóval lefolytato  beszélgetés során Ordass 
az egyházban bekövetkeze  negatív változások közül elsőként az egyházi vezetők 
által alkalmazo  terrort említe e meg. Ez elsősorban azokat sújto a, akik az 
evangélium primátusát, az egyház helyes tanítását, autonómiáját és az egy-
házi törvények megtartását kérték számon a magukat „haladónak” kikiáltó új 
evangélikus elöljárókon. A fent említe eken kívül még mások is áldozataivá 
váltak ennek a belső egyházi terrornak. 

A hitoktatás ellehetetlenítése

Egy másik dolog, amelyet a püspök nehezményeze , a kötelező hitoktatás állam 
által történő teljes leépítését követő azon egyházvezetői magatartás, amely a 
helyzetet még rosszabbá te e: „Az egyház vezetői semmiféle tiltakozást nem 
jelente ek be. Sőt alighanem megfélemlítve, még irányító tájékoztatást sem adtak 
a gyülekezetek tagjainak, a szülőknek.”15 Ordass nem csak a saját gyermekeivel 

 14 ON 1962. június 27. 63–65. o.
 15 O 1985, 476–477. o. 
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történt tapasztalatokra és a kapo  hírekre támaszkodva állíto a ezt. Az egyházi 
sajtó ugyanezt a tapasztalatot erősíte e meg. Az  Evangélikus Élet című hetilap 
több száma szintén arról tanúskodo , hogy semmiféle empátiát nem mutato  
az egyházi vezetés ebben a kérdésben. Az MEE közvéleménye lényegében úgy 
értesült arról, hogy mire kell számítania, hogy  Vető Lajos a Tiszai Evangélikus 
Egyházkerület 1949. évi közgyűlésén a püspöki jelentésben beszámolt egy röviddel 
azelő   Rákosival folytato  beszélgetéséről. Az új magyar alkotmány törvénybe 
iktatását követő napon, 1949. augusztus 19-én  Rákosi egyfelől megnyugta a, hogy 
az egyezmény továbbra is érvényes, ugyanakkor kimondta, hogy az alkotmányból 
a vallástanításra nézve a fakultatív hitoktatás következik a gyakorlatban. „Ez 
egyfelől azt jelenti, hogy nem lehet kényszeríteni senkit arra, hogy lelkiisme-
retével ellenkezően hi anórát látogasson. De másfelől azt is jelenti, hogy ha a 
szülők gyermekeiket vallástanításban óhajtják részesíteni, ez elé a Népköztársaság 
semmiféle akadályt gördíteni nem fog, hiszen ezzel saját alkotmányával kerülne 
ellenkezésbe. Az állami hitoktatók illetményeit az állam továbbra is kiutalja.”16

 Dezséry László és  Reök Iván reagálásai szintén nem tartalmaztak semmiféle 
keresztyéni útmutatást ebben a kérdésben.  Dezséry keményen támadta az egy-
háziak többségét, amiért arra számíto ak, hogy „…továbbra is olyan vallássza-
badságot fogunk »élvezni«, amely azok számára is kötelezővé teszi a vallásos 
nevelést, akik nem akarnak keresztyének lenni.” Ugyanakkor ígéretet te  arra: 
„Az egyház el fogja végezni a dolgát minden ereje és képessége szerint.”17  Reök 
Iván az evangélikus két birodalomról szóló tanítás hamis értelmezésével pró-
bálta igazolni az állam egyoldalú lépését: „Az a két birodalom, amelyről Luther 
beszélt, a világi és egyházi, szétválik. Hamis illúziók nélkül kell számba venni 
feladatainkat és azokat saját erőnkből kell megoldanunk […]. A tömegegyház 
a múlté, a hitvallóegyház kora jő […], meg vagyok azonban arról győződve, 
hogy a vallásszabadságról szóló törvénycikk alapján nem lesz hátrány sem.”18

Baloldali elköteleze ségű püspöktársaitól és az egyetemes felügyelőtől eltérően 
 Túróczy Zoltán vezető püspök – harmadik püspöktársával,  Szabó Józseff el együ  
– a maga részéről igyekeze  az egyházra váró gyakorlati feladatokat számba 
venni. „Megnövekedik a hitoktatás személyi tényezőinek jelentősége. A szülők, a 
keresztyén család, a keresztszülők s a hitoktatók új feladatok elő  állanak, s meg 
kell lélekben, hitben és erőben újulniuk. […] Vége az egyház polgári kényelmének, 
a missziói lélek felelőssége kell, hogy átfűtse az egyház munkásait.”19

 Túróczy Zoltán egy ideig még bizonyos illúziókat is táplált abban a tekintet-
ben, hogy a hitoktatással kapcsolatban bekövetkező nehézségek csak az állammal 

 16  O 1949.
 17 D[] 1949.
 18  G 1949. Az  Evangélikus Élet 1949. évi számai hol XIV., hol pedig XVI. évfolyam-megjelöléssel 
jelentek meg; a fent említe  cikkek mind a XIV. évfolyam jelölés ala  találhatók. 
 19 Uo. 
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egyezményt nem kötö  egyházakra vonatkoznak majd. Mivel ő az egyezmény 
aláírását éppen a kötelező hitoktatás megmaradására tekinte el is szorgalmazta, 
most felszólalt azért, hogy ezek az egyházak pozitív elbírálásban részesüljenek. 
Időközben azonban  Túróczyhoz panaszok tömege futo  be a hitoktatók részéről. 
Ezekből kiderült, hogy a hi anórákat szinte lehetetlen megtartani, a kántorta-
nítókat pedig akadályozzák a kántori szolgálat végzésében. Ekkor a püspök úgy 
döntö , hogy delegációt küld  Ortutay Gyulához a kérdés megbeszélésére. A „ró-
mai katolikus”  Ortutay ígéretet te  arra, hogy a protestáns hi ant nem akadá-
lyozzák, csak a római katolikust. Azt is megígérte, hogy a protestáns gyermekek 
1949-ben október 31-én – reformáció ünnepén – elmehetnek a templomba. Még a 
kántortanítók is bizonyos kedvezményekhez juto ak, és egy ideig zavartalanul 
végezhe ék egyházi szolgálatukat is.  Túróczy kijelente e: „…az ev. egyház és Túróczy kijelente e: „…az ev. egyház és 
a többi protestáns egyházak is mindent elkövetnek, hogy az állammal a lehető a többi protestáns egyházak is mindent elkövetnek, hogy az állammal a lehető 
legjobb viszonyban legyenek.”legjobb viszonyban legyenek.”  I zés Mihály győri lelkész is megerősíte e, hogy 
az  Ortutaynál te  látogatás eredményesnek bizonyult. Előzőleg ugyanis azt 
tapasztalta, hogy a hi antanítás egészen ellehetetlenült, mivel a tanárok más 
kötelező órákat ikta ak be, majd hirtelen megváltozo  a helyzet, mert „intézke-
dés jö , hogy a más vallású tanulók hi anját [sic!] lehetőleg nem lehet zavarni”.20

A protestáns egyházaknak ez a kedvezményeze  helyzete nem tarto  sokáig. 
Rövidesen nyilvánvalóvá le , hogy a kötelező hitoktatás megszüntetése és a 
fakultatív hitoktatásra történő á érés egyáltalán nem jelenti azt, hogy elérkeze  
a teljes szabadság kora ebben a kérdésben az egyházak számára. Kiderült, hogy 
az államhatalom adminisztratív eszközökkel próbálja leépíteni még a fakultatív 
hitoktatást is. A szülőknek az erre vállalkozó pedagógusok segítségével történő 
megzsarolása, a hitoktatásra történő beíratás elé gördíte  akadályok, a hitokta-
tói engedélyek visszatartása – némely helyen indokolatlan megvonása – szinte 
teljesen ellehetetleníte e az egyházi munkának ezt a rendkívül fontos ágát. Az 
államhatalom eleinte még segíte e a hitoktatókat, később azonban a számukra 
beígért fi nanciális támogatást egyoldalúan visszavonta. Az egyház vezetői az 
önhibájukon kívül lehetetlen helyzetbe került lelkészek többségét a páriáknak 
kijáró közömbösséggel kezelték.21 Természetesen i  is akadtak kivételek.  Gaudy 
László például vallástanárból a pesti evangélikus gyülekezet lelkésze le , és az 
akkoriban adminisztrátorként odahelyeze   Grünvalszky Károllyal együ  arra 
kaptak megbízatást, hogy „megoldják a pesti egyház komplikált és elhanya-
golt gazdasági kérdéseit”.22 Az evangélikus egyház ebben a helyzetben a még 
fennmaradt két gimnáziumát is megszünte e 1952-ben. A pártállamot kiszol-

 20 Győr jelentése Szombathelynek  Túróczy Zoltánról. 1949. november 5. ÁBTL /2-b 10-30270/1950. 
0-9041. sz. 1. o. 
 21  P 1949;  R 1949;  V 1949. 
 22  Gaudy László a pesti egyház igazgató lelkésze. Evangélikus Élet, XIV. évf. 22. sz. 1949. június 4. 3. o.
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gáló evangélikus vezetők nem érte ék meg, hogy ezekre az iskolákra éppen a 
megnehezede  helyzetben le  volna még nagyobb szükség. Ordass keményen 
kifogásolta, hogy az egyháznép megkérdezése nélkül jó anyagi helyzetben 
lévő iskolákat adtak át az államnak önhatalmúlag. A híres fasori gimnázium 
és a Deák téri leánygimnázium feladásával az evangélikus egyház lényegében 
lemondo  arról, hogy középiskolai szinten foglalkozzék i úságával.23 

A nyugdíjas lelkészek ellehetetlenítése 

Az 1956. június 18-án  Dezséryvel folytato  beszélgetés során Ordass egyszer 
emelte fel nagyon a hangját, méghozzá a nyugalmazo  lelkészek helyzetéről 
tárgyalva. A következőket mondta: „Milyen jogon, Bibliánk vagy hitvallási 
irataink milyen pontja alapján tilto átok ti meg a nyugalmazo  lelkészeknek az 
evangélium prédikálását? Mi jogon rendelkeztetek úgy, hogy saját falujukban is 
csak abban az esetben maradhatnak meg, ha o  történetesen valamelyik gyer-
meküknek saját háztartása van, ahol el tudnak helyezkedni? Ellenkező esetben 
azonban tartoznak a falujukból eltávozni. Tudod, hogy ez egyházi deportálás⁈  
És hogyan lehete  az »utód lelkészt« arra kötelezni, hogy spiclije legyen az 
elődjének, az öreg papnak? Ellenőrizze és jelentse, ha az öreg pap valahol az 
»udvariassági látogatás« idején túl mer valamely hívével beszélgetni?”24

 Dezséry László és  Vető Lajos a nyugdíjas lelkészek kérdésében nem azt te ék, 
amit korábban ígértek. Az 1949-es év legsürgősebb feladatai közö  még o  sze-
repelt a következő mondat: „Nyugdíjas lelkészek, papnék helyzetét egyházhoz 
méltó emberséges vizsgálat tárgyává kell tenni.”25 A gyakorlati megvalósításról az 
 Evangélikus Életben egy sorozatot indíto ak, amelyhez mindenki hozzászólhato .26 
Az állammal megkötö  egyezmény szerint mind az egyezménytervezetben, mind 
pedig az egyezmény szövegében az 5. pont c) alpontjában o  szerepelt a következő: 
„A Magyarországi Evangélikus Egyházegyetem Nyugdíjintézete tagjainak, ezek 
özvegyeinek és árváinak ellátására ado  összegeket, valamint az 1953. december 
31-ig nyugellátásban részesítendők nyugellátását az állam viselni fogja.”27

Az egyházi vezetők azonban hamarosan félrete ék az eredeti empatikus 
hangot, és egyre durvább módon bántak az idős, szolgálatban megöregede  és 
elfáradt lelkészekkel. Amikor kiderült, hogy az államhatalom nem tartja magát 

 23 A fasori és Deák téri középiskolák felajánlásáról lásd összefoglalólag: Z 2000, 55–58., 
illetve 111–116. o. 
 24 O 1987, 486. o. 
 25 1949 legsürgősebb evangélikus feladatai. Evangélikus Élet, XIV. évf. 1. sz. 1949. január 1. 3. o.
 26 A hozzászólások a témához 1949. április 9-én kezdődtek, majd ugyanazon év május 14-én lezárták 
a vitát. Az egyes hozzászólások sorrendje:  B 1949;  H 1949;  R 1949.
 27 PSZL 274. fond, 7. csoport, 256. iratcs. 3. o. Az egyezmény megfelelő részét lásd: EOL különanyag. 
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az általa kijelölt dátumhoz az államsegélyek ötévenkénti csökkentése dolgában, 
akkor erőszakkal kívántak minél több lelkészt nyugdíjba küldeni, hogy az ő 
nyugellátásuk az államot terhelje. 1956. január 27-én azután az egyházegyetem 
tanácsa hozo  egy határozatot, amely a nyugdíjas lelkészek gyülekezeti szol-
gálatát külön püspöki engedélyhez kötö e. Ordass ezt értelmezte úgy, hogy 
megtilto ák az evangélium hirdetését a nyugdíjas lelkészeknek.  Vető Lajos 1956. 
október 9-én jelente e be, hogy feloldják azt a rendelkezést, amely a püspök 
hatáskörébe utalta a nyugdíjas lelkészek szolgálatát. A továbbiakban a parókusi 
jog tiszteletben tartása melle  a nyugdíjasok szabadon szolgálha ak.28 

A lelkészek „továbbképzése”

Ordass Lajos úgyneveze  „átképző tanfolyamoknak” nevezte azokat az ösz-
szejöveteleket, amelyeket  Reök Iván szerveze  a lelkészek részére. Az 1949-es 
évben egy darabig még egymás melle  futo ak a  MELE és az új egyházi vezetés 
rendezvényei, valamint a régi időszakból átmente  i úsági konferenciák. A 
 MELE elnöke,  Scholz László már 1948 októberétől kezdődően erős támadások 
keresz üzében élt.29 1949-ben  Dezséry László és  Gaudy László újrakezdték a bí-
rálatot. Kifogásolták, hogy az egyetemes közgyűlés elő  nem ült össze a  MELE. 
Azt meg külön is kritizálták, hogy  Scholz László azt mondta nekik: nem volt 
olyan „rendkívüli közegyházi probléma”, amely mia  rendkívüli  MELE-gyűlést 
kelle  volna összehívni.  Dezséryék rákérdeztek: „Mit csinált a lelkészegyesület 
öt hónap ala , amely öt hónap ala  az egyház olyan méretű közigazgatási és 
szellemi átváltozáson ment át? A baj az, hogy általában semmit.”30 Azt is elmond-
ták, hogy szerintük hatalmas változások történtek, amelyekre reagálni kellene. 

A  MELE 1949. június 6. és 13. közö  lelkésztovábbképző konferenciát tarto  
Pilisligeten. Ennek témáit még  Scholz László állíto a össze. Az előadók közö  
teológiai tanárok és lelkészek egyaránt szerepeltek. Az egyes témákat a Szentírás, 
a lutheri teológia és az evangélikus hitvallási iratok alapján dolgozták fel. A mai 
teológiai kérdések címszó ala  hazai és külöldi teológusokat is megszólalta ak. 
 Scholz László Róma 1–8-at magyarázta „az életnek megigazulása” témával kapcso-
latban.31 A katechetikai csoportban  O lyk Ernő a bibliai történet és egyháztörténet 

 28  Vető Lajos felszólalása az országos esperesi értekezleten. Evangélikus Élet, XXI. évf. 42. sz. 
1956. október 14. 2. o.
 29 1948. október 14-én készült jelentés. ÁBTL 1/b. Személyi dosszié 10-30270/1950. „0”-9041. Ebben 
már követelték  Scholz László távozását, azonban  Túróczy Zoltán és  Szabó József ellenálltak 
ennek a kívánságnak.  Veöreös Imre, a  MELE akkori titkára ebben az időben a  Harangszó című 
újság ügyében folytato  tárgyalásokat az állami szervekkel. 
 30  D– G 1949. 
 31  Scholz László fejtegetéseit lásd: Lelkipásztor, 1949. július–augusztus. Becsatolt különanyag. 
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tanításának kérdéseiről,  Bo a István a káté- és dogmatikatanítás módszereiről 
beszélt. A homiletikai közösséget  Kósa Pál (1908–1991) veze e. A két legfontosabb 
megszólalás a hazai belső egyházi teológiai helyzetet, illetve az állam és az evan-
gélikus egyház viszonyának kérdéseit illetően – i .  Prőhle Károlynak három és 
 Muntag Andornak (1923–2000) egy előadása – hangzo  el.  Prőhle Károly Megtérés 
és új élet címmel tarto a előadásait. A Biblia, az evangélikus hitvallási iratok és 
az evangélikus teológiatörténet fi gyelembevételével muta a ki, hogy a címben 
említe  fogalmakat, vagyis a megtérést és az új életet „…az »elméleti ortodoxia«, 
a »gyakorlati« pietizmus eltorzíto ák. […]  Luther az »egyedül hit által« való 
megigazulás reformátori elvét i  is világosan szólaltatja meg, amikor a töredelem 
[…] mozzanatával szemben a hit mozzanatának elsődleges, döntő jelentőségét 
hangsúlyozza.”32 A megtérés egyszerre egyszeri és ismétlődő esemény.

 Muntag Andor előadásának legfontosabb mondanivalója, hogy  Luther nem 
szét-, hanem elválasztásban gondolkodo  a két birodalomról történő fejtege-
téseinél. Mind a két szférának megvan a maga feladata, a ke őt Isten személye 
köti szétválaszthatatlanul egybe. Mindke őnek megvannak a maga kísértései: 
„A lelki birodalomnak az a nagy kísértése, hogy hatalmi tényezővé váljék, ural-
kodjék a világban, vagy legalábbis – a »rajongók« módjára – a Hegyi beszéd 
alapján követelje a világi birodalom kormányzását. De a világi birodalom is túl-
lépi határát, ha a »kard« erejét a lelki birodalom ellen fordítja. Szolgálnak azzal, 
ha ily körülmények közö  a két birodalom szükséges voltára, azok különböző 
hivato ságára, valóságára és Istentől való üggésére fi gyelmeztetik egymást.”33

A konferencián jelentős kitekintés történt a külöldi evangélikus és református 
teológiai újdonságokra is. Oscar  Cullman Christus und die Zeit című, 1946-ban 
megjelent művéről  Karner Károly (1897–1984) professzor számolt be Idő, történet, 
Isten országa címmel.  Benczúr László Helmut   ielicke Fragen des Christentums an 
die moderne Welt című, 1945-ben kiado  munkája fi gyelembevételével A keresz-
tyénség kérdései a világhoz címmel;  Veöreös Imre pedig Emil  Brunner Gere tigkeit 
című műve nyomán Legégetőbb szociáletikai problémáink címmel tarto  előadást. 
 Sólyom Jenő (1904–1976) Huszonöt év egyháztörténete főcímmel három előadásban 
ismerte e az akkori egyház közelmúltjának, az 1920–1944 közö i időszaknak a 
történetét.34 Az első előadás kulcsgondolata: „a népegyház létért való küzdelem” 

14 részben 55 oldalon. Az egyes részek címei: Az evangélium – Róma 1,1–17; Isten haragja ala  
– Róma 1,18–32; Nincs mentség – Róma 2,1–16; Hogy minden száj bedugassék – Róma 2,17–3,20; 
Kegyelemből hit által – Róma 3,21–31; Ábrahám hite – Róma 4,1–25; Békesség, reménység – Róma 
5,1–11; Az új Ádám – Róma 5,12–21; Új életben járjunk – Róma 6,1–14; Isten szolgáivá le ünk – 
Róma 6,15–23; Találkozás a törvénnyel – Róma 7,1–13; A meghasonlo  ember – Róma 7,14–25; 
Krisztus lelke bennünk – Róma 8,1–17; Bizonyos megváltás – Róma 8,18–39. 
 32  L 1949a. 
 33 Uo.
 34  L 1949b. Ebben a második tudósításban  Karner Károly,  Benczúr László,  Veöreös Imre és 
 Sólyom Jenő előadásainak ismertetését is olvashatjuk. 
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az „egyháztársadalmi munka jegyében”. A második előadásban teológiatörténetet 
ado  elő, a harmadikban a lelkészi munka történetét dolgozta fel. A konferenciáról 
szóló beszámolóban az egyes témákhoz kapcsolódó eszmecsere ismertetésén túl 
már utalni kelle  arra, hogy „[a] múlt bűnei, mulasztásai is komoly beszélgetések 
és önvizsgálat tárgyát képezték. Az egész konferencia bizonyság volt arról, hogy 
Isten Lelke egyházunk megújhodását munkálja.”35 Tehát az egyháztársadalmi 
munka, az ébresztés és a közösségépítés nem lényeges. Az élénk eszmecsere és 
az előadások egyszerre adtak magas szintű igei és tág ölelésű hazai evangélikus 
távlatot, valamint külöldi kitekintést, ennek minden gyakorlati következményé-
vel. A  Lelkipásztor című folyóirat ekkor még szoros kapcsolatot ápolt az erdélyi 
magyarsággal. Ennek egyik jele a  Járosi Andorról készült megemlékezéssorozat, 
amelyet részben tőle származó anyagokból állíto ak össze, részben mások írtak.36

A konferencia befejezését követően az  Evangélikus Élet című hetilapon ke-
resztül az olvasók befolyásolását már a kezében tartó „új egyházi vezetés” 
elhatározta, hogy a konferenciák szervezését is felügyelete alá vonja. Az 1949. 
október 18–19-én tarto  konferencia volt az első, amelyet már teljes mértékben a 
feltörekvő „új vezetők” rendeztek. Az előadók személye biztosíto a az új hangot. 
Vető  Lajos,  Dezséry László,  Groó Gyula,  Koren Emil (1915–1998) és  Reök Iván 
szólalt öl a rendezvényen.37

Ezen a konferencián jelent meg először az a hang, amely később szinte minden 
hasonló megszólalásban visszaköszönt. Nevezetesen, hogy ami eddig volt, az 
teljesen rossz, és valami egészen újat kell kezdeni.  Groó Gyula A múlt, a jelen 
és a jövő egyháza című előadásában – félretéve a  MELE által rendeze  utolsó 
konferencia hatalmas eredményeit – többek közö  a következőket mondta: „A 
múlt egyházából hiányzo  az iránytű, a helyes teológia, s ez a hitbeli bizonyta-
lanság vi e félre az egyház politikáját is. […] A jelen egyházi légköréből hiányzik 
a megújulás, ami nagyon várható és esedékes le  volna. […] Jövő feladataink 
legelsője éppen ezért a múlt felszámolása elvi, tárgyi és személyi téren.” 38

Hogy senkinek ne legyenek kétségei, konkretizálta is a dolgot. Egyrészt 
megtámadta az ébredést, mondván, hogy az idetartozók „a belső kör teológiáját 
vallják, nem koncentrálnak a jelenre”. Másrészt bírálta az általa „konzervatív 
egyházi rétegnek” neveze  csoportot, amelyről azt mondta, hogy „Róma felé 
irányuló szimpátiát mutat”. A  Groó által megütö  hang jellemezte Vető  Lajos 
megszólalását is. Ő Mai teológiai problémák címmel arról szólt, hogy az egyház-
nak „ a külső világ szemszögéből” felmerülő kérdésekre kell elsősorban teológiai 

 35 Uo. 
 36 Lelkipásztor, 1949. szeptember–október, 435–488. o.  Veöreös Imre,  Túróczy Zoltán,  Járosi Andorné, 
 Benczúr László,  Reményik Sándor,  Deák Ödön,  Kovács László,  Tavaszy Sándor,  Makkai Sándor, 
 Karner Károly,  Imre Lajos,  Kádár Imre,  Groó Gyula,  Kiss Béla,  Koren Emil az egyes cikkek szerzői. 
 37  O 1949b. A XVI. évfolyam tulajdonképpen XIV. évfolyam.
 38 Uo. 
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választ adni. A hit és tudomány kutatásának egymás melle  kell futnia.  Koren 
Emil Az evangelizáció új útjai című előadásában az evangélizációs igehirdetések-
ben eddig központi helyet elfoglaló megtérésre történő hívás helye  „az igével 
való ébresztő szolgálat szélesebb horizontú megszólalásait” sürge e.  O lyk 
Ernő – a konferenciáról szóló tudósítás szerzője – örömmel közölte, hogy az 
ébredési vonal jelen lévő képviselői elismerték hibáikat, és kijelente ék: „A te-
ológiai segítséget éppen azoktól várják […], akik nincsenek bent a lelki munka 
rajtvonalában.”39  Reök Iván egyetemes felügyelő Mit akarunk? – Reformációt! 
Haladást! címmel mondta el a véleményét. Eszerint: „Isten azzal fi gyelmezteti 
a keresztyénséget, hogy az evangélium szociális tanításait a marxizmussal 
valósítja meg. […] Mindezt azzal a bűnbána al kell tudomásul vennünk, hogy a 
történelemvezető Isten ítéletet hajt végre övéi fele . Álljunk a mellé a szociális 
igazság mellé, amelyet oly sokáig igyekeze  hátráltatni az Isten akarata iránt 
engedetlen keresztyénség.”40 A konferencia utolsó előadójaként  Dezséry László 
A szocialista fejlődés kihatásai az egyház életére címet adta hozzászólásának.

A további konferenciák már mind hasonló tartalommal folytak. Egészen 
1956 novemberéig ennek a mondanivalónak a különböző változatait hallha ák 
a lelkészek. Az egyházi sajtó is teljes mértékben átállt ennek az új, „haladó” 
irányvonalnak a szolgálatába.

Laikusképzés

Először 1948 nyarán, majd ezt követően 1949. augusztus 10-én valósult meg az 
a régen dédelgete  elképzelés, hogy egyházi munkások számára úgyneveze  
laikusképzést indítsanak. Az elsőt a budapesti evangélikus leányo honban, a má-
sodikat már az egyetemes egyház Luther Márton Missziói Intézetében tarto ák. 
Mind a két tanfolyamot – de különösképpen a másodikat – az jellemezte, hogy 
azokon már ekkor a magát később „haladónak” kinevező egyházi csoport tagjai 
töltö ék be a vezető szerepeket.  Muncz Frigyes,  Groó Gyula,  Dezséry László és 
 Koren Emil ve ek részt a tanfolyam irányításában. Ugyanakkor – érdekes módon 
– a tanfolyamot az „egyházi ébredés” érdekében végze  munkaként kívánták pro-
pagálni.  Dezséry László egyenesen azt hangsúlyozta: „…a laikus képzés [sic!] az 
egyházi ébredésre támaszkodik, a felébredt lelkeket akarja hitében és ismeretében 
elmélyíteni, hogy gyakorlati szolgálatra képesek legyenek, s hogy az ébredés, az 
evangelizációk gyümölcseit a gyülekezeti munka és élet takaríthassa be.”41 Az 
evangélizátor szerepét  Koren Emil töltö e be. Az előadások mind a Biblia körül 

 39 Uo. 
 40 Uo. 
 41 D 1949b.
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forogtak. A második tanfolyam több mint két hétig tarto . Tervezték, hogy a 
következőkben egyfelől a kántorképzés dolgán segítenek, másfelől a különböző 
gyülekezeti munkaágakat veszik fi gyelembe. Ennek megfelelően nők és férfi ak 
számára olyan tanfolyamokat hirde ek, amelyek a gyermek-, az i úsági, illetve 
a diakóniai munkában való elmélyedést kívánták szolgálni. Külön közös püspöki 
körlevélben hívták fel a fi gyelmet ezekre a tanfolyamokra, egyben bejelente ék 
a  Luther Márton Intézet nevű tanulmányi központ létesítését. December 1-jén 
volt a felvételi vizsga. Tizennégy személyt ve ek fel, nyolc vidékit, különféle 
képze ségű és képességű személyeket.42 Ezekből a laikuskonferenciákból már 
teljesen kizárták a jó evangélikus teológusokat. Az ébredést pedig a saját szájízük 
szerint próbálták megváltoztatni, majd az egyház életébe beépíteni. 

A hi udományi fakultáson és az  Evangélikus 
Teológiai Akadémián kialakult állapotok

A Sopronban működő hi udományi fakultás, illetve a belőle az Elnöki Tanács 
1950. évi 23. törvényerejű rendeletével kreált  Evangélikus Teológiai Akadémia 
( ETA) sorsáról Ordass az emlékiratainak elbeszélő részében írt. Ez a törvényi 
szabályozás azt jelente e, hogy a teológiák mint oktatási intézmények meg-
szűnnek az állami egyetemek kebelén belül működni, és visszakerülnek az illető 
felekezetek kötelékébe.43 A rendelet lehetővé te e, hogy az állam a teológia 
könyvtárából eltulajdonítsa a régi magyar anyagot, unikumokat és különböző 
tudományos műveket, mégpedig minden ellenszolgáltatás nélkül. Az intézkedés 
7. pontja felháborító módon egyenesen így rendelkeze : „A Magyar Népköz-
társaság bérbe adja a Magyarországi Evangélikus Egyháznak havi 500 forintért 
[…] azt az épületet, amelyet a volt Teológiai Fakultás jelenleg is használ.”44 E ől 
kezdve hívták az új intézményt  Evangélikus Teológiai Akadémiának. A Ma-
gyarországi Evangélikus Egyház tehát egy ideig bérleti díjat fi zete  a magyar 
államnak a saját épületéért. A problémák azonban már a törvényerejű rendelet 
kibocsátását megelőzően elkezdődtek. 1949-ben „elérték a teológiát is az egy-
házpolitikai harcok hullámai”.45 A teológián addig egymással vitatkozva, de 
aránylag békességben éltek a lutheri teológia és az ébredés képviselői. Rajtuk 
kívül jelen voltak – nagyon csekély létszámban – az úgyneveze  hívő libera-
lizmus képviselői is, akik  Ferdinánd Istvánt tarto ák mesterüknek. E melle  

 42 Evangélikus Élet, XVI. évf. 43. sz. 1949. október 30. 5. o. 
 43 O 1985, 391. o. 
 44 MOL XIX-a-21 1. d. A rendelet szövege. 
 45 S 1992, 114. o.
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a három csoport melle  megjelent egy negyedik is. Ennek tagjai egyszerre 
tarto ak kapcsolatot a teológiát a saját képükre átformálni akaró új egyházi 
vezetőkkel és azok segítőivel, ugyanakkor a  VKM-ben dolgozó baloldali elkötele-
ze ségű személyekkel is. Eleinte olyan kérdéseket tárgyaltak, hogy belépjenek-e 
a fakultás hallgatói a  Magyar Egyetemi és Főiskolai Egyesületek Szövetségébe 
(MEFESZ). Később ennek ürügyén néhány ember már arra törekede , hogy 
olyan „közjogi hatalmat” kaparintsanak meg, amelynek segítségével befolyásol-
hatják nemcsak a tanítás tartalmi részét és az egyes tanárok helyzetét, hanem 
a fakultás egész életét is.46

Ez a  Szeberényi Tamás,  Hajnal László,  Rédey [Röder] Pál,  Boczor Mihály 
és mások által képviselt negyedik csoport több oldalról kapo  támogatást. A 
már említe   VKM-köröktől, a teológián pedig a tanárok közül tudatosan  Pálfy 
Miklóstól, teljes jóhiszeműséggel  Ferdinánd Istvántól. Támogatóiként azután 
időnként megjelent a teológián  O lyk Ernő,  Groó Gyula,  Dezséry László, akik 
a fenti fi atalokat és társaikat az „általános megújulás” önmagában pozitívnak 
ható jelszavával kívánták manipulálni, és őket a „haladó” körök szolgálatába 
állítani. 1949 májusában  Reök Iván és  Groó Gyula meglátoga  a fakultást, és 
akkor néhány teológusnak nagyon tetsze ek az általuk hangoztato  tervek. 
„Nagyon mélyen meglá uk, hogy ebben is […] minden személyes kérdés. A lel-
készképzés személyi tényezőinek kell megújulnia, professzoroknak éppúgy, 
mint hallgatóknak”47 – írta erről az  Evangélikus Élet egyik cikkének szerzője. 
A teológushallgatók közö  – az oktatást és a tanári kart egyaránt érintő ügyek-
ben – kirobbant „lázadást” a fenti hallgatók, valamint belső és külső segítőik 
ügyesen manipulálták.  Deák János professzor ennek a harcnak le  az egyik 
nagy áldozata.48  Budaker Oszkár (1896–1952) teológiai tanárt, o honigazgatót 
viszont a saját meggyőződésének kimondása mia  meneszte ék. „…amikor 
híre jö , hogy Ordass püspököt bebörtönözték, nem rejte e el felháborodását. 
Keserűen sóhajto  fel: »Micsoda világ ez, ahol ilyen ember börtönbe kerül⁈ «”49 

Az 1949–50-es tanév megnyitóján  Reök Iván is megjelent. Akkor annak 
örvendeze , hogy „[e]z a hi udományi fakultás bele van ágyazva és bele van 
építve a tudományegyetembe […], az állam minden erejével, anyagi és erkölcsi 
védelmével e mögö  a fakultás mögö  áll”.50 Az Elnöki Tanács rendeletének 
hatálybalépését követően viszont annak örült, hogy a teológia kikerült az 
egyetemi fakultások kötelekéből, mert így lesz igazán az egyház intézményévé. 

 46 S 1992, 123–208. o. 
 47 Az egyik cikk „Ha” aláírással jelent meg. A teológusok örülnek a reformoknak. Evangélikus 
Élet, XIV. évf. 22. sz. 1949. június 4. 2. o.  R 1949. 
 48 O 1996, 73–80. o. 
 49 Z 2000, 124. o. 
 50 Megnyito ák a soproni evangélikus teológia 1949/50. tanévét. Evangélikus Élet, XVI. évf. 40. 
sz. 1949. október 9. 1. o. 
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1951–52-ben az  ETA-t Budapestre költözte ék, és ezzel megnyílt az út a  VKM 
egy részét leváltó, 1951 májusában alakult  Állami Egyházügyi Hivatal ( ÁEH), 
illetve az egyházvezetői ellenőrzés számára. 

Az 1952-es zsinat és annak következményei

Az 1948-as – az államhatalommal megkötö  egyezményt megszavazó – zsinat 
folytatásaként 1952-ben ismét összeült az evangélikus egyház legfőbb törvény-
hozó testülete. Ordass erről a következőket írta: „…a zsinatozás folyamata ala  
robbantást támaszto ak.”51 A  Vető– Dezséry-vonalra és annak kiszolgálóira 
gondolt. Annak ellenére, hogy Ordass nem ismerhe e az  ÁEH irányába történő 
egyházi mozgásokat, mégis zseniálisan érze  rá a történtekre. Mert i  való-
ban robbanásszerűen következtek be az események. Az eredeti forgatókönyv 
szerint a területrendezés „csak” egy le  volna a megtárgyalásra kerülő dolgok 
közül. Az, hogy végül a legvégzetesebb következményekkel járó döntése le  
a zsinatnak, több tényező együ es hatásának következménye. Ezek közül az 
egyik az 1950-től egyre világosabbá váló elválás az ébredés vonala és a magu-
kat „haladóknak” nevező csoportok közö . Másfelől kelle  egy bejelentő és 
az ő jelentése, amelyben egészen sajátos interpretációban jelent meg a fenti 
elválás következtében előállt belső egyházi helyzet. Végül kelle  az akkor még 
az ügyeket rendkívül kapkodva, olykor fejveszte en intéző  ÁEH-magatartás. 
A jelentés következtében ezek az  ÁEH-s tisztviselők olyan mértékben ijedtek 
be, hogy nemcsak a püspöki kar egy részét válto ák le, hanem egy üst ala  
eltávolíto ák az általuk kreált és odate , de már valamilyen okból számukra 
kellemetlenné vált egyetemes felügyelőt is.

A bejelentő –  O lyk Ernő – több bejelentése alapján készült feljegyzés arról 
szól, hogy a zsinaton világossá vált:  Dezséry ellenében  Reök, illetve a  Túróczy–
 Szabó-vonal kívánja az eseményeket meghatározni. A probléma, amelyről 
szó ese , az egyetemes felügyelői és az egyetemes főtitkári tisztség, illetve az 
egyetemes iroda esetleges megszüntetésével kapcsolatos terv.  Dezséry a meg-
szüntetés melle  lobbizo . Előzőleg a három püspök és az egyetemes felügyelő a 
támogatásáról biztosíto a   Dezséryt, azonban a szavazásoknál szembefordultak 
vele. „A jobboldal –  Reök vezetésével – azzal tetőzte be a tevékenységét, hogy 
önmagukat az államhoz hűnek mutatják, és az  Egyházügyi Hivatal felé komp-
romi álni akarják  Vetőt,  Dezséryt. Ugyanekkor ellenkező előjellel a hívek felé 
is le akarják járatni  Vetőt,  Dezséryt és a többi »haladó« elemet”52 – olvasható a 

 51 O 1985, 392. o.
 52 Feljegyzés  O lyk Ernő bejelentései alapján. 1952. február 6. MOL  ÁEH Elnöki iratok XIX-A-
21-a 2. d. 30/1952. sz. irat. 1. o. 
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feljegyzésben. Kétségtelen tény, hogy az 1950. évet követően a  Túróczy– Szabó-
vonal egyfajta taktikázásba kezde . Ugyanis Ordass kiesése után az egyházi 
közvélemény nagy része tőlük várta, hogy a  Vető– Dezséry-vonallal szemben 
védjék az egyházi érdekeket: „Az általános vélemény […] az volt, hogy  Dezséry 
a javaslatával a kommunistáknak akart hatalmat adni az egyház fele …”53 Az 
 O lyk-jelentésnek az az állítása, hogy  Reök Iván azokhoz csatlakozo  volna, 
akik a  Vető– Dezséry-vonallal szemben az egyház kiszolgáltato ságának mér-
séklését szere ék volna elérni, egyszerűen képtelenség. Az egyházi „jobboldal” 
vezetőjeként való említése szintén. Annyi bizonyos, hogy az ébredés vezetői 
azzal, hogy a teológiát nem végze   Reök Ivánt kritikátlanul engedték prédikálni 
és minden egyházi kérdéshez hozzászólni, a tévedés bűnébe estek. Azzal pedig, 
hogy soha semmiféle korlátot nem állíto ak a szolgálata elé, lényegében egy-
házellenes szellemet szabadíto ak rá az evangélikusságra.  Reök annyira nem 
foglalkozo  evangélikus teológiával, hogy beiktatása elő  olvasta el életében 
először az Ágostai hitvallást és a S malkaldeni cikkeket, valamint  Prőhle Károly 
(1875–1961) 1948-ban A hit világa címmel megjelent dogmatikáját. Azt mondta 
ugyan magáról, hogy ő mindezt vallja, de minden megnyilvánulása azt mu-
ta a, hogy sem a hit, sem az egyház, sem az állam és az egyház viszonyának 
kérdéseiben nem állt evangélikus teológiai alapon. Ez végzetesnek bizonyult 
az egyház szempontjából. Azonban ez a tény  Dezséryéket – akik maguk sem 
voltak jól „megtalpalt” evangélikus teológusok – egy ideig nem zavarta.54

Az  O lyk bejelentésein alapuló említe  feljegyzés következménye az le , 
hogy az  ÁEH azonnali hatállyal megszabadult nemcsak  Reök Ivántól, hanem 
 Túróczy Zoltán és  Szabó József püspököktől is.  Reök maga ment be az  ÁEH-ba, 
ahol 1952. február 6-án azonnali hatállyal utasíto ák a lemondásra. A lemondás 
okaként szakmai és közéleti elfoglaltságát adták meg.  Túróczy Zoltán ugyan-
azon a napon mondo  le zsinati elnöki megbízásáról, majd négy nappal később 
püspöki tisztségéről.  Szabó József esetében hozzájárultak a balassagyarmati 
lelkészi állásban történő megmaradásához, viszont püspöki tisztségéből neki 
is távoznia kelle .  Mihályfi  Ernő le  a következő egyetemes felügyelő, aki 
szintén állami nyomásra került hivatalába.  Túróczy és  Szabó esetében az  ÁEH 
azt hozta fel okként, hogy mindke en elveszte ék az államhatalom bizalmát.55

Mire 1952 májusában megszavazták a négy egyházkerület helye  a ke ő lét-
rehozását, akkorra a Tiszai és a Dunáninneni Egyházkerület már püspök nélkül 
működö . A megmaradt két püspököt,  Vető Lajost és  Dezséry Lászlót ülte ék 
be az újonnan kreált két új egyházkerületbe, amelyek az Északi és Déli Evangé-
likus Egyházkerület elnevezést kapták. Mindezt „a gyülekezetek megkérdezése 

 53 Uo.
 54  G 1949. 
 55  Túróczy és  Szabó József menesztéséről. EOL EET J. 1952. február 9. 
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nélkül”. Az új „püspököknek” – Ordass szavaival élve – „…soha nem láto  és 
nem hallo  diktatórikus hatalma volt. A diktálást – persze – a »püspökök« öl-
használásával az  ÁEH végezte.”56 Ordass soha nem tekinte e legitim egyházi 
vezetőnek  Vető Lajost és  Dezséry Lászlót, hiszen nem szabad püspökválasztás 
eredményeként kerültek hivatalukba. A területrendezést követően szintén állami 
önkény nyomán – újraválasztás nélkül – maradha ak püspöki hivatalukban. 

 Dezséry püspökké „kreálásának” története

 Pünkösti Árpád, a  Rákosi-korszak egyik szakavato  ismerője a következő ada-
lékot szolgáltatja  Dezséry püspökké választásának körülményeihez. 1950 tava-
szán,  Darvas József bányai egyházkerületi felügyelővé történő megválasztatása 
után  Rákosi Mátyás szokásos cédulái egyikén a következőt írta  Péter Gábornak: 
„Gondoskodjanak arról, hogy  Dezséryt megválasszák, úgy, ahogy ez  Darvas 
megválasztásánál történt.”57

 Dezséry – akit előzőleg Bieleknek hívtak – nagy utat te  meg addig, amíg 
odáig juto , hogy maga  Rákosi Mátyás javasolta őt püspöknek. Finoman szólva 
éppen az ellenkező oldalról érkeze . A zsidótörvények idején tele voltak az egy-
házi lapok  Dezséry irredenta, antiszemita és fajvédő cikkeivel.58 1945 után erre 
való tekinte el ezekben a kérdésekben neki nem kelle  nyilatkoznia. Helye e 
 Groó Gyula és  Benczúr László foglalkozo  bőségesen ezzel a témával. 1945 
után történt egy beszélgetés közte és a megfelelő kommunista szervek közö . 
Ezt követően indult el a karrierje felfelé, és a jó képességű, kitűnő szervezői 
ado ságokkal megáldo  ember egyre több lehetőséget kapo  az egyház ügyeibe 
vezetői szinten történő beleszólásra. Ugyanígy a külöldi kapcsolatok terén is 
előretört. Megbízói Ordass helyére szánták, ez azonban végül nem valósult meg. 
Parókusi lelkészkörbe Óbudára már azért helyezték, mert az egyházi törvények 
alapján csak így lehete  esélye a püspöki cím elnyerésére. A gyülekezet lel-
készválasztási jogát egyszerűen semmibe ve ék.59

Hogy teljesen biztosak legyenek a megválasztásában, először is egyedül őt je-
lölték a tisztségre. Másodszor a püspökválasztás minden mozzanatáról, az ezzel 
kapcsolatos feladatokról egészen az egyházmegyék, illetve a gyülekezetek szint-
jéig állandóan beszámoltak a BM szerveinek. A püspökválasztás levezénylője 

 56 O 1985, 392. o. 
 57 P 1996, 344. o.
 58 Lásd az  Evangélikus Élet, a  Dunántúli Harangszó és a  Belmissziói munkaprogram megfelelő 
írásait 1938–1944 közö . Még a szigorúan egyházi témájú munkájába is bekerült ugyanez a 
hang. Vö.  D 1942, 114. o.  Dezséry antiszemitizmusáról i .  Fasang Árpád ado  be jelentős 
dokumentációt az Evangélikus Országos Levéltárba.
 59 B 1995, 72–75. o. 
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 Darvas József, a Bányai Egyházkerület – hasonló praktikákkal megválaszto  
– felügyelője le .  Darvas 1950. május 4-én részletes jelentést küldö  a püspök-
választás előkészületeiről, mellékelte az egyházkerület egyházmegyéinek és 
gyülekezeteinek listáját, a gyülekezeteket is beleértve, és javasolta, hogy a helyi 
hatóságok „megfelelő formában tudomására hozzák az egyházközségeknek, 
hogy  Dezséry megválasztása iránt az államhatalom is érdeklődik”. Azért, hogy 
a dolog mégse legyen túl feltűnő,  Darvas hozzáte e: „Az államhatalomnak az 
ilyenfajta segítsége a püspökválasztásnál – véleményünk szerint [azaz  Darvas 
véleménye szerint] csak érdeklődés formájában nyilvánuljon meg, illetve a helyi 
hatóságok fejezzék ki reményüket az iránt, hogy az egyházközségek elfogadják 
az egyházkerületi Elnökség [sic!] ajánlását.”60

A  Darvas-féle feljegyzést követően elrendelték, hogy az alispánok látogassák 
végig az espereseket, ezt követően a járási főjegyzőket és polgármestereket, 
illetve az érdekelt egyházközségeket. Minden beszélgetésről feljegyzést kelle  
készíteni, majd az eredményt járásonként összesítve  Igaz Sándornak Budapest-
re kelle  elküldeni. „Minden lelkésszel beszélni kell”61 – adta ki az utasítást a 
névtelen feljegyzés készítője.

A beérkeze  jelentések azt mutatják, hogy a megbízo ak jól végezték fel-
adatukat. Így a lelkészek többsége a megfélemlíte ség olyan állapotába juto , 
hogy kritikátlanul eleget te ek a feléjük irányuló elvárásoknak. Akadtak ugyan 
renitenskedők, azonban ezek megdolgozása is megtörtént. Például a szarvasi 
gyülekezetből azt jelente ék, hogy  Bártfai-Kelló Gusztávot – akit éppen az 
Ordass-ügyben tanúsíto  magatartása mia  üggeszte ek fel – eltávolíto ák a 
városból. A képviselőtestület pedig kezelésbe ve e a hivatalos jelöl el szembeni 
álláspontot képviselőket. Mint mondták: „…el akarják kerülni, hogy Szarvas 
ismét helytelen ellenzékieskedést tanúsítson, mint  Rökk [sic!] Iván és  Darvas 
József megválasztásakor.”62 Ugyanebben a jelentésben történt utalás arra, hogy 
 Dezséry jobboldali beállíto ságú, és ezt külöldön is hangoztatja. Az is kiderült, 
hogy az erre hivatkozó Arad-Békés megyei esperes,  Rohály Mihály – akinek 
a nevét a jelentésben Romhánynak írták – ezt a véleményét közölte  Darvas 
Józseff el és  Kemény Lajossal is. Ők azonban  Dezséry melle  foglaltak állást. 
A Bács-Kiskun megyei alispán,  Kulcsár Jenő jelentéséből az derült ki, hogy 
 Dezsérynek még a nevét sem írták le helyesen. Szakadatlanul Dezsirinek titu-
lálták. A kecskeméti egyház lelkésze,  Friedrich Lajos (1907–1966)  Szelepcsényi 
Imre polgármester társaságában „boldogan újságolta, hogy Dezsiri [sic!] László a 
legjobb barátja, így feltétlen őrá fognak szavazni”.63 A Csongrád megyei alispán, 

 60  Darvas József feljegyzése a püspökválasztással kapcsolatban. MOL XIX-B-1-9-0206/7/1950. 1. o. 
 61 Névtelen feljegyzés a püspökválasztással kapcsolatban. MOL XIX-B-1-9-0206/8/1950. 
 62  Szabó János alispán jelentése a Békés megyei helyzetről. 1950. május 13. MOL XIX-B-
1- 9-0206/4/1950. 1. o.
 63  Kulcsár Jenő alispán jelentése a Bács-Kiskun megyei helyzetről. MOL B-1-9-0206/5/1950. 1. o. 
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 Horváth József, miután közölte, hogy általános vélemény az, hogy „Dezséri” meg 
lesz választva, a következőket írta: „A papoknál az a felfogás, hogy az egyház 
vezetőemberei jól tudják, hogy ki legyen a püspök és miért legyen épen [sic!] 
az a püspök és ezt helyesnek találják és megtámogatják.”64

Az alispánok, illetve munkatársaik  Dezséry megválasztása érdekében te  
látogatásainak le  azonban az államhatalom számára egy kellemetlen hozadéka. 
Nevezetesen, hogy a lelkészek egy része – miután megígérte, hogy  Dezséryre 
fognak szavazni – elmondta az egyház sérelmeit. Templomrenoválások en-
gedélyezéséhez kértek segítséget, panaszkodtak az egyházi adó fi zetésének 
nehézségei mia , és felmerült egy különös panasz is: „…a rendesnél jóval na-
gyobb a katolikus egyházba átlépőknek a száma, különösen ha szembeállítjuk 
a katolikus egyházból átlépe eket az evangélikus egyházból átlépők számával. 
Ez a reakció működésének az eredménye.”65

Ilyen előkészületek után a püspökválasztás eredménye nem okozo  meglepe-
tést senkinek. Csak az okozgato  meglepetést, hogy minden igyekezet ellenére 
22 ellenszavazat és jelentős mennyiségű érvénytelen szavazat is érkeze . Kilenc 
gyülekezet pedig egyáltalán nem szavazo .66

Mivel a választások során előkerült  Dezséry jobboldali múltja, a püspöki 
székfoglalóban nyíltan beszélt erről a korábbi viszonyulásáról: „Személyesen, 
nyilvánosan, szóban és írásban megvallo am Isten elő  és mindazok elő , akik 
bűneimről tudha ak, mindazt, amit Isten igéjéből olyannak ismertem fel, mint 
ami nemzeti összeomlásunkhoz a nácikorszakban hozzájárult.”67 Pálfordulását 
követően a neofi ták buzgalmával kritikátlanul munkálkodo  azon, hogy az 
egyház minden dolgát a kommunistákkal való jó viszonynak rendelje alá. Emia  
sok bírálatot is kapo . Ezekre így reagált: „Szoktak minket vádolni azzal, hogy 
ezzel a mai magyar állammal éppúgy összeötvöződünk, mint a keresztyén 
Magyarország államával. Ezeknek a bírálóinknak nem késünk megmondani, 
hogy igenis erkölcsi különbséget érzünk a nácizmus és a szocializmus állama 
közö  ez utóbbi javára és az állam felé, mely most immár a sokak igazságát 
keresi, rokonszenvvel viseltetünk.”68

A püspöki székfoglaló legváratlanabb megnyilatkozásaként értékelhető a 
nyugati keresztyénséghez való viszonyt illető rendkívül kemény kritika. Aki 
ismerte  Dezséry külölddel kapcsolatos korábbi magatartását, az csodálkozo  

 64  Horváth József alispán jelentése a Csongrád megyei helyzetről. MOL XIX-B-1-a-0206/3/1950. 1. o. 
 65  Kiss György jelentése a püspökválasztás előkészületeiről. MOL XIX-B-1-a-0206/1950. 1. o. 
 66 A többi adatot lásd:  Dezséry Lászlót választo ák meg bányakerületi püspöknek. Evangélikus 
Élet, XV. évf. 25. sz. 1950. június 18. 3. o. A püspökiktatásról lásd: Felszentelték  Dezséry László 
püspököt. Evangélikus Élet, XV. évf. 27. sz. 1950. július 2. 1–3. o. 
 67  Dezséry László püspöki székfoglalójából. 1950. június 27. Evangélikus Élet, XV. évf. 25. sz. 1950. 
július 2. 2. o. 
 68 Uo.
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ezen a változáson. A székfoglaló beszéd foglalkozo  a segélyek elapadásával, 
amelynek okát abban lá a, hogy „…egyházunk nyíltan megmondo a, hogy nem 
óhajt ellenállásba menni saját népe államával szemben. […] Úgy látszik, hogy 
egyszerű hívő nyugati emberek adományaitól a  Lutheránus Világszövetség azt a 
sikert várta, hogy a nyugati eszmék védelmezésére vagy szolgálatára tud általa 
megmozgatni minket.”69  Dezséry azt is kifogásolta, hogy az  LVSZ „mindinkább 
megszűnik velünk és rólunk egyházi módon és teológiai alapvetéssel beszélgetni, 
s mindinkább úgy mutatkozik, mintha tanácsoló testvér helye  fele esünk vagy 
ítélő bíránk lehetne”.70 Az  LVSZ és az MEE kapcsolatát megterhelik a keleti és a 
nyugati blokk közö i politikai feszültségek.  Dezséry szerint a hazai evangélikus 
vezetők ebbe nem mennek bele, mert az állam és az egyház kapcsolata nem 
arra való, hogy „ügyeinket, problémáinkat és esetleg nehézségeinket a nyugati 
politikai propaganda használja fel”.71 Ezek a kijelentések előrevetíte ék, hogy az 
 ÁEH  Dezséryt nem fogja a nyugati külöldi kapcsolatok ápolására felhasználni.

Ordass Lajos nem ismerte részletesen  Dezséry megválasztásának körülmé-
nyeit. Azonban azt tudta magáról, hogy ő a legitim püspök.  Dezséry ezért csak 
de facto, nem de jure püspök lehete . Ezt a véleményét azonban nem  Dezséry 
elő , hanem 1956 nyarán az  ÁEH megfelelő szervei elő  mondta ki. Amit 
1952 májusától  Dezsérytől és  Vetőtől, valamint a laikus egyházi vezetőktől 
elvárt volna, az volt, hogy az egyház érdekeit képviseljék mindig és minden 
körülmények közö . Ebben a várakozásában azonban csalódo . Ezt Ordass 
kemény szavakkal, világosan meg is mondta  Dezsérynek: „Egy eredményt kész 
vagyok elismerni. Azt az egyet kétségtelenül elértétek, hogy az evangélikus 
egyháztagok egyház- és hithűségét alaposan megrendíte étek. Soha ebben az 
országban olyan rokonszenv nem volt a protestánsok közö  a katolicizmus 
irányában, mint amilyen rokonszenv ma van. Ti evangélikus egyházunkat 
szinte hódolati szőnyegként kiteríte étek a katolicizmus lábai elé.”72 Ordass i  
arra célzo , hogy a katolikus egyház tovább ellenállt a pártállami követelé-
seknek, és bár az 1950-ben megkötö  egyezményük óta ők is sokat idomultak, 
még mindig hitelesebben képviselték a saját „portékájukat”, mint a protestáns 
egyházi vezetők a magukét.

 69 Uo. 3. o. 
 70 Uo.
 71 Uo.
 72 O 1985, 478. o. 
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AZ EGYHÁZI VILÁGSZERVEZETEK 
SEGÉLYKAPCSOLATA AZ EVANGÉLIKUS 
EGYHÁZ AKKORI VEZETŐIVEL

A  Dezséryvel 1956. június 18-án az evangélikus egyház helyzetéről folytato  
eszmecsere során Ordass a diakonisszaegyesület megszüntetését, illetve az 
egyházi szeretetszolgálat ellehetetlenítését fájlalta leginkább. Ez volt az a pont, 
ahol az 1952-es területrendezésig, majd azt követően 1956-ig a legtöbb probléma 
adódo . Az Ordass-pert követően ugyanis teljes mértékben megszűnt a külöl-
di segélyek küldése. Mind az  LVSZ, mind az  EVT, mind az egyes evangélikus 
tagegyházak egy időre elzárkóztak a segélyek további küldésétől.

Ezen a helyzeten próbált változtatni  Vető Lajos püspök és  Reök Iván egyete-
mes felügyelő akkor, amikor 1949 júliusában Gen e utaztak, hogy bemutatkozó 
látogatást tegyenek az  LVSZ és az  EVT vezetőinél.  Vető püspök elutazása elő  
világosan kimondta, hogy a látogatás tervei közö  szerepel az is, hogy „a másfél 
év óta befagyo  segélyforrások felszabadítása ügyében igyekszünk lépéseket 
tenni, amire a püspökök s az egyház vezetősége felhatalmazást is ado ”.1  Reök 
Iván még nagyobb távlatokban gondolkodo  a genfi  utazás kapcsán: „Utam 
legfontosabb belső teendőjét abban látom, hogy igyekezzek kiigazítani a ma-
gyarországi evangélikus egyházról kint kialakult helytelen, egyoldalú és hamis 
képet. Nem látom nehéz feladatnak, mert jószándékú embereket nem nehéz 
meggyőzni. Persze a rosszindulat ellen meddő minden erőfeszítés, de bízom 
abban, hogy ilyennel nem lesz dolgom.”2

A Svájcból történő hazatérésüket követően mind a ke en szuperlatívuszokban 
beszéltek az o ani tapasztalatokról és az általuk elért eredményekről. Azonban 
aki tudo  a sorok közö  olvasni, az azonnal rájöhete , hogy a két egyházi ve-
zető útja nem volt diadalmenet. Tulajdonképpen az derült ki, hogy nem sikerült 

 1 Az evangélikus egyház vezetői Svájcban. Evangélikus Élet, XIV. évf. 28. sz. 1949. július 16. 1. o.
 2 Uo. 
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elfogadtatni a saját álláspontjukat.  Reök Ivánnak ki kelle  mondania: „…külöldi 
protestáns testvéreinkben hamis kép gyökeredze  meg a magyar evangélikus 
egyház helyzetéről.”3 Szerinte ezért nem tudják értékelni az új egyházi vezetők 
által megte  erőfeszítéseket. Az egyetemes felügyelő próbálta meggyőzni a 
genfi eket arról, hogy ez az „új út” szakítást jelente  a  Mindszenty bíboros által 
képviselt sérelmi politikával, ugyanígy ennek evangélikus lecsapódásaival is. 
Ez utóbbinál  Reök Ordass Lajosra, munkatársaira és az ő egyházpolitikájukra 
gondolt. Olyannak állíto a be őket, mint akik „nem lá ák be a katolikus egy-
házpolitikával való teljes szembefordulás szükségességét”.4

Ami a  Vető Lajos által tapasztaltakat illeti, ő óriási dolognak tarto a, hogy 
tárgyalha ak  Michelfelderrel, Paul  Empie-vel, Stewart  Hermannal, az  EVT-ben 
pedig  Josephsonnal. A segélyekkel kapcsolatosan a következőket nyilatkozta: 
„…sok érdekes és meglepő dolgot tudha unk meg, a felszabadulás után Ma-
gyarországra érkeze  nyugati segély dolgairól, ezekről [sic!] azonban csak 
később tudunk a nyilvánosság elé lépni.”5 Ígéretet kaptak 60-80 vagy 100 ezer 
dollár segélyre az  LVSZ-től. Elmondta azt is, hogy még nem ismeretes az ame-
rikai és nyugati lutheránus gyülekezetek gyűjtésének végeredménye. Arról is 
beszélt, hogy  Michelfelder,  Empie és  Dietrich Magyarországra fog látogatni. 
Sőt olyannyira sikeresnek mondható az útjuk, hogy mindke őjük számára egy 
svédországi meghívást helyeztek kilátásba.

Hogy ez a győzelmi jelentés nem volt annyira megalapozo , azt a későb-
biekben több tény igazolta. A két egyházi vezető nem kapo  hivatalos svéd 
meghívást. Az általuk beharangozo  nagy összegű segélyeket illetően pedig 
mindössze annyi történt, hogy 1949 decemberében bejelente ék, hogy az Egye-
temes Egyháztanács és a Magyarországi Egyetemes Egyháztanács Újjáépítési 
Bizo sága – mindke ő az Ökumenikus Tanácshoz tartozó tagegyházak egy-egy 
szerve – közvetítésével egyszer 4 653 Ft, egyszer pedig 10 865 Ft segély érkeze  
az evangélikus egyház számára. Ezt rászoruló lelkészek és hozzátartozóik javára 
oszto ák szét. A segély elnyeréséhez kérvényeket kelle  beküldeni.6

 Reök és  Vető látogatását követően, de még az 1949. decemberi kisebb összegű 
anyagi támogatás megérkezése elő  hivatalos kapcsolatfelvételt történt Genf 
részéről a segélyeket illetően.  Michelfelder  LVSZ-főtitkár 1949. augusztus 5-én 
levélben tájékozta a  Szabó József püspököt arról, hogy mindenfajta hivatalos 
segélyezés négy feltételhez kötö . Az első, hogy léteznie kell egy dollárszámlá-
nak, amelyre a pénz befut. A második, hogy meg kell szerezni a kormányzat 
engedélyét ahhoz, hogy az USA-beli evangélikus egyház adhasson segélyt az 

 3 Hazaérkeztek Svájcból az egyház kiküldö ei. Evangélikus Élet, XIV. évf. 30. sz. 1949. július 31. 1. o. 
 4 Uo. 2. o. 
 5 Uo.
 6 Felhívás szűkölködő lelkészekhez és hozzátartozóikhoz. Evangélikus Élet, XVI. évf. 48. sz. 1949. 
december 4. 1. o. 
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MEE-nek. A harmadik feltétel, hogy abban az esetben, ha az előzőek teljesül-
nek, az egyháznak pontos jelentést kell készítenie arról, hogy milyen célra, 
mekkora összegeket kér. Az utolsó kikötés pedig az volt, hogy egy amerikai 
bizo ságnak kell Magyarországra utaznia és megegyeznie az MEE-vel a segé-
lyeket illetően. A  Michelfelder-féle feltételeket a Magyarországi Evangélikus 
Egyház 1951 áprilisáig nem teljesíte e. Ugyanakkor azonban  Reök Iván és  Vető 
Lajos panaszlevelet írtak  Michelfelder főtitkárnak, aki viszont a levelet  Igor 
Bellának továbbíto a. Azonban  Reök és  Vető levelét megelőzően  Groó Gyula 
akkori egyetemes főtitkár aláírásával már megérkeze  az MEE segélykérelme 
is, amely 21 000 dollár értékben tartalmazo  kéréseket.7   Igor Bella válaszában 
felszólíto a az MEE vezetőit, hogy teljesítsék a fenti kikötéseket.8

Az újraindult levelezés nemcsak a nyilvánosság elő , hanem a kulisszák mö-
gö  is folyt.  Igor Bella a magyar ügyekben szakértőnek számító  Vajta Vilmoshoz 
fordult, hogy mit tegyenek a magyarok által benyújto  kérvénnyel. A  Groó-féle 
levélben intézmények részére kértek pénzt. A következők szerepeltek a listán: a 
 Luther Márton Intézet, a  Belmissziói Központ szerepét is vállaló Gyenesdiás és 
Fót, a soproni teológuso hon, a Kistarcsán, Budapesten, Győrben, Piliscsabán 
és Nyíregyházán található örego honok, végül pedig Révülöp mint egyházi 
nyaraló. A nyugdíjintézet is segélyre váró intézményként szerepelt. Továbbá 
a négy egyházkerületben dolgozó lelkészek közül nyolcnak motorkerékpárt és 
huszonhatnak segéd-motorkerékpárt igényeltek. Az egyház 400 lelkésze számára 
új Luther-kabáthoz szükséges ruhaanyagot is szere ek volna kapni.

 Vajta Vilmos válaszában a következőket írta: kockázatosnak tartja, hogy ek-
kora összegeket adjanak a magyarországi evangélikus egyházi vezetők kezébe. 
Helye e azt javasolná, hogy az intézményeknek küldjék a pénzt, méghozzá 
egyenként. A  Luther Márton Intézetnek nem kell 2 000 dollár, mert ezt az intéz-
ményt az egyházi vezetők felügyelik, és esetleg rossz irányt támogatnak vele. 
Ami a  Belmissziói Központot illeti, ez  Vajta ismeretei szerint nem is létezik. 
Valószínűleg a  Grünvalszky által vezete  egyetemes iroda neve húzódik meg a 
megjelölés mögö .  Vajta szerint ide semmit nem szabad küldeni. A gyenesdiási 
és fóti intézmények a múltban is és ma is jelentős munkát végeznek, úgyhogy 
ezeknek – az ő címükre – javasolja a kért összegek megküldését. Sopronban 
a teológusok alumneuma kapjon 2 000 dollárt a kért 1 000 dollár helye . Kis-
tarcsán, Budapesten, Győrben, Piliscsabán, Nyíregyházán a szereteto honok 
támogatásra szorulnak, a számukra kért összeget feltétlenül meg kell adni. 
Ugyanígy Révülöpnek mint egyházi üdülőnek is. Ami a lelkészek számára 
létesíte  nyugdíjaso hont illeti, erről  Vajta nem hallo . Ezért azt kérte, hogy 
erre ne adjanak pénzt addig, amíg meg nem győződtek róla, hogy az intézetet 

 7  Groó Gyula főtitikár levele  Michelfeldernek. 1951. április 6. CALWF WS III. 2. a. 1951–52. 
 8  Igor Bella levele  Reök Ivánnak. 1951. április 23. CALWF WS III. 2. a. 1951–52. 
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egyáltalán beindíto ák. A motorokat és segéd-motorkerékpárokat illetően  Vajta 
azt írta, hogy nagyon szükségesek. Azonban azt javasolja, hogy gyülekezetek és 
lelkészek konkrét kérései alapján lehetne egyenként ezek küldését felülvizsgálni 
és teljesíteni.9 A  Vajta-féle levél a négyszáz lelkész Luther-kabátja számára kül-
dendő ruhaanyag kérdésével nem foglalkozo .  Vajta Vilmost – amint a levelében 
utalt rá –  Leskó Béla segíte e abban, hogy a kérések ügyében tájékozódjék.

1951 júliusában az  LVSZ és annak amerikai bizo sága úgy döntö , hogy 
megpróbálja megkeresni azokat a lehetőségeket, amelyeken keresztül valamilyen 
hivatalos kapcsolatot sikerülhet kialakítani a magyar evangélikus egyházzal. 
Ennek az akciónak a Spiritual Reconstruction Hungary – azaz Magyarország lelki 
újjáépítése – nevet adták.

1953 augusztusában  Vető és  Dezséry püspökök újabb segélykérvényt ju at-
tak el Gen e, az  LVSZ segélyközpontjába, azonban ennek sem le  eredménye. 
Annál kevésbé, mert időközben már teljes gőzzel beindult és működö  az 
Ordass Lajos által titokban vezete  Pietro-akció. A helyzet tulajdonképpen csak 
Ordassnak az egyházi közéletbe történő visszatérése után rendeződö , amikor 
a Pietro-akció és az MEE felé irányuló, addig csak elviekben létező segélyakció 
egybeolvadt, majd az’56-os események nyomán hatalmas méretű segélyezéssé 
terebélyesede  ki.

Ami a  Vető– Dezséry-vonal magatartását ille e ezen a téren, az ő emberte-
lenségük tulajdonképpen a kommunista politikának a kegyetlensége volt az 
általuk „reakciósnak” kikiálto  személyekkel szemben. „Reakciós az, aki nem 
kommunista” – hangozta a  Révai József, a magyarországi kommunizmus első 
számú teoretikusa.  Vető és  Dezséry ezt a kijelentést az egyházon belüli reakcióra 
érte ék, és mindent megte ek belső egyházi ellenfeleik politikai úton történő 
megsemmisítésére. Tulajdonképpen ez lehete  az egyik fő oka annak, hogy az 
MEE Nyugatról a „hivatalos csatornákon” keresztül alig vagy egyáltalán nem 
kapo  segélyt. Viszont a nem hivatalos csatornákon keresztül sok ezer dollár 
jö  be a legnyomorultabbak megsegítésére. Természetesen voltak kivételek is, és 
a gyülekezetekben akadtak lelkészek, akik nem a hivatalos kurzushoz tarto ák 
magukat ezekben a kérdésekben. 

 9  Vajta Vilmos levele Igor Bellának. 1951. június 1. CALWF WS III. 2. a. 1951–52. 
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A nyugati egyházi világ, továbbá a két nagy egyházi világszervezet – az  LVSZ és 
az  EVT – részben hazai, részben pedig külöldön élő magyaroktól kapo  adatok 
alapján megbízható információkkal rendelkeze  mind a Magyarországi Evangé-
likus Egyház akkori helyzetéről, mind pedig Ordass Lajos és családja személyes 
körülményeinek alakulásáról. Utaltunk már arra a rendkívül élénk, szenvedé-
lyektől sem mentes hivatalos, illetve nem hivatalos levelezésre, amely ebben az 
időben az evangélikus egyház új vezetői, továbbá az  LVSZ és az  EVT közö  folyt.

A Magyarországra érkeze  külöldi egyházi vendégek közül többen is ki-
fejezték azt az igényüket, hogy találkozhassanak Ordass Lajossal. Az egyik 
ilyen személy például Paul  Gennrich, a német Gusztáv Adolf Gyámintézet 
akkori főtitkára. 1954. május 1-je és 7-e közö  járt Magyarországon. Amikor 
kifejezte azt a kérését, hogy szeretne Ordassal személyesen találkozni, mert 
át akarja neki adni  Lilje és  Meiser püspökök köszöntését, akkor  Vető Lajos 
püspök a következőt mondta: „Óh, a külöldiek mindig először Ordasst akar-
ják látni, mint egy állatkerti csodaállatot; még beszélünk majd róla!”10 Azon-
ban  Gennrich nem találkozhato  Ordass-sal. Ugyanígy járt az  EVT főtitkára, 
 Visser ’t Hoo , aki három hónappal előbb járt Magyarországon, és szintén 
beszélni szerete  volna Ordass-sal.11 I  is  Vető te e a találkozót lehetetlenné. 
Ugyanis azt állíto a, hogy a püspök azt üzente, hivatalos fogadásokon senkivel 
nem akar találkozni. Ez a két példa is mutatja, hogy a magyar evangélikus és 
református egyházak akkori vezetői sorra elszabotálták az Ordass-sal történő 
találkozásokat, és a programra történő hivatkozással a már beígért alkalmakat 
is törölték. A megvalósult alkalmak pedig – mint például a Martin  Niemöller 
(1892–1984) és Ordass közö i találkozó, amelyet  Bereczkyék szerveztek meg a 
Ráday utcában – rendkívül megalázónak bizonyultak Ordass számára.12 E ől 

 10 Paul  Gennrich jelentése magyarországi útjáról. CAoLFW WS III. 2. a. 1950–1955. 
 11  Visser ’t Hoo  jelentése magyarországi útjáról. CAoLFW WS III. 2. a. 1950–1959. 
 12 O 1985, 387–388. o. 
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kezdve Ordass nem volt hajlandó sem evangélikus, sem református helyszínekre 
menni, hogy az őt látni kívánók kérésének eleget tegyen. Ráadásul a  Niemöller-
féle katasztrofálisan sikerült epizódot a magyar evangélikus és református 
egyházi vezetők Ordass számlájára írták, és bizony ebben az ügyben a német 
vendég is az ő szekerüket tolta!

Azonban a magyar protestáns egyházi vezetőknek ezek az elutasító jellegű 
megnyilvánulásai egy dolgot értek el. Méghozzá azt, hogy az érdeklődés Ordass 
személye és helyzete iránt egyre fokozódo . Azt, hogy ez permanens maradt, 
jól muta a egy 1951 februárjában – Ordass 50. születésnapja alkalmából – a 
szerző megnevezése nélkül készült irat, amely mélta a a püspök személyét és 
szolgálatát. A dokumentum magyar, amerikai, skandináv és indiai országokból 
származó keresztyének élénk érdeklődését hangsúlyozta.13

A levél központi gondolatát két állítás alkotja. Az egyikben a levélíró kiemel-
te, hogy amikor Ordass az 1947-es nagy utazásakor, majd azt követően megjelent 
külöldön, akkor nagyon sok beszédét ugyanazzal a monda al kezdte: „Gyak-
ran elfelejte ük, hogy egyház és vihar valamilyen módon összetartoznak.”14 
A másik állítás Ordassról olyan apologetikus megállapítást te , amely a püspök 
ellenfeleinek és gyalázóinak szólt elsősorban. Eszerint Ordass soha nem felej-
te e el azt, hogy az egyháznak ebben a világban is van feladata. Az irat ezen 
a ponton megvallja, hogy szent szégyen töltö e el azokat, akik Ordassnak az 
evangélizációra felszólító szavai, az egyház saját sorainak rendezéséről szóló 
felhívása, az evangélium egyházainak az egész világot átkaroló közössége 
kiépítése szükségességéről szóló fi gyelmeztetése hallatán a következőt tuda-
tosíto ák. „I  nem egy amerikai, egy német vagy egy skandináv evangélikus 
beszélt – akiktől ezek a gondolatok méltán elvárhatók le ek volna –, hanem 
egy, a »vasüggöny« mögö  élő ország kicsiny lutheránus egyházának püspö-
ke.”15 A fentiek alapján kívánta az írás ismeretlen szerzője azt, hogy Isten adja 
Lelkét és erejét Ordassnak, és adjon sok hozzá hasonló hitvalló egyházi vezetőt 
és egyháztagot „a mai időkben is”.

Egy másik levél – amelyet Carl  Lund- ist (1908–1965) svéd származású 
amerikai lelkész pár hónappal később informálás céljával Paul  Empie-nek írt 
Robert  Mackie Gen en szolgáló segélyigazgató abban az időben te  magyar-
országi látogatásáról – az i eni evangélikus egyházi vezetők elégedetlenségéről 
beszél. Elmondta, hogy ezek a személyek nagyon nehezen viselik el azt, hogy 
elszigetelődtek az ökumenikus mozgalomtól, valamint az  LVSZ-en belül a test-
véregyházaktól is. A magyar evangélikusság elöljárói azzal érveltek, hogy az 
Ordass-ügy – mind a per, mind Ordassnak a püspöki székből történő elmozdítá-

 13 Bischof Ordass 50 Jahre alt. CALWF WS III. 2. a. 1950–1959. 1951. február. 
 14 Uo.
 15 Uo.
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sa – lezárt dolog. Ezért el akarják felejteni, mert szerintük ennek már a jelenlegi 
helyzet szempontjából nincs jelentősége. Ugyanez a levél tartalmazta a magyar 
evangélikus egyházi vezető férfi ak véleményét az  LVSZ-ről is: „Kritizálták a 
 Lutheránus Világszövetséget mint az imperializmus és kapitalizmus amerikai 
eszközét. […] Másodszor kritizáltak bennünket a szeretet hiánya mia , hogy 
nem értjük meg különleges szükségleteiket.”16

Ebben az időben még arról is beszéltek, hogy a Magyarországi Evangélikus 
Egyházat esetleg kizárják az  LVSZ-ből. Azonban az MEE ismerői – többek közö  
 Vajta Vilmos – végül meggyőzték az  LVSZ embereit, hogy igazi feladataikról 
megfeledkeze  egyházi vezetők és az ő holdudvaruk mia  nem szabad egy 
egész egyházat megbüntetni.17  Vajta a levelében azzal is érvelt, hogy Ordass 
ezt soha nem akarná. Ezeknek az indokoknak köszönhető, hogy az MEE végül 
meghívást kapo  a  LVSZ második világgyűlésére Hannoverbe.  Vajta azt is 
megírta, hogy kiket javasol meghívni ( Túróczy Zoltánt,  Szabó Józsefet,  Karner 
Károlyt,  Sólyom Jenőt,  Veöreös Imrét). Arra álmában sem gondolt, hogy ezek 
közül az emberek közül senkit sem fognak kiengedni. Ebben a helyzetben az 
 LVSZ-nek és az amerikai lutheranizmusnak el kelle  gondolkodnia azon, hogy 
miféle segítséget tudnának adni Ordassnak és az övéhez hasonló sorsra juto  
embereknek, valamint rajtuk keresztül az MEE-nek. Nem a vezetőknek, hanem 
a szenvedő egyháznak és a szenvedő magyar népnek akartak segíteni.

 16 Carl  Lund- ist levele Paul  Empie-nek. 1951. június 6. CALWF WS III. 2. a. 1950–1959. 
 17  Vajta Vilmos levele  Michelfeldernek. 1951. június 18. CALWF WS III. 2. a. 1950–1959. 
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Mielő  az akció történetét megismernénk, vessünk egy rövid pillantást a kommu-
nista hatalom előretörését, majd megszilárdulását követő korabeli magyarországi 
állapotokra, éspedig az egész társadalom biztonságérzete szempontjából. A ha-
talom előretörésének mértékében egyre nagyobb le  a kiszolgáltato  társadalmi 
csoportok száma, és ennek megfelelően csökkent a többség biztonságérzete. 
Mindezzel párhuzamosan fokozódo  a fi zikai, szellemi, lelki nyomorúságban 
élők száma. A dolog egyházi lecsapódásai is nagyon korán nyilvánvalóvá váltak. 
 Raff ay Sándor, majd utóda, Ordass Lajos a Bányai Egyházkerület vezetőiként 
 Csaba Gyula (1882–1945) péteri lelkész – 1945. április 30-án történt – eltűnése, 
majd meggyilkolása hírét követően már szembesültek a békét, jólétet, társadalmi 
kiegyenlítődést ígérő hatalom brutális arcával. A történtek tényszerű feltárása 
1989 után kezdődhete  csak el.  Csaba Gyula 1992. május 3-án kapo  – i .  Foltin 
Brúnó akkori péteri lelkész erőfeszítéseinek köszönhetően – hol est nélküli egy-
házi temetést.18 1945-ben mind  Raff ay, mind Ordass beadványokkal ostromolták 
a hatóságokat ebben az ügyben. Egyiküknek sem sikerült eredményt elérni. 
„Ordass Lajos evangélikus püspök hiába kérte  Csaba Gyula halála körülménye-
inek kivizsgálását.”19 Mindez nem a véletlen műve volt. Ugyanis ellentétben a 
 Horthy-, illetve az azt követő  Szálasi-korszakkal, ahol verbális, cselekedetbeli, 
magatartásbeli szolidaritás és ennek különböző megnyilvánulásai még a legne-
hezebb időkben is adva voltak, a kommunista hatalom eleinte lokális, majd az 
egész országra kiterjedő megjelenésekor az áldozatok szinte teljesen magukra 
maradtak nehézségeikkel. Igaz volt ez mind az el nem tusolható, feltűnést keltő, 
mind pedig az egyes embert, a családokat sújtó tragédiák esetében. Úgy tűnt, 
hogy a civil kurázsi teljes mértékben há érbe szorul. Sokszor teljes falvak értel-
miségi rétege a megszálló szovjet csapatok és magyar segítőik, később ez utóbbiak 

 18 P 2010. EOL  Csaba Gyula személyi irathagyaték. A gyömrői gyilkosságok. S 2003; 
B 2009.
 19 G 1989. 
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célkeresztjébe került. Papok, tanítók, jegyzők váltak támadások célpontjaivá. 
„Ha a falu lakossága megpróbálta védeni papját, tanítóját, illetve gazdatársait, 
az egész közösségen bosszút álltak.”20 Ez a tény a társadalmat megfoszto a 
a kollektívumban mindig is o  rejlő szolidaritásérzéstől és ebből fakadóan a 
konkrét segítségnyújtás cselekedetétől. Segíteni csak a há érben munkálkodva 
lehete , és aki megkísérelte, az magát és családját is veszélyezte e. Az a kímé-
letlen harc, amelyet a kommunisták folyta ak a politikai élet számukra kedvező 
megtisztításáért, illetve a civil szféra megsemmisítésért, szinte teljes mértékben 
kiölte az emberekből a civil kurázsi gondolatát is. Pár éven belül a társadalom 
többsége olyan mértékű apátiába ese , hogy az elnyomó gépezet lényegében 
azt te  velük, amit akart. Az emberek még a legszűkebb baráti, illetve családi 
körben is alig merték felemlegetni a náci és kommunista diktatúrák hasonló 
vonásait. A kérdés kibeszélése, illetve helyes kezelése még mindig napjaink 
legaktuálisabb feladatai közé tartozik.21 Ordass Lajos saját bőrén tapasztalta meg 
ezt a jelenséget első belső emigrációs korszakában. Bőséges információi voltak 
az evangélikus egyházon belüli – az övéhez hasonló – szenvedések mértékéről 
is. Ezért természetes módon vált egy segítő hálózat vezetőjévé.

A Pietro-akció történetét Ordass Lajos nagy tisztelője,  Böhm Dezső egykori 
kelenöldi presbiter írta meg 1957 decemberében Londonban. Ebből a jelentés-
ből került egy példány az  LVSZ Központi Levéltárába is.22 Az irat ezekkel a 
megrázó mondatokkal kezdődik: „1951 egyik hajnalán egy eldugo  budapesti 
vasútállomáson összeterelt embereket, aggokat, fi atalokat, gyermekeket lá am, 
szegényes holmikkal, összeterelték, majd vasúti kocsiba zsúfolták őket azzal 
a szigorú paranccsal, hogy még az ablakon sem szabad kinézniük. Ezeknek 
a kocsiknak mindkét platóján 2-2 fegyveres őr állt. Kimondhatatlanul fájt a 
szívem, nagyon szenvedtem a szerencsétlenek sorsa mia , hisz deportálásba 
vi ék őket, lassú halállal akarva elpusztítani őket. Minden vágyam, minden 
gondolatom az volt, hogyan és miképpen lehetnék ezeknek a szerencsétlen 
üldözö eknek a segítésére.”23

1951 júliusában érkeze  Milánóból az a levél, amely végül az egész Pietro-
akció konkrét elindítója le . A Pietro álnév melle , amelyet a Brook házaspár 
talált ki, még más álnevek is léteztek. Például  Igor Bella „Bella néni” néven 
szerepelt.  Lund- ist „Ludi bácsi”.  Michelfelder pedig egy híres svájci profesz-
szor volt, aki orvosi kérdésekben ado  tanácsokat. A levelet Andrew  Brooke 
(1891–1971) – korábban Magyarországon a Ruggyanta gyár igazgatója – írta, 
aki izraelita hitből tért át  Keken András igehirdetéseinek hatására feleségével 

 20 S 1998, 97. o. 
 21 Az emlékezéspolitika esztétikája. S 2010, 177–187. o. 
 22  Böhm Dezső: A magyarországi szolgálatról. 1957. december 12. CALWF WS III. 2. a. 1957–58. 
 23 Uo.
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együ . Később az akkoriban Ordass Lajos által pásztorolt kelenöldi evangéli-
kus gyülekezet aktív tagjai le ek. A második világháborút követően sikerült 
elmenekülniük az országból, eleinte Olaszországban, majd Angliában éltek. A 
feleség, Clara  Brooke (1901–) – aki a Kegár Mária nevet is használta – ve e át 
azután az egész akció irányítását. Andrew  Brooke az elindításnál, illetve egyes 
konkrét ügyeknél bábáskodo  később.

A július 16-ai levél megemlíte e az előzőekben elküldö  leveleket, továbbá 
a magyarországi evangélizáció nagy áldásait.24 Ezt követően kezde  el foglal-
kozni azokkal a szomorú eseményekkel, amelyek Magyarországon zajlo ak. 
Kitért a kitelepítésekre, az igazi keresztyének által hordozo  terhekre és arra, 
hogy valamit tenni kellene. I  szerepelt először  Böhm Dezső neve, aki Ordass 
Lajossal együ  készen áll ezeknek az embereknek a terheit megkönnyíteni: 
„Ő [ Böhm Dezső] és Ordass püspök egyetértenek abban, hogy írnom kellene a 
világ minden részére, ahol keresztyén testvéreink vannak, és arra kellene kér-
nem őket, hogy sürgősen segítsenek.”25 IKKA-csomagok, gyógyszer, megbízható 
embereken keresztül beküldö  pénzösszegek, könyvek szerepelnek a levélben 
mint lehetséges segítőeszközök. Ehhez az akcióhoz kérték  Igor Bella segítségét.

Ebben az első – most már konkrétumokat tartalmazó levélben – azt kérte 
a levélíró, hogy  Böhm Dezső címére (Budapest, XI. ker., Bocskai út 42. I. a) 
negyven személynek küldjenek segélycsomagokat. Közö ük a már kitelepíte  
 Kendeh Györgynek. Ordass püspök hogylétéről  Zászkaliczky Pálon keresztül 
üzenik, hogy Ordass jól van, de megőszült. Családjával együ  sálakat köt.  Keken 
András nincs egyházi szolgálatban, fi zikai munkásként dolgozik. A levél azt is 
tartalmazta, hogy ez a vállalkozás nem veszély nélküli.

Ezt a levelet követően indult be az  LVSZ-nél, valamint amerikai csatornákon 
keresztül a hatalmas méretű segélyakció. A Pietro név, amely Ordasst takarja, 
szinte az összes iratban felbukkan. Van egy olyan levél is, amely arról szól, hogy 
magyarországi éhezők, deportáltak, szükséget szenvedők számára küldenek 
adományokat. „A szétosztás egy olyan személyre van bízva, aki hetente jelent 
Pietrónak.”26 Ugyanazon év adventjén érkeze  Amerikába Ordass személyesen 
írt levele, benne újszövetségi textusok (2Kor 8,10–14; 6,2; Gal 6,9–10; ApCsel 
16,9) ezzel a hozzáfűzéssel: „Pietro azt is kéri, hogy jól fontolják meg [ezeket a 
textusokat], és imádkozik önökért és a munkájukért.”27 Ugyanebben a levélben 
található az a tudósítás, amely világossá teszi, hogy Ordass püspök és a Pietro 
nevű személy azonos. „ Sára lánya férjhez ment. Barátaim egyike írt erről, és 
azt mondta, hogy még soha nem ve  részt ilyen megindító esküvőn. Mindenki, 

 24 Andrew Brooke levele Igor Bellának. 1951. július 16. CALWF WS III. 2. a. 1950–59. 
 25 Uo. 
 26 CAELCA NLC 39/8. d. 1951. október 30.
 27 Uo.
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aki szereti a mi Pietrónkat, o  volt. Pietro haja most ősz. (1948-ban egyáltalán 
nem volt ősz). Az egész szertartás ala  úgy sírt, mint egy gyermek. Az o hon 
rendeze  kis családi vacsorán beszédet tarto , és egyebek közö  azt mondta, 
hogy ő el tudja hordozni a szenvedést, az éhezést, a rossz bánásmódot és kín-
zást könnyek nélkül, azonban az öröm és a szeretet ellenállhatatlanul sírásra 
kényszeríti.”28  Ordass Sára  Czelecz Zoltánnal kötö  házasságáról volt szó. A 
levél zárómondatai a következők: „A fent leírt idegállapot világosan mutatja, 
hogy az összes szenvedések, börtön, üldöztetés és az egyedül, egy kis csopor al 
történő helytállás, az izoláció, az egyén felelőssége a tömeggel szemben és végül, 
de nem utolsósorban az a tény, hogy az élete igazi lényegét jelentő minden fajta 
szolgálatot megtilto ak neki, mély nyomot hagyo  rajta. Nem tudunk mást 
tenni, mint imádkozni érte és idegeinek megerősödéséért.”29

Egy másik levél kalandos úton juto  el Amerikába: 1951. december 27-én 
Gen ől, Igor  Bellától Paul  Empie címére érkeze . A levélhez csatolták azt az 
igehelyet, amelynek a szövege Ordass püspök eredeti kézírásával már o  volt a 
 LVSZ-ben, majd elkerült Amerikába is. Ez a textus a 2Kor 1,3–7. Azok a szemé-
lyek, akik ezt a saját kezűleg írt Ordass-szöveget vagy ennek másolatát hozták 
magukkal, bizalommal találkoztak az amerikai egyházi vezetők részéről.30 Több 
iratnál is szerepel kiegészítésként ez az „Ordass-azonosító”.31

Azt, hogy a csomagok megérkeztek, a címze ekhez írt köszönőlevelek bi-
zonyítják.  Vladár Gábor, a Bányai Egyházkerület utolsó szabadon választo  
felügyelője kitelepítése helyéről, Tomorról a következőket írta: „A magunk ta-
pasztalataiból és ismerőseink közléseiből is megállapíto uk, hogy a keresztyén 
egyházak segítőtevékenységében leghatékonyabban az evangélikusok működtek 
közre, ausztriai, svéd, nyugat-németországi, sőt amerikai evangélikus gyüleke-
zetektől is kaptunk, főképpen ruhaneműket úgy, hogy másfél évtizedes ínséges 
időszakunkban ruházkodási gondjaink mérsékeltek voltak.”32  Vladár Gábor azt 
is leírta, hogy ő 38 csomagot vi  haza 1951 karácsonyán, amelyeket hazai és 
külöldi jótevők küldtek.  Vladár Gábor egyik köszönőlevelének részlete eljuto  
az  LVSZ-hez is. Ebben olvasható a következő: „Az isteni gondviselés jelét látjuk 
abban is, hogy barátaink áldozatkészsége az eddiginél is bőségesebben jelent-
keze  az ünnep alkalmából s sok hasznos és kellemes öldi javakkal láto  el. 
A lábbelinek különösen megörültem. [Az  LVSZ egy takaros vadászbakancsot 
küldö  neki – B. E.] Pompás darab. Most már bátran vághatok neki a sárnak, 
fagynak, erdei tuskószedésnek.”33

 28 Uo. 
 29 Uo. 
 30  Igor Bella Paul  Empie-nek. 1951. december 27. CAELCA NLC 39/7. d. 2/4. 
 31 S 2004.
 32 V 1997, 346. o. 
 33 Magyar nyelvű kivonat Igor Bellának  Vladár Gábor leveléből. CALWF WS III. 2. a. 
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A szintén kitelepíte  evangélikus lelkész,  Kendeh György és családja életkö-
rülményeiről 1954-ben helyszíni beszámoló érkeze  Gen e.  Böhm Dezső ugyan-
is évente körbejárta a kitelepíte  családokat, és személyes levélben számolt be 
a helyzetükről.  Kendeh-ékről így írt: „Boldog vagyok, hogy látha am őket, ezt 
a pompás emberpárt. Ő az egyetlen a lelkészek közö , akit vidékre küldtek, 
és a mérhetetlen mesterséges gyűlölet közepe e is tiszteletet tudo  magának 
szerezni, és főleg megbecsülést. Lehetetlen viszontagságok közö , felszerelés 
nélkül, megfogta az eke szarvát és teremte  az Úr kegyelmével maga körül egy 
egész kis birodalmat.  Kendeh csodálatos igehirdető volt, és gyermeki lelkületű 
lelkész, egy igazi jó ember, jól ismerem őt. […] Búboskemencés öldes kis laká-
sukban a békesség, szeretet honol, a hozzá ragaszto  vályogkonyhácskában, 
a nyílt, kémény nélküli tűzhelyen o  az Úr kegyelmének jele, a mindennapi 
kenyér, az egyszerű, de ízletes, mindennapi eledel. Felesége méltó éle ársa 
ennek a pompás embernek. Két év kemény munkájuk után most már hat hold 
öldet bérel kisöld haszonalapon, ennek saját erejükből történő megmunkálásán 
kívül még aratórészt is vállalt. Az Istenbe vete  feltétlen hit és bizalom meg 
is hozta az eredményt. Olyan gazdasági udvart teremte  maga körül, hogy az 
ember boldog szemmel nézheti munkásságuk eredményét: tejelő kecske, disz-
nók, sok csirke, libák, pulyka és nyúl, a kamrában a télre szükséges élelem és 
zsír, a jószágok á eleltetéséhez szükséges takarmány. Az asztaluk körül pedig 
a mi Urunk békessége.”34

Ordass Lajos és az Ordass család eleinte nem részesede  a nyugati adomá-
nyokból. 1952-ben kezdődö  meg Ordassék bevonása is a segélyszolgálatba. 
A korra jellemző, hogy először még a köszönőleveleket is  Böhm Dezső írta 
nevükben. A későbbiek során azután Ordass, a fi a és a felesége is jelentkeztek 
köszönőlevelekkel. Amikor Ordass újra püspök le , és először találkozo  újra 
Magyarországon  Lund- is el, akkor – tudva, hogy ő személyesen is odafi gyelt 
családja állapotára – megköszönte neki az addigi áldozatokat. Kérte, hogy neki 
most már ne küldjenek segítséget, mert abba a helyzetbe került, hogy el tudja 
tartani szere eit. Ordassék 1951. augusztus közepétől éltek a budapesti Márvány 
utca 23-as számú ház 3. emeletén. Így a kapcsola artás  Böhm Dezső és Ordass 
közö  nem volt nehéz, mert közel laktak egymáshoz. A kedvezményeze ek 
közé kerültek még – a már említe eken kívül – az Ordasshoz és vonalához hű, 
valóban rászoruló lelkészcsaládok ( Zászkaliczky Pálék,  Dedinszky Gyuláék, 
 Bártfay-Kelló Gusztávék,  Murányi Györgyék,  Blatniczky Jenőék, valamint az 
üldözö  laikusok közül  Boleratzky Lórándék,  Herényi Istvánék [1918–], mind-
ke en jogászok). Azok közö , akik még csomagokat kaptak ebben az időben, 
o  található többek közö   Csepregi Béla (1914–2004),  Káldy Zoltán és volt 

 34 Clara  Brooke levele  Böhm Dezső levele alapján. 1954. szeptem ber 27. CALWF WS III. 2. a. 
1954–55. 
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diakonisszák is. Rajtuk kívül még ismerős és ismeretlen rászorulók. Megható 
gyermeklevél érkeze  az  LVSZ-hez Kistarcsáról, amelyet egy Katinka nevű 
ötödik osztályos gyermek írt, aki betegsége mia  magántanuló le . A levél-
ben a következő mondat szerepel: „…számomra az életet jelente e a küldö  
gyógyszer.”35

A materiális jellegű nehézségek megoldása melle  a nehéz helyzetbe juto a-
kat Ordass Lajos 1952 karácsonyán lelki segítségben is részesíte e. Az ünnepre 
küldö  szeretetcsomagokba belete ék Ordass Lajosnak a kitelepíte ekhez inté-
ze  levelét, amely egy Lk 2,1–20 alapján írt karácsonyi igehirdetést és a hozzá 
csatolt imádságot tartalmazta. Az imádságban Ordass a nyomorult helyzetbe 
került embereket vigasztalta azzal, hogy karácsony pontosan azt mutatja, hogy 
Isten mindent tudo  az emberi bűn és gonoszság mérhetetlen nagyságáról. 
Emia  és éppen ezért óriási öröm, hogy Megváltót küldö .36

Ugyanebben az időben Ordass egyik legjobb amerikai barátja és tisztelője 
– Franklin Clark  Fry – minden magyar keresztyént vigasztalni akarva küldte 
el üzenetét karácsony titkáról. Miután elmondta, hogy karácsony a tisztaság, 
az alázat és a szeretet isteni üzeneteit hordozza, azt kívánta, hogy egy olyan 
egyházban, amely olyan országban él, ahol „megpróbáltatások és megfélemlí-
tések ellenére sokan élnek közületek hitben”, az előbbi három dolog sugározzon 
minden keresztyénből. A levél zárómondataiban  Luther nyomán szólíto  fel 
arra, hogy a nehéz helyzetben élők legyenek egymás számára a szolgáló szere-
tet megtestesüléseivé: „Amint  Luther Márton mondta, a felebarátainkkal való 
érintkezéseinkben mindnyájunknak Krisztussá kell lennünk a számukra. Én 
ennél is tovább megyek, és arra emlékeztetlek titeket, hogy mindnyájunknak 
vissza kell tükrözni valamit az Atya önmagát elfelejtő és adakozó szeretetéből. 
Karácsonykor Ő a legjobbat adta, úgy, hogy soha többé ne elégedjünk meg 
azzal, hogy olyan ajándékot adunk, amely kevesebbről árulkodik, mint mások 
személyiségének teljes tiszteletben tartása.”37

Később – Ordass második püspöksége idején – a Pietro-féle segélyakció 
összeolvadt a Magyarországi Evangélikus Egyháznak az ötvenes évek elején 
küldö  sokkal szerényebb támogatásával, és az ’56-os események idején, majd 
azt követően hatalmas segélymozgalommá bővült. 

 35 Katinka levele Kistarcsáról. 1952. december 11. CALWF WS III. 2. a. 1953. 
 36 Ordass karácsonyi igehirdetésének szövege. EOL DOLL 19. d. 
 37 Franklin Clark  Fry levele a magyar keresztyéneknek. 1952. december 18. CAELCA ULCA 4/2 
45. d. 
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MAGYAR BELPOLITIKAI HELYZETKÉP

1956 júniusára a magyar belpolitikai helyzet erősen kiéleződö . 1955 májusától 
1956 novemberéig először az írók, majd az egyetemisták, végül a munkástaná-
csok megmozdulásai jelezték a helyzet komolyságát. Ausztria 1955 májusában 
bekövetkeze  semlegessé válása azt a külpolitikai reménységet táplálta, hogy 
Magyarországról is kivonulnak a szovjet csapatok, és akkor lehetségessé válik 
egy saját, magyar méretekre szabo  rendszer kialakítása. Ennek a reménység-
nek azonban ellentmondo  az, hogy 1955 áprilisában  Nagy Imrét eltávolíto ák 
nemcsak miniszterelnöki tisztségéből, hanem a  Magyar Dolgozók Pártja Poli-
tikai Bizo ságából (MDP PB) és Központi Vezetőségéből (KV) is. A két dátum 
közö  létrehozo   Varsói Szerződés nyomán azonban a magyarok rádöbbentek 
arra, hogy „Moszkva és a kommunizmus újra és kétszeresen becsapta a magyar 
népet. Becsapásnak bizonyult az új szakasz ígérete, és becsapás történt az orosz 
megszállás meghosszabbításával.”1

1956. február 25-én, a  Szovjetunió Kommunista Pártjának (SZKP) XX. kong-
resszusán elmondo   Hruscsov-beszéd viszont új remények alapjává le  Ma-
gyarországon is. A beszéd áthúzta  Rákosi minden olyan tervét, amely erőszak 
alkalmazásával kívánta volna a helyzetet megoldani. A  Petőfi  Kör rendezvényein 
egyre népszerűbbé váló reformgondolatokban azonban két dolog még nem került 
elő: az egyik a szovjetekhez fűződő viszony, a másik pedig a többpártrendszer.2 
Ez még azt muta a, hogy a helyzet a hatalmat birtoklók számára talán még 
kézben tartható.

A szovjet levéltári anyagok egy részének – a rendszerváltás után történő – 
magyarországi nyilvánosságra hozása óta bizonyíto  tény, hogy nemcsak a 
budapesti szovjet nagykövetség, hanem a szovjet Külügyminisztérium, továbbá 
a pártbeli és politikai csúcsvezetés is legalább kétféleképpen lá a a magyar 

 1 C 1981, 371. o.
 2 L 2003, 141–146. o. Az 1956-os forradalommal kapcsolatos irodalom már hatalmassá 
duzzadt. Lásd az 1956-os Intézet kiadványait, közelebbről is  Rainer M. János munkásságát. 
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belpolitikai helyzetet. Ugyanez vonatkozo  a lehetséges megoldásokra is. Jurij 
  Andropov akkori magyarországi nagykövet és a szovjet Külügyminisztérium 
teljes mértékben úgy lá a, hogy a „régi gárdát” ( Rákosiékat) nem szabad fel-
áldozni, hanem őket mindenképpen meg kell tartani a hatalomban, legfeljebb 
egy kis kozmetikázást kell végrehajtani a hatalmi berendezkedésükön.

Viszont az 1956. június 7-én Magyarországra látogató Mihail  Szuszlov,3 továb-
bá a szovjet pártvezetés már egy  Rákosi utáni korszakra készült elő.  Szuszlov 
úgy lá a, hogy a problémát egyfelől a helyi uralkodó eliten belüli ke északadás, 
másfelől pedig a magyar belső helyzet krízise okozza. Az uralkodó pártelit 
polarizálódását az jelente e, hogy egyrészt adva voltak a régi káderek, akik 
tűzön-vízen keresztül ragaszkodtak  Rákosihoz és elképzeléseihez. Másrészt 
léteze  egy másik csoport is, amely elégedetlen volt  Rákosival. A csoport egyik 
része  Nagy Imréhez és az ő megoldásterveihez csatlakozo . Másik része viszont 
kivárásra játszo , és Moszkva intésére várt. Moszkva már előzőleg is ado  taná-
csokat, ezeket azonban nem hajto ák végre.  Szuszlov például azt javasolta, hogy 
„bátrabban emeljenek ki vezető munkakörbe magyar nemzetiségű kádereket”, 
mert Moszkvában úgy lá ák, hogy „a zsidó nemzetiségű elvtársak igyekeznek 
még inkább félreállítani a fi atalabb magyar nemzetiségű kádereket”.4

A következő szovjet látogató Anasztasz  Mikojan,5 aki július 13. és 21. közö  
tartózkodo  Magyarországon, és  Hegedüs András miniszterelnökkel,  Rákosival 
és  Gerő Ernővel tárgyalt. Ő már –  Szuszlovval ellentétben – egészen tragikus-
nak lá a a magyarországi belső helyzetet.  Mikojan és   Andropov nagykövet 
július 14-én találkoztak  Kádár Jánossal, aki akkor és o   Rákosi ellen és  Nagy 
Imre melle  beszélt. 

 3 M. A.  Szuszlov (1902–1982) 1921-től pár ag, 1949–51 közö  a Pravda főszerkesztője, 1941-től az 
SZKP KB, majd 1955-től az SZKP KB PB tagja is.
 4 S–S 1993, 23. o.
 5  Mikojan, Anasztasz Ivanovics (1895–1978) ortodox teológus, 1917-től pár ag, 1935–1966 közö  
az SZKB KB Politikai Bizo sága Elnökségének tagja.
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LÁTOGATÓK ORDASS LAJOSNÁL

Ordass és az evangélikus egyház régről megmaradt, illetve új vezetői közö  a 
püspök börtönévei, majd kiszabadulása után szórványosan létesült kapcsolat. 
1952. július 15-én  Vető Lajos és  Dezséry László – az  LVSZ Hannoverben július 25. 
és augusztus 3. közö  tarto  2. nagygyűlése elő  – próbálták rábeszélni arra, 
hogy mondjon le alelnöki tisztségéről, mert a ól féltek, hogy Ordasst esetleg 
újra alelnökké választják. Ordass ezt a kérést is elutasíto a. 

Az Ordass iránti érdeklődés egyfelől a fi nn  Kotimaa című lap 1956. júni-
us 1-jei számát követően, illetve az  EVT Központi Bizo sága július végére, 
augusztus elejére Magyarországra terveze  ülésével kapcsolatban nő  meg. 
A fi nn újság vezércikkben közölte, hogy a magyarországi gyűléshez közeledve 
„Anglia és Németország egyházai körében azzal a követeléssel léptek öl, hogy 
Ordass Lajos magyar evangélikus püspök sorsát és jövőjét elő ük tisztázzák. 
Ordass püspököt, a magyar evangélikus egyház fejét 1948-ban börtönbünte-
tésre ítélték, utána hivatalát nem kapta vissza. Úgy vélik, hogy Budapesten 
elszigetelten él.”6 Egy katolikus érsekkel történtek is alapul szolgáltak az 
Ordass-kérdés felvetéséhez.  Grősz József kalocsai érsek 1956. május 12-én 
egyéni kegyelemmel szabadult, és átve e a katolikus püspöki kar vezetését. 
Más kérdés, hogy mindez úgy történt meg, hogy „jogilag haláláig, 1961-ig 
nem rehabilitálták”.7 Ordasst nyolc nappal később  Zongor Endre volt fi nn 
ösztöndíjas, 1956-ban szolgálaton kívüli lelkész meglátoga a, és átadta neki a 
fi nn újságban róla megjelent cikket. Ugyanaznap egy másik volt ösztöndíjas, 
 Detre László is lefordíto a Ordassnak a szöveget. „Tudtam, miért jön. Nem 
akartam örömét elrontani, hagytam tehát, hogy újságként mondja el nekem 
a  Kotimaa hírét” – emlékeze  vissza a püspök.8 

 6  Kotimaa, 1956. június 1. 1956. évi 35. sz. 1. o.
 7 B–S 55. o. Lásd még: S 2001.
 8 O 1987, 471. o. 
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 Dezséry László látogatása Ordass Lajosnál

 Dezséry László püspök 1956. június 18-án bejelentés nélkül érkeze  Ordass Lajos 
lakására, és o  két és fél órát beszélge ek. Két témáról ese  szó: az Egyházak 
Világtanácsa Központi Bizo sága ( EVT KB) galyatetői üléséről és a Magyaror-
szági Evangélikus Egyház belső helyzetéről, a püspökök, valamint más egyházi 
vezetők akkori szolgálatáról.

Az első témát illetően tudni kell, hogy az evangélikus egyház akkori vezetői, 
 Dezséry László és  Vető Lajos, de a korabeli református egyház vezetői –  Péter 
János (1910–1999) és  Bereczky Albert püspökök – is rendkívül fontosnak tar-
to ák a galyatetői konferencia sikerét. Hiszen 1954-ben az Evanstonban tarto  
 EVT-világgyűlésen a két egyház hazai vezetői hívták meg a KB-t, hogy a leg-
közelebbi ülését Magyarországon tartsa. Az  EVT történetében először várták 
egy szocialista országba a KB tagjait, valamint egy nagy létszámú kisegítő 
gárdát.  Dezséry László a hivatalos magyar egyházi sajtóban az év „legfontosabb 
eseményének” nevezte ezt az alkalmat. „1956 egyházi munkatervét Isten igen 
világosan jelölte ki számunkra abban, hogy nyáron hazánkban ülésezik az  EVT 
KB, és az év folyamán elő kell készülnünk az 1957-ben működésbe lépő Központi 
Alapra.”9 Érdekes módon – a külöld számára a reformátusokkal, baptistákkal 
és az akkoriban még egységes metodistákkal közösen szerkeszte  újságban – 
 Dezséry megfordíto a a sorrendet olyan formában, hogy a két legfontosabb 
feladata az 1956-os évnek a Központi Alap létrehozására történő előkészülés, 
valamint az  EVT KB galyatetői ülése.10

Ordass Lajos a fenti tények mia  zavaró tényezőt jelente   Dezséryék számá-
ra. Ezért igyekeztek őt „bemérni”, hogy mire számíthatnak vele kapcsolatban. 
Az  EVT-ben és az  LVSZ-ben a vezetők közö  o  voltak Ordass barátai, s ők látni 
szere ék volna a hat éve belső emigrációban élő magyar evangélikus püspököt. 
Ami a leendő látogatókat ille e,  Dezséry azt kérte: „…a látogatás ne öltsön bú-
csújáró jelleget. Szeretnők, ha azok, akik találkozni akarnak veled, egyszerre 
jönnének el hozzád.”11 Ezt követően Ordass tisztázta, az evangélikus egyház 
vezetőitől eltérő az egyházfelfogása, és ő ezt el fogja mondani a külöldieknek. 
Másrészt Ordass rámutato , hogy  Dezséry állításával ellentétben közte és a 
magyar evangélikusság vezetői közö  – azok múltbeli magatartását illetően – 
nem lehet „emberséges viszonyról” beszélni. A belső egyházi helyzetet illetően 
Ordass  Dezséry szemére vete e, hogy ellenfeleit terrorizálja. Legnagyobb bűne 

 9 Evangélikus Élet, XXI. évf. 1. sz. 1956. január 1. 1. o.
 10  Dezséry László az év feladatairól. „Az új Központi Alap, amely az egyház egységét hivato  
szolgálni.”  Hungarian Chur  Press, 1956. jan. 15. 
 11 O 1987, 471. o. 
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neki és püspöktársának,  Vető Lajosnak, valamint  Grünvalszky Károly főtit-
kárnak és az egyház világi vezetőinek az, hogy egyházellenes tevékenységet 
folytatnak mind a személyi politikájukat, mind a hitoktatást, mind az egyház 
érdekeinek igaz megvédését illetően. 

 Horváth János  ÁEH-elnök látogatása 
Ordassnál

Az Ordass– Dezséry-találkozót követően az egyházi vezetés és az  ÁEH igyekeze  
Ordass nyugdíjas státuszát rendezni. Majd amikor a püspök ez elől elzárkózo  – 
kijelentve, hogy ő nem nyugdíjas –, akkor  Horváth János (1952–1959) személyes 
találkozót kért tőle. Ezzel a kéréssel az Ordassal történő megbeszélések állami 
szintre emelkedtek.

 Horváth János részletes pályafutásáról az  ÁEH ira árban két egymással 
szoros kapcsolatban lévő tudósítás is található.12 A következő pontjai lénye-
gesek:  Horváth János – eredeti foglalkozása szerint vasesztergályos – 1936-tól 
tevékenykede  a munkásmozgalomban. Pár agságát utólag e ől az időpont-
tól igazolták. 1942-ben hat hónapra ítélték illegális pártmunkáért. 1944-ben 
fegyveresen részt ve  az ellenállási mozgalomban. 1945-től kezdődően három 
megyében dolgozo  az o ani pártbizo ságokon, majd visszakerült Buda-
pestre.  ÁEH-beli munkájának kezdeteiről ő maga a következőket írta: „1951-
ben, amikor az  ÁEH megalakult, a hivatalhoz kerültem elnökhelye esnek és 
1952-ben a hivatal elnöke le em. Közben 6 hónapos és 1 éves pártfőiskolát 
végeztem.”13 A következő években ez az ember le  Ordass Lajos legfontosabb 
állami kapcsolata. A püspök utólag elismerte, hogy ő nagyot tévede  kap-
csolatuk megítélését illetően.

 Horváth János a galyatetői ülés elő , július 11-én  Miklós Imre (később 1971–
1989 közö  az  ÁEH vezetője államtitkári rangban) társaságában, július 25-én 
pedig egyedül találkozo  Ordass Lajossal annak lakásán. Az első találkozás 
legfontosabb mondata az volt, amikor Ordass kijelente e, hogy üggetlenül a vele 
történtektől, illetve az 1952-ben bekövetkeze  területi változásoktól, „…magamat 
e pillanatig is a magyarországi evangélikus bányakerület tényleges püspökének 
tekintem. Jogaim és kötelességeim gyakorlásában ugyan ez idő szerint gátolva 
vagyok.”14 Ezt követően Ordass megindokolta állítását. Elmondta, hogy az ellene 

 12 MOL XIX-A-21 a E. 5. d. 158/1957. 1957. szeptember 17., illetve MOL XIX-A-21 a E. 7. d. 31/6. a. 
1959. április. Ez utóbbi egy, az  MSZMP által kibocsáto  kérdőívre ado  válaszokat tartalmaz. 
 13 Részlet  Horváth János önéletrajzából. 1957. szeptember 17. MOL XIX-A-21 a E. 5. d. 158/1957. 
 14 O 1978, 490. o. 
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hozo  állami és egyházi ítéletek törvénytelenek.  Horváth János rákérdeze  a 
politikai állásfoglalására is. Ordass elmondta, hogy ő priusz nélküli ember. Sőt ha 
a demokráciáról sokat beszélő kormányzat komolyan ve e volna saját kijelenté-
seit a demokráciáról, akkor vele partneri kapcsolatban kelle  volna maradniuk.

A második találkozón már Ordass állami és egyházi rehabilitációjáról folyt a 
beszélgetés. Valamint arról, hogy  Dezséry László és  Vető Lajos nem tekinthetők 
legitim püspököknek, mivel beleültek egyfelől egy foglalt ( Dezséry László), 
másfelől – megmére etés nélkül – két új, 1952-ben kreált Déli és Északi Evan-
gélikus Egyházkerület püspöki székébe.

 Horváth Jánosnak az Ordass-sal történő két találkozás alkalmával elmondo  
kijelentései közül ke őt emelhetünk ki: egyfelől leszögezte, hogy az Ordass-ügy 
rendezetlensége az evangélikus egyházi vezetés számára – a galyatetői ülés 
megnyitásának küszöbén – nagyon kellemetlen. Másfelől pedig azt mondta, 
hogy Ordass rehabilitációja esetén nehézségekkel szembesülnek az egyházban. 
Azt is hangsúlyozta, hogy az egyházi vezetés a rendezetlen Ordass-ügy mia  
nagyon kínos helyzetbe került. Az  ÁEH elnöke azonban nem beszélt az igazság 
másik feléről. Arról, hogy a magyar belpolitika ebben az időben olyan mértékű 
krízist élt át, hogy állapota legalább olyan katasztrofálisnak bizonyult, mint a 
magyar evangélikus egyház belső helyzete. Az bizonyos, hogy erről a belpoli-
tikai válságról  Horváth János és az általa vezete   ÁEH nagyon sokat tudhato .

Amire az  ÁEH-elnök befejezte Ordassal a tárgyalásait, és amikorra megér-
keztek az  EVT KB tagjai, hogy Galyatetőn elkezdjék megbeszéléseiket, addigra 
a magyar belpolitika már teljes mértékben megváltozo . A magyar sajtó 1956. 
július 18-án bejelente e, hogy  Rákosi Mátyás lemondo  mind az első titkári 
tisztségéről, mind pedig a PB-tagságáról. A lemondáshoz Anasztasz  Mikojan 
rábeszélése vezete , aki végre kimondta Moszkva eltávolító szavát. „… Mikojan 
közölte […], jó volna, ha  Rákosi elvtárs levonná ennek az esetnek a következ-
ményeit, és lemondana a párt első titkári tisztségéről. […]  Rákosi […] remegő 
szájszéllel fi gyelmezte e  Mikojant: nem tudják, mit cselekszenek, ennek belátha-
tatlan következményei lesznek a pártra és az országra nézve.  Mikojan azt felelte: 
legyen csak egészen nyugodt, a párt továbbra is jó kezekben lesz. […]  Rákosi […] 
átment a szobájába, és felhívta telefonon  Hruscsovot. A pártnak szüksége van 
rám […]. Ha én elmegyek, minden összeomlik […]. Csak semmi aggodalom […]. 
A moszkvai Politbüro úgy látja, hogy jobb lesz, ha szépen távozik…”15  Rákosi 
helyére azonban nem a nagyon áhíto   Nagy Imrét, hanem  Gerő Ernőt te ék. 
A szovjeteknek kedvező megoldásról a magyar nép azonban azt gondolta, hogy 
„eben gubát cseréltünk”; illetve hogy „csöbörből vödörbe juto unk”.16

 15 Idézi G 1998, 59–60. o. Az idézet Acél Tamás és Méray Tibor Tisztító vihar című 
könyvének 361. oldaláról való. 
 16 C 1981, 387. o. 
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Külföldi látogatók Ordass Lajosnál 

A galyatetői konferencia idején Ordassnál öt alkalommal jelentek meg a  LVSZ, 
illetve az  EVT emberei, méghozzá július 28-án, augusztus 1-jén, 2-án, 4-én és 
5-én. A harmadik találkozó és az ötödik első fele félhivatalos jellegűnek minő-
sül, mivel a megjelent emberek Ordass barátai voltak, és ennek megfelelően a 
beszélgetések témája csak részben kapcsolódo  Ordass helyzetéhez. A  LVSZ-től a 
következő látogatók jö ek: Hanns  Lilje elnök, Carl  Lund- ist főtitkár, Franklin 
Clark  Fry amerikai egyházelnök. Skandináviából dán, svéd és norvég vezető 
egyházi emberek: Hans  Fuglsang-Damgaard és John  Cullberg dán püspökök, 
Harry  Johansson, a Svéd Ökumenikus Intézet igazgatója, valamint a norvég 
egyház külügyi hivatalának vezetője, Henrik  Hauge jelentek meg Ordass la-
kásán. Az  EVT-től George K. A.  Bell (1883–1958) chichesteri anglikán püspök, 
az  EVT elnöke jö  el a feleségével. Továbbá  Visser ’t Hoo  holland származású 
református lelkész, Dulles amerikai külügyminiszter sógora, az  EVT első főtit-
kára. Az anglikán püspököt egy genfi  fényképész kísérte.

Hanns  Lilje hannoveri püspök – egykori hitvalló lelkész, a náci diktatúra 
börtönviselt ellenfele –, az  LVSZ 1952-ben Hannoverben megválaszto  elnöke 

Ordass és George K. A.  Bell  i esteri anglikán püspök, az  EVT tiszteletbeli elnöke 
Ordass lakásán – 1956. augusztus 5.
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a  Vető– Dezséry-vonal szempontjából nagyon kemény ellenfélnek bizonyult.17 
Mind a keletnémet, mind a többi szocialista országban lévő lutheránus egy-
házak akkori vezetői – de a fenti országok állami vezetői is – O o  Dibelius 
berlin-brandenburgi püspök után a második számú fő ellenségként tarto ák 
számon.  Lilje a németországi valóságot fi gyelve csakhamar rájö  arra, hogy 
a szovjet érdekszférába tartozó keresztyénekre hasonló szenvedések várnak, 
mint amilyeneket ők  Hitlerék ala  átéltek. Ezért tudta magát Ordass helyzetébe 
beleélni. Ezért mondta az első budapesti találkozón Ordassnak: „A te megállá-
sod a nyugati világ számára a keresztyén megállás szimbólumává le .”18  Lilje 
eredeti terve szerint a galyatetői konferencia programjába hivatalosan kelle  
volna felvenni az Ordass-ügyet. Végül belement abba, hogy a há érben folyta-
tódjanak a tárgyalások, és az ülést lezáró sajtótájékoztatón adjanak információt 
arról, hogy mit sikerült elérni. 

Tárgyalások az  ÁEH-ban 

Az Ordass lakásában történt találkozókat az  ÁEH-ban (Pasaréti út 59/a) au-
gusztus 3-án és 4-én tarto  két találkozó egészíte e ki. Az első találkozóra 
meghívták Ordasst is, azonban a másodikon – szervezési hiba folytán – a 
püspök nem jelent meg.

Az Ordass-sal való találkozások, valamint az  ÁEH-ban lezajlo  két találkozó 
két legfontosabb témáját Ordass világi és egyházi rehabilitációja, valamint a 
püspökségébe történő későbbi visszatérése adta. A tárgyalások eredménye-
ként születe  egy megállapodás, amelyet az  LVSZ a világszövetség hivatalos 
kiadványában legalább kétszer teljes szövegében, többször pedig kivonatosan 
jelentete  meg.19 Ugyanezt te e az  EVT hivatalos lapja is.

Ennek a négy pontból álló megegyezésnek, amelyet az utolsó tárgyalási 
napon, 1956. augusztus 4-én írtak alá, a következő volt a tartalma: „1. Az  LVSZ 
képviselői kijelente ék a magyar kormány tisztségviselői elő , hogy az ő céljuk 
az, hogy Ordass Lajos ismét aktív püspökként szolgáljon. Amíg ez nem történik 
meg, addig ők a megegyezéssel nincsenek megelégedve. 2. Az  LVSZ képviselői 
nagyra értékelik azt a tényt, hogy Ordass állami rehabilitációját megindítják, 
és a rehabilitáció megtörténte után Ordass becsülete és hírneve helyre lesz 
állítva. Megfelelő pénzbeli kompenzációt is kell kapnia. 3. Az  LVSZ képviselői 

 17  L 1999.
 18 O 1987, 518. o.
 19 A négy pontból álló egyezség szövege az LWB-Beri t 1956. augusztus 9. 25/26. számában, 
valamint Ordass rehabilitációját követően egyszerre az  EVT, valamint az  LVSZ hivatalos új-
ságjaiban 1956. október 12-én, a tartalmi összefoglalás pedig többek közö  az LWB-Beri t 1956. 
november 30. 45/46., továbbá az LWF News Release 1958. február 19-i 1958/5. számában található. 

Ordass 05.indd   272Ordass 05.indd   272 2012.11.12.   12:03:402012.11.12.   12:03:40



273

Látogatók Ordass Lajosnál

megelégedéssel nyugtázzák, hogy az  ÁEH illetékesei készen állnak megfontolás 
tárgyává tenni azt, hogy Ordass a jövőben ismét püspökként tevékenyked-
hessék. Azt is remélik, hogy az egyház is lépéseket tesz ebben az irányban. 4. 
Amennyiben és ameddig Ordass nem foglalhatja el a püspöki széket, addig a 
teológián professzorként működhet, és mint ilyen személynek »teljes joga lesz 
az igehirdetésre és tanításra«.”20 

Ugyanazon a napon – a galyatetői konferencia utolsó napján – sajtótájékoz-
tatón jelente ék be az  LVSZ, az  EVT vezetői és az  ÁEH közö  létrejö  megegye-
zés tartalmát. Ismét kifejezték azt a kívánságukat, hogy Ordass Lajos mielőbb 
visszatérhessen püspöki székébe. Az utólagos ismertetés során az is elhangzo , 
hogy  Dezséry László és  Vető Lajos nem érte ek egyet azzal, hogy Ordass a 
közeljövőben püspökként térjen vissza.  Pálfy Miklós és  O lyk Ernő teológiai 
tanárok pedig egyáltalán nem akarták, hogy Ordass a teológián oktasson.21

 20   A rövid szövegrész az  LVSZ Department of Information Special Report (Információs osztály – 
külön tudósítás) 1956. október 12-i különszámából való, amely csak az Ordass-üggyel foglalkozik. 
 21  LWF News Release 1958/5. Genf, 1958. február 19.
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Az  EVT KB-t a   Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa ( MEÖT) ne-
vében hivatalosan  Péter János (1910–1999) református püspök hívta meg Ma-
gyarországra 1954-ben, az  EVT második, Evanstonban rendeze  nagygyűlésén. 
A  MEÖT tagjai a magyarországi református és evangélikus egyházak melle  
a baptista és metodista egyházak voltak. Később  Péter János ezt a cselekedetét 
élete legnagyobb tévedései közé sorolta. A konferencia helymegjelöléseként hol 
Galyatető, hol pedig Mátraháza szerepelt. Mindegyik esetben ugyanarról az 
1956. július 27. és augusztus 7. közö  tarto  konferenciáról van szó. A gyűlés 
előkészítésére és levezénylésére a  MEÖT Végrehajtó Bizo sága egy rendező és 
egy operatív bizo ságot alakíto  ki. 1956. február 10-én elkészült egy összesítő 
terv, amely alapján az előkészületi munkákat lefolyta ák. Genf egyfelől élénk 
levelezéssel, másfelől az  EVT társfőtitkárának,  Bilheimernek a személyes köz-
reműködésével ve  részt az előkészületekben. Az  EVT-megbízo  március 21. 
és 23. közö  járt Magyarországon, majd az utolsó hónapokban megint sűrű 
levelezést folytato  a magyar szervezőkkel. 

Az  EVT magyarországi tagegyházainak és maguknak az egyes egyházaknak 
a megismertetését szolgálta egy angol nyelven írt könyvecske, amelyet az ülé-
sen részt vevő delegátusok, valamint a sajtó képviselői is megkaptak. A könyv 
címe:  e Hungarian Protestantismus.22  Kádár Imre (1894–1972) szerkeszte e, és 
a következő személyek írtak bele (az angol címeket magyarra fordítva közöl-
jük):  Bereczky Albert: A magyar protestantizmus ökumenikus szolgálata;  Péter 
János: Ökumenikus tanulmányi munkánk;  Pap László: A református egyház belső 
és külső élete a felszabadulás óta;  Vető Lajos: Az evangélikus egyház belső és 
külső élete a felszabadulás óta;  Győry Elemér (1891–1978): A református egyház 
az önfenntartás útján;  Dezséry László: Az evangélikus egyház az önfenntartás 
útján;  Kádár Imre: Egyházaink és a Biblia;  Dusicza Ferenc: A magyar reformá-
tus egyházról;  Grünvalszky Károly: Az evangélikus egyházról;  Szabó László: 

 22 K 1956.
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A baptista egyházról;  Szécsey László: A metodista egyházról; végül  Esze Tamás: 
A történelmi há ér.

A teológiai felkészülés tekintetében a következőket lehet mondani. Egyfelől 
az Evanstonban 1954-ben megtárgyalt fő témát – Krisztus a világ reménysége – 
fejleszte ék tovább, ezenkívül az előre kijelölt melléktémákhoz szóltak hozzá, 
illetve a Genf által kiado  jelentésekre reagáltak.23 A tanulmányi bizo ság 
kidolgozta a hozzászólásokat az evanstoni fő- és melléktémákhoz kiado  
jelentésekhez. Ezt megküldte az  EVT Tanulmányi Osztályának és közzéte e 
a  Református Egyház című lapban, továbbá a  Hungarian Chur  Pressben. A ga-
lyatetői ülés témái sorában az 1956. július 9–14. közö  tarto  arnoldshaini 
konferencia anyagául is kitűzö  társadalmi és nemzetközi főtémát dolgozták 
fel, és ezt is megküldték az  EVT Tanulmányi Osztályának. Magyar részről 
 Vető Lajos dolgozta fel a  MEÖT hozzászólását. 1948-ban Amszterdamban a 
„felelős társadalom” fogalmába sűríte ék bele, majd Evanstonban fejleszte ék 
tovább az egyházak véleményét ebben a kérdésben. A responsible society (felelős 
társadalom) fogalmát  Visser ’t Hoo   EVT-főtitkár találta ki. Eredetileg egy 
másik fogalomra gondolt, éspedig a human society (emberséges társadalom) 
fogalmára. Az  EVT első világgyűlésén Amszterdamban kimunkált fogalom 
lényege az volt, hogy fi gyelmezte e a világ államait arra, hogy minden egyes 
embernek jár a szabadság, mert csak szabad emberek képesek felelősséget 
hordozni az igazságosságért, a nyilvános rendért és a társadalomért. „Isten 
emberrel kapcsolatos akaratának és az ő megváltó munkájának tagadását je-
lenti az államon és társadalmon belül jelentkező minden olyan megmozdulás, 
amely elrabolja az emberektől a felelős cselekvés lehetőségét. Az embert soha 
nem szabad politikai vagy gazdasági célok puszta eszközévé tenni. Nem az 
ember van az államért, hanem az állam az emberért.”24 Az evanstoni formula 
már így hangzo : „A felelős társadalom nem szociális vagy politikai alter-
natívarendszer, hanem egy olyan mérték, amely szerint az összes fennálló 
szociális rendszert megítéljük. Ugyanakkor olyan irányvonal is, amely utat 
mutat azokban a sajátos döntésekben, amelyeket meg kell hoznunk. A ke-
resztyének arra kaptak elhívatást, hogy felelős módon éljenek. Vagyis olyan 
módon, ahogyan Istennek Krisztusban elvégze  megváltó munkája köve-
teli – mégpedig minden társadalmi rendben, még a legkedvezőbb szociális 
struktúrákban is.”25 A  Vető Lajos által beterjeszte  közös magyar hozzászólás 
egyfelől kijelente e, hogy egyetért ezzel a defi nícióval. Ugyanakkor azt állí-
to a, hogy a kommunista társadalmakban élőket, és benne az egyházakat is 

 23 Ezeknek a munkálatoknak az eredményéből a  Lelkipásztor című evangélikus havilap ado  ki-
vonatos ismertetést A  Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa hozzászólása az evanstoni 
kérdésekhez címmel. Lelkipásztor, 1956. május, XXXI. évf. 5. sz. 327–340. o. 
 24 B in: B–B–L 1999. 49. o.
 25 Evanston 1954, 50. kk.
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negatív diszkriminációban részesítik, amidőn a kapitalista társadalmakban 
élők „a kommunista rendszerek számukra pozitív mondanivalóját teljesen 
elutasítják”.26A magyar hozzászólás a második kifogást abban fogalmazta 
meg, hogy az egyház prófétai szolgálatát egy ado  társadalmi rendszerben 
nem lehet úgy meghatározni, hogy abba tiltakozást vagy kritikát lehessen 
beleérteni. Ez azt sugallta, hogy az egyháznak nincs joga fi gyelmeztetni a 
világot, legfőképpen nem a szocialista világot, amely az igazságosság foko-
zására törekszik, ellentétben a kapitalista társadalmi renddel.

Az  EVT KB magyarországi ülése fő vitapontjának azonban a Prozelitizimus 
és vallásszabadság az Egyházak Világtanácsa keretében címmel megado  téma 
számíto . Ehhez a magyar hozzájárulást egy – ennek a kérdésnek a tanulmá-
nyozására létrehozo  – vegyes bizo ság készíte e el. Ennek tagjai  Dezséry 
László,  Sólyom Jenő az evangélikus egyház részéről,  Czeglédy Sándor református 
teológiai tanár,  Haraszti Sándor baptista teológiai tanár, valamint  Iványi Tibor 
metodista lelkész voltak. Prozelitizmus ala  a protestáns és más egyházak hí-
veinek egymás közö i átjárását, esetleg átcsábítását érte ék. Ez lehet pozitív 
és negatív, és a vallásszabadság gondolata szorosan hozzátartozik. A magyar 
hozzászólás egyfelől egyháztörténelmi példákat sorolt fel pozitív és negatív 
összeüggésben. Pozitív példaként az 1833-as nagygeresdi egyezségre utaltak, 
negatív példaként a katolicizmus lélekhalászatára. A másik oldalon a magyar 
megszólalás arra bizta a a központi bizo ságot, hogy határozza meg a tisz-
tességes és tisztességtelen prozelitizmus közö i különbségeket. Azért, hogy 
ennek nyomán nyilatkozatok és egyezségek születhessenek: „Helyes, hogyha 
a Központi Bizo ság javasolja az egyezségkötést arra vonatkozóan, hogy a 
tagegyházak ne egymás rovására törekedjenek magukat erősíteni, ne bírálják 
egymást rosszhiszeműen, ne kisebbítsék egymást, hanem inkább segítsék egy-
mást szerete el a közös bizonyságtételben: Jézus a Krisztus, Jézus Krisztus az 
Úr, Krisztus Jézus a világ reménysége.”27

A gyülekezetek felkészítése során rendeztek egy ökumenikus napot, ame-
lyet 1956. július 1-jén tarto ak meg a  MEÖT tagegyházaihoz tartozó gyüle-
kezetekben. Ennek keretében istentiszteleteken ismerte ék az ökumenikus 
mozgalom történetét és fontosabb célkitűzéseit előre elkészíte  brosúrák 
alapján.28 A szokásos istentisztelet mellé esetleg délutáni szeretetvendégség 
vagy ünnepi est szervezését is javasolták a szervezők. Végül azt kérték, hogy 
ennek a napnak a teljes off ertóriumát ajánlják fel a gyülekezetek a galya-
tetői konferencia megrendezéséhez. Megígérték, hogy a megmaradt pénzt 

 26  Vető Lajos megszólalását az arnoldshaini konferencián lásd: Lelkipásztor, XXXI. évf. 7. sz. 
1956. július. 390. o. 
 27 S 1956.
 28  Békefi  Benő Az egyház egysége és az Egyházak Világtanácsa, valamint  O lyk Ernő A világkeresz-
tyénség útja címmel írt munkája. Mindkét előadást lásd: EOL DEEK 19. d. 440/1956. sz. iratában.
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a galyatetői ülés végén szét fogják osztani a beado  összegek arányában a 
tagegyházak gyülekezetei közö , ennek megtörténtére azonban nem találtunk 
utalást. A gyűlés megkezdése elő i vasárnap, 1956. július 29-én az  Evangéli-
kus Élet egy angol nyelvű számával köszöntö ék az  EVT KB küldö eit és az 
összes vendéget.

Azonban nemcsak a  MEÖT, nem is csak gyülekezetek, hanem az  ÁEH 
is gondosan felkészült a vendégek fogadására. A minisztertanács 100 000 
forintot utalt át az  ÁEH-nak a konferencia várható költségeire. Ezenkívül 
két angol nyelvű gépírót küldtek, akiket az  EVT kért, továbbá a tolmácsok 
közö  is o  voltak az embereik. A parlamentben tarto  fogadásra – amely 
egy ünnepi ebédet jelente  –  Dobi Istvánt kérték fel a pohárköszöntő elmon-
dására. Az  ÁEH javaslatot te  a pohárköszöntő szövegére nézve is. Ennek 
lényege az volt, hogy nemcsak azért járultak hozzá az  EVT KB magyaror-
szági üléséhez, mert „nálunk a vallásszabadság az Alkotmányban biztosítva 
van – és ezzel élnek is az egyházak és a hívő tömegek –, hanem azért is, 
mert a népek barátsága melle  vagyunk és ez a gyűlés jó alkalom volt arra, 
hogy a magyar nép is találkozzék és barátkozzék külöldi vendégeinkkel”.29 
Ami a nyilvánosság számára hallható, illetve látható volt, az messze nem 
egyeze  meg az  EVT KB galyatetői ülésének teljes történetével. A hivatalos 
programon kívüli szabad programokat úgy tervezték, hogy abból mindenki 
számára az váljék nyilvánvalóvá, hogy Magyarországon az állampolgárok 
nagyon elégede ek, az ország virágzik, és a keresztyéneknek is nagy a 
szabadságuk. Az augusztus 1-jén Atkáron történt téeszlátogatás is a pro-
pagandarendezvények közé tartozo . Maga  Erdei Ferenc mezőgazdasági 
miniszter fogadta a küldö eket, és óriási sikere volt az egri bikavérnek. 
Igyekeztek bemutatni a vendégeknek, hogy Magyarországon a kollektív 
gazdaságoké a jövő. A vendégek nagyon értékelték a balatoni, a prágai és a 
budapesti kirándulásokat is. Azonban a teljes történethez hozzátartoztak 
a nyilvánosság szeme elől elrejte , nagyon kemény összeütközéseket is 
tartalmazó találkozások.

A felkészülők negyedik csoportját – a  MEÖT, a hozzájuk tartozó egyházak 
és gyülekezetek, valamint az  ÁEH melle  – az  LVSZ és  EVT Magyarországra 
érkező küldö ei jelente ék. Ők a Magyarországról jövő egyházi hírek halla-
tán előre elhatározták, hogy valamit megpróbálnak tenni a Magyarországi 
Evangélikus Egyház és annak 1950-ben eltávolíto  püspöke, Ordass Lajos 
érdekében. Ezek közül az emberek közül többen a Magyarországra törté-
nő beutazás elő  Bécsben egy szállodában találkoztak, és megbeszélték a 
teendőket.

 29 A pohárköszöntő szövege mikrofi lmen. MOL XIX-A-21-a  ÁEH elnöki iratok. 1951–60. 4/C d. 
P. 50635. sz. 
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Arról, hogy mi történt a galyatetői konferencián, az MEE tagjai az egyház 
hetilapjából, az  Evangélikus Életből,30 a lelkészek a  Lelkipásztorból,31 illetve a 
konferencián megjelent magyarok beszámolóiból értesülhe ek. Az MEE veze-
tői mind a tizenhat esperest arra kérték, hogy jelenjenek meg a konferencián. 
Azok a gyülekezetek, amelyek vendég igehirdetőket kaptak, nagyon szerencsés 
helyzetbe kerültek, hiszen megismerhe ék magukat a személyeket, akik Ma-
gyarországra érkeztek. Ez természetesen azzal a rizikóval is járt, hogy egy-egy 
személyről utólag azután másként vélekedtek, mint ahogy azt a hivatalos veze-
tés sugallta nekik. Így történt ez Hanns  Lilje és O o  Dibelius német püspökök 
esetében is. A magyar egyházi vezetők mindke őjüket mély fanyalgással, a 
gyülekezetek viszont nagy szerete el és megbecsüléssel fogadták. 

Az  EVT KB konferenciáin általában három dologra fi gyeltek nagyon oda. 
Az egyik a főtitkári beszámoló, a másik az ülések, a harmadik pedig a záródo-
kumentum. Emelle  nagyon fontos volt az a köszöntés is, amely a vendéglátó 
egyház nevében hangzo  el.

A magyarországi vendéglátók üdvözletét  Bereczky Albert, a Dunamelléki 
Református Egyházkerület püspöke adta át: „Tudatában vagyunk annak, hogy 
milyen felelősséget ve ünk magunkra, amikor a megoszto  világ különböző tájain 
élő egyház egységének és közös szolgálatának építésére a központi bizo ságot 
hozzánk meghívtuk. […] Ha a konfl iktusok ölé emelkedünk, akkor közös egyházi 
felelősségben elősegíthetjük, hogy a feszültség enyhülésének mai fokát megpecsé-
teljék a felelős államhatalmak […], és ezzel egyengessék a további enyhülés útját.”32

Ami a főtitkári beszámolót illeti,  Visser ’t Hoo  elmondta, hogy az  EVT jubilál, 
mert tíz évvel azelő  te ék le az alapokat, amelyen azután 1948-ban Amszter-
damban megkezdték az építkezést. A kezdetekhez képest hatalmas növekedés 
indult be, nemcsak a tagok létszáma –1956-ra 150 tagegyháza le  az  EVT-nek –, 
hanem a különböző munkaágak tekintetében is. Az első osztályok egyike volt az 
Újjáépítési Osztály, amely azután ke évált Segély- és Menekültügyi Osztályra. 
Ezt köve e a többi osztály létrejö e: a Nemzetközi Ügyek Osztálya, a Bossey-ben 
megalakíto  Ökumenikus Intézet, végül pedig az I úsági Osztály.

A főtitkári beszéd másik lényeges eleme azt hangsúlyozta, hogy az  EVT a maga 
számbeli növekedése ellenére is hű akar maradni ahhoz a szemponthoz, amely 
szerint nem egy tagegyházak feje ölö i szervezet akar lenni, hanem szakadatlan 

 30 Az  Evangélikus Élet címoldalon megjelent tudósításai a galyatetői konferenciáról: XXI. évf. 32. sz. 
1956. augusztus 5. XXI. évf. 33. sz. 1956. augusztus 12. XXI. évf. 34. sz. 1956. augusztus 19. XXI. évf. 35. 
sz. 1956. augusztus 26. Ezt követően még felbukkantak rövid hírek, majd a téma eltűnt a hetilapból. 
 31 A  Lelkipásztor összevont számában – XXXI. évf. 8–9. sz. 1956. augusztus–szeptember – néhány 
személlyel közölt interjút, továbbá az 1956-ban megjelent utolsó számban – XXXI. évf. 10. sz. 
1956. október – közölte Jan  Chabada véleményét az ülésről.
 32 Részlet  Bereczky Albert köszöntő beszédéből 1956. július 28-án. Evangélikus Élet, XXI. évf. 32. 
sz. 1956. augusztus 5. 1. o.
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kapcsolatban kíván azokkal maradni. Arra a kérdésre, hogy ez a kapcsola artás a 
tagegyházakkal elég sikeresnek nevezhető-e,  Visser ’t Hoo  azt mondta, hogy erre 
vannak pozitív és negatív példák. Örömmel állapíto a meg viszont azt a tényt, hogy 
az Amszterdamban 1948 augusztusában megtarto  világgyűléshez viszonyítva 
az 1954-ben Evanstonban tarto  nagygyűlés „jelentését sokkal szélesebb és komo-
lyabb tanulmányozás kísérte, sokkal több egyház részéről”.33 A főtitkári beszámoló 
harmadik lényeges gondolata annak a kérdésnek a felvetése volt, hogy vajon az 
 EVT és tagegyházai teológiai munkája, valamint a tagok magatartása, cselekvése, 
élete harmóniában áll-e egymással. A főtitkár ezen a ponton láto  nehézségeket. 
Ugyanakkor örömmel mondta el, hogy a  Nemzetközi Missziói Tanács és az  EVT 
közeljövőben várható összeolvadása éppen ezen a téren fog jó segítséget nyújtani.

Az  EVT KB ülésének helyszínére célozva elmondta, hogy a második – 1956-
os – KB-ülést Ausztráliában tarto ák. Most első ízben jelennek meg Kelet-Eu-
rópában, és örömmel konstatálják, hogy az  EVT történetében először román és 
kínai egyházak képviselői is megjelentek. A zárómondatokban  Visser ’t Hoo  
arra utalt, hogy az  EVT se nem a pax Sovietica, se nem a pax Americana hát-
térintézménye, hanem „saját életét éli, és teljesen üggetlen minden politikai 
vagy gazdasági rendszertől és ideológiától, és a világ minden részén hajlandó 
bizonyságot tenni. Ugyanakkor hisszük, hogy az egyházak különböző rendsze-
rekben élve tudnak, és kell is, hogy tudjanak tanulni egymástól.”34 A főtitkári 
jelentés utolsó mondata azt a gyönyörű teológiai gondolatot fejezte ki, hogy az 
egyházak lényegében körben állnak. Egy olyan körben, amelynek középpont-
jában Jézus Krisztus keresztje áll. Akkor kerülhetnek igazán közel egymáshoz, 
ha a kereszthez is közelednek. Nem lehet más mozgásuk, mint a kereszt felé és 
ezen keresztül egymáshoz és a világhoz közeledő magatartás.

Az  Evangélikus Élet, amelle , hogy közölte a  Bereczky-féle üdvözlőbeszédet, 
valamint a főtitkári beszámolót, tudósításokat hozo  a delegátusoknak a gyüle-
kezetekben szerze  élményeiről is. Ismerte ék O o  Dibelius elragadtato  mon-
datait a nyíregyházi gyülekezetről és annak egy tanyasi szórványában végze  
szolgálatáról. Amint később kiderült, az elragadtatás kölcsönös volt, mert a fenti 
gyülekezetek számára ugyanúgy hatalmas élményt jelente   Dibelius igehirdeté-
se. Erre bizonyíték az a levél, amely Németországba érkeze , és arról tudósíto , 
hogy a nyíregyházi gyülekezet nagyon szívébe zárta O o  Dibeliust, és örült a 
látogatásának. „Ez a látogatás felejthetetlen a számunkra. Az igehirdetése egy-
szerű és lenyűgöző. A hatalmas templom tele volt.  Vető püspök tolmácsolta az 
igehirdetést. Sokáig élünk majd ebből a nagy és örömteli élményből.”35

 33 Uo. Részlet  Visser ’t Hoo  főtitkári beszámolójából 1956. július 28-án.
 34 Részlet  Visser ’t Hoo  1956. július 28-i főtitkári beszámolójából. Evangélikus Élet, XXI. évf. 32. 
sz. 1956. augusztus 5. 2. o. 
 35 A nyíregyházi gyülekezet köszönő levele O o  Dibelius szolgálata után. 1956. augusztus 22. 
EZA 200/2 254/1 Ungarn Allgemeines 1955–56. 
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A Deák téri evangélikus templomban július 29-én az istentiszteleten részt 
vevő gyülekezet Franklin Clark  Fry amerikai evangélikus egyházelnököt, az 
 EVT KB elnökét, valamint Hans  Fuglsang-Damgaard dán érseket hallha a és 
üdvözölhe e. Ugyanezen a helyen adták át újra nekik a soproni evangélikus 
teológiai fakultás által a számukra már 1947-ben megszavazo  és Lundban 
átado  díszdoktori címeket is.36 Azonban, hogy mindenki mélyen átérezze azt, 
hogy i  egy, a szocialista környezetnek köszönhető csodának lehe ek szem- és 
ültanúi a jelenlévők és mindenki más, ezért bár eldugva, de lehoztak egy cikket, 
amely tulajdonképpen egy Günther  Wirth nevű német szerző írását ismerte e. 
A beszámoló a kelet-németországi  Neue Zeit című lapban jelent meg, amely az 
NDK-ban működő CDU hivatalos szócsövének számíto . A szerző azt fejtege e, 
hogy „…a népi demokratikus államok különösen alkalmasak ilyen gyűlések 
lefolytatására, mert ezekben az államokban az állam politikai befolyása nélkül 
tudnak találkozni az egyházak vezető emberei. Párhuzamként említi meg [Günt-
her  Wirth], hogy a német Kirchentag mindig akkor sikerül jól, amikor a Német 
Demokratikus Köztársaságban van. O  fejtheti ki igazán igazi funkcióját.”37

A teológiai szekcióban folyó munka a nyitó alkalmat követően kezdődö  
el, éspedig a KB gyűlésének főtémájával, amelynek – mint már említe ük – 
Prozelitizmus és vallásszabadság volt a címe. Ezt a teológiai szekciót az amerikai 
Angus Dun, a Protestáns Püspöki Egyház washingtoni kerületének püspöke ve-
ze e. Ennek a szekciónak a munkájáról sem az  Evangélikus Élet, sem a  Lelkipász-
tor nem emlékeze  meg. Azonban az előzőleg megjelent utalásokból, valamint 
a végrehajtó bizo ságnak a KB elé terjeszte  határozatából némi információt 
kaphatunk a teológiai szekcióban történtek egy részéről. Ugyanis ebben az 
időben történt – és az  EVT KB 1956-os ausztráliai gyűlésén már foglalkoztak 
ezzel a kérdéssel –, hogy Spanyolországban bezárták a madridi evangélikus 
teológiai főiskolát, és a tiltakozás ellenére sem nyito ák meg újra. Galyatetőről 
ebben az ügyben újabb tiltakozás ment a  Vatikánhoz és Spanyolországba. Ennek 
a témának a kapcsán az is kiderült, hogy az  EVT-ben prozelitizmus és vallássza-
badság címszó ala  nemcsak a keresztyén felekezetek egymással kapcsolatos 
pozitív és negatív megnyilvánulásait érte ék, tehát a közös nyilatkozatokat és 
fellépéseket, hanem a különféle ideológiák által gerjeszte  hatásokat is.

A kelet-európai egyházak óriási jelentőséget tulajdoníto ak a kínai keresz-
tyének megjelenésének, valamint  Ting anglikán püspök megszólalásainak.  Ting 
szemrebbenés nélkül kifejte e, hogy a népi Kínában óriási a vallásszabadság, 

 36 A többi, Lundban kitüntete  neves amerikai és skandináv személyiségről nem ese  szó. Az ő 
nevük nem került bele sem a hi udományi fakultás, sem pedig az  Evangélikus Teológiai Akadé-
mia díszdoktorait megörökítő anyakönyvbe. 1989 után ezt utólag már meg lehete  volna tenni. 
A dísz doktori címet kapo ak közül kétségkívül a legnevesebb Anders  Nygren svéd teológus volt. 
 37 Miért tartják a Központi Bizo ság ülését Magyarországon? Evangélikus Élet, XXI. évf. 32. sz. 
1956. augusztus 5. 3. o. 
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és egységes, valamint elmarasztaló bírálatban részesíte e a Kínában szolgált 
nyugati misszionáriusokat. Kijelente e többek közö , hogy az  EVT-vel való 
minden kapcsolat a ól ügg, hogy az  EVT is hajlandó-e Kínát és a kínai ke-
resztyénséget úgy látni, ahogyan ők látják magukat.

Hasonló szenzációt jelente  az a tény, hogy az örmény egyház püspökeinek 
gyűlése bejelente e azt a szándékát, hogy kérik a tagfelvételt az  EVT-be. Ennek 
az örmény egyháznak a központja a Szovjetunióban helyezkede  el. Ennek 
következtében ismét felmerült az orosz ortodox egyházzal való kapcsolatok 
felvételének a lehetősége. Az ortodoxokkal való kapcsolatkeresés a galyatetői 
időszakig a következőképpen vázolható fel.  Visser ’t Hoo  és  Bell lényegében 
már 1945 januárjától keresték a kapcsolatokat az orosz ortodoxiával. 1946. 
április 23-án az  EVT ideiglenes bizo ságának öt elnöke – Marc  Boegner, a 
francia egyházszövetség elnöke, Geoff rey  Fisher canterburyi érsek, Erling 
 Eidem uppsalai érsek,  Germanos  yateira érseke és John R.  Mo  az USA-
ból – meghívást küldö  a moszkvai pátriárkának, hogy hivatalosan vegyék 
fel a kapcsolatokat az alakuló  EVT-vel. Már akkoriban azt szere ék volna 
elérni, hogy az orosz ortodox egyház teljes jogú tagként foglalja el a helyét a 
leendő világtanácsban. Az első megbeszélések helyszíne Prága, Oslo, esetleg 
egy svájci város le  volna. Végül Prágában egyeztek meg mint helyszínben, 
azonban az 1946. december 29–30-ra terveze  alkalmat  Nyikolaj metropolita 
későbbre kérte halasztani.  Visser ’t Hoo  1947 decemberében egy memoran-
dumot küldö  át, amelyben ismerte e az  EVT addigi történetét és céljait. 
1948. március 3-án  Nyikolaj és  Visser ’t Hoo  titokban találkoztak Párizsban. 
I  arról is szó ese , hogy Amszterdamban esetleg megfi gyelőként, később 
résztvevőként megjelennének. Azonban ehelye  1948. augusztus 1-jén éles 
támadást intéztek a leendő  EVT-vel szemben. Kijelente ék, hogy az „öku-
menikus egyház” gondolata nem egyeztethető össze sem a „keresztyénség 
eszményeivel”, sem pedig azzal a felfogással, ahogyan az ortodoxia „Krisztus 
egyháza céljait” értelmezi. A há érben azonban egy  Razumovszkij nevű főpap 
éles támadása húzódo  meg az  EVT célkitűzései ellen, „politikai, hatalmi 
törekvésekkel” vádolva azt. Ez a bizonyos személy valószínűleg a szovjet 
Cseka/NKVD/KGB embere. 1921 óta léteze  olyan törekvés, hogy a lelkészek 
közö  ezek az emberek dolgozzanak.38

Az  EVT és az  LVSZ az elő  a kérdés elő  álltak, hogy mit tegyenek ilyen ese-
tekben. Egyfelől könnyű, másfelől nehéz helyzetben voltak. A könnyű helyzetet az 
jelente e, hogy mind az  LVSZ, mind pedig az  EVT alkotmánya megkönnyíte e a 
különféle felekezetekhez tartozó tagegyházak belépését. Mindke őben szerepelt 
ugyanis a tagegyházak belügyeibe történő be nem avatkozás elve: „Az Ökumeni-

 38 Az adatokat lásd: B: Ökumenischer Rat der Kirchen und Evangelische Kirche in 
Deutschland zwischen West und Ost. In: B–B–L 1999, 41–42. o.
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kus Tanácsnak nincs egyházkormányzati joga az egyházak ölö .”39 Az  LVSZ-nél 
ugyanez így hangzik: „A  Lutheránus Világszövetség lutheránus egyházak szabad 
egyesülete. A tagegyházakkal szemben nincs teljhatalma arra, hogy törvénye-
ket bocsásson ki, azok teljes autonómiájába beavatkozzék.”40 A nehézség viszont 
ugyanebből a helyzetből fakadt, csak a meggyőzés útja vált járhatóvá. 1952-ben 
 Niemöller, majd ugyanazon év végén  Dibelius is Moszkvába utazo . 1954 októ-
berében  Visser ’t Hoo  és  Dibelius meglátoga ák  Borisz érseket Kelet-Berlinben. 
Átadtak  Borisznak egy dokumentumot, amelyet ő továbbíto   Nyikolaj metropo-
litának, aki a maga részéről arra akarta rávenni őket, hogy a kommunisták által 
dominált békevilágtanácsban is dolgozzanak. Ezt udvariasan elutasíto ák. 1956. 
március 9–28. közö  kilenctagú delegáció utazo  az USA-ból a Szovjetunióba.

A kínai protestáns és az örmény egyházak jelenlétében kelle  az  EVT KB ülé-
sén a teológiai szekciónak igazságot tenni. Méghozzá olyan formában, hogy a Spa-
nyolországban történtek ellen ugyan tiltakozik, de ugyanakkor nem enged a szo-
cialista országok protestáns és szabadegyházaiban 1945 után különböző formák-
ban és intenzitásban megjelenő általános antikatolicizmusnak. A másik oldalon 
türelmesen meg kelle  hallgatnia, hogy mekkora a vallásszabadság a szocialista 
országokban. Ugyanakkor ki kelle  mondania, hogy semmiféle ideológiának nincs 
joga – a legjogosabbnak tűnő egyházkritika melle  sem – arra, hogy embereket 
úgy vonjon magához, hogy hitüket megpróbálja kicsúfolni és ellehetetleníteni.

Az  EVT KB záródokumentuma Üzenet a tagegyházakhoz címmel jelent meg, 
mintegy összegezve mindazt, ami Galyatetőn, de már azt megelőzően is fog-
lalkozta a a KB vezetőit és tagjait. Az üzenet annak a hitnek a megvallásával 
kezdődö , hogy „Jézus Krisztusban az emberek közö  a fajok, világnézet és 
történelmi hagyományok által felállíto  korlátok leomlanak”.41 Ugyanakkor 
felte ék a kérdést, hogyan lehetne ezt a közös hit ellenére olyan különböző 
helyzetekben élő keresztyén társaságot „egy felelős nemzetközi társadalom felépí-
tésébe” bekapcsolni. A világbékét illetően a dokumentum tarto a magát ahhoz 
az Amszterdamban hozo  határozatához, hogy sem a pax Sovietica, sem a pax 
Americana szócsöveként nem fog megjelenni, hanem a treuga Dei és a pax Christi 
szolgálatában áll. Ennek megfelelően szólíto a fel az  EVT KB a tagegyházakat 
arra, hogy a saját kormányaiknál, azután a különböző nemzetközi szervezeteknél 
– beleértve az  ENSZ-t is – járjanak közben azért, hogy az igazságnak megfelelő 
béke legyen a jellemzője az országok és a világ életének. Az utolsó mondat ismét 
tudatosíto a azt, hogy i  keresztyének szólnak keresztyénekhez: „Felhívunk 
minden keresztyént, hogy vegye szívére ezeket az ügyeket, és hogy ezeket az 

 39 Studienabteilung des ÖRK. Genf, 1947.  EVT-Alkotmány, 4. bekezdés.  Visser ’t Hoo : Die erste 
Vollversammlung des ökumenisches Rates der Kirchen, 267. o.
 40 S–K–H 1997, 357. o.
 41 Az üzenetből ve  összes idézetet lásd: Evangélikus Élet, XXI. évf. 33. sz. 1956. augusztus 12. 2. o.
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óhajtásokat az imádság és a múltban elkövete  vétkek mia i bűnbánat szellemé-
ben képviseljék Urunk és Mesterünk nevében, aki az Út, az Igazság és az Élet.”42

Az  EVT Központi Bizo ságának vezető tagjai a házigazdák által számukra 
kínált programok melle  maguk is gondoskodtak arról, hogy találkozhassanak 
olyan személyekkel is, akiket ők ismertek, de a nyilvánosság elől akkoriban 
már régen el voltak zárva. Ezek közé a személyek közé tartozo  a református 
 Ravasz László püspök is, akit augusztus 2-án Galyatetőn ebédre lá ak vendégül 
az  EVT kulcsemberei:  Visser ’t Hoo , Marc  Boegner, George  Bell, John  Mackay 
és John  Baillie. Ordass-sal ellentétben  Ravasz László tehát megjelent az  EVT KB 
ülésének helyszínén.  Péter János és  Bereczky Albert nem akarták ezt. Azonban 
 Pap László, a budapesti református teológiai akadémia dékánja nem engedte 
meg, hogy  Ravasz László ne találkozzék a külöldiekkel. A református püspök 
egy írásban elkészíte  feljegyzéssel a kezében érkeze  Galyatetőre.43

A külöldi vendégek, miután meghallga ák  Ravasz Lászlót, bizonyos szemé-
lyekről és azok kapcsolatrendszeréről kérdezték ki. Utoljára azt kérdezték tőle, 
hogy helyesli-e, hogy az  EVT KB eljö  Magyarországra.  Ravasz azt felelte, hogy 
jó, ha jönnek, de nagyon nagy a kísértés is. Mert az emberek többsége azt fogja 
gondolni, hogy „külöldi vendégeink az egyház mostani vezetőségének nyújta-
nak erkölcsi támogatást az egyház életkérdéseivel szemben”.44 Ezen a ponton 
 Ravasz utalt Martin  Niemöller látogatására is, aki azt állíto a, hogy Magyaror-
szágon tökéletes a vallásszabadság, és ezzel félreveze e a Nyugatot. Azt kérte, 
hogy a külöldről jövő vendégek bátrabban kérdezzenek, kritizáljanak, menjenek 
a gyülekezetekbe, és érintkezzenek kifejeze en ellenzéki emberekkel is.

Végül  Ravasz László – aki akkor már értesült arról, hogy Ordass püspök körül 
megmozdult az addigi állóvíz – azt kérte, hogy az  EVT KB segítsen a református 
 Teleki Lászlón. Ő neves i úsági munkása volt a református egyháznak, majd 
kitelepíte ék, azután letartózta ák. Megjárta  Rákosi börtöneit, kiszabadult, 
majd ismét eltűnt.

Az Ordassal, majd  Ravasz Lászlóval történő találkozások segíte ek abban, 
hogy az  EVT KB tagjai meglássák az érem másik oldalát is. George K. A.  Bell 
chichesteri püspök 1956. augusztus 10-én Bécsből küldö  köszönőlevele azt 
muta a, hogy a külsőségek nem téveszte ék meg őket, és nem szűntek meg 
tisztán látni. „Remélem, hogy a magyar újságokban megjelent már Ordass 
püspök rehabilitációja, és hogy a Központi Bizo ság nyilatkozatát szintén 
megjelente ék a magyar újságok”45 – írta az anglikán egyházfő.

 42 Uo. 
 43 P 1992, 142–143. o. R 1992, 371–375. o.
 44 R 1992, 377. o. 
 45 Részlet  Bell anglikán püspök üzenetéből. MOL XIX-A-21. Mikrofi lmtár 4/C P. 50635.  ÁEH 
elnöki iratok 1951–60. 
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Az egyházi vezetők kezdeti hallgatása 
az egyházi közvélemény elő 
Az egyházi vezetők eleinte – a galyatetői konferencia lezajlása után – a rendez-
vény idején Ordass-sal folytato  há értárgyalásokról és annak eredményeiről 
is hallga ak. Ez a mély csend egyfelől elbizonytalanodásukat muta a, másfelől 
viszont – az  ÁEH vezetőinek nyári szabadsága mia  – önállóan nem is mertek 
lépéseket tenni.  Dezséry László püspök, aki személyében a leginkább érintve 
volt ezekben a kérdésekben,  Benczúr Lászlóval együ  Romániába utazo , így 
rövid időre eltűnt az egyházi nyilvánosság elől.

Más forrásokból azonban értesülhetünk bizonyos dolgokról. 1956 augusz-
tusának végén a rehabilitációjára váró  Kendeh György Balatonszárszón tar-
tózkodo . Augusztus 23-án születe  levelében – amelyet  Böhm Dezsőnek írt 
– arról számolt be, hogy azokban a napokban, amikor ő o  tartózkodo , nagy 
tárgyalás zajlo  az üdülőben.  Miklós Imre és  Veres Pál melle  a két püspök, 
valamint  Grünvalszky Károly főtitkár,  Fekete István és   Juhász Géza voltak jelen, 
„…és tárgyalták az Ordass püspök Urunk ügyét, de, hogy mit főztek ki, azt nem 
tudtam kimagolni”. Ezután arról írt, hogy a következő nap esperesi értekezlet 
lesz, és akkor ismét elő fog kerülni az ügy: „Az esperesektől hűségnyilatkozatot 
akarnak kapni, s valószínű, meg is fogják kapni.”46

A levél további részében annak a reményének ado  hangot, hogy „…a re-
habilitáció azt fogja jelenteni, hogy Püspök urunk feljelentői legalább egyházi 
bíróság elő  felelnek, hej, de szeretnék ennek a bíróságnak pártatlan tagja lenni, 
s egy pár jó pofont lekavarni (most jó formában vagyok), s azt hiszem egy pár 

 46  Kendeh György levele  Böhm Dezsőnek. 1956. augusztus 23. CALWF WS III. 2. a. 1956. 3. boríték. 
1. o.
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foguk kihúzására nem kellene fogorvoshoz menni. Mikor tűnnek már el ezek 
az egyházi életünk csirkefogói?”47

A levél végén  Kendeh György leírta a tárgyalások elő i nap éjszakáján tör-
tént nagy mulatozást. A püspökök „…komoly lelkigyakorlatot tarto ak, ment 
a nóta hajnalig, s emelle  táncoltak is. Úgyhogy egypár lelkész igen meg volt 
botránkozva, tudva a másnapi tárgyalásokról.  Dezséry püspök igen vígan van, 
és úgy látja, hogy biztosan ül a nyeregben. Jó lenne már látni, hogy mit hoz a 
jövendő. Lesz-e egyházunknak megújulása? S lesz-e valóban Krisztustól veze-
te  pásztorunk, akire feltekinthetünk, akit valóban szerethetünk is, s aki nem 
a különböző politikai sakkjátékok fi gurája, hanem valóban az egyház szellemi 
vezére és mindenki által megbecsült vezetője.”48 Egyébként  Kendeh György a 
saját sorsát illetően ebben az időben még úgy tudta, hogy ő Tapolcára kerül.

A   Nagybaráti nyilatkozat

Ellentétben az egyházi vezetők részben tudatos és számító jellegű hallgatásával, 
az egyházi közvélemény egy része a maga módján fokozo  aktivitással válaszolt 
azokra a hírekre, amelyek Ordass világi és egyházi rehabilitációjáról szóltak. 
Érezték, hogy az Ordass-sal történtek az egyházra is hatással lesznek. Ezért 
legelőször azok az emberek mozdultak meg hivatalosan, akik az egyházi ébredés 
vonalához tartoztak. Az Ordass-csoport már amúgy is mozgásban volt, így az 
ébredés egykori vezetői elhatározták, hogy ők is tesznek valamit.

A   Nagybaráti nyilatkozat születésének körülményeiről tudni kell, hogy a 
vendéglátó házigazda szerepét betöltő  Laborczi Zoltán (1919–2004) győrújbaráti 
lelkész szervezte a háromnapos találkozót. A fennmaradt program mutatja, 
hogy két kulcsszó köré építe ék az egész együ létet. Ez a két szó az „együ ” és 
az „egyetlen”. (Együ  a könyörgésekben; Együ  az apostolok tudományában; 
Egyetlen kérdésünk Jézus Krisztus; Együ  a testvéri beszélgetésben; Együ  a 
gyülekezet közösségében.) Az együ létbe bevonták azt a három gyülekezetet 
is, amelyeket  Laborczi Zoltán gondozo .49

1956. augusztus 28. és 30. közö  tizenegy lelkész a Győr-Sopron megyei Győr-
újbaráton találkozóra gyülekeze  egybe, és ennek eredményeként hét pontban 
mondták el a véleményüket az egyház „ébresztő szolgálatáról”. Az írásba foglalt 
véleményt Észrevételek címmel az egyházi vezetés elé vi ék. Erre az időre a 
református ébredés vezetőihez és tagjaihoz hasonlóan az evangélikus ébredés 
vezetői és tagjai is szinte teljesen kiszorultak az egyház hangadói közül. Az 

 47 Uo. 2. o.
 48 Uo. 3. o.
 49 A nagybaráti találkozóról részletesebben lásd: M 1995, 184–187. o. és  L 1990. 
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aláírók a következő személyek voltak:  Kajos János,  Zászkaliczky Pál,  Veöreös 
Imre,  Danhauser László (1906–1990),  Csepregi Béla,  Lupták Gyula (1919–1995), 
 Kovács Géza,  Fabiny Tibor (1924–2007),  Smidéliusz Ernő,  Józsa Márton,  Laborczi 
Zoltán, mindnyájan evangélikus lelkészek. A hét pontban összefoglalt vélemény 
lényegében az ébredés múltját, valamint jelen- és jövőbeli feladatait tekinte e 
át. A múltra vonatkozóan egyrészt annak az akkori jelenben is megtapasz-
talt jó gyümölcseit, másrészt viszont az evangélizáció hibáit említe ék meg. 
A legfontosabb dolognak annak kimondását tarto ák, hogy akkor tudják az 
igehirdetéssel a hallgatót megszólítani, hitre ju atni és abban megtartani, 
ha az igehirdetés „a mai embert konkrét helyzetében szólítja meg és elvezeti 
hétköznapi élete keresztyén folytatására”.50

A nagybaráti találkozó résztvevői azt is kimondták, hogy az evangélizációt 
az egyház egész szolgálatába belehelyezve, annak minden megnyilvánulásában 
szeretnék látni, és nem az egyházon belül lévő, mégis a ól elválaszto  külön 
egyházi tevékenységnek. Azt, hogy a Megjegyzések aláírói tudtak arról, hogy 
mi történik az egyházi kulisszák mögö , az mutatja, hogy összefoglaló jellegű 
írásuk 6. pontjában saját mondanivalójukat, tehát az egyház egészének életébe 
visszakerülő evangélizációt az egyház akkori egész életével és magatartásával 
kívánták összeegyeztetni. Ezzel a há érrel kapcsolatban azt mondták, hogy a 
következő dolgok szükségesek hozzá: „…széles körű egyházi önvizsgálat, bűn-
bána artás és tisztulási folyamat, az utóbbi évek hibái tekintetében át kell vizs-
gálnunk egyházunknak a ma kérdéseire ado  feleleteit és egész személyi politi-
káját abban a tekintetben, hogy engedte-e érvényesülni Isten Igéjének irányadó 
szempontjait. Fel kell tárnunk, hogy idegen szempontok előtérbe helyezése, Isten 
igéjével való elegyítése és az Igének hamis alkalmazása mely pontokon történt. 
Ennek elvégzésére sürget, hogy egyházunk szava sok helyen elveszte e hitelét 
népünk körében, ugyanakkor pedig a gyülekezetek leghűségesebb rétegeiben 
mély sóvárgás él az erőteljes, tiszta evangélium után.”51 A nyilatkozat utolsó 
pontjában az aláírók az evangelizáció terén elkövete  saját mulasztásokat ve ék 
nagyítóüveg alá, mondván, hogy ők „az általános egyházi önvizsgálat köréből” 
ezt próbálták konkretizálni. Arra kérték az egyházi vezetőket, hogy ők is vallják 
meg és tegyék jóvá a saját területeiken elkövete  hibáikat.

Ha az ember az 1948-ban, majd az 1952-ben történteket és azok következmé-
nyeit nézi, akkor a következőt lehet mondani. 1948-ban az ébredés egyes vezetői 
és tagjai magára hagyták Ordass Lajost és vonalát, és átálltak az úgyneveze  
„haladó” vonalhoz. 1952-ig,  Túróczy Zoltán és  Szabó József eltávolításáig, 
illetve a területrendezésig részben harmonikusan, részben problematikusan, 
de együ működtek a  Vető– Dezséry-vonallal. 1952-től kezdve egészen 1956-ig 

 50 A nagybaráti találkozó Észrevételek című iratának 3. pontjából. EOL DEEK 20. d. 732/1956. sz. 2. o.
 51 Részlet a   Nagybaráti nyilatkozat 6. pontjából. EOL DEEK 20. d. 732/1956. 3. o.
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közülük többen átélték azt, amiről a  Nagybaráti nyilatkozatban beszéltek, és-
pedig az „indokolatlan megbélyegzést”, „politikai diszkvalifi kációt”. Nemcsak 
maga az ügy, hanem annak egyes támogatói is. Ez természetesen eltávolíto a 
őket addigi szövetségeseiktől. Történetünk idején ez a nyilatkozat – Ordass 
készülődő rehabilitációjára tekinte el – ke ős üzenetet hordozo . Egyfelől 
üzent a még regnáló egyházi vezetőknek, másfelől üzent az esetleg visszatérő 
Ordassnak és embereinek. Mindkét oldalnak ugyanazt üzente: azt, hogy az 
ébredés emberei készen állnak egy olyan együ működésre, amelyben ők a 
maguk részéről a múlt hibáit bevallják és korrigálják, viszont a partnereiktől 
is ugyanezt várják el.

A  Nagybaráti nyilatkozatot az egyházi felsőbbségen kívül magyarországi 
lelkészek közül is többen megkapták, és annak egy példánya külöldre is el-
juto . Ezt a példányt azután német nyelvre lefordíto ák és továbbküldték. 
A dolgot  Szépfalusi István bécsi lelkész mozga a. Egy 1956. október 1-jén írt 
– öt személynek elküldö  – levelében beszámolt azokról a megszólalásokról, 
amelyek 1956 augusztusában és szeptemberében Magyarországon történtek. Az 
öt személy:  Vajta Vilmos, Mogens V.  Zeuthen (Gen),  Terray László (Oslo),  Leskó 
Béla (Buenos Aires) és  Pósfay György (Caracas). A nyilatkoza al kapcsolatosan 
 Szépfalusi István a következőt írta: „Ez az írás kifejeze en csak az evangelizáció 
kérdéseivel foglalkozik, és más kérdést nem érint.”52 A  Nagybaráti nyilatkozatot 
később az összes őszi lelkészkonferencián felolvasták, így az bekerült az akkori 
evangélikus köztudatba.

Az aláírók közül többen az őszi lelkészkonferenciákon egyfelől megvédték 
magát a nyilatkozatot, másfelől keményen kritizálták az egyházi vezetésnek 
az ébredéssel szemben – különösen 1952 után – tapasztalható egyre erősebb 
támadásait. Ordassról és az ő ügyéről azonban a nyilvánosság elő  nem szóltak. 
Vezérszónokaik az őszi lelkészi tanácskozásokon  Kovács Géza és  Fabiny Tibor 
voltak.  Kovács Géza az első fóti konferencián, 1956. szeptember 4-én megvédte az 
aláírókat, és kijelente e, hogy ezek az emberek nem egy „klikket” képviselnek. 
Őket az ébredés szolgálata köti össze, és a hivatalos utat betartva a két püspök-
nek terjeszte ék fel iratukat.  Fabiny Tibor a második konferencián keményen 
támadta  Dezséry László előadását. Példák tömegével bizonyíto a, hogy az 
egyház az elmúlt időszakban nem Isten igéjére építe , mert cselekedetei nem 
ezt muta ák. A következő dolgokra hivatkozo : konferenciák megszüntetése, 
a Missziói Intézet bezárása, egyházi lapok –  Új Harangszó,  Élő Víz – megszünte-
tése, diakonisszaszervezet felszámolása, gyülekezetek önrendelkezési jogának 
lábbal tiprása, az egyház laikus vezetőinek a politikai vezetők közül történő 
választása stb.53 Ebből a szempontból a később még említésre kerülő  Zászkaliczky 

 52  Szépfalusi István levele a fenti öt személynek. 1956. október 1. CALWF WS III. 2. a. 1956–57. 
 53 O 1987, 541., 543. o. 
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Pál fóti lelkész képezte az üdítő kivételt, mint aki egyszerre emelte magasra 
az ébredés jogos követeléseit, és állt ki ugyanakkor a legnagyobb bátorsággal 
Ordass személye és vonala melle  is.

 Zay László beadványa 1956. szeptember 7-én

Az egyházi kulisszák mögö  augusztus végére – amint azt  Kendeh György 
levele is bizonyítja – nagy mozgások zajlo ak. Az evangélikus egyház sajtóosz-
tályának ügyvivő lelkészi státuszban lévő alkalmazo ja,  Zay László (1927–2000) 
az egyházi felsőbbségnek próbált segíteni az Ordass-ügy és az egész belső 
nyugtalanság felszámolása tekintetében. Ő az evangélikus sajtó képviseletében 
Galyatetőn is jelen volt. Megszólalását a szeptember eleji konferenciák idejére 
időzíte e, azt mintegy taktikai iratnak is szánva.

A  Zay-féle irat tulajdonképpen egy nyolc pontból álló, egyszerre értékelő jelle-
gű, ugyanakkor az egyházi vezetést és az  ÁEH-t azonnali intézkedésre felszólító 
munka. Az öt fő pontból – és az egyes pontokon belül további alpontokból – álló 
íráson, annak teljes egészén az a fő gondolat húzódik végig, hogy az egyházat 
legbensőbb lényegében érintő saját kérdéseiről csak az egyházi vezetők és az  ÁEH 
emberei illetékesek mind tárgyalni, mind pedig intézkedéscsomagot készíteni.54

Az irat szerzője az első pontban megállapíto a, hogy a belső egyházi helyzet 
nagyon kiéleze , és azonnali cselekvés szükséges. Ennek a kijelentésnek az alá-
támasztására – az első ponthoz csatolt négy alpontban – a következőket mondta: 
meggyengült, elbizonytalanodo  az egyházi vezetés, és ennek eredményeként „az 
egyházi életben szabadosság kezd kifejlődni”.55 A lelkészek többségét illetően i  az 
a jellemző, hogy köztük túlsúlyba került két tábor. Az egyik, amelyik „pietisztikus 
alapon” képzeli el az egyház jövőjét, a másik pedig, amelyik az egyház életét „a 
szocializmust építő magyar néptől eltérően akarja építeni”.56 A harmadik alpont az 
Ordass-ügyre vonatkozo . „Az ún. »Ordass-ügy« kapcsán előállo  helyzet távlatai-
ban olyan rendezetlenséggel, egyházszakadással és politikai küzdelemmel fenyeget, 
amelynek kihatásai messze az egyház keretein túlnőnek.”57 A negyedik alpontban 
azt a véleményét fogalmazta meg, hogy az Ordass-ügy tulajdonképpen „külöldi 
beavatkozás” következménye, és mint ilyen, „külöldi érdekeket” próbál szolgálni.

A második pont tartalmilag az egyházi vezetést szólíto a fel az azonnali 
cselekvésre. Összefogásra ösztönzö , és ennek tartalmát abban lá a, hogy két 
dologban kell rendet tenni. Az egyik az, hogy Isten igéjét és annak hirdetését 

 54  Zay László 1956. szeptember 7-ei levele az egyház vezetőihez. MOL XIX-A-21 a E. Evangélikus 
Egyház II. 5–6. 57/1957. sz. 1. o.
 55 Uo.
 56 Uo. 
 57 Uo. 
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kell képviselnie az egyházi felsőbbségnek, másrészt viszont a szocializmust 
építő magyar népet hazafi as módon kell szolgálni.

A harmadik pont azt mondta el, hogy a második pontban megfogalmazo  
programot hogyan lehet megvalósítani. Egyfelől „bizalmas, egyházi vezetőségi ta-
nácskozásokat” javasolt, a következő személyek jelenlétében: püspökök, egyetemes 
felügyelő,  Grünvalszky Károly főtitkár, a teológia dékánja,  Pálfy Miklós, azután 
 Mekis Ádám, Muncz Frigyes, Fekete Zoltán (1911–1988), a későbbi kerületi, majd 
országos felügyelő,  Rédey Pál (1923–2002),  Juhász Géza,  Darvas József és ő maga. 
Ennek a társaságnak kell a jövőben saját magát „az egyház kollektív vezetésének 
hatékony és egységes fórumává” átalakítani. Számba kell venni minden egyes 
problémás ügyet, legyen szó személyi, tárgyi, strukturális kérdésről. A lelkész-
konferenciákon adjanak gondosan kidolgozo  tájékoztatást az Ordass-ügyről.

Ha mindez megtörtént, akkor fokozatosan bővítsék a tájékoztato ak körét, 
közben már mindenre legyen válasz, különösen Ordass helyzetét illetően. Mi 
történjék vele a ke ős rehabilitáció után? Ezenkívül meg kell egyezni, hogy 
„…az Ordass-ügy továbbfejlesztésében merre és milyen irányba kell haladni. 
Ezt az egységet pro és contra is meg kell gondolni.”58 A demagógia és reakció 
minden formája ellen egységes és kollektív harcot kell folytatni.

A negyedik pont sürge e az egységes egyházpolitikai irányvonal megteremtését. 
Ezt az esperesi értekezlet elé kell terjeszteni. Az Ordass-üggyel is foglalkozzék az 
esperesi értekezlet. Az ötödik pontban az  ÁEH-ra váró teendőket próbálta felvázolni 
 Zay László. I  szerepelt a  Fasori gimnázium visszaadása, az államosíto  egyházi 
öldek vételárának kifi zetése, a kongruacsökkentés, budapesti hitoktatói állások – 
legalább tíz – szervezése és az, hogy a szórványokban három gyermekre is lehes-
sen hitoktatói engedélyt kapni. Még október hónapban hitoktatáshoz használatos 
könyvek kiadása, a szórványokkal rendelkező legfontosabb helyeken húsz-huszonöt 
lelkész motorkerékpárral történő ellátása azonnali hatállyal. A hatodik pontban 
az irat szerzője visszatért a belső egyházi ügyekhez. Kijelente e, hogy a lelkészek 
jobb kedvre hangolása érdekében a fegyelmi ügyeket felül kell vizsgálni, a személyi 
sérelmeket pedig „lehetőség szerint” orvosolni. A belmissziói munkát fokozzák 
(ehhez precíz munkaterv és elvi alapvetés szükséges!), rendezzék a nyugdíjas lelké-
szek ügyét, állandóan tanácskozzanak, és minden dologban legyen meg terv és cél 
egymásmelle isége. Ez a pont megint csak aláhúzta azt, amit az egész irat sugallt, 
hogy minden kezdeményezésnek az egyházi vezetéstől kell kiindulni. Az  ÁEH-val 
karöltve kell tervezni, intézkedni, az egész folyamatot kézben kell tartani. A hetedik 
pont pontosan ezt a koncepciót – az egyházi vezetés az  ÁEH-val karöltve – ismé-
telte meg: „A lelkészek megfelelő tájékoztatása érdekében segítségül kell hívni az 
 ÁEH-t.”59 Ez a javaslat azért érdekes, mert az  ÁEH lényegében az Ordass-sal való 

 58 Uo. 2. o.
 59 Uo. 3. o.
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első találkozástól – 1956. július 11-étől – kezdődően egyszerre „két vasat” tarto  a 
tűzben, és az idő előrehaladtával egyre inkább az kristályosodo  ki, hogy Ordass 
lesz a befutó. A nyolcadik, utolsó pont végeredményben azt mondta ki, hogy milyen 
célból készült az irat: „A fenti tételeket tárgyalási alapul kell venni, abból a célból, 
hogy testvéri egyetértésben, Isten igéjének megfelelő, de a szocializmus építésében 
tevékeny magyar nép számára áldásos egyházi élet alakuljon ki.”60

 Vető Lajos állásfoglalása

A  Zay-féle forgatókönyv elkészülése után világosan nyomon követhető az egy-
házi vezetők körében annak alkalmazása és a lelkésztársadalom által történő 
fogadtatása is. A legfőbb párhuzamot  Vető Lajos 24 pontjában lehet felfedezni.

 Vető Lajos – a püspökök közö  1954-ben történt munkamegosztásnak kö-
szönhetően – már két éve a külöldi ügyekre koncentrált. Ezzel az ürüggyel 
ügyesen távol tarto a magát az egyházat igazán érdeklő kérdésektől, de a belső 
konfl iktusoktól is. Az összes belső egyházi ügy  Dezséry László nyakába sza-
kadt, aki egyre kevésbé tudo  megbirkózni azzal, hogy tulajdonképpen mind 
a két egyházkerület legkényesebb problémáit is neki kelle  volna megoldani. 
A kudarcok hallatán az  ÁEH-nak egyre ellentmondásosabb le   Dezséryvel a 
kapcsolata, ugyanakkor  Vető Lajos változatlanul élvezte az  ÁEH teljes bizalmát. 
Amikor az Ordass-ügy a ke ős rehabilitáció irányába fordult, akkor dönteni 
kelle , hogy mit tegyenek. A  Dezséry-ellenes döntést egy szem- és ültanú így 
elemezte: „ Horváth János […] ijedtében intézkede  […], örült, hogy megszaba-
dulhat  Dezsérytől, mert sokszor túljárt az eszén és nehezen kezelhető ember volt 
számára.”61 Azon lehetne vitatkozni, hogy mennyiben igaz az az állítás, hogy 
 Dezséry negatív diszkriminációban részesült volna az  ÁEH részéről, hiszen 
évekig nagyon sok mindent elnéztek neki. Az viszont kétségtelenül igaz, hogy 
 Vető Lajos volt a két püspök közül az, aki több bizalmat kapo  az  ÁEH részéről.

 Vető Lajos 1948 és 1956 közö  Ordass-sal mindössze háromszor találkozo . 
Először 1952. július 15-én, amikor  Dezséry Lászlóval együ  rá akarta beszélni 
arra, hogy mondjon le az  LVSZ alelnöki posztjáról. Másodszor 1956. július 
28-án, amikor külöldi vendégeket vi  hozzá, akiket az utcán várt, amíg azok 
Ordass lakásában tartózkodtak. Végül 1956. szeptember 25-én, amikor Ordass 
rehabilitációja küszöbén „a jövőt illető kérdésekről” akart tárgyalni Ordass-
sal. Ő azonban elutasíto a ezt: „ Vető simán, gondolkozás nélkül hazudozo , és 
nagymértékben cinikus volt. Örültem, amikor véget ért együ létünk.”62

 60 Uo.
 61 B 1996, 24. o.
 62 O 1987, 718. o.
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A  Zay-féle forgatókönyv alapján Vető Lajosnak juto  az a feladat, hogy az 
országos esperesi értekezleten – 1956. október 9-én – az egyház ügyeiről beszá-
molót tartson. Ez a beszámoló egy beszédből és az úgyneveze  24 pontból állt. 
A beszédben az Ordass-üggyel kapcsolatos addigi egyházvezetői hallgatást a 
következő okokkal próbálta magyarázni: „Az egyik az, hogy augusztus végétől 
eredeti terveink szerint lelkésztovábbképző konferenciákon élőszóval tájékoz-
ta uk [volna] lelkészi karunkat nemcsak magáról az ügyről s annak legapróbb 
részleteiről, hanem arról is, hogy ado  időpontban egy-egy konferencia idején 
mennyire juto  előre az állami rehabilitáció. A másik ok az volt, hogy egyhá-
zunk vezetősége nem kívánt elébe vágni az illetékes állami bírósági ítéletnek, 
éspedig egyfelől azért, mivel tiszteletben tartja a magyar igazságszolgáltatás 
üggetlenségét, másfelől pedig mivel tudatában volt annak, hogy a magyar 
igazságszolgáltatás nem bárhonnan jövő külső nyomásnak engedve végzi ma 
már a munkáját, hanem magáért az igazságszolgáltatásért, harmadszor, mivel 
meg voltunk győződve afelől, hogy magának az ügynek az használ legtöbbet, 
ha nem türelmetlen hangok közepe e, hanem magának az igazságnak tiszta és 
zavartalan érvényesülése következtében szolgáltat igazságot Ordass Lajosnak.”63

A beszéd másik, hosszabb része az egyházban tapasztalható megmozdulások 
ellengyógyszereként részletes megoldási javaslatot ado  elő huszonnégy pont-
ban. A legfontosabb pontok: megszűnik a két püspök közö i munkamegosztás 
(kimondta, hogy az eddigi megosztás törvénytelen volt), az egyetemes főtitkár 
a Központi Alapot felügyeli, az eddigi „előkészítő értekezletek” is megszűnnek, 
mert ezek csak a „kézi vezérlésnek” kedveztek, és nem a demokratikus kormány-
zást segíte ék. A konkrét egyházi munkaágak felelőseit fokozo  mértékben 
foglalkoztatják, és a sérelmek feldolgozását haladéktalanul megkezdik. Az 
északi egyházkerületben felügyelőt választanak, a betöltetlen esperesi helyeket 
is betöltik. A lelkészválasztások szabadságát biztosítani fogják, tiszteletben 
tartva a gyülekezetek jogát a választásra. A jövőben nem lehet próbaszolgálat 
nélkül lelkészt választani. Feloldják azt a rendelkezést, amely a püspök hatás-
körébe utalta a nyugdíjas lelkészek szolgálatát. A jövőben a parókusi jog tisz-
teletben tartása melle  a nyugdíjasok szabadon szolgálhatnak. A belmisszió, 
evangélizáció kérdésében a püspök azt javasolta, hogy alakuljon egy missziói 
bizo ság, amely az esperesi értekezletnek dolgozik. Ennek a bizo ságnak a 
tagjait az LMK-értekezletek fogják kijelölni, mert eddig a belmissziói kérdéseket 
is fentről irányíto ák. Közölte azt is, hogy teljesen szabaddá teszik a vendégszol-
gálatokat, amelyeket az eddigiektől eltérően az espereseknek kell bejelenteni. 
Ismét elkezdődhetnek mind Fóton, mind pedig a gyenesdiási Kapernaumban 

 63  Vető Lajos felszólalása az országos esperesi értekezleten 1956. október 9-én. Evangélikus Élet, 
XXI. évf. 42. sz. 1956. október 14. 2. o. Az Evangélikus Életnek ugyanez a száma közölte Ordass 
ke ős rehabilitációjának megtörténtét is. 1. o.
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az úgyneveze  laikuskonferenciák. Már 1956 őszére asszony-leány, férfi -fi ú 
és családi konferenciákat terveznek. Az utolsó pontok közö  az egyházi sajtó 
megreformálása szerepelt. A püspök ígéretet te  arra, hogy bővítik a sajtótaná-
csot, továbbá fel fog állni egy szerkesztőbizo ság, amely az eddigi egyoldalúság 
helye  szélesebb spektrumú evangélikus sajtót fog az egyház elé vinni.

 Vető Lajos beszédének a vége jelenthe e a hallgatóság számára az egyik legna-
gyobb meglepetést. Ugyanis az a  Vető Lajos, aki 1948-tól sorozatban, de azt meg-
előzően is csak Róma-ellenes, antikatolikus módon tudo  gondolkodni – belöldön 
egészen egyoldalúan, külöldön viszont farizeisztikus árnyaltsággal –, beszéde 
végén a következőt mondta: „Máris összegyűjtö ük a felekezetek közö i viszony-
latban azokat a problémákat, amelyek megoldásra várnak, s lépéseket fogunk tenni 
azok testvéri és igazságos megoldásáért a jó viszony és a szükséges együ működés 
biztosítása érdekében.”64 Nagy meglepetést okozo  az is, hogy a konfi rmációval és a 
hitoktatással kapcsolatos panaszokat az egyházi vezetés felterjeszte e az  ÁEH-ba és 
az Oktatásügyi Minisztériumba. A zárómondatok az egyház külügyi kapcsolataival 
foglalkoztak, benne különféle tervekkel a  LVSZ, az  EVT és más testvéregyházak 
felé. Ígéret hangzo  el arra vonatkozólag, hogy ebben a munkában már a vissza-
térő Ordass Lajosra is számítani fognak, aki az  LVSZ választo  második alelnöke.

Végiggondolva, hogy az egyházi felsőbbség a teljes passzivitás állapotából a 
teljes aktivitás állapotába juto  el alig két hónap ala , megállapítható, hogy az 
egyházi vezetők megérte ék: i  csak „előre lehet menekülni”. A  Vető-féle beszéd 
jelentős teljesítmény volt egy olyan püspöktől, aki belső egyházi ügyekkel az 
utóbbi két évben alig foglalkozo . Az, hogy Ordassra a jövőben a külöldi ügyek 
területén számíto ak, és az, hogy hivatkoztak az ő  LVSZ-alelnöki címére, abba 
az irányba mutato , hogy Ordass Vető helyére fog lépni ezen a téren, és  Vetőnek 
a belső egyházi ügyekben kell aktiválnia magát. 

A lelkészkonferenciák

AZ EGYHÁZI FELSŐBBSÉG ELKÉPZELÉSE A KONFERENCIÁKKAL 
KAPCSOLATBAN 

A galyatetői  EVT KB-értekezlet mia  a szokásos évi konferenciákat á e ék 
szeptemberre. Ezek a konferenciák részben Fóton, részben Balatonszárszón zaj-
lo ak a következő sorrendben: szeptember 4., 11., 14., 18., 25. Fót és szeptember 
14. Balatonszárszó; ez már a második találkozó volt, tehát elő e még egynek 
lennie kelle . Az egyházi vezetés célját a lelkészkonferenciákkal kapcsolatban 

 64 Részlet  Vető Lajosnak az 1956. október 9-én az országos esperesi értekezleten elhangzo  
beszédéből. Uo. 
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ismét csak  Zay László fogalmazta meg.65 Első célként a „jobb igehirdetői és 
gyülekezetvezetői munkát” jelölte meg. Második célként azt mondta ki, hogy 
„egyházi szolgálatunk magyar népünk közö  hasznos, áldásos és eredményes 
lehessen”. Harmadik célként „a keresztyének egyetértésének” fokozását jelölte 
meg. A cikk zárógondolatai arról árulkodtak, hogy mind a cikk írója, mind pe-
dig az egyházi vezetők még mindig reménykednek abban, hogy a dolgok mind 
az Ordass-ügyben, mind az egyházban visszafordíthatók: „Egyházunkban az 
utóbbi években Isten áldása megerősíte e a hit és a magatartás egységét. Egyre 
előbbre juto unk a lutheri kegyesség gyakorlásában, a keresztyén hazafi ságban, 
a közös békéért fáradozásban. Hisszük, hogy Isten megáldja majd ezeket a most 
folyó konferenciákat is azzal, hogy előbbre vezet bennünket ebben az egyet-
értésben, ebben az egyenlő indulatban.”66  Zaynak a keresztyén hazafi asságról 
mondo  szavai azt mutatják, hogy tudo  az írótársadalom és az egyetemisták 
mozgolódásairól, sőt a  Petőfi  Kör programjáról és működéséről is. 

 DEZSÉRY LÁSZLÓ ELŐADÁSA 

 Dezséry László a második fóti konferencián (1956. szeptember 11–14.) jelent meg 
először az egyházi nyilvánosság elő  az augusztus 25. és szeptember 8. közö  
lezajlo  romániai látogatása után. Amíg  Vető Lajosra azt a szerepet oszto ák ki, 
hogy a többségében az államhoz és az egyházi vezetőkhöz hű esperesi grémium 
elő  beszéljen, addig  Dezséryt az akkor már nagyon felbőszült lelkészek közé 
ereszte ék be. Ráadásul  Vető Lajos állásfoglalása elő   Mihályfi  Ernő egyetemes 
felügyelő – az  ÁEH hangja – már bejelente e Ordass ke ős rehabilitációját. 
 Dezséry László azon az esperesi konferencián azt a feladatot kapta, hogy ada-
tokkal igazolja  Mihályfi  beszédét.

 Dezséry László előadásának címe: Egyházunk mai feladatairól. Tulajdonkép-
pen ez az előadás robbanto a ki a nagyon kemény vitákat.  Dezséry – a  Zay-féle 
irat javaslata szerint – arról beszélt, hogy az egész egyházi szolgálatot és a 
keresztyén életet Isten igéjére kell építeni. Minden egyéb dolognak, beleértve 
a világgal való kapcsolatunkat is, ebből kell kinőnie. Az egyház szolgálata csak 
akkor lehet hiteles, ha a fenti alapra épül. Az előadás megpróbálta összegezni 
az elmúlt években az egyházi vezetés által elkövete  hibákat és törvénytelen-
ségeket is. Elmondta azt, hogy az egyházban klikkrendszer uralkodo , és egy 
szűk réteg irányíto a az egész egyház kormányzását. Elfogadta, hogy alkot-
mányos aggályokat lehetne felvetni ezen a téren. Az evangélizáció elnyomását 

 65  Z 1956. 
 66 Uo. 
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is bevallo a, de azt állíto a, hogy a reformátusoknál történtek mia  kelle  az 
evangélikus egyházban is elnyomni azt.

Ennek a fóti konferenciának a hangulatáról egy nem  Dezséry-párti, sőt magát 
tudatosan Ordass vonalához soroló lelkész a következőképpen számolt be: „Én 
az egyik fóti konferencián ve em részt. O   Dezséry is megjelent. A vádak és 
szemrehányások özöne zúdult rá. Hiába magyarázkodo , a támadások nem 
csendesedtek.  Dezséryt a szünetben a papság magára hagyta, egyedült álldogált, 
senki sem csatlakozo  hozzá a régi kiszolgálói közül sem. Megsajnáltam, és én, 
Ordass násza mentem oda hozzá és sétáltam vele a Mandák o hon udvarán, 
sokak csodálkozó, sőt rosszalló pillantásától kísérve. Szándékosan csatlakoztam 
hozzá, mert bosszanto , hogy sok olyan pap, aki éveken át koncot lesve o  
sündörgö  körülö e, tolta a szekerét, most az új széljárásban megtagadta őt.”67 
Különös módon később Ordass Lajos is hasonló tapasztalatokat gyűjtö , amikor 
visszatért a püspökségébe. A Déli Egyházkerület 1956. december 12-ei ülésén 
 Dezséry László lemondólevelét tárgyalták egy olyan testületben, amelynek 
többségét  Dezséry legbizalmasabb munkatársai alko ák. Ordass leírta, hogy 
ez volt az egyetlen olyan gyűlés, amely elő  – éppen a fentiek mia  – kis szo-
rongást érze . „De annyira nem volt semmiféle érdeklődés, hogy a végén az a 
vélemény alakult ki bennem, hogy  Dezséry volt emberei kissé több ragaszkodást 
ju atha ak volna kifejezésre vezetőjük iránt és lényegesen kevesebb és sokkal 
csöndesebb hangú hódolatot az én irányomban. De hát – úgy látszik – ez már 
hozzátartozik mai magyar életünk mindennapi képéhez.”68 

NÉGY HOZZÁSZÓLÁS ISMERTETÉSE

Az a tény, hogy ezeken a lelkészkonferenciákon felolvasták a  Nagybaráti nyi-
latkozatot, és minden alkalommal elhangzo   Keken András magyarázata az 
Ordass-ügyről, alapvetően határozta meg a konferenciák hangulatát. Az ébredés 
és az Ordass-vonal emberei – ki-ki a saját portékája érdekében – lényegében 
szembefordultak az egyházi vezetéssel. Hiába készültek fel az egyházi veze-
tők, hiába akarták végre – igaz, hogy a saját szájuk íze szerint – Isten igéjét a 
középpontba helyezni, az eddigi halogató taktikájuk, az esperesi értekezleten 
nyilvánvalóvá le  átmentési kísérleteik leleplezték és egyben az elsodródás 
szélére vi ék őket.

A   Nagybaráti nyilatkozat és az Ordass-ügy kapcsán az egész egyházhoz szó-
ló – ezután ismertetésre kerülő –, már említe   Keken-féle magyarázat melle  
még négy megszólalót kell megemlítenünk. Ugyanis az ő szavaik döntő módon 

 67 D 1995, 38. o. 
 68 O 1987, 602–603. o.
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járultak hozzá ahhoz, hogy az őszi konferencián az egyházi vezetés defenzívába 
szorult, az elégedetlenkedők pedig végre elmondha ák, hogy mit szeretnének. 
A legfontosabb megszólalók a következők voltak:  Bo a István,  Scholz László, 
 Schulek Tibor (1904–1989) és  Zászkaliczky Pál.

 Bo a István a második fóti konferencián szólalt fel. Fejtegetései első részé-
ben arról beszélt, hogy elméletileg úgy tűnik, mintha mindenki egyetértene 
azzal, amit  Dezséry László a maga bevezető előadásában elmondo . Azonban 
a helyzet az, hogy a lelkészek és a vezetőség mégis szemben állnak egymással. 
Ennek okát a következőben lá a: „Voltak, akik azt vallo ák, hogy az egyház 
csak akkor marad meg, ha a lelkészek a felsőbbség, egyházi felsőbbség iránti 
feltétlen »engedelmesség teológiáját« vallják. És ezt azzal indokolták, hogy kol-
lektív módon elvétete  tőlünk a szólás joga, mert előzőleg nem szóltunk, mert 
hibákat köve ünk el. Persze megkérdezhetnők, hogy miért azoktól vétete  el 
a szó joga, akik nem köve ék el a hibákat, és miért azok szóltak, akik hibákat 
köve ek el előzőleg? De volt egy olyan csoport is, amely vallo a, hogy nem 
vétete  el a szólás joga. Vallo ák azt, hogy a tévedések ellen harcolni kell. 
A tévelygést ki kell küszöbölnünk az egyházból. És hi ék azt, hogy az egyház 
akkor is megmarad, ha börtönbe kell vonulniuk, akkor is, ha internálótábor-
ba kell menniük. És mindebben az volt a fájdalmas, hogy nem az államunk-
kal kezdődö  a diff erenciájuk, hanem azzal a másik csopor al, mely szintén 
vallo a egyházunk megmaradását, és ennek érdekében elhallga a a őket.”69 
 Bo a arról a taktikai játékról is beszélt, amellyel az egyházi vezetők és az ő 
belső egyházi kiszolgálóik ijesztge ék a lelkészeket, azt mondva nekik, hogy 
az államnak van panasza ellenük, holo  az egyházi vezetésnek volt.  Bo a 
azzal zárta felszólalását, hogy fordulóponthoz érkeze  a világ, Magyarország 
és benne a Magyarországi Evangélikus Egyház története is. Az egyház várta, 
hogy a vezetők megszólaljanak. Ehelye  kaptak egy előadást, amellyel nagyjából 
egyet tudnak érteni, de azzal már nem, hogy az előadás azt sugallja, hogy ez 
mindig így volt, mert ez nem igaz. Az állam próbálja jóvátenni, amit elronto . 
Tömegeket rehabilitálnak. Az egyház vezetői és holdudvaruk pedig kivárnak, 
és nem csinálnak semmit. Ahelye , hogy mozdulnának, azt várják, hogy áldo-
zataik bocsánatkérés nélkül bocsássanak meg nekik, és erkölcstelen ígéreteket 
tegyenek egy jó együ működést ígérve. Ez nem az egyház útja. Az egyház útja 
a tisztázás útja. „A jelenlegi egyházi vezetőségünktől sok önbírálatot, önkri-
tikát várunk, sőt sokan azt is, hogy levonva a konzekvenciát, félreálljanak.”70 
 Bo a beszédének ebben a részében azt is kimondta, hogy várják, hogy Ordasst 
rehabilitálják, és újra aktív püspök lehessen.

 Scholz László az első fóti konferencián szólalt fel, evangélikus teológiai 

 69  Bo a István megszólalása. O 1987, 545. o.
 70 Uo. 547. o.
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érveket sorakoztatva fel. A lutheri theologia crucis aktualitását hangozta a. 
Mivel gondolatait egy későbbi összejövetelen kiegészítve újra elmondta, ezért 
az ő gondolatmenetével a későbbiekben még részletesen foglalkozunk.

 Schulek Tibor akkoriban komáromi lelkész 1956. szeptember 18-án, a harmadik 
fóti konferencián szólalt fel, és az o  elmondo akat írásban elküldte az  ÁEH-nak 
is. Első kardinális gondolatként kijelente e: senkinek nincs joga ahhoz, hogy 
az igehirdetőkre olyan terheket tegyen, amely az igehirdetésüket megbénítja. 
Azután a vele történtekkel bizonyíto a azt, hogy eltűnt a szabadság az egyház 
és a gyülekezetek életéből.71 „Mondjuk meg őszintén, hogy egyházi diktatúrával 
állunk szemben, nem hangozhato  el az egyházban kritika.”72 Ezt követően öt 
konkrét pontban foglalta össze az egyház sérelmeit. 1. Az egyházi sajtóban olyan 
megszólalások jelennek meg, amelyekben a keresztyén hit csak üggelékként 
van jelen, mert maguk a cikkek az állam által diktált irományok. Név szerint 
említe e  O lyk Ernő cikkeit, és kijelente e, hogy szégyelli, hogy ilyen nevelői 
vannak a jövő lelkészeinek. 2.  Dezséry László csak „D” betűvel megjelenő cikkei, 
amelyek az  EVT-t és annak vezetőit kívánják kioktatni. 3. Az egyház pénzügyeit 
azonnal tisztázni kell. Óriási a reprezentációra fordíto  pénz, nagy a tékozlás, az 
ellenőrzést családon belül oldják meg. Ilyennek nem lenne szabad megtörténni. 
4. A politikai reakciósság fogalmát tisztázni kellene, mert egyes papokat ezzel 
hallga a ak el, és tönkrete ék a pályájukat, miközben oda nem illő embereket 
fu atnak. 5. Helyre kell állítani a törvényes rendet az egyházban. Módot kell 
adni arra, hogy a gyülekezetek maguk döntsék el, hogy kiben bíznak meg. Akik 
pedig elveszte ék a bizalmat, azok álljanak félre. „Az egyházban nem lehet szó 
megbocsátásról – amelyet most  Dezséry kezd hangoztatni – nyilvános bűnbánat 
nélkül, s e nélkül nem is lehet eloszlatni a lelkészi kar széles körű bizalmatlan-
ságát és a gyülekezetek ellenszenvét”73 – hangsúlyozta  Schulek Tibor.

 Zászkaliczky Pál fóti lelkész – aki egyszerre tartozo  az Ordass-vonalhoz és 
az ébredés vonalához – két hozzászólással hívta fel magára a fi gyelmet.74 Egyfelől 
megszólalt az első, másfelől pedig a harmadik fóti konferencián. Az első konfe-
rencián arról beszélt: hiányzo   Dezséry előadásából annak hangsúlyozása, hogy 
a törvényt és az evangéliumot egyszerre kell tisztán hirdetni. Ezenkívül fontos 
feladatnak tarto a, hogy az egyház a törvény és az evangélium világos hirdetése 
alapján etikai konzekvenciákat adjon, mert ezt a szocializmus nem tudja nyújtani. 
Az egyház csak akkor nyerheti vissza az elveszte  tömegeket, ha a törvényt, az 
evangéliumot és annak egyenes következményét, a keresztyén erkölcsiséget együ  
képviseli. „Csak ezzel nyerhetjük meg egyházunk és hazánk i úságát, amely már 

 71  Schulek Tiborról még többet lásd: T S 2006.
 72 Részlet  Schulek Tibor hozzászólásából. O 1987, 547. o.
 73  Schulek Tibor hozzászólásából. CALWF WS III. 2. a. 1956–57, 2. o.
 74  Zászkaliczky Pálról többet lásd:  Z–Z–Z 1995. Z 
  i . 2005.
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nem hisz senkinek és semminek, s még az egyházban is csalódo , mert annak nem 
volt bátorsága melléje állni akkor, amikor a legnagyobb szükség le  volna rá.”75

 Zászkaliczky másik állásfoglalása szorosan kapcsolódo  ahhoz, amivel be-
fejezte az előző felszólalását. Arról szólt ugyanis, hogy az egyház többsége 
számára megbotránkoztató volt az, ahogyan az egyházi vezetés és az ő kiszol-
gálóik az akár önhibájukból, akár önhibájukon kívül (és ez volt a többség) nehéz 
helyzetbe, nyomorúságos körülmények közé juto akkal bánt. Nem csupán 
nem segíte ék őket, hanem azt sugallták, hogy megérdemlik a sorsukat. Ezek 
az emberek elfelejte ék, hogy a haza- és egyházárulásért halálra ítélt norvég 
  islingnek  Berggrav püspök kért kegyelmet, és amikor ezt elutasíto ák, akkor 
ő adta neki az utolsó úrvacsorát, és elkísérte a kivégzés helyére.76 Az a  Berggrav, 
akinek a fi át éppen   isling emberei úgy megkínozták, hogy megzavarodo . 
 Zászkaliczky Pál kifogást emelt az ellen, hogy az egyház nem szólalt meg a 
kulákkérdésben, a deportáltak, a bebörtönzö ek érdekében. Kimondta azt az 
igazságot, hogy az egyháznak mindig legyen érzékenyebb a lelkiismerete, mint 
a mindenkori világnak.

 KEKEN ANDRÁS TÁJÉKOZTATÓJA AZ ORDASSÜGYRŐL 

 Keken András rehabilitációra váró Deák téri lelkész néhány nappal a nagybaráti 
találkozó után olvasta fel először tájékoztatóját az első fóti lelkészkonferencián.77 
Ezt követően a további konferenciákon is felolvasásra került az anyag.

Az ismertetés azzal kezdődö , hogy  Keken András elmondta: az 1956. au-
gusztus 24-én tarto  esperesi értekezleten a résztvevők tájékoztatót kaptak az 
Ordass-ügyről. Ez a tájékoztató azonban nem felelt meg mindenben annak, ami 
valójában Ordass és az ő ügye körül történt.  Keken 1956 elejétől ugyanazon év 
szeptember 1-jéig bezárólag ismerte e a történteket. Három ponton korrigálta 
a  Dezséry László és  Vető Lajos által az esperesi értekezleten közölt tényeket. 
Elsőként  Keken azt tisztázta, hogy állításukkal ellentétben nem az egyházi 
vezetés kezdeményezte Ordass rehabilitációját. Ez a kezdeményezés  Horváth 
János  ÁEH-elnöktől indult el. Másodszor hangsúlyozta, hogy a  Dezséry– Vető-
vonal állításával ellentétben Ordass lemondása a rehabilitáció után nem azt 
jelenti, hogy neki semmiféle terve sincsen az egyházi szolgálatra vonatkozólag. 
„Figyelnünk kell egyébként arra, hogy lemondását az azt követő törvényes püs-
pökválasztás feltételéhez kötö e”78 – mondta  Keken. A harmadik korrekcióra 

 75  Zászkaliczky Pál felszólalásából az első fóti konferencián. O 1978, 543. o.
 76 K–O–R 2007.
 77 O 1998, 695–707. o.
 78 Uo. 698. o.
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azért volt szükség, mert elterjedt annak a híre, hogy Ordass esetleg kivándo-
rol. Ordass azonban a nyolcévi némaság után ezt a lehetőséget csak abban az 
esetben mérlegelte volna, ha rehabilitációja után nem kapná meg azt a helyet, 
amely neki az egyházban jár. Az esperesi értekezlet egyik résztvevője akkor 
„kioktató” hangot használva kívánta Ordasst elmarasztalni.  Keken ezt üzente 
annak a hozzászólónak: „Ez a hozzászólás sem stílusában, sem logikájában, sem 
etikai há erében nem volt helyes, mert hiszen Ordassban – ha csak feltételesen 
is – azért ötlö  fel a kivándorlás gondolata, mert vannak hazánkban és egyhá-
zunkban olyanok – mint éppen a felszólaló is –, akik a régi hűség állapotából, 
hosszú lelki utazás után olyan álláspontra kerültek, ahonnan kötelességüknek 
érzik harcolni Ordass Lajos i honi szolgálata ellen.”79

A  Keken-beszéd következő témája az  LVSZ és  EVT szerepe mindabban, ami 
Ordassal történt.  Zay László, majd az esperesi értekezleten az egyik felszólaló a 
Magyarországi Evangélikus Egyház belügyeibe történő beavatkozással vádolta 
meg az  LVSZ és az  EVT vezetőit.  Keken rákérdeze  arra, hogy a lutheránus öku-
mené nevében nem kötelesség-e elfogadni a segítő kezet. És azt is megkérdezte, 
hogy az MEE vezetői 1950 és 1956 közö  miért nem te ek semmit Ordass ügyében. 
„Az esperesi értekezlet egyik felszólalója némi joggal fájlalta, hogy  Túróczyról 
nem ese  szó a tanácskozások során, mivel azonban éppen a felszólaló magas 
egyházi tisztséget visel, nem hinnők, hogy ne lenne módja és lehetősége arra, 
hogy  Túróczy ügyét hivatalos formák közö  is felvesse”80 – te e még hozzá  Keken.

Harmadikként  Keken kijelente e, hogy az esperesi értekezleten Ordass el-
len felhozo  vádakat – reakciós, törvénytelennek tartja, ami 1948 óta történt, 
nem ismeri el az egyezmény érvényességét, teológiai és egyházjogi álláspontja 
merőben más, mint a lelkészek többségéé – védte ki. Ezekkel ellentétben  Keken 
egy olyan Ordass-képet rajzolt meg, amelyből az derült ki, hogy Ordass nagyon 
reálisan látja az egyház helyzetét, és ebben a helyzetben talán jobban tudja, hogy 
mit kell tenni, mint azok, akik őt támadják. Talán helyesebben látja, meddig 
lehet elmenni anélkül, hogy az egyház az önfeladás – sem az államnak, sem 
az egyháznak nem használó – útját választaná. Az egyház tartozik a világnak 
a fi gyelmeztető szó elmondásával. Ezután arról szólt, hogy végeredményben, 
ha Ordasst rehabilitálják, akkor ő lesz az egyetlen legitim püspök. Hiszen a 
másik két püspök a kerületek arányosítása után nem mére e meg magát sza-
bad és törvényes választással: „Mindez eléggé kérdésessé teszi  Dezséry László 
püspökségének, vagy ha más le  volna az ő helyében, akkor e más személy 
püspökségének törvényességét.”81 Ez a kijelentés felért egy felszólítással abban a 
tekintetben, hogy az egyház döntse el, ki a legitim püspök: Ordass vagy  Dezséry. 

 79 Uo.
 80 Uo. 699–700. o. 
 81 Uo. 703. o.

Ordass 05.indd   298Ordass 05.indd   298 2012.11.12.   12:03:422012.11.12.   12:03:42



299

A belső egyházi helyzet alakulása Ordass visszatéréséig

Az esperesi értekezleten az egyik felszólaló kijelente e, hogy a lelkészek többsé-
ge „bizalmatlanul tekint” Ordass esetleges szolgálatára.  Keken erre a felvetésre 
azt mondta, engedjék meg, hogy ezt a többség döntse el. A negyedik pontban a 
lelkészek rehabilitációjáról ese  szó.  Keken András és  Kendeh György melle  
elhangzo   Túróczy Zoltán és  Szabó József püspökök neve is. Ugyanígy  Vargha 
Sándor volt egyetemes főtitkáré is.  Dezséry az esperesi értekezleten kijelente e, 
hogy szó sem lehet „az Ordass-tábor remilitarizálásáról”.  Keken válasza erre: 
„Ez a kategorikus kijelentés mindenesetre fájdalmas számunkra, mert azt a 
látszatot kelti ellenünk, mintha reakciós politikai szándékokkal szeretnénk 
visszalopózkodni az egyházi szolgálatba, és nélkülözi azt a megértést, amelyet 
talán joggal elvárhat két hivatását szerető lelkész. De megnyugszunk abban, 
hogy a mi kicsiny szolgálatunk lehetősége is, mint az egyházban minden más 
ügy, Isten kezében van.”82

 Keken zárógondolatai világos konfrontációt muta ak a  Zay László által 
szorgalmazo  ú al, amennyiben kijelente e, hogy most már nincs helye a 
halogatásnak, mesterséges akadályok gördítésének vagy Ordass-ellenes han-
gulatkeltésnek. El kell dönteni, hogy mit akarnak, és meg kell teremteni Ordass 
püspöki szolgálatának lehetőségét, ugyanígy más lelkészek szolgálatba történő 
visszatérésének feltételeit is.

Miután a  Nagybaráti nyilatkozatban az ébredés emberei elmondták az 
evangélizációval kapcsolatos meglátásaikat, a soron következő lelkészkonfe-
renciákon az Ordass-vonal emberei is megszólalha ak. Ők eddig a nyilvánosság 
elő  még nem beszélhe ek. A konferenciákkal párhuzamosan ún. „nem hiva-
talos”, tea melle i lelkészértekezleteket is tarto ak. Ezek közül a legismertebb 
a  Danhauser Lászlónál Budahegyvidéken tarto  összejövetel, amelyet  Veöreös 
Imre vezete . Ezt az te e érdekessé, hogy i  az Ordass-vonal emberei együ  
voltak az ébredés embereivel. Az ébredés képviselői két vasat tarto ak a tűzben. 
A  Nagybaráti nyilatkozattal az egyházvezetés iránti megmaradt lojalitásról is 
tanúskodtak, a „nem hivatalos” teákon való részvétellel viszont az Ordass-vonal 
felé is megpróbáltak nyitni, egyfajta „hátha mégis” alapon. A lelkészkonferen-
ciákon azután már mind a két vonal érdekében történtek felszólalások. 

ORDASS ÉS  HORVÁTH JÁNOS ÚJABB TÁRGYALÁSAI

A szabadságokról történő visszatérés után  Horváth János kapcsolatot kerese  
Ordass Lajossal, és szeptember 21-én bekére e az  ÁEH-ba.

A beszélgetés legnagyobb részében  Horváth János a lelkészkonferenciák 
radikális hangját kifogásolta, és Ordass barátai számlájára írta a mozgolódá-

 82 Uo. 706. o.
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sokat. I  külöldi ösztönzést is láto . A püspök ezt a lehetőséget vita a, viszont 
kijelente e, hogy barátai tiltakozása természetes, mert részben ők is sokat 
szenvedtek, részben pedig tartanak a ól, hogy semmi nem lesz Ordass beígért 
ke ős rehabilitációjából.  Horváth János türelemre inte e, és megígérte, hogy 
amint az állami rehabilitáció meglesz, azonnal követi az egyházi is. Ordass 
előhozta a  Kendeh– Keken-ügyet, mire  Horváth János közölte, nem biztos, hogy 
a volt helyükre kerülnek vissza.83 Ordassnak végül sikerült azt is elérnie, hogy 
 Horváth János hajlandó volt találkozni és megismerkedni  Keken Andrással és 
 Kendeh Györggyel, bár eddig csak rosszat hallo  róluk. Ordass azonnal meg-
jelölte a dátumot, és ismét elmondta, hogy számára elvi kérdés, hogy ez a két 
lelkész o  folytassa, ahol abbahagya ák velük.

A beszélgetésben ezután utalás történt az országos esperesi értekezlet 1956. 
augusztus 24-ei ülésére, ahol a jelenlévők többsége nagyon keményen támadta 
Ordasst. Ő kijelente e, hogy ezen a há éren nem vállalja a teológiai tanárságot. 
 Horváth ekkor megijedt, és a következőket mondta: „Mi a jövőt püspök úrral 
akarjuk megoldani. Csak most ezt nem tudjuk megcsinálni.”84

Mivel  Horváth 1957 második felére, a Minneapolisban tartandó  LVSZ-
világgyűlés időszakára datálta Ordass esetleges visszatérését, ezért Ordass 
joggal gondolha a, hogy le akarják rázni. Ezért azt javasolta, engedjék meg, 
hogy beszéljen Dezséryvel. Azt követően nyilatkozni fog arról, hogy vállalja-e a 
teológiai tanárságot.  Horváth ekkor nemcsak hogy hozzájárult ehhez a tervhez, 
hanem arra is bizta a Ordasst, hogy legyen kemény  Dezséryvel.

Az október 2-ai találkozáskor  Horváth János már nagyon közeli időpont-
ra ígérte a rehabilitációt. Ezt követően két kérdésről tárgyaltak, nevezetesen 
Ordass Lajos ügyének rendezéséről, valamint az evangélikus egyház nyugal-
máról. Ami az első kérdést ille e, azzal kapcsolatban Ordass lemondásáról, 
illetve ideiglenes, rendes teológiai tanárrá történő kinevezéséről ese  szó. 
Ordass tanszékeken kívüli megbízo  tanár akart lenni, mert sem  Ferdinánd 
István megszüntete  tanszékét, sem más tanár tanszékét nem akarta elvenni. 
 Ferdinánd professzort 1955 végén távolíto ák el a fi lozófi ai és vallástörténeti 
tanszékről „racionalizálás” címszó ala . Az igazi ok azonban  Ferdinánd hívő 
liberalizmusa, meggyőzhetetlensége és megvásárolhatatlansága volt.85 Ordass 
a következőképpen érvelt: „Nem szeretnék ugyanis olyan hibába esni, amit más 
embereknél mindig is kifogásoltam és elítéltem.”86

A második kérdést illetően Ordass elmondta, hogy az egyház lelkészeinek és 
népének többsége mind a püspökök, mind pedig az esperesek döntő része iránt 

 83 R i . 1997.
 84 O 1987, 551. o. 
 85 F 2001. 
 86 O 1998, 720. o.
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elveszte e a bizalmat. Ugyanakkor azonban úgy néz ki, hogy az egyház jelenlegi 
vezetői nem akarnak a dolgokon változtatni, hanem ígérgetnek, de maguk is tud-
ják, hogy ez már egy végjáték. Ekkor  Horváth kijelente e, hogy ő rendet tesz a 
sajtóosztályon, és „felszámolja a DCSV-t”, azaz a „ Dezséry-féle Családi Vállalatot”.

Két nappal később Ordasst rehabilitálta az állam, majd ezt követően az egyház 
is.87 Ekkor Ordass – ígéretéhez híven – átmeneti időre lemondo  a püspöksé-
géről, addig, amíg vissza nem térhet a püspöki székbe.88 Lemondólevelének 
megszólítása – „A Magyarországi Evangélikus Egyház Bányai Egyházkerülete 
Presbitériumának, illetve jogutódának, a Magyarországi Evangélikus Egyház 
Déli Egyházkerülete Presbitériumának” – mutatja, hogy Ordass elfogadta az 
1952-es rendezést. Tudomásul ve e, hogy püspöki tisztségébe történő vissza-
helyezésére még várnia kell, addig pedig teológiai tanárként fog szolgálni.

A ke ős rehabilitációt, illetve Ordass lemondását követően  Mihályfi  Ernő 
egyetemes felügyelő intézkede , hogy Ordass teológiai tanárként szolgálhasson. 
1956. október 24-ére volt kijelölve az első előadása. Azonban minden egészen 
másként történt. 

A TÖRTÉNELEM KÖZBESZÓL

Ordass Lajosnak október 24-én kelle  volna megkezdenie az előadásait a leg-
újabb skandináv teológiai törekvésekről, elsősorban a Luther-kutatás területén 
elért jelentős eredményekről, Anders  Nygren, Gustav  Aulén és mások teológiai 
kutatásairól. Azonban október 23-án a történelem átve e az irányítást. Novem-
ber 1-jén pedig Ordass már nemcsak a Déli Egyházkerület, hanem az egyetemes 
egyház vezetője is volt. Ugyanaznap derült ki az is, hogy az Északi Evangélikus 
Egyházkerület is vezető nélkül maradt.

Ordass Lajos – annak ellenére, hogy mindig hangsúlyozta, hogy az ő visz-
szatérése a püspöki székbe nem a forradalom vívmányai közé tartozo , a for-
radalom legfeljebb felgyorsíto a az eseményeket – fi gyelemmel kísérte, hogy 
mi történik Budapesten és az országban. 

AZ EVANGÉLIKUS EGYHÁZ ÉS AZ ’56OS ESEMÉNYEK

Hogy mi történt az országban 1956. október 23-án, annak az ismerete ma már 
a történelemkönyvek kötelező tananyagához tartozik. A történeti kutatások 
egységesek annak megítélésében, hogy ami elindult, az nem az le , mint amire 

 87 Az 1956-ban történő rehabilitációk szövegei. O 1987, 558–561. o. 
 88 A lemondólevél szövege. O 1998, 739–740. o.
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eredetileg számíto ak. Néma tüntetésből „népfelkelés” le . Azonban ezt csak 
1989. február 11-én lehete  nyíltan kimondani, méghozzá egy akkoriban még 
vezető pártembernek,  Pozsgay Imrének.

A népfelkelés kitörése elő  egy nappal, 1956. október 22-én a diákság már 
sok egyetemi városban (Budapest, Szeged, Miskolc, Eger, Pécs és Sopron) gyű-
léseze . Budapesten délután ke őtől késő éjszakáig nagygyűlést tarto ak. 
Ezen már nem a műszaki egyetemen lévő  Demokratikus Ifjúsági Szövetségnek 
(DISZ) a kommunista pár al történő szoros összefonódása, ebből fakadóan a 
diákérdekek elhanyagolása, hanem a lengyelországi események, valamint a 
nemzet politikai állapotának helyzete került előtérbe.

Október 23-án az utóbbi pontok játszo ák a főszerepet. Szinte az egész ország 
szimpatizált ezekkel a fi atalokkal, beleértve az evangélikus egyház tagjainak 
többségét is.89 Az  Evangélikus Élet később sokat emlegete  november 4-ei vezér-
cikke, valamint a budapesti evangélikus lelkészek, teológiai tanárok és teológiai 
hallgatók nyilatkozata egyértelmű kiállás volt amelle , hogy ami 1956-ban 
történt, az az egész nép és benne az egyházak ügye.90

A  Keken András által írt vezércikk kimondta, hogy igazságos harc folyik, 
amely mögö  a nép tiszta hangja van, amelyet immáron nem lehet többé el-
fojtani: „…százezrekkel együ  nyeltük a megaláztatás keserű könnyeit, mikor 
idegen tankok csörgését hallo uk; együ  voltunk Budapest népével ezeknek a 
napoknak minden örömében, gyászában, komoly elszántságában, meggyaláz-
tatásában és reménységében.”91

A vezércikk ezt követően kifejte e az evangélikus egyház álláspontját. Ennek 
lényege: a hála szavainak kimondása, a békességre hívás, a vigasztalás és a 
szolgálat felajánlása. A hála szava a forradalom tisztaságát élte e, a békességé 
arra célzo , hogy minél előbb hallgassanak el a fegyverek, és kezdődjenek 
el a tárgyalások az ország sorsáról. A vigasztalás üzenete a szere eik mia  
gyászolóknak szólt. Kimondta, hogy a harcolók, a polgári áldozatok mind hősi 
halált haltak, és a nemzet örökre megőrzi emléküket. A szolgálat felajánlását 
pedig annak ígérete jelente e, hogy az egyház a maga eszközeivel készen áll 
arra, hogy részt vegyen az újjáépítésben. Az egyház nem politikai programmal 
akar szolgálni, hanem az Isten igéjében és a tes é le  Igében, Jézus Krisztusban 
ado  kinyilatkoztatással.

A budapesti evangélikus lelkészek, teológiai tanárok és teológiai hallgatók 
nyilatkozata viszont már nemcsak azt tisztázta, hogy azonosítják magukat a 

 89 Az evangélikus egyház és 1956 témához lásd: B 2006; Z 2006.
 90  K 1956. (Evangélikus Élet, XXI. évf. 44. sz. 1956. november 4. 1. o.) Uo.: A budapesti evan-
gélikus lelkészek, teológiai tanárok és teológiai hallgatók nyilatkozata. Ugyanezen az oldalon 
közlik, hogy Ordass átve e a Déli Egyházkerület, valamint az Evangélikus Egyházegyetem 
vezetését. Az Evangélikus Élet ezt követően csak 1957. március 24-én jelenhete  meg újra. 
 91  K 1956.
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magyar nép szabadságharcával, hanem azt is, hogy helyeslik azt, hogy a magyar 
nép szabad választáson kíván dönteni az államformáról. Készen állnak segíteni 
az újjáépítésben. „Meg vagyunk győződve arról, hogy a magyar nemzet kivívo  
üggetlenségével együ  a teljes vallásszabadságot is elnyeri, és az egyháznak 
teljes szabadság biztosí atik arra, hogy Istentől rendelt mindenfajta szolgálatát 
korlátozás nélkül végezhesse”92 – hangozta ák.

A magyar népnek tizenkét nap juto  a szabadságból. Amikorra az  Evangélikus 
Élet köszöntö e a forradalmat, és elmondta, hogy az egyház azonosítja magát 
annak jó céljaival, addigra éppen vége is le  a szabadságnak. Magyarországon 
1956 októberében kb. hatvanezer szovjet katona tartózkodo  a  Varsói Szerződés 
1955. május 14-én elfogado  határozata értelmében. A szovjet laktanyák Szom-
bathelyen, Székesfehérváro , Hajmáskéren, Győrö , Kecskeméten, Szegeden 
és Szolnokon, a főparancsnokságuk pedig a Csepel-szigeten helyezkede  el. 
A magyar légtér is ellenőrzésük alá tartozo .93 November 4-én pedig megtörtént 
Magyarország második szovjet megszállása.

AZ EVANGÉLIKUS EGYHÁZ –  HORVÁTH JÁNOS  ÁEHELNÖK 
OLVASATÁBAN

A forradalom napjaiban a három legnagyobb történelmi keresztyén egyház 
– római katolikus, református és evangélikus – sorsának különböző alakulása 
mia  nem került abba a helyzetbe, hogy a 2. világháború után megvalósíto  
„belső szolidaritás” gondolatát ugyanolyan erőteljesen élesszék fel, és hosszú 
távú terveket dolgozzanak ki az együ működésre. Mindössze az mondható el, 
hogy  Ravasz László és Ordass Lajos találkozo   Mindszenty Józseff el, és mind 
a hárman megszólaltak döntő pillanatban a Magyar Rádióban. Intézkedéseik 
ezenkívül jobbára saját egyházaik határain belül maradtak. Azonban te eik 
közö  párhuzamosságot is lehet találni.

Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy ennek a témának a rövid 
ismertetésénél rendelkezésünkre áll az  ÁEH elnökének és munkatársainak 
véleménye az említe  három keresztyén egyházra vonatkozólag. Akkoriban 
az  ÁEH a Művelődésügyi Minisztérium Egyházügyi Hivatalaként működö . 
Ugyanis 1956. december 29-én, a magyar forradalmat és szabadságharcot kö-
vetően az  ÁEH-t az 1956:33. törvényerejű rendele el megszünte ék. Az 1959:25. 
törvényerejű rendele el az állam ismét felállíto a.  Horváth János véleményét 
módunkban áll összevetni a tényleges történésekkel. Így mind a hasonlóságok, 

 92 Részlet a budapesti evangélikus lelkészek, teológiai tanárok és teológiai hallgatók nyilatko-
zatából. Uo.
 93 G 1998, 85. o.
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mind az eltérések tekintetében képet kaphatunk arról, hogy mi is történt való-
jában a három történelmi egyházban ebben az időszakban.

 Horváth János 1957 szeptemberében Budapesten, az első nemzetközi  ÁEH-
konferencián előadást tarto  a magyar egyházpolitikáról.94 Erről a konfe-
renciáról – amely az első volt a szocialista országok egyházügyi hivatalai 
közö i közös konferenciák sorában – a későbbiekben még részletesen szólunk. 
A  Horváth János-féle, a három történelmi egyházra vonatkozó ismertetésből 
a magyar szöveg alapján idézünk. Az evangélikus egyházzal kapcsolatos 
mondanivalóját egy meghökkentő beismeréssel kezdte: „Ebben az egyházban 
támaszkodtunk az ellenforradalmi események elő  a legszűkebb személyi 
bázisra. Már jóval az ellenforradalom elő  nem volt stabil az akkori vezetőség 
helyzete. Úgyszólván azt lehet mondani, hogy már az ellenforradalom elő  
olyan nyomás volt az evangélikus püspökökön, vezetőkön, hogy igen kétséges 
volt a helyzetük.”95

Ezt követően tért rá az Ordass-ügyre. Kijelente e, hogy közismert volt az, 
hogy Ordass rehabilitációja már az események kirobbanása elő  megtörtént. 
Felmerült annak a reménye is, hogy Ordass újból aktív püspökként fog mű-
ködni. Az „ellenforradalom” ala   Dezséry és  Vető lemondo , és Ordass átve e 
az evangélikus egyház vezetését. „Megítélésünk szerint Ordass Lajos nem 
ellenforradalmár, de mégis az evangélikus egyházon belüli ellenforradalmi 
reakciós erők zászlója le . Ezt úgy értem, hogy Ordass Lajos börtönben volt, 
1948-tól 1950. október elejéig félre volt állítva, semmilyen funkciót nem töltö  
be. Ártatlanul volt félreállítva”96 – mondta az ÁEH  elnöke.

Ordass –  Horváth szerint – az októberi események vérbefojtása után maga 
kereste a kapcsolatokat az állammal, és elég jónak nevezhető együ működés 
alakult ki közte és az állami szervek közö .  Horváth szerint az egyházon be-
lüli reakciós erők hátráltatják a még jobb viszony kialakítását. Ordass maga 
jó kapcsolatokat akar az állammal. „Ordass Lajos az ellenforradalom fegyve-
res leverése után közvetlenül kezdeményező lépéseket te  a kormány felé az 
együ működésre. Az együ működés az evangélikus egyházzal és Ordass Lajos 
püspökkel fokozatosan javult annak ellenére, hogy Ordass Lajos csak nagyon 
lassan és csak nagyon kis mértékben tudo  szakítani vagy távolodni a reakciós 
erőktől. Ordass püspök jó viszonyban akar lenni a kormánnyal. Politikailag 
nem ellensége a rendszernek, de ezt a jó együ működést arra akarja felhasz-

 94 Az  ÁEH akkori elnökének előadása egyfelől német, másfelől magyar nyelven hozzáférhető. 
Lásd Bundesarchiv in Berlin (BArch) Staatssekretär ür Kirchenfragen. Aktenzeichen 00-35-
00. Bandnummer 4. Archivsignatur 23836/0706. Protokoll Über die Konferenz der Ämter ür 
Kirchenfragen der Sowjetunion, der DDR, Tschechoslowakei, Polen, Rumänien und Ungarn in 
Budapest 2–5 September 1957. Magyarországon a MOL XIX-A-21 a E 19. d. anyagában. 
 95  Horváth János előadásából. MOL XIX-A-21 a E 19. d. 30. o.
 96 Uo.
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nálni, hogy igen széles és mély egyházi életet, sokszor túlzásba vive [sic!], akar 
az egyház számára biztosítani. Most dolgozunk azon a terven, hogy a közeli 
hetekben rendezzük az evangélikus egyház problémáját.”97

Ahogyan evangélikus szemtanúk és történészek lá ák

Az evangélikus egyház történetét ismerők számára  Horváth János előadását 
hallgatva azonnal szembeötlik két dolog. Az egyik az, hogy bevallja: ami az ÁEH  
kapcsolatrendszerét ille e, a történelmi egyházak közül i  volt a legvékonyabb. 
Ebből fakadóan kerültek olyan helyzetbe, hogy embereik kiesése után mindent 
újra kelle  indítani. ( Horváth János i  többek közö  a következő személyekre 
gondolhato :  Vető Lajos,  Dezséry László,  Grünvalszky Károly,  Pálfy Miklós, 
 O lyk Ernő,  Zay László,  Mekis Ádám,  Mihályfi  Ernő,  Darvas József.) Az ÁEH  
elnöke mélyen hallgato  arról, hogy Ordass a püspöki hivatalt – a két püspök 
lemondása után – az ő kérésére ve e át.  Horváth október 23-án szólíto a fel erre.98 

Ordass ennek a felkérésnek abban az esetben kívánt eleget tenni, amennyiben 
 Dezséry László lemond hivataláról. Ide tartozik az is, hogy az 1956. november 
3-án az evangélikus egyházban zajlo  kötetlen megbeszélésen  Horváth János 
személyének biztonsága, anyagi jellegű megsegítése, valamint menekülése esetére 
Ordass lakásában történő elhelyezése is szóba került. A későbbiek során Ordass 
maga elismerte, hogy őt  Horváth János rendkívüli előzékenységével és barát-
ságosságával megtéveszte e. Ezért ke ejük jó kapcsolatát, amely az egyház és 
állam szempontjából nagyon is reménykeltő lehetőségeket ígért, ő a maga részéről 
„túldimenzionálta”. A későbbiekben azután ez sok keserves csalódást okozo  neki.

Az októberi eseményeket fi gyelve az akkori két legfontosabb egyházi veze-
tő –  Vető Lajos és  Dezséry László – egyre inkább úgy érezhe ék, hogy az ő 
sorsuk is megpecsételődö . Különösen  Nagy Imrének a  Varsói Szerződésből 
történő kilépést, valamint Magyarország semlegességét bejelentő szavai után 
nem maradt semmiféle kapaszkodójuk. Lemondóleveleik ilyen körülmények 
hatására szüle ek.  Dezséry László 1956. október 30-án,  Vető Lajos november 
1-jén mondo  le.99

Egy akkori teológus ebből az időből származó naplótöredéke a következőt 
tartalmazza: „1956-ban az Evangélikus Teológus O hon az Országos Egyház 
Üllői út 24. sz. ala i épületének II. emeletén működö . Körülbelül harmincan-
harmincöten lehe ünk bentlakó teológusok. Október 23-a után szinte valameny-
nyien együ  maradtunk, még o honról is arra bizta ak, ne utazzunk haza, o  

 97 Uo.
 98 O 1987, 568. o. 4. jegyz. 
 99 A két püspök lemondólevelét többek közö  lásd: R i . 1997, 122–123. o.
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Budapesten éljük át a csodálatos történelmi időt. A Teológia professzorai közül 
mindössze   Wiczián Dezső lako  a házban, ő naponta többször is ránk néze , s 
mivel az o hon szakácsnője éppen szabadságon volt, s vidéken ragadt,  Wiczián 
professzor felesége, Ilonka néni [ Hegedűs Ilona, a KIE egykori országos vezetője, 
számos leánynépfőiskola szervezője] átve e a konyha vezetését. Ezen felül is 
gondoskodo  rólunk. Egy-két nappal 23-a után az egyik teológus társunk ész-
reve  egy kézzel írt »plakátot« a ház utcai kapuján. A szöveg valahogyan így 
szólt: »Még mindig hivatalban vannak a Magyar Evangélikus Egyház sztálinista 
püspökei:  Dezséry László és  Vető Lajos⁈ « A plakátot perceken belül leszede e, és 
megsemmisíte e Ilonka néni, bennünket pedig összehívo . »Ígérjétek meg, hogy 
erről többet nem beszéltek, egymás közö  sem. Ezt  Vető püspökéknek nem szabad 
megtudniuk!« Ezt mindannyian meg is ígértük. Meg vagyok arról győződve, 
hogy a »hírzárlat« tökéletesen működö . Ha  Vetőék értesültek volna a plakátról, 
Vető püspök felesége éppen Ilonka néninek panaszolta volna el az eseményt.”100

Ami a két püspök lemondóleveleinek tartalmát ille e, mindke ő párhuzamot 
vont az októberi események és az egyházban történt belső események közö . 
 Dezséry szavait idézve: „A magyar i úság véres, gyönyörű küzdelmének, az 
egész magyar nép szenvedésének, a nemzeti nyomorúság után a nemzeti ügget-
lenség biztos reménységének fénye ragyog be most mindent. A Magyarországi 
Evangélikus Egyház belső problémáira is ez a fény esik.”101  Vető Lajos ugyanezt 
így fogalmazta: „Magyar népünk s különösen hős i úságunk világraszóló 
dicsőséges küzdelemben leverte magáról a bilincseket s most üggetlenül és 
szabadon rendezi hazánk ügyeit. Egyházunkról is lehullo ak a rabság bilincsei, 
melyekkel az elmúlt évtizedben céltudatosan, az egyházi vezetőség segítségével 
akarták elsorvasztani.”102

Ezt követően a két püspök teljes mértékben a  Rákosi-rezsim nyakába kívánta 
varrni mindazt a rosszat, amelynek következményeként a magyar nép, s ben-
ne az egyházak élete is nemcsak megnehezült, hanem szinte ellehetetlenült. 
 Dezséry azt mondta, hogy ő egyházi emberként „az egyház érdekét” kereste 
mindig, magyar emberként pedig „az igazi szocializmus” oldalán állt.  Vető 
hangsúlyozta, hogy ő azért munkálkodo  együ  a kommunistákkal, mert 
remélte, hogy a  Rákosi-rezsim majd úgyis leleplezi a maga ördögi valóságát, 
és megsemmisül. Ő belülről kívánta segíteni ezt a megsemmisülést. Azt is el-
mondta, hogy 1954-ben azért ve ék el tőle gyakorlatilag az egyházkerület belső 
vezetését, mert ő nem volt elég erélyes. (Annak idején azzal érveltek, hogy Vető 
a „külöldi”,  Dezséry a „belöldi” ügyeket fogja intézni.)

 100 Naplótöredék 1956-ból. A dokumentumot i .  Zászkaliczky Pál ny. lelkész, a „nagy”  Zászkaliczky 
Pál fi a bocsáto a rendelkezésemre 2005. június 27-én. 
 101 Részlet  Dezséry László lemondóleveléből. R i . 1997, 122. o.
 102 Részlet  Vető Lajos lemondóleveléből. Uo. 123. o.
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 Dezséry lemondólevelében még arról írt, hogy Ordass püspöki székét „üres-
nek” tudták – mind ő, mind a gyülekezetek –, ezért választo ák őt meg. Ordass 
rehabilitációja viszont azt jelenti, hogy most már ő a „tényleges” püspök.

 Vető befejezésül megismételte lemondólevele első mondatait, illetve annak 
gyakorlati következményeként kijelente e, hogy minden belső egyházi, vala-
mint külöldi megbízatásáról azonnal, illetve a „legelső lehetséges alkalommal” 
lemond. Ordasst illeti a püspök-elnöki cím, ezt átadja neki.

A lemondólevelekben feltűnő, hogy egyik sem tartalmaz bűnvallást, bocsá-
natkérést, bűnbánatot.  Vető Lajos „tévedésekről” beszél, amelyekre Isten meg-
bocsátó kegyelmét kéri. Ami a nem szabadon választo  egyetemes felügyelő 
( Mihályfi  Ernő), valamint a Déli Evangélikus Egyházkerület szintén nem szaba-
don választo  felügyelője ( Darvas Józse) lemondását ille e, részükről verbális 
ígérgetések hangzo ak el, azonban ezt soha nem köve e írásban benyújto  
lemondás. Ezt később Ordass ellenfelei és maguk az érinte ek is brilliáns mó-
don használták ki nemcsak Ordass, hanem az egész egyház ellenében. Azonban 
ez akkor még nem látszo , sőt a jövő, a két püspök lemondása, valamint a két 
legfőbb világi vezető eltűnése következtében nagyon is reménykeltőnek látszo . 

A REFORMÁTUS EGYHÁZ –  HORVÁTH JÁNOS OLVASATÁBAN

A református egyház – mondta a korábban idéze  előadásában  Horváth János 
– nagyon nehéz helyzetben volt, amikor az „ellenforradalom” kitört, mert lé-
nyegében o  álltak vezető nélkül.  Bereczky Albert betegen feküdt,  Péter János 
Debrecenben tartózkodo , „…így úgyszólván az ellenforradalom első napjai-
ban már  Ravasz László nyugalmazo  református püspök – akit ha jellemezni 
akarunk, azt kell mondani, hogy ő a református  Mindszenty – és  Pap László, a 
budapesti református teológia dékánja – szintén az ellenforradalmárok oszlopos 
képviselője – egyik napról a másikra teljesen törvénytelenül kezébe kaparinto a 
az egyházban a hatalmat.”103

Ezen a ponton segíte e őket –  Horváth János szerint –  Visser ’t Hoo   EVT-
főtitkár Gen ől. Ő volt az a külöldi személy, aki beavatkozo  a református 
egyház belügyeibe: „Ebben a tekintetben  Ravasz Lászlót és  Pap Lászlót az  EVT 
főtitkára,  Visser ’t Hoo  maximálisan támoga a és segíte e. Tudomásunk van 
arról, hogy már múlt év augusztusában és október elején  Visser ’t Hoo  és  Pap 
László dékán megbeszéléseket folytato  az egyházban a hatalom megdöntésére, 
hogy tudatosan készültek a református egyházban  Bereczky Albert és  Péter 
János püspökök megdöntésére.”104

 103 Részlet  Horváth János előadásából. MOL XIX-A-21 a E 19. d. 28. o. 
 104 Uo.

Ordass 05.indd   307Ordass 05.indd   307 2012.11.12.   12:03:432012.11.12.   12:03:43



308

O    

 Horváth szavaival élve  Ravasz és  Pap november közepére összehoztak egy 
ún. „megújulási mozgalmat”, és e mellé politikai és ideológiai felfordulást is 
teremte ek. A lassan magához térő ÁEH  1956 decemberében aktivizálta magát. 
 Pap Lászlót minden hivatalától megfoszto ák.  Ravasz Lászlót nyugdíjba küldték, 
és  Pap László néhány reakciós munkatársát letartózta ák. Mivel nem akartak 
mártírokat termelni, ezért sem  Ravasszal, sem  Pap Lászlóval szemben nem 
alkalmaztak letartóztatást vagy egyéb intézkedést. A reakciósokat leválto ák, 
a haladókat visszahelyezték.

 Horváth János beszédének elhangzása pillanatában – 1957. szeptember elején 
– még mindig nem volt vezetője a református egyháznak.  Bereczky Albert beteg 
volt,  Péter János kivált az egyházból, egy püspök maradt csak,  Győry Elemér 
(1891–1978), de ő is betegeskede . A következő hónapokban – mondta  Horváth 
– püspökválasztások lesznek. Haladó püspökök kellenek, bár az ÁEH  meg van 
győződve arról, hogy ugyanolyan kaliberűeket, mint  Péter és  Bereczky, többé 
nem fognak találni. Ez utóbbi esetleg egy-két hónapra jön vissza, mert beteg.  Pé-
tert hívják vissza, de nem jön. Ez jobb is így, mert belöldön és külöldön egyaránt 
lekommunistázzák, és azt állítják, hogy „nem tudna olyan munkát végezni, mint 
korábban”. „Azt a kérdést, hogy  Péter János visszamegy-e a püspöki székbe, mi 
még bizalmasan kezeljük, és azon az állásponton vagyunk, hogy ez majd akkor 
dől el a közgyűlésen, amikor lemondása körül fog határozni a közgyűlés.”105 

Ahogyan szemtanúk és református történészek látják

A református egyházon belül már 1955-ben jelentkeztek kritikus hangok, részben 
egyetlen személy, részben közösségek oldaláról. Egyfelől teológiai, személyi, 
egyházkormányzati, továbbá a külöldi ügyek területén követeltek megújulást. 
Másfelől viszont keményen bírálták az egyházi vezetést, amely a saját kezébe 
összpontosíto  minden hatalmat, és a gyülekezetekről nélkülük kívánt dönte-
ni. A teológiai megújulás követelményét egy 1955-ben német nyelven íródo  
tanulmány vete e fel.106 Az egyház befelé és kifelé irányuló szolgálatának új-
ragondolása pedig a magát  Református Megújulási Mozgalomnak nevező csoport 
munkájában került a nyilvánosság elé. 

  Vályi-Nagy Ervin: Isten vagy történelem (1955)
  Vályi-Nagy Ervin (1924–1993) csurgói református lelkészként 1955-ben írta 
meg Isten vagy történelem című tanulmányát.   Tanulmánya eredetileg német 
nyelven íródo  a következő címmel: Go  oder Ges i te. Von den Prämissen 

 105 Részlet  Horváth János előadásából. MOL XIX-A-21 a E 19. d. 29. o.
 106  VN 1993, 43–57. o. A német tanulmány szövegét lásd többek közö : CAWCC 42.3.052/2. 
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der heutigen reformierten Kir enührung in Ungarn. Ez az eredetileg német 
nyelven készült munka lényegében kemény teológiai kritika, amelynek éle az 
1948–1956 közö  regnáló református egyházi vezetők tevékenységére irányult.

A mű szerzője mindjárt a tanulmány elején kifejte e, hogy egyszer már sort 
kellene keríteni arra, hogy tisztázzák az egész egyház színe elő : „… milyen 
premisszák állanak a mai [ti. az 1948 és 1956 közö  hatalmon levő] magyar 
református egyházkormányzat döntései és megnyilatkozásai – választo  útja – 
mögö .”107 A magyar református egyház vezetőinek nyilatkozatait összegezve 
  Vályi-Nagy három dolgot jelente  ki. Az első: személyüket és nézeteiket fi -
gyelve nem lehet őket teológusoknak nevezni, mivel nincs „átgondolt teológiai 
rendszerük”. Az egyházzal kapcsolatos döntéseiket ugyanis kizárólag „külső 
tényezők” határozzák meg. Nem tudnak igazán a Szentírásra, a hitben elfoga-
do  – egyháztörténetileg igaznak bizonyult – hitvallásokra hivatkozni, és nincs 
hitismeretük. Ezek helye  a „politikai-egyházpolitikai motívum” jellemző az ér-
velésükre. A másik megjegyzése szerint ezt a nem teológiai meghatározo ságot 
külöldről nem könnyű észrevenni. Ugyanis amikor nézeteiket kommunikálják, 
akkor ezt bibliai terminológiák, konfesszionális kijelentések felhasználásával 
teszik meg: „A hangzás evangéliumi, a szándék azonban félrevezető, hamis. 
A bibliai igazságtól csupán hajszálnyira térnek el, de éppen ez a minimális 
eltérés, hangsúlybeli különbség a veszélyes.”108   Vályi-Nagy harmadik állítása az 
volt, hogy az egész dolog a ól még veszélyesebb, hogy saját egyházukon belül 
abszolút érvényességűnek jelentik ki nézeteiket. Teológiai vitának nincs helye, 
mert aki meg meri kérdőjelezni a nézeteiket, azt azonnal azzal vádolják, hogy 
engedetlen Istennel szemben, és a „politikai reakció” embere.

A tanulmány második része arról szólt, hogy a magyar református egyházi 
vezetők legalapvetőbb tévedése „Isten és a történelem azonosítása”.109 Szerintük 
nem Isten, hanem a történelem menti meg az embert. „A szótériológia tartalma 
nem annyira Isten üdvözítő munkája Krisztusban, mint inkább általános kegyel-
me.”110 A református egyházi vezetők azzal érveltek, hogy „Isten üdvözítő te e nem 
szűkíthető a Krisztus-esemény és a gyülekezet területére: »nagy Istenünk van«, 
aki a nagy történelmi változásokban mutatja meg magát”.111 Különös előszerete el 
hangsúlyozták az „általános kegyelem”, „kozmikus kiengesztelődés, megváltás” 
kifejezéseket. Ez ala  a világtörténelem sajátos mozgását érte ék mint „mindent 
uraló princípiumot”. Ez a látásmód magyarázta az egyházi vezetők többségének és 
belső vazallusaiknak az állásfoglalásait: „Isten üdvösséges döntése minden kétséget 
kizáróan azonos a történelem pillanatnyi állásával, pontosabban a szocializmus 

 107  VN 1993, 43. o.
 108 Uo.
 109 U. 44. o.
 110 Uo.
 111 Uo.
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építésének mostani szakaszával. Isten útja és népünk, illetve államvezetésünk 
útja azonos.”112  Vályi-Nagy szerint ennek az érvelésnek az a legnagyobb tévedése, 
hogy saját egyházvezetői irányvonalukat Isten döntéseként hirde ék meg, tehát 
olyan valamiként, amely ilyenformán abszolút és ezért megkérdőjelezhetetlen.

Mivel a hivatalos egyházi vezetés szerint Isten azonos a történelemmel, 
ezért az egyháznak nincs speciális küldetése a világ felé Jézus Krisztus ne-
vében. Ha egyáltalán lehet ilyenről beszélni, az nem áll másból, mint abból, 
hogy „megkönnyítse a hívőknek az Isten akaratához, vagyis a mai történelmi 
valósághoz való alkalmazkodást”.113 Ilyen módon az egyháznak annyiban van 
csak létjogosultsága, amennyiben a fenti feladatnak megfelel.

Arra a kérdésre, hogy mi i  a teendő,  Vályi-Nagy azt mondja, hogy mivel 
i  eretnek nézetről van szó, ezért teológiai vitát nem kell folytatni. Helye e 
„bizonyságot kell tenni a Krisztusban ado  igazságról”, egyben el kell mondani 
a „testvéri intés” szavát, annál is inkább, mert a hamis nézeteket képviselők 
„bibliaellenes történelemfogalommal” dolgoznak, döntéseiket „túlhangsúlyo-
zo  biztonság” jellemzi, és az egyház örök küldetését hamis vágányra terelik.

A bibliaellenes történelemfogalmat egy téves történet szolgálatába állítják, 
megfeledkezve arról az igazságról, hogy teológiailag nézve „[c]sak egy történet 
van – bizonyára »egészen különös történet« ( Barth) –, amelyben egyértelműen 
Istennel van dolgunk, ez pedig a »Krisztus-történet«, az üdvtörténet mint az 
Ó- és Újszövetség, mint Isten dicsőségének története”.114 A „köztes időben” 
zajló történelem nem üdvtörténelem, csak az „ekklesia-történet” az. „A német 
idealizmus és a marxizmus históriai bálványimádását vagy a felvilágosodás 
optimizmusát nem szabad összekeverni a bibliai-keresztyén szótériológiával 
és eszkatológiával. Éppen ez a bálványimádás, ez a történelemfi lozófi ai ideo-
lógia szolgáltatja a történelem igazolását, s nyit ajtót a történelmi haladás és 
a posztulált jövő nevében elkövete  erőszaknak.”115 A történelem lehet larva 
Dei – azaz Isten álarca –, azonban az „ekklesia-történet” számára ez az igazság 
soha nem lehet az abszolút tájékozódás mércéje.

Ami „a döntések túlhangsúlyozo  biztonságát” illeti, amely a református 
egyház vezetőit jellemzi, ez azért téves – mondja az Isten vagy történelem című 
tanulmány szerzője –, mert nem lehetséges az, hogy a legkisebb részletekig 
menő összeüggést fedezzünk fel üdvtörténet és világtörténet közö . Ezt a vá-
laszt maga a Szentírás sugallja. „Nekünk csupán az az ismeret adato , hogy a 
világtörténelemnek szolgálnia kell az üdvtörténetet, de az, hogy ez mi módon 
történik, rejtve marad elő ünk.”116  Vályi-Nagy ezen a ponton „a keresztyén sze-

 112 Uo.
 113 Uo. 45. o. 
 114 Uo. 47. o.
 115 Uo. 48. o. 
 116 Uo. 49. o. 
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rénység és nyito ság ragyogó példájaként” idézte Josef  Hromádka (1889–1969) 
cseh református teológus mondatait, aki egy vele ellentétes politikai nézeten 
lévő barátjának a következőt mondta: „Meg vagyok győződve róla, hogy mind-
ke en ugyanannak a hitnek és teológiának alapján állunk. Lehet, hogy Önnek 
nincs igaza a politikai ítéleteiben és abban a módban, ahogyan a jelenbeli 
eseményeket értelmezi, és lehet, hogy nekem van igazam. Vagy megfordítva: 
Önnek van igaza, és én tévedek. Ameddig azonban ugyanazon végső ítélőszék 
elő  hajtjuk meg fejünket, egyek vagyunk a különbségünk ellenére is.”117 Az 
a tény, hogy az egyház a maga döntéseit csak részleges biztonsággal hozhatja 
meg, nem jelent „teljes bizonytalanságot”. Az egyház az igéből tájékozódik, és 
ennek alapján teljes erejéből támogathat „olyan eseményeket és erőket, moz-
galmakat és történelmi alakzatokat, institúciókat, amelyek a mi ismeretünk 
és döntésünk szerint Isten üdvakaratának analógiái”.118 Ha ezt nem ismeri fel, 
sőt ennek az ellenkezőjét tapasztalja, akkor az ellenállás számára lehetséges 
legkülönfélébb formái közö  kell választania. Arra a kérdésre, hogy milyen az 
az állam, amelyre rámondhatjuk, hogy az „Isten üdvakaratának analógiája”, 
a válasz a következő: „Egy olyan rend, amely minden embernek garantálja 
az életet, a jogot, a szabadságot és a társadalmi igazságosságot, s amely nem 
akadályozza Isten üdvakaratának megtörténését az evangélium hirdetésében. 
Keresztyén döntésünk minden esetben azon események és erők érdekében 
történik, amelyek ilyen állami rendet akarnak megvalósítani.”119

A tanulmány befejező része az egyház saját küldetésével foglalkozik, amely 
alól az idők végezetéig nem kap felmentést. A küldetés tartalma: Isten örök 
és kegyelmes döntésének, Krisztus evangéliumának hirdetése minden ember 
számára. Sem az üdv-, sem a világtörténelem folyását nem tudjuk másként 
befolyásolni, csak ennek a feladatnak a hűséges véghezvitelével. Az ige hi el 
történő megragadása egyszerre eredményezi a világtól való megszabadulást 
és ugyanakkor egy „szent világiasságra” történő felszabadulást. A keresztyén 
szeretetnek csak két tárgya lehet: Isten és a felebarát szeretete. 

Azt, hogy az 1955-ben készíte  teológiai tanulmány, illetve a csurgói ’56-os 
szereplés „mibe került”  Vályi-Nagy Ervinnek, a legújabb kutatások tárják fel. 
Saját kutatásaim eredményeként annyi bizonyosnak tűnik, hogy a közvetlen 
megtorlás helye  Budapestre kerülés, illetve a  Sándor András fedőnéven végze  
ügynöki tevékenység határozta meg további pályáját.120 A református egyház-
ban működő  éma egyesület 2008. november 22-én tarto  konferenciáján 

 117 Uo. 50–51. o. A szerző i  H  eology Today című, 1948-ban megjelent munkája 276. 
oldaláról idéz.
 118 Uo. 51. o. 
 119 Uo. 52. o. 
 120 ÁBTL BM III/III. Objektumdosszié. OD-2841. Külöldi protestáns szervezetek leleplezésével 
hazánk ellen folytato  ellenséges tervek felderítése.
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 Kósa László professzor előadásában elhangzo  az ő neve is.121 Az Isten vagy 
történelem címen 1955-ben készíte  tanulmány hangjának tisztasága mindezen 
következmények ismeretében sem vitatható. Viszont  Gulyás Lajos (1918–1957) 
református lelkész kivégzése,  Pap László és más református lelkészek és laiku-
sok életfogytiglan tartó szenvedései a fentiek és a további ügyek ismeretében 
az összes elbuko akért –  Vályi-Nagy Ervint is beleértve – meghozo  egyfajta 
„helye es szenvedésként” is felfoghatók. 

A  Református  Megújulási Mozgalom (1956)
  Vályi-Nagy Ervin a maga levelét elsősorban a külöldi református közvélemény 
tájékoztatására írta. Magyarországon ez akkoriban csak egy nagyon szűk kör 
számára lehete  hozzáférhető. Másként állt a helyzet a Református  Megújulási 
Mozgalom programjával és annak pontjaival. Ezt viszont sikerült szinte az egész 
egyház közkincsévé tenni.122

Az 1956-os  Megújulási Mozgalom által kifejte  program – annak megta-
gadása és elítélése ellenére – egészen 1989-ig o  maradt a há érben mint a 
református egyházi vezetőket provokáló, a hívők többségét viszont vigasztaló 
és buzdító elvárás. Ennek a megnyilatkozásnak a legfontosabb gondolata az 
alapelvekre vonatkozólag a következő volt: „A magyar református teológiai 
gondolkodást komoly biblicitás, erős történelmi érzék, hitvallásainkhoz való 
ragaszkodás és egészséges gyakorlatiasság jellemzi.”123 Az 1948–1956 közöt-
ti időszakot illetően a református egyház akkori vezetőivel kapcsolatosan a 
 Megújulási Mozgalom programjának megfogalmazói –  Vályi-Nagy Ervinhez 
hasonlóan – kritikus gondolatoknak adtak hangot: „Egyházkormányzatunk 
[…] az elmúlt esztendőkben egy új, Isten igéjétől sokféleképpen eltávolodó és a 
hitvallásos református teológiai gondolkodástól idegen, ötletszerű teológiával 
kísérleteze .”124 A reformátusság vezetői – a program készítői szerint – mindezt 
azért engedhe ék meg maguknak, mert elveszíte ék tiszta látásukat, és képte-
leneknek bizonyultak arra, hogy – Isten törvényével a kezükben – különbséget 
tegyenek jó és rossz közö . Ennek köszönhetően nemcsak a fenti gondolko-
dással frontálisan ellenkező „elvi engedményeket” te ek, hanem még meg is 
„teologizálták” a saját látásmódjukat. Ugyanis kijelente ék, hogy ők „új tanítást” 
hoztak, amelyet a történelmi körülményekből veze ek le. A Jézus Krisztusban 
ado  különleges kinyilatkoztatás egyszeri és megismételhetetlen voltáról szóló 
igazságot a történelemben magát általános és konkrét módon kinyilatkoztató 
Isten munkájával relativizálták.

 121 K 2010, 75. o. 
 122 A  Megújulási Mozgalom történetéről lásd: B 1991. A program szövegét lásd uo. 4–10. o.
 123 B 1991, 5. o.
 124 Uo. 
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A  Megújulási Mozgalom programja – az „új tanítással” szembesülve – mind 
a teológiai gondolkodásban, mind pedig az egyház missziójában visszatérést 
követelt a helyes irányvonalhoz. A program egyes pontjai: a theológia [sic!], az 
egyház, az ébredés, az igehirdetés, a tanítás, az iskola, a pásztori és szeretet-
szolgálat, az egyházalkotmány, a pénzügyek, a sajtó, az ökumené, az egyházi és 
világi felsőbbség, valamint a megújult egyház kérdései ke ős módon kerültek 
tisztázásra.125 Először önmagukban, másodszor pedig az 1934 májusában a né-
metországi Barmenben kibocsáto  teológiai nyilatkozat mintájára ún. hitvalló, 
azaz megerősítő, valamint tagadó, azaz elvető formulákban. A Református 
 Megújulási Mozgalom 12 pontban foglalkozo  az egyház küldetésével. A 11. 
pontban tárgyalta az állam és az egyház viszonyát. Ez merőben eltért az 1948 és 
1956 közö  regnáló egyházi vezetők megszólalásaitól, akik a változó történelmet 
elébe helyezték az egyház változatlan küldetésének. A 11. pont alapelvként a 
következőt mondta ki: „Hisszük, hogy mind az egyház, mind az állam csakis 
akkor töltheti be rendeltetését, ha mindegyik a maga sajátos feladatának végzése 
közben szabadon engedelmeskedik Isten reá vonatkozó parancsainak, s egyik 
sem hatalmaskodik illetéktelenül a másik ölö .”126 A dokumentum nyitó- és 
zárórészében megszólalt a coram Deo és coram hominibus együ  és külön-külön 
érvényes bűnvallása, a bűnbánatot tartó, a bűnbocsánatot elfogadó és szaka-
datlan módon ezekből élő hívők szava. 

A református egyházban bekövetkezett személyi változások
 Horváth János az első nemzetközi ÁEH -konferencián – 1957 szeptemberében – 
nem beszélt arról sem, hogy az 1956. november 1-jén megalakult Országos Inté-
zőbizo ság – tulajdonképpen ez nevezte magát később Református  Megújulási 
Mozgalomnak – írásba is foglalt reformtörekvéseit az egyházi közvélemény kitörő 
örömmel, az egyház vezetői viszont egyfajta Janus-arcot mutatva fogadták. Egy-
felől örömüket fejezték ki, hogy a hívek és a lelkészek törődnek az egyház meg-
újulásával, másfelől viszont saját elképzelések alapján kívánták a követeléseket 
kanalizálni, és csak az általuk is elkerülhetetlennek ítélt reformokat le ek volna 
készek végrehajtani. Az események azonban egy időre kicsúsztak a kezükből, 
és „az egyház lelki és szervezeti újjáépítése” – leváltásokkal és új elképzelések 
megvalósításával – már nélkülük indult el. A reformerők ugyanis  Ravasz Lászlót 
hozták vissza legfőbb vezetőnek. A  Pap Lászlóból,  Ravasz Lászlóból és  Kardos 
Jánosból álló vezetés magát ideiglenes ügyvivői testületnek tekinte e, és saját 
mandátumát a törvényesség helyreállításáig kívánta meghosszabbítani.

A református egyház 1956. október végi helyzetének – az evangélikusokéhoz 
hasonlóan – jellemzői közé tartoztak a kommunisták által hivatalba helyeze  és 

 125 Uo. 10. o.
 126 Uo.
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o  tarto  vezetők lemondólevelei. Ezek közé tartozo  többek közö   Péter János, 
 Bereczky Albert,  Kiss Roland,  Finta István,  Kádár Imre,  Farkas József,  Hajdú Péter, 
 Pap Géza és mások, akik a forradalom napjaiban nyújto ák be lemondásukat.127

 Péter János lemondását  Ravasz László úgy jellemezte, hogy ez a cinkotai lány 
bölcsessége volt, aki úgy ment, hogy maradt. Lemondólevelének egy részlete 
valóban ezt tükrözi: „Népünk és egyházunk mai helyzetében eddigi szolgálati 
körömből ki kell válnom. A bűnbánat próbáját magamra nézve is a fenyítés 
felvételének készségében látom, sorsomat és bármilyen minőségben bármi-
lyen szolgálatomat az egyházkerületre bízom. Ezt a levelet azzal nyújtom át 
az egyházkerület elnöki tanácsának, hogy akár az átadás időpontjában, akár 
később, aszerint, amint egyházunk szolgálata szempontjából szükségesnek 
látja, a lemondás foganatosítása iránt a szükséges javaslatokat tegye meg.”128 
 Péter János 1956. október 31-én mondo  le. A későbbiekben azt állíto a, hogy 
életveszélyben volt, ezért került sor erre a te ére.

A legjellemzőbb lemondóleveleket  Kiss Roland és  Farkas József írták. Mindkét 
levél fontos kordokumentum. Mindke en a reformáció ünnepén mondtak le. 
 Kiss Roland 1954. október 3-án még egy versben köszönte meg az  MDP szemé-
lyével kapcsolatos törődését. A vers címe Varázslat, és a felesége küldte el az 
ÁEH -nak.129 Az iromány lényege az, hogy szomorúsága a ól változo  boldog-
sággá, hogy „[k]ét elvtárs egy órát szánt nekem, és én újra érezhe em, hogy a 
Párt mégis csak törődik velem”. Lemondólevelének első mondata viszont már 
így hangzo : „Tegnap este bejelente e a rádió, hogy Magyarország felszabadult 
az egypártrendszer uralma alól és ma már én is szabad vagyok. Azt tehetem, 
amit akarok. Még lemondhatok az egyházkerületi főgondnokságról is, amit nem 
a magam akaratából vállaltam 1949-ben és máig megtilto ák, hogy lemondjak 
erről.”130 Ezt követően mindent a baloldal, a BM és az ÁEH  nyakába varrt.

 Farkas József lemondása üdítő kivételt jelent a lemondólevelek közö , mert 
ő tényleg leírta, hogy mi történt az egyházzal, és mi történt vele a kommuniz-
mus évei ala : „Arra a gyötrelmes felismerésre juto am, hogy egyházunknak a 
közelmúltban végze  szolgálata – s benne az enyém is! – súlyos ítélet alá került. 
Mindazok a tételek, amiket a klasszikus református hitigazságok melle  vagy 
ölö , sőt olykor egyenesen helye e taníto unk úgy, mint »hitbeli döntéseket«, 
megmére ek és re enetesen híjával találta ak.”131 Ezután felsorolta, hogy mik 

 127 A református egyházban történtekhez és annak következményeihez: Megújulás, 2007. Szerk. 
Horváth Erzsébet. Adalékok, 2006. Szerk. Ladányi Sándor. A magyar reformátusok, 2006. A magyar 
református egyház, 2006.
 128 Részlet  Péter János lemondóleveléből. R 1992, 367. o.
 129 Részlet  Kiss Roland verséből. MOL ÁEH-XIX-A-21 a 294/1954 3/C P. 50 634. Az anyag az óbudai 
mikrofi lmtárban található. 
 130  Kiss Roland lemondólevele. P 1992, 335–342. o.
 131 Farkas József lemondólevele. Uo. 332–334. o.
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voltak ezek a tételek. A felszabadulás mint „pozitív” hitbeli élmény; a pax Sovietica 
erőltetése, a népért végze  szolgálat mint népellenes szolgálat, egység helye  
látszategység. Ezt követően nem az egyházi felsőbbséget, hanem önmagát vádolta 
azzal, hogy mindebben részt ve , és ezzel egyház-, sőt nemzetellenes tevékenysé-
get fejte  ki. Emia  minden közegyházi megbízatását visszaadta, mert azokat nem 
törvényesen és szabad választás alapján kapta. A levél végén a magyar református 
egyház szabad döntésére bízta, hogy milyen szolgálatot ad neki.  Ravasz László a 
Kálvin téri gyülekezetből önállósodo  Gyulay Pál utcai gyülekezetbe küldte ki. 
 Farkas József imponáló őszintesége persze nem változtato  azon, hogy később 
bizonyos dolgaiban megint a visszarendeződést segítő erők szolgálatába állt.

 Bereczky Albert püspökségét  Ravasz László legitimnek tarto a, azonban 
az egyházi közvélemény püspöki teljesítménye alapján kívánta őt lemondatni. 
 Bereczky a későbbiekben hol lemondo , hol visszavonta azt. A forradalom 
leverése után egyenesen „fehérterrorról” beszélt. 

Megtorlások és a személyi átrendeződés kezdetei a Magyarországi 
Református Egyházban
1957. január 26-án a református Egyetemes Konvent elnökségi tanácsa kimondta 
az 1956. október 23-ai status quo visszaállítását. A politikai megtorlások és ezek 
belső egyházi következményei hatására a református egyház rendkívül nagy 
megpróbáltatásokat átélő közösséggé vált.132 Mindezzel párhuzamosan gőzerővel 
folyt a részben régi, részben új egyházkormányzat megerősítése és legitimálása. 
Hogy mit értékel és milyen viselkedést vár majd el az államhatalom az egyházi 
vezetőktől, azt 1957. december 30-án huszonhárom egyházi személy – köztük hét 
református – kitüntetésén elmondo  szavak világíto ák meg. A kitüntetések 
indoklása tartalmazta az állami elvárásokat: „…az ellenforradalom ala  a népi 
hatalom melle  tanúsíto  helytállásukért és az azóta eltelt egy év ala  szocializ-
must építő hazánk és népünk érdekében a békemozgalomban, valamint az állam 
és egyház jó viszonyának érdekében kifejte  áldozatos munkásságukért.”133 

A súlyos megtorlások, a személyi, strukturális és teológiai vissza-, illetve át-
rendeződés melle  és ellenére a  Megújulási Mozgalom programjának és az 1956 
utolsó negyedévében történteknek is köszönhetően a forradalom leverése után 
nem lehete  teljesen ugyano  folytatni, mint ahol elő e abbahagyták. A szemé-
lyi ügyek vonalán megmutatkozo  ez már abban, hogy az államhatalom a hét 
református személy kitüntetésekor eltekinte  mind a „visszarendező bizo ság” 
tagjainak, mind pedig a pártállam „leghírhedtebb” református kiszolgálóinak 
a kitüntete ek sorába történő beemelésétől.134 A kitüntete ek egy része a „régi 

 132 B 1994a; 1994b. Lásd még S 1992, 80–83. o. 
 133 B 1994, 94–95. o.
 134 Uo. 

Ordass 05.indd   315Ordass 05.indd   315 2012.11.12.   12:03:432012.11.12.   12:03:43



316

O    

érdemek”, más részük a nekik „megelőlegeze  bizalom” következtében került 
fel az elismerésben részesülő személyek listájára.

Az egyes egyházkerületek személyi változásait fi gyelve a következőket lehet 
megállapítani. Rövid időn belül kikerült az egyházi vezetésből a két legelkö-
teleze ebb kollaboráns püspök: először  Péter János, majd  Bereczky Albert. 
Viszont mindke en megérték azt, hogy az egyház lelkészeinek és a hívőknek 
tőlük kelle  bocsánatot kérni. A Tiszántúli Református Egyházkerületben 1957. 
március 22-én, a Dunamellékiben pedig 1957. november 14-én történtek meg a 
„fordíto  ekklézsiamegkövetések”.

A pozitív fejlemények közö  lehet viszont megemlíteni azt a tényt, hogy 1957. 
január 1-jével újra visszaállíto ák az addig a Tiszántúli Református Egyházke-
rületbe bekebeleze  Tiszáninneni Református Egyházkerületet. Ennek püspöki 
székébe elsőként – 1964-ig –  Darányi Lajos (1905–1975) került. A Tiszáninneni 
Református Egyházkerület visszaállítása azért is volt nagy öröm, mert ez számí-
to  a legtöbbet veszíte  egyház-igazgatási egységnek, hiszen mind a középfokú 
oktatás, mind pedig a lelkészképzés lehetősége elvesze  számára.

Az a személy, akit  Ravasz László és  Kardos János helye  belső egyházi bűn-
baknak lehete  megtenni,  Pap László, a budapesti református teológia dékánja, 
az ószövetségi tanszék professzora, nemzetközi hírű református és ökumenikus 
személyiség le . Felelősségre vonása, eltávolítása, végül teljes ellehetetlenítése 
tulajdonképpen elhúzódó folyamat volt, amely 1956 végén kezdődö , és az 1963 
májusában beado  nyugdíjazási kérelmének benyújtásáig tarto . Három lehe-
tőséget kínáltak fel neki az akkoriban kórházban fekvő  Nagy Barna teológiai 
docensen keresztül: kivándorlás, behódolás vagy a következmények vállalása. 
 Pap László az utóbbit választo a. A hollandok próbálták meghívni egyetemi 
tanárnak, de nem kapo  lehetőséget a meghívás elfogadására. Végül az egy-
házpolitika akkori irányítóinak, a református egyház vezetőinek „nagyobb 
dicsőségére” a Dunántúli Református Egyházkerület egyik gyülekezetében, 
Murgán juto  számára segédlelkészi állás. Miközben hivatalos részről így vi-
selkedtek vele, aközben a há érben ő és családja is megtapasztalta a keresztyén 
szolidaritás gyönyörű példáit. Jó barátok, szimpatizánsok, lelkésztársak, volt 
tanítványok nyíltan vagy különféle álnevek ala  anyagilag támoga ák őket. 
A körzeti orvos ingyen kezelte a családot. A küldemények feladószelvényén 
Damaszkuszi Pál, Király Dávid, Tutujka Tasziló és mások nevei szerepeltek. 
A külöldiek közül a két holland református egyház segíte e őket. Így legalább 
anyagi szempontból elmondha a magáról, hogy „a család jobb anyagi körül-
mények közé került, mint volt aktív szolgálatom idején”.135

Más kérdés, hogy a későbbiekben sok sorstársával együ  plusz szenvedésként 
még azt is át kelle  élnie, hogy az  EVT, a  Református Világszövetség és más öku-

 135 P 1992, 270. o.
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menikus szervezetek fokozatosan elfordultak tőlük, és egyre inkább azok szavára 
kezdtek hallgatni, akik őket ellehetetleníte ék. Ez a folyamat már 1957. április 
végén érzékelhető volt, amikor  Pap László a Magyarországra látogató Marcel 
 Pradervand református világszövetségi főtitkárnál tiltakozo   Hromádkának a 
magyar forradalommal kapcsolatos állásfoglalása, illetve az akkoriban bekö-
vetkeze  református belső egyházi változásokkal kapcsolatos megszólalásai 
mia . „Kértem  Pradervandot [ti.  Pap László], közölje nevemben  Hromádkával, 
hogy amit te , az keresztyénietlen és becstelen volt, mivel olyasmit állíto , 
ami nem felelt meg a valóságnak, amiről csak egyoldalú, elfogult információja 
lehete , és olyanokat támado , akiknek semmi lehetősége sem volt a válasz-
adásra, a tények ismertetésére.”136  Pap László azt is kérte, hogy a  Református 
Világszövetségben állítsanak fel egy bizo ságot, amely tisztázza az ő szerepét. 
 Pradervand azonban elutasíto a ezt. A kommunista egyházpolitika és annak 
belső egyházi kiszolgálói hamarosan elérték azt, hogy ezek a szervezetek egyre 
nagyobb hitelt adtak az ő szavuknak, és ezzel párhuzamosan sorsára hagyták a 
pártállam áldozatait. E mögö  a változás mögö  egyre világosabban kirajzolódó 
tendenciát fi gyelhetünk meg. „Közép-Európa elnyomo  egyházai számára, az 
egyébként nagyon nehezen beérkező információk alapján, az lehete  nagyon 
feltűnő, hogy miközben az ökumenikus mozgalom rendkívül elköteleze en 
kritikus volt az első világgal szemben, és határozo an konstruktív a harmadik 
világ felé, aközben a második világot gyakorlatilag negligálta.”137

„Öntörténetírás”
Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc leverését követően – a leg-
nagyobb megtorlások kellős közepén – születe  meg az az egyháztörténeti 
munka, amelyet szerzője és a mögö e álló erők arra szántak, hogy a követke-
ző évtizedekben meghatározza az egész magyar református egyház teológiai 
és egyháztörténeti látását.138  Kádár Imre – akkoriban az Egyetemes Konvent 
sajtórészlegének vezetője, az  ökumenikus tanács tagegyházai által közösen 
kiado   Hungarian Chur  Press című újság akkori szerkesztője – írta a könyvet.

Az 1948–1956 közö i időszakot mind történelmi, mind egyháztörténelmi, mind 
pedig teológiai oldalról minden problémássága ellenére egyfajta „aranykorszak-
ként” ábrázolta. Mindössze bizonyos jelenségekről írt kritikus mondatokat. Azt 
mondta, hogy a  Rákosi-korszaknak akadtak olyan időszakai, amikor a párt és 
annak vezetői mind belpolitikai, mind külpolitikai téren „súlyos hibákat” kö-
ve ek el. Ezeknek a „hibáknak” a következményei a gazdaságban, a kultúrában 
és az élet egyéb területein érezhetők voltak.  Kádár Imre szerint az egyházpoli-

 136 Uo. 249. o.
 137 B S 1995, 13. o.
 138 K 1957.
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tikában támadt nehézségek is ezekből a negatív változásokból következtek. Az 
egyházi vezetők és a hozzájuk lojális egyházi sajtó szintén „komoly hibákkal” 
vádolhatók. Ugyanis tévedéseikkel ronto ák saját esélyeiket arra, hogy őket 
hiteles vezetőkként fogadják el, és megengedjék nekik, hogy amit ők ronto ak 
el, azt ők is hozzák helyre. A legnagyobb felelősség azonban – a könyv szerzője 
szerint – azokat terhelte, akik „az egyház elleni lázadás” bűnébe estek azokkal 
szembefordulva, akik már felismerték „hibáikat”, és készen álltak arra, hogy 
azokat kiigazítsák. A református  Megújulási Mozgalom –  Horváth János ÁEH -
elnök adaptációjában – „kizárólag a vezető pozíciók erőszakos meghódítására 
törekede , hogy így az ellenforradalmat az egyházon belül vezethesse, és az álta-
lános ellenforradalom malmára hajthassa a vizet”.139 A politikai visszarendeződés 
lehetővé te e az egyházi visszarendeződést is. Azonban ennek nagyon nehéz 
körülmények közepe e kelle  megtörténni. „Az egyháznak felmérhetetlen kárt 
okozo  ez az egyháztörténelmünkben egyedülálló támadás. […] A munkásosz-
tály szemében az egyházat ismét a politikai reakció segédcsapatának gyanújába 
keverte. Rendkívül megnehezíte e azoknak a munkáját, akiknek az a feladatuk, 
hogy az egyház rendjét helyreállítsák”140 – írta  Kádár Imre.

Ordass Lajos – közel négyezer oldalas Naplójában – többször foglalkozo  
 Kádár Imre személyével és munkásságával. Református lelkészektől sokat hallo  
 Kádár 1919-es magyarországi, majd azt követően 1945-ig tartó erdélyi szerep-
léséről. Ennek a múltnak a há erén próbálta megérteni  Kádár Imre 1945 utáni 
viszonyulását, beleértve az 1957-ben írt könyvét, amelyet többször elolvaso . 
A következőkben foglalta össze véleményét. „Nem volt szükség az elfogultsá-
gomra, mert a könyv valóban ezt a karriert tükrözi. Voltaképpen nem egyéb, 
mint egy gyűlöle ől izzó vádirat  Ravasz László református püspök ellen. Ezen 
belül  Pap László teológiai igazgató ellen is kisebb részben. Ami nem  Ravasz 
ellen van írva, abban  Bereczky Albertet dicsőíti öl a végtelenségig. Részben 
pedig  Péter Jánost.”141 Ordass azt is hozzáte e, hogy  Kádár gondolkodását nem 
a Biblia és a református hitvallási iratok, hanem kizárólag a jobboldali totali-
tárius diktatúra és az ahhoz való viszonyulás határozta meg.

 Kádár Imre könyve lényegében egészen 1983-ig egyedüli műként kívánta meg-
határozni a református közgondolkodást. Csak 1983-ban került sor arra, hogy egy 
másik kiadványban már kissé árnyaltabban, de a lényeget illetően még mindig vál-
tozatlan módon, összefoglalásszerűen foglalkozzanak a magyar református egy-
ház 1945-től kezdődő történetével.142 Erről a kötetről és a református egyház 1958 és 
1978 közö i történetéről jelen kiadvány 2. kötetében kívánunk részletesen szólni. 

 139 Uo. 237. o.
 140 Uo. 253. o.
 141 ON 1967. augusztus 23. 111. o. 
 142 B–M 1983. 
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A RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ –  HORVÁTH JÁNOS OLVASATÁBAN

A katolikus egyházban történtekről, illetve a katolikus egyház magatartásáról – 
már ami a kezdeteket ille e –  Horváth János az első nemzetközi ÁEH -konferencián 
Budapesten a következőt mondta: „A katolikus egyház az ellenforradalmi esemé-
nyek kezdetén és ala  túlnyomó többségében nyugodt magatartást tanúsíto .”143

Ezt az állítását rögtön ki is javíto a, és hozzáte e, hogy ez nem azt jelenti, 
hogy katolikus egyházi személyek nem ve ek részt az eseményekben. Azonban 
az egyház maga, a püspökök többsége és a lelkigondozók többsége nem aktivi-
zálta magát, hanem kivárásos alapra helyezkedtek. Ez a nyugodt magatartás – 
 Horváth János szerint – a katolikus egyház tapasztaltságának és előrelátásának 
volt köszönhető. Az egyháziak nem veszte ék el a fejüket, hanem várták, hogy 
az események mivé fognak fejlődni. Ez a nyugodt magatartás fordult meg szerin-
te akkor, amikor  Mindszenty József kiszabadult: „ Mindszenty kiszabadításával, 
akit az ellenforradalmárok kiszabadíto ak, ez a puszta tény [sic!] rendkívüli 
módon aktivizálta a reakciós erőket.”144

Két ponton történtek alapvető támadások – jelente e ki  Horváth János. Egyfelől 
a vallástanítás, a hitoktatás kérdésében. Óriási mértékben növekede  a hi anosok 
száma. Ez az 1956 novemberében feltámadt „hi antanítási kedv” Horváth szerint 
politikai aktus volt a Szovjetunió és a Forradalmi Munkás–Paraszt Kormány 
ellen. Nemcsak az egyház, hanem minden réteg részt ve  ebben a mozgalom-
ban. A gyermekek 80 százaléka járt hi anra a szeptemberben beiratkozo ak 30 
százalékához képest. Szerinte megfélemlíte ék a szülőket, gyermekeket. Meg-
verték azokat, akik nem jártak hi anra, sőt néhány helyen fel is akaszto ák 
őket. Január elején sikerült ezt a támadást visszaverni. A másik „csapás”  Horváth 
interpretációjában a katolikus békepapok ellen irányult. Eltávolíto ák őket állami 
beleegyezés nélkül a helyeikről, kulcspozíciókból. Majdnem mindenkit elküldtek. 
November 5-én  Mindszenty az amerikai nagykövetségről vezényelte le ezt az 
eltávolítást, mire a többi püspök is vérszemet kapo , és a váci, székesfehérvári 
és szombathelyi főpásztorok is ugyanezt te ék. Ezzel a támadással az egyház 
egy kultúrharcot akart rákényszeríteni az államra. Ez a korszak azonban nem 
tarto  sokáig. „Amikor fegyveresen szétverték az ellenforradalmi erőket, akkor a 
kultúrharc megteremtésével el akarták vonni a Párt és Kormány erejét a politikai 
és gazdasági konszolidációtól és így próbáltak nyomást gyakorolni.”145

November 6-án az új kormány kijelente e, hogy egyházpolitikai téren továbbra 
is békében akar dolgozni. A felmerült kérdéseket tárgyalásos úton kívánja rendez-
ni, de csak az október 23-a elő i állapotokból kiindulva. Miközben tárgyaltak, a 

 143  Horváth János előadása. MOL XIX-A-21 a E 19. d. 23. o. 
 144 Uo.
 145 Uo. 24. o.
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 Vatikán nagyon keményen beavatkozo , és a pápa 1957. január 21-én küldö  két 
dekrétumot. Az elsőben hozzájárult a már elmozdíto  személyek eltávolításához. 
Azok számára, akik ezek helyére kerültek, védelmet nyújto , és kijelente e, 
hogy exkommunikálja azokat, akik nem engedelmeskednek. A másodikban ki-
közösíte e  Horváth Richárdot, az egyházi békemozgalom oszlopos tagját. Ezek 
után a püspöki kar 1957. január 23-án ült össze. A püspökök a pápai dekrétumok 
hatására „vérszemet kaptak”, és ahelye , hogy a megbékélés irányában te ek 
volna lépéseket, tizenhat követelést fogalmaztak meg a kormányzat felé. Az állam 
azonban nem tárgyalt, ehelye  minden püspöki rezidenciára kihelyeztek egy 
állami komisszárt, aki felügyelte a püspökök lépéseit. A hatóságok kijelente ék, 
hogy először rendet kell tenni az október 23. elő i állapotoknak megfelelően. 
Azután jöhetnek a kívánságok. Ugyanakkor három intézkedést hoztak. Ezek a 
hívők „nyugalmát” és az egyházi vezetők ellenőrzését kívánták szolgálni.

A három intézkedés a következő volt: az első a hitoktatás szabályozása, a 
második az egyházi vezetők kinevezése az állam előzetes hozzájárulásával (1957. 
évi 22. törvényerejű rendelet). A harmadik pedig, hogy a Belügyminisztérium 
azokat a papokat, akiket az ellenforradalom szabadíto  ki, rendőrségi őrizetbe 
ve e, és ugyancsak rendőrségi őrizetbe ve ék azokat az egyházi személye-
ket, „akik az ellenforradalom ala  szerepet vállaltak és reakciós magatartást 
tanúsíto ak”.146 Április közepére sikerült a legtöbb békepapot visszaju atni a 
helyére. A püspöki karral  Horváth Richárdot is visszahelyezte ék április 17-én 
egy jelentős budapesti plébániára. A maradék hét személy is  Rómához fordult. 
Az előző békemozgalom helyére megalakíto ák az  Opus Pacist.

Az ÁEH  azt gondolta, hogy május elejére minden rendben lesz, ehelye  
 Rómából további négy dekrétum érkeze : „Mind a négy […] arra irányul, hogy 
egyrészt felborítsa az állam és a püspöki kar közö  kialakuló javuló helyzetet, 
másrészt harcra ösztönözze az állammal szemben a katolikus egyházat. Megíté-
lésünk szerint a  Vatikánnak ez [sic!] újabb támadása szerves része a nemzetközi 
reakció, az imperializmus támadásának. Ennek az újabb vatikáni akciónak a 
kezdete egybeesik Stefan  Wyszynski [1901–1981] lengyel bíboros római útjával 
is.”147  Horváth János hozzáte e, hogy szerinte a négy dekrétum a  Vatikán el-
bizonytalanodását mutatja. A reakciós erők nagyon boldogok, a haladó papok 
viszont féltik az állam és az egyház közö i jó kapcsolatokat.

Az ÁEH  úgy ítélte meg, hogy a  Vatikán intézkedései nem liturgiai jellegű 
intézkedések, hanem politikai jellegűek: „A  Vatikán nemcsak a katolikus egy-
háznak a központja, nemcsak szentszék, hanem állam is, és ezek az intézkedések 
egy idegen állam beavatkozásai a magyarországi belügyekbe.”148

 146 Uo. 25. o. 
 147 Uo. 26. o.
 148 Uo. 27. o. 
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Az, hogy a  Vatikán így „bekeményíte ”, azzal ügg össze –  Horváth János sze-
rint –, hogy 1957. szeptember 10-én fogják tárgyalni a magyar kérdést az  ENSZ-
ben. Szeptember 15-én lesznek a nyugatnémet választások, és ez Adenaueréknek 
is segítség. Belpolitikailag ez a vatikáni magatartás azt jelenti, hogy nem tetszik 
nekik az állam és az egyház jó viszonya. Valamint az, hogy a magyar egyház 
is ellenforradalomnak látja azt, ami történt, meg az sem tetszik, hogy i  az új 
katolikus békemozgalom.

Az ÁEH  ellenintézkedésekre szánta el magát. Ennek értelmében a pápai 
dekrétumokat az ÁEH -nak át kelle  adni, hogy o  eldöntsék, ki lehet-e hirdet-
ni azokat, vagy nem. Ezenfelül a sajtóban „leleplezték” a  Vatikán belpolitikai 
és külpolitikai szándékait, az egyik papi szemináriumban pedig „felfedeztek” 
egy ellenforradalmi csoportot. Ezenkívül  Badalik Bertalan (1890–1965) veszp-
rémi püspököt megfoszto ák hivatalától, és egy kis faluba száműzték. A hét 
békepapot Budapestre helyezték, sőt kitüntetéseket is kaptak. A püspöki karral 
pedig a negyedik dekrétum visszavonását követelte ék Rómától. A külöld-
re szökö  fi atalok ügyében is íra ak különböző kormányoknak (Ausztria, 
NSZK, Olaszország, Belgium, Kanada, USA), hogy jöjjenek haza.  Horváth 
szerint ezzel elérték, hogy a  Vatikán és a hazai püspökök közö  feszültségek 
támadjanak, ugyanakkor nem gondolják, hogy vége a harcnak, de azért sok 
mindent sikerült megoldani.

Ahogyan szemtanúk és katolikus történészek látják

A  Horváth János által feste  kép megfelel az akkoriban szokásos állami stí-
lusnak, amelyet „a helyzet komoly, de mi urai vagyunk” monda al lehet a 
legjobban jellemezni. A katolikus egyháztörténetet valamennyire ismerők 
számára azonnal feltűnik, hogy  Horváth János több dologról mélyen hallgato .

Legelőször is meg kell állapítani, hogy  Horváth János egy szót sem szólt a 
Mindszentyvel történt személyes találkozásáról. Erre a találkozásra 1956. októ-
ber 29-én Felsőpetényben került sor, amikor az ÁEH  elnöke „az új nemzeti kor-
mány megbízásából” el akarta vinni a bíborost egy biztos helyre. Ugyanakkor 
azt is közölte, hogy szeretné  Mindszentyvel megbeszélni az „együ működés” 
mikéntjét. Az érsek reakciója: „Nekem akkor nem tetsze , hogy a nemzeti 
kormány – ha valóban annak a megbízásából jö  – épp a rosszhírű  Állami 
Egyházügyi Hivatal elnökét küldi hozzám.”149  Mindszenty nem ment vele,  Hor-
váth pedig egy napig még Felsőpetényben maradt. Ugyanaznap a felsőpetényi 
nép küldö ei is bejuto ak  Mindszentyhez, aki őket viszont örömmel fogadta. 
„Leemeltem és megmuta am nekik a két nekem legértékesebb képet a világon: a 

 149  M 1989, 414. o.
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Szentatyáét és édesanyámét. A jó palócok velem sírtak, bár majdnem kivétel nél-
kül luteránusok (sic!) vagy baptisták voltak”150 – írta emlékirataiban a bíboros.

 Mindszentyt október 30-án szabadíto a ki  Pallavicini őrnagy, és Rétságig 
vi e, majd másnap Budapestre szállíto a. A reformáció ünnepén érkeze  
Budára a prímási palotába. A kiszabadíto  főpap a számára adato  négy nap 
ala  a következőket te e: november 1-jén a  Maléter Pál kíséretében hozzá 
érkező  Tildy Zoltánnal tárgyalt. November 2-án találkozo   Grősz József ka-
locsai érsekkel,  Shvoy Lajos székesfehérvári és  Pétery József váci püspökökkel. 
E tanácskozás után parancsot ado  arra, hogy hívják vissza a békepapokat 
egyházmegyéjükbe, és a vezető állásokból is bocsássák el őket. Saját egyház-
megyéjében ő is ezt te e. Ugyanazon a napon táviratban segítséget kért az 
Amerikai Egyesült Államoktól a magyar nép számára. November 3-án hangzo  
el rádiónyilatkozata a magyar parlamentből. Még aznap telefoninterjút ado  a 
San Franciscóban élő  Jaszovszky Józsefnek. Ebben többek közö  a következőket 
mondta: „A befolyásosak sürgessék a diplomáciát: tegyék szabaddá országun-
kat. Kérjék azokat, akiknek hatalmuk van cselekedni, akarjanak cselekedni 
abban, hogy a magyar nép szabad legyen.”151 Szintén november 3-án  Tildy 
Zoltán átadta  Mindszenty Józsefnek az ÁEH -ira ár katolikus anyaga fele i 
rendelkezés jogát. Még ugyanaznap iratokat vi ek el az ÁEH -ból, és a prímási 
palotába szállíto ák azokat. Másnap reggel a Budapest elleni szovjet támadást 
követően az esztergomi érsek bemenekült az amerikai nagykövetségre, ahol 
fél órán belül menedékjogot kapo .

A másik dolog, amelyről  Horváth János mélyen hallgato , az volt, hogy mind 
a magyar katolikus egyházban, mind pedig a Vatikánban már  Mindszenty ki-
szabadítását megelőzően is történtek fontos események. Október 24-én a rádiót 
ostromló felkelők a Mikszáth Kálmán téri piarista rendházba nyolcvan ávós 
foglyot vi ek magukkal, és bezárták őket az iskola fi zika-előadótermébe. Az 
igazgató,  Szőnyi László azt mondta: „Egyaránt a magyar nép gyermekei vagytok. 
Magyar ember ne gyilkolja le magyar testvérét. I  most, és ha hazamentek, 
mindenü  próbáljatok egymásnak megbocsátani.”152 Ezután megete ék őket, 
majd mindenki békével távozo . Október 25-én  Grősz érsek beszédet mondo  
a rádióban. Ebben „nyugalomra inte e a híveket, és reményét fejezte ki, hogy 
a harcokban a katolikusok, mint olyanok nem vesznek részt”.153 Ugyanezen a 
napon  Hamvas Endre szeged–csanádi megyés püspök is hasonló tartalmú fel-
hívást intéze  híveihez. Október 28-án Szombathelyen a püspöki palota elő  
zajlo  népgyűlés. Ezen  Tibola Imre káplán felolvasta az egyház (tehát a világi 

 150 Uo. 416. o.
 151 M 2000, 124. o.
 152 T 2005, 108. o.
 153 G 1985, 149. o.
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hívek, a papság és főpapság) követeléseit tíz pontban. A pontok a következők: 
„1. Szűnjön meg a vérontás! 2.  Mindszenty bíborost azonnal bocsássák szabadon 
és rehabilitálják! 3. Oszlassák fel a papi békemozgalmat! 4. Biztosítsák a teljes 
vallásszabadságot! Az állam ne avatkozzék az egyházkormányzatba! 5. A szom-
bathelyi papnevelő intézetet adják vissza az egyházmegyének! 6. Biztosítsák 
a szerzetesek szabad működését! 7. A kötelező hitoktatást állítsák vissza az 
iskolákban! Szüntessenek meg minden korlátozást! 8. Az egyházi egyesületek 
szervezéséhez jogot kérünk! 9. A Martineum Nyomdát adják vissza az egyház-
megyének! 10. Teljes vélemény-, sajtó- és lelkiismereti szabadságot!”154

Október 29-én  Virág Ferenc pécsi püspök ado  ki körlevelet, amely cenzúra 
nélkül jelent meg. Ebben a katolikus egyház által elszenvede  sérelmek fel-
sorolása történt meg, valamint néhányat átve  a szombathelyi pontok közül. 
Újnak számíto  a  Vatikánnal való szabad érintkezés követelése, továbbá az 
összes politikai fogoly, köztük a bebörtönzö  papok szabadon bocsátásának 
sürgetése, és az, hogy a katolikus lelkészek bemehessenek szolgálni a kórhá-
zakba, szegényházakba és fogházakba.

 Mindszenty József mindezek után érkeze  meg. Így tehát nem igaz  Horváth 
Jánosnak az az állítása, amely szerint  Mindszenty megjelenéséig semmi nem tör-
tént volna a katolikus egyházban, továbbá, hogy minden rossz azután jö  volna.

A forradalmat megelőzően, 1956. június 29-én – a nándorfehérvári diadal 500 
éves évfordulóján – a pápa Dum maerenti animo című apostoli levelét három le-
tartóztato  katolikus érseknek,  Mindszentynek,  Stepinacnak és  Wyszynskinek, 
valamint nyolc katolikus országnak írta. A  Vatikán magatartását illetően meg 
kell említeni, hogy XII.  Pius a forradalom ala  először október 28-án üzent a 
magyar népnek.155 Ez a következő napon vált ismer é. Az üzenet tulajdonkép-
pen egy rövid enciklika volt, amelynek címe Luctuosissimi eventus. Ebben a pápa 
„kérte a híveket, hogy imádkozzanak Magyarországért”.156 A forradalomban 
elhunytakért több templomban gyászmiséket muta ak be, Olaszországban 
mindenü  felolvasták a pápai körlevelet. Pár nappal később, a reformáció 
ünnepén a pápa táviratban üdvözölte a kiszabadult bíborost. November 1-jén 
a lengyel és magyar népet együ  köszöntö e, és reményét fejezte ki, hogy 
a dolgok jobbra fordulnak. A szabadságharc leverése után, november 5-én a 
Datis nuperrime című enciklikával jelentkeze . Ebben elsira a a levert magyar 
szabadságharcot, és felszólíto  arra, hogy „érjen véget ez a jogtalanság, min-
denféle erőszakot fékezzenek meg, s valamennyi nép békességre térve békés 
eszközökkel jusson egyezségre”.157

 154 M 2000, 122. o. 
 155 G 2001, 91. o.
 156 A 2004, 22. o.
 157 Részlet az enciklikából. M 2000, 126. o.
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Szólnunk kell még a november 3-ai  Mindszenty-beszédről. Ez azért is szük-
séges, mert ennek hatástörténete (amely a baloldali hatalom részéről nem állt 
másból, mint a beszéd és elmondója gyalázásából) olyannyira meghatározóvá 
vált, hogy magáról a rádiószózatról sokkal kevesebb szó ese .158 Nyugaton 
azonban másként ítélték meg a beszédet. Ennek egyik jellemző példája az az 
irat, amely 1957-ben jelent meg Németországban. A szerzője valószínűleg egy 
Nyugaton tartózkodó magyar újságíró, aki a kommunistáktól való félelem mia  
nem merte a nevét adni írásához.159

Ez az irat három részből áll: egy bevezetésből, magából a beszédből, végül 
egy ismeretlen magyar újságíró kommentárjából a  Mindszenty elleni vádakkal 
kapcsolatban. A bevezetésben arról esik szó, hogy amikor valaki vagy valakik 
nem akarják bevallani a saját csődjüket, akkor bűnbakokat keresnek, és ezt 
általában a saját áldozataikban találják meg. A szovjetek magyarországi be-
avatkozása ennek tipikus példája. Ahelye , hogy bevallanák, hogy már október 
24-étől tervbe ve ék Magyarország lerohanását, másra varrják a felelősséget. 
„Nem a gyilkos, hanem a meggyilkolt a bűnös.”160 Ezt követi a beszéd teljes 
szövege,161 majd a problémák felvetése. A  Mindszenty elleni vádak a következők: 
nem támoga a  Nagy Imrét, provokálta a Szovjetuniót, és ezzel ránk hozta a 
szovjet tankokat, politikája zsákutcába vi , és aztán elmenekült. Az újságírót 
az veze e a  Mindszenty-beszéd magyarázatában, hogy bemutassa annak a 
Magyarországnak az egyik legkiemelkedőbb képviselőjét, amely történelme fo-
lyamán sokat szenvede  azért, hogy Nyugat-Európának ne jusson hasonló sors.

A névtelen szerző szerint  Mindszenty segíte e, és nem gátolta  Nagy Imrét. 
Ő maga pokoli kínokat szenvede  az  ÁVH-tól, mégis arról beszélt, hogy nincs 
gyűlölet a szívében, sőt igyekezete  a nép jogos haragját kiváltó  ÁVH-sok el-
leni atrocitások ellen is fellépni, és törvényes bíróság útján akarta felelősségre 
vonatni őket.  Nagy Imre kormányának legnagyobb problémáját a sztrájkok 
jelente ék.  Mindszenty pedig azt kérte, hogy vegyék fel a munkát. A „buko  
rendszer örökösei” ala  nem Nagy Imrét, hanem  Münnich Ferenc  ÁVH-s minisz-
tert,  Horváth Imre külügyminisztert és  Kádár János miniszterelnököt érte e.

Ezután arról írt az újságíró, hogy sokan azt állíto ák:  Nagy Imrének azért 
kelle  semlegességet hirdetni, mert  Mindszenty erre kényszeríte e. A valóság 
az, hogy a bíboros október 31-én reggel 8.50-kor lépe  be budai lakásába. Ekkor 
azt mondta, hogy először tájékozódni szeretne, és két napot kért erre.  Nagy 
Imre viszont ugyanazon a napon 17.02-kor jelente e be a  Varsói Szerződésből 

 158 Újságkivágások magyarországi eseményekről. EZA 17/929 1956–57. Az irat a KgU-Archivumban 
[Kampfgruppe gegen Unmenschlichkeit], Berlin, 2/57. sz. ala  található. Az irat címe: Ist Kardinal 
 Mindszenty s uld an der sowjetis en Invasion?
 159 Újságkivágások magyarországi eseményekről. EZA 17/929 1956-57. 2/57, 1. o. 
 160 Uo. 2. o.
 161  M 1989, 437–441. o.
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való kilépést. Nem  Mindszenty, hanem a szovjetek és a tömeg kényszeríte ék 
erre a lépésre.  Nagy Imre november 1-jén tiltakozo   Andropov szovjet nagy-
követnél, hogy özönlenek a szovjet csapatok Magyarországra. November 2-án 
 Hammarskjöldtől kért segítséget.

 Mindszenty és  Tildy Zoltán tárgyalását is emlegetik. Azt állítják, hogy az 
nem volt helyes, hogy  Mindszenty egy keresztyén pártnak ugyanolyan jogokat 
követelt, mint az egyéb pártoknak. Egyesek  Mindszenty csődjéről és  Wyszynski 
bölcsességéről beszélnek. Ezek a személyek elfeledkeznek arról, hogy adva 
volt egy nagy különbség. Amikor a lengyel bíboros követelte a szabadságot, a 
szovjet páncélosok Varsót nem fogták körül, és  Gomulka megkapta a hatalmat. 
Magyarországon 10 000 halo ja volt a harcoknak. Minden ellenkező híreszte-
léssel szemben – folyta a az ismeretlen újságíró –  Mindszenty végig kitarto  
 Nagy Imre melle . Csak akkor hagyta el a parlament épületét, amikor minden 
további kitartás kilátástalanná vált. Azt is a szemére vetik, hogy bemenekült 
az amerikai nagykövetségre. Mit kelle  volna tennie? Megvárni, míg megint 
elhurcolják vagy agyonlövik o  helyben? Vagy pedig vonult volna be megint 
az Andrássy út 60-ba, ahol egyszer már majdnem halálra kínozták⁈  Ezzel az 
akadémikus kérdéssel ért véget az újságíró  Mindszentyt védő érvelése.

Összegzésként azt lehet mondani, hogy  Horváth János állításaival ellen-
tétben a magyar katolikus egyház  Mindszenty jelenléte nélkül is elmondta, 
hogy mit szeretne. Amikor  Mindszenty előkerült, akkor vezetőjükként fogad-
ták. A   Vatikán pedig végig élénk fi gyelemmel fordult nemcsak a katolikus 
egyház, hanem az egész magyar nép felé is. A  Mindszenty-beszéd pedig nem 
tartalmazo  semmit, ami ne le  volna igaz. Teljes mértékben az egyház és 
a magyar nép, sőt az új magyar kormány, a politikai és lelki konszolidáció 
érdekében szólaltak meg.162

 162 A Magyarországi Katolikus Egyház 1958 és 1978 közö i történetével jelen kiadvány 2. köte-
tében foglalkozunk részletesen. 
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Az egyházi közvélemény nagyobbik része mérhetetlen megkönnyebbüléssel 
fogadta az egyházban bekövetkező változásokat. Ordass ke ős rehabilitációja 
–  Vető és  Dezséry lemondása után – lényegében azt jelente e, hogy ő le  az 
egyetlen, aki teljes jogkörrel intézhe e az egyház ügyeit, mind a belső egyházi, 
mind pedig a külöldi ügyek szintjén. Azt, hogy a közvélemény többsége azonnal 
Ordass mögé sorakozo , többek közö  azok a levelek is bizonyíto ák, amelyeket 
a püspöki hivatalba történő visszatérése után kapo . Esperesek, lelkészek, gyü-
lekezetek, egyházmegyék, egykori egyházi tanítók, de az egyháztól akkoriban 
már messze szakadt emberek is köszöntö ék a hivatalába történt visszatérésekor.

Ordass a dátuma szerinti első köszöntőlevelet a hivatalába történő visz-
szatérése napján, 1956. november 1-jén kapta. A levelet a Magyar Ügyvédek 
Forradalmi Bizo ságának elnöke,  Jármay Zsigmond írta alá. Ez azért is fontos, 
mert Ordass nemcsak politikai, egyházpolitikai manipulációk, hanem az akkori 
átpolitizált igazságszolgáltatás áldozata is volt. A levélben a szervezet elnöke 
azt mondta el, hogy az Ügyvédi Kamara nagygyűlése „valláskülönbség nélkül” 
örömmel ve e tudomásul azt a tényt, hogy Ordass átve e a Déli Egyházke-
rület és a Magyarországi Evangélikus Egyház vezetését. Ebből az alkalomból 
köszöntö ék, és áldást kértek a püspök személyére, családjára, „szolgálatára 
és a Magyar hazára” [sic!].1

A második köszöntőlevelet Ordass egy volt igazgató-tanítótól kapta egy 
nappal a hivatalába történő visszatérése után.  Várkonyi Endre nyugalmazo  
igazgató-tanító köszöntőlevelében többek közö  a következőket írta: „Hálatelt 
szívvel könyörgök a Mindenhatóhoz, erősítse testileg, lelkileg Főtisztelendő 
Püspök Urat, hogy minden vágya, reménye, miket jövő működéséhez fűzö , 
valóra váljanak. Áldo  legyen minden elgondolása, egyházunk és sokat sújto  
hazánk boldog jövőjét szolgálja, és tegye gyümölcsözővé minden célkitűzését.”2

 1  Jármay Zsigmond elnök levele Ordass Lajosnak. 1956. november 1. EOL DEEK 21. d. 925/1956. sz.
 2  Várkonyi Endre levele Ordass Lajosnak. 1956. november 2. EOL DEEK 21. d. 922/1956. sz.
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A harmadik levél még a november 4-ei visszarendeződés elő  jö  vidékről. 
Ez – sok más levélhez hasonlóan – arról is beszámolt, hogy a gyülekezetekben 
spontán módon változtak a dolgok. Az egyház élete és a nemzet élete régen nem 
láto  módon fonódo  egybe. Az 1956. november 3-án íro  levélben a következő 
olvasható: „Népünk, valamint én is a szabadságharc mellé állt. Eddigi vívmá-
nyaink közé tartozik az, hogy a hitoktatásra nemcsak a beiratkozo  gyermekek 
járnak, hanem mindazok, akik akarnak. Október 30-án az iskolai tanítást már 
imádsággal kezdték a tanítók, s imádsággal is fejezték be. 31-én az istentisztelet 
után volt a hősi szobor ünnepélyes megkoszorúzása. A templomban olyanok 
is voltak, akiket én még (1951 óta vagyok i !) i  nem lá am. A faluban és a 
gyülekezetben csend és nyugalom van.”3

Az 1956. november 4-én bekövetkeze  események után jö  levelek többsége 
is azt muta a, hogy – a politikai visszarendeződéstől üggetlenül – az egyházi 
emberek többsége nem gondolkodo  az egyházi élet visszarendeződésében. 
A  levelek éppen az ellenkezőjét muta ák. Vagyis azt, hogy a gyülekezetek 
várják a püspök intézkedéseit, sőt szeretnék őt személyesen köszönteni. Az 
esperesek egy része, miután írásbeli bizonyítékot kapo  arra vonatkozólag, 
hogy Ordass Lajos legitim püspökként „a helyén van”, beszámolókat küldö  
a gyülekezet november 4-ét megelőző, illetve azt követő helyzetéről, további 
utasításokat várva. Az első ilyen hivatalos beszámolót december 4-én írta  Zoltai 
Gyula (1918–1994), a Csongrád-Szolnoki Egyházmegye esperese. Elmondta, hogy 
hallo a Ordass Lajos november 2-ai rádiószózatát, azt gyorsírással lejegyezte, 
saját gyülekezetei templomainak a szószékéről felolvasta, majd egy presbiteri 
gyűlésen is megte e ezt. Elhatározta, hogy az általa készíte  esperesi körlevélbe 
is belefoglalja a püspök üzenetét. A gyülekezetek helyzetét illetően a levélíró 
arról számolt be, hogy a régi mederben folyik a munka, ugyanakkor a közsé-
gekben és városokban történtek befolyásolják az eseményeket. Tiszaöldváron, 
az esperesi székhelyen is voltak felvonulások, tüntetések, diákmegmozdulások, 
címer-, felirat-, szoboreltávolítások, és megalakult a helyi községi forradalmi 
bizo ság. Mindez november 4. elő  történt. November 4. után röpcédulák, 
falragaszok, Nagy Imrét visszakövetelő feliratok jelentek meg. A téeszek egy 
kivételével felbomlo ak. Egy érdekes megjegyzés: „A község lakosságát bántja, 
hogy Budapest az élelmiszer-szállítmányokat nem fogadja el, »vörös Szolnok 
megye« megbélyegzéssel.”4 Az esperes csatolta a gyülekezeti munkatervet a 
következő hónapokra. Majd rákérdeze  arra, hogy mit tegyenek, hogyan ér-
telmezzék a vallásszabadságot, végezzék-e a hitoktatást partizán módra, vagy 
pedig úgy, mint akik biztosítékot kaptak a szabad szolgálatokra. Mit tegyenek 

 3  Jeszenszky Tibor ambrózfalvi lelkész levele Ordass Lajosnak. 1956. november 3. EOL DEEK 
21. d. 923/1956. sz. 
 4  Zoltai Gyula esperes tájékoztató levele. 1956. december 4. EOL DEEK 21. d. 933/1956. sz. 
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a hitoktatás ügyében, és lehet-e lelkészi munkaközösségi (LMK) értekezletet 
tartani? Ez a levél azért is érdekes, mert ezt megelőzően már elküldte levelét 
ugyanennek az egyházmegyének a volt esperese,  Szlovák Pál makói lelkész.5 
Ő viszont 1955-ben történő lemondását törvénytelennek jelentve ki, kérte a 
püspök azonnali intézkedését és  Zoltai Gyula eltávolítását.

Egy újabb levél arról ado  számot, hogy mekkora reménységgel tekintenek 
– éppen a közelmúlt nehéz tapasztalatai alapján – a lelkészek az egyházat védő 
Ordassra: „Gondolom, velem együ  valamennyi lelkésztársam szíve nagyon 
kiszomjazo  arra, hogy azt a nagyon is természetes – de az elmúlt években 
sajnos mégis nagy jelentőségűvé vált – vágyat lássa megvalósulva, hogy egy-
házi felsőbbsége, püspöke az Egyház embere legyen. Megtanultuk becsülni azt 
a körülményt, ha püspökünk elsősorban, sőt kizárólagosan az egyház embere, 
egyházi, teológiai, Isten igéjéhez kötö  lelkiismere el – és nem az államhatalom 
képviselője, akár az egyház ellenében is […]. Végtelen sokat jelent ez a bizalom, 
amellyel feltekinthetünk Reád! Különösen, ha fi gyelembe veszem még azt a 
körülményt is, hogy a  Lutheránus Világszövetség alelnöke lévén nincsenek 
helytelen ökumenikus-unionisztikus megkötözö ségeid…”6 – írta  Győri János 
(1914–1997) nagytarcsai lelkész. 

Más helyekről viszont az esperesek vagy megbízo  esperesek azt jelezték, 
hogy eligazítást várnának, azonban a posta, telefon, távirati összekö etések 
hiánya mia  nem tudnak a püspöki hivatallal kapcsolatba lépni. Ennek ellenére 
a helyükön vannak, és végzik a munkájukat. Olyan alapkérdések vártak elin-
tézésre, mint az, hogy milyen perikóparend szerint prédikáljanak a lelkészek. 
Esetleg amíg meg nem oldódnak a dolgok, addig lehet-e szabad textusválasztás? 
Lesz-e kongrua, jön-e a nyugdíj? Néhány helyen az egyházmegyék úgy oldot-
ták meg a nyugdíjas lelkészek helyzetét, hogy a gyülekezetek folyósíto ák a 
nyugdíjat, azután a nyugdíjasok ezt később visszafi ze ék. A gyűlésezési tilalom 
lehetetlenné te e a zárszámadó és költségvetési presbiteri gyűlések, ugyanígy 
az LMK-k és értekezletek megtartását.

Ezek melle  az egyház gyakorlati életének alapkérdéseire választ váró levelek 
melle , amelyek elintézése nem tűrt halasztást, Ordass másfajta üzeneteket is 
kapo . Ezek többségében nemcsak a személye felé irányuló bizalom, hanem 
az az ígéret is megfogalmazódo , hogy mellé fognak állni a munkában: „Meg 
vagyunk győződve, hogy az Úr – a Bírák könyvének tanúsága szerint – a leg-
súlyosabb időkben legalkalmasabb szolgáit küldi el népének megmentésére. 
Mi Főtisztelendőséged szenvedései árán szerze  tapasztalatunk alapján teljes 

 5  Szlovák Pál makói lelkész levele Ordass Lajosnak. 1956. december 1. EOL DEEK 21. d. 934/1956. sz. 
 6  Győri János nagytarcsai lelkész levele Ordass Lajosnak. 1956. december 28. EOL DEEK 21. d. 
2/1957. sz.
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bizodalommal tekintünk Önre mint Istentől küldö  vezetőnkre […]. Mindenkor 
szolgálatkész hívei”7 – írták a mezőtúri evangélikusok. 

Mivel egyházi sajtó november 4-e óta nem volt, ezért az egyházmegyék, 
gyülekezetek egy ideig a rádióra voltak szorulva mint egyetlen hírforrásra. Az 
egyik köszöntőlevélben arról esik szó, hogy mekkora örömöt jelente  az, amikor 
újra elindultak a rádiós igehirdetések. Bár a nevet nem mondták be, felhangzo  
Ordass Lajos hangja és igehirdetése 1957 februárjában.  Botyánszky János szerint: 
„Igemagyarázatod úgy hato , mint egy klasszikus szépségű fehér márvány-
szobor, amely annyira élethű, hogy ha megtapintjuk, a kövön keresztül érezni 
véljük az élő test melegségeit s benne a vér halkan lüktető, ütemes áramlását 
[…] az igehirdető Ordass Lajost a teológusok  orwaldsenjének mondanám, úgy 
azonban, hogy a műgonddal kifarago  szobrot élővé teszi a személyes előadás 
varázsa, még a rádió hullámain keresztül is.”8 

A fenti üzeneteken kívül Ordass Lajos kapo  „kioktató” leveleket is. Ezek olyan 
személyektől jö ek, akik a múltban őt és vonalát üldözték, azonban visszajöve-
tele után igényt tarto ak arra, hogy nemcsak hozzá-, hanem bele is szóljanak az 
ügyekbe. Ezek közé a személyek közé tartozo   Tátrai Károly csorvási lelkész, aki 
november 4-e után küldte a maga jó tanácsait a püspöknek. Kérte a hitoktatás 
ügyében a rendteremtést, mert teljes a káosz. Annak tisztázását, hogy a kán-
torok milyen státuszt foglalhatnak el. Azután felvete e a lelkészi becsületszék 
munkájának azonnali beindítását és a Nyugat-békési Egyházmegye személyi 
ügyeinek sürgős intézését. Végül bejelente e az igényét bizonyos mennyiségű 
ablaküvegre, mert a parókiája ablakait a forradalmi események kapcsán beverték. 
Amint utólag kiderült, ő volt az egyetlen evangélikus lelkész, akit a kommu-
nistákat támogató magatartása mia  ilyen atrocitás ért, a többiek – a téeszek 
és a kommunista rezsim melle  agitálók – verbális elmarasztalásokat kaptak.9 

A megnyilatkozások azt muta ák, hogy a forradalmi változásokat megelő-
zően megkezdődö  „egyházi szabadságharc”10 azután is folytatódo , amikor a 
forradalmat már leverték. Az egyháziak túlnyomó többsége nem kívánt sem sze-
mélyi, sem teológiai, sem kormányzati oldalon bekövetkező visszarendeződést. 

A kapcsolatok konszolidálódásával megindultak Budapest felé a gyülekezetek 
adományai. Egész egyházmegyék (például a tolna-baranyai) vagy gyülekezetek 
küldtek a lelkészeknek és a rászorulóknak természetbeni adományokat. 

 7 A mezőtúri gyülekezet levele Ordass Lajosnak. 1957. február 6. EOL DEEK 21. d. 942/1956. sz.
 8  Botyánszky János köszöntő levele. 1957. február 18. EOL DEEK 21. d. 942/1956. sz. 
 9  Tátrai Károly csorvási lelkész levele Ordass Lajosnak. 1956. december 5. EOL DEEK 21. d. 
943/1956. sz.
 10 Ezt a kifejezést az Északi Evangélikus Egyházkerület Tanácsa 1956. december 12-én tarto  
ülésén használták. A jegyzőkönyvből készült kivonatban köszöntö ék Ordass Lajost,  Túróczy 
Zoltánt és  Szabó Józsefet, és kérték „a káoszból rendeze  és jó világot teremtő Isten kegyelmét” 
együ működésükre. EOL DEEK 21. d. 960/1956. sz. 
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Végül arról is meg kell emlékezni, hogy Ordass kapo  olyan leveleket is, ame-
lyekben radikális cselekvésre szólíto ák fel, és azt kérték, hogy ő és püspöktársa 
ne tűrjenek meg az egyház szolgálatában egyetlen olyan személyt sem, akik 
egyházromboló tevékenységet folyta ak: „Amikor Püspök Úr látja Budapest 
romba dőlt házait, gondoljon arra, hogy evangélikus egyházunk ilyen romba 
dőlt lelkekből áll. Püspökök, lelkészek, az egyház hivatalos szolgái rombolták: 
hamis Igével, szóban és írásban; hamis intézkedésekkel; az egyház pénzének 
hamis kezelésével.”11

 11 Özv.  Posch Lászlóné levele Ordass Lajosnak. 1956. december 19. EOL DEEK 21. d. 26/1957. sz.
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AZ ELSŐ INTÉZKEDÉSEK 
ÉS AZ ELSŐ ELLENHANGOK

Az 1956. november 3-ai megbeszélés 

Az egyházmegyék és a gyülekezetek vezetői egy ideig még nem tudha ák, 
azonban a püspöki hivatal átvételét, november 1-jét követően Ordass azonnal 
elkezdte intézni egyfelől a saját kerülete, másfelől az egész egyház ügyeit. Több, 
egymástól pár hónap távolságra lévő esemény új fejezetet nyito  az evangélikus 
egyház történetében.

Az első esemény 1956. november 3-án történt a kötetlen formában lezajlo  
tájékozódó beszélgetésen a Puskin utcai püspöki hivatalban, ahol á ekinte ék 
a múlt történéseit és meghatározták a legsürgetőbb feladatokat. Az értekezleten 
Ordass Lajossal együ  húszan ve ek részt. Minden résztvevő tisztában volt 
azzal, hogy – ahogyan Ordass megfogalmazta – „az értekezlet nem egyházi 
törvényeink által szabályozo  testület”, ugyanakkor arra is ügyeltek, amit 
 Keken András hangsúlyozo , hogy „a lehetőség szerint minden intézkedés, még 
a szükségintézkedések is egyházi törvényeink szerint történjenek”.12

Az értekezlet elsősorban személyi kérdésekkel foglalkozo . Egyrészt a már 
megürültnek tudo  helyekre (egyetemes felügyelő, két kerületi felügyelő, egye-
temes főtitkár, sajtóosztály ügyvivő lelkésze, teológiai tanár, dékán stb.) kelle  
új vezetőket választani. A legfontosabb két – azonnali betöltésre váró – hely az 
Északi Evangélikus Egyházkerület püspöki széke, a másik pedig az egyetemes 
egyház adminisztrációjának vezetői posztja volt. Az északi kerület ideiglenes 

 12 A november 3-ai megbeszélés tartalmi részét – azzal a céllal, hogy az egész egyházat is 
tájékoztassák – az 1957-es Evangélikus Naptárban közölték a 43–46. oldalakon. 1948-at követően 
ez le  az első valóban keresztyén és evangélikus hangot megütő egyházi sajtótermék. Mivel 
az  Evangélikus Élet és a  Lelkipásztor még hónapokig nem jelent meg, egy ideig lényegében ez 
bizonyult az egyetlen hivatalos kiadványnak. 
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vezetésével  Túróczy Zoltánt, az egyetemes egyház irodájának vezetésével pedig 
 Gö che Ervin egyetemes főügyészt bízták meg. 

Következő lépésként a sajtóosztály ideiglenes vezetőjét nevezték ki. Ezt a 
feladatot  Bo a Istvánra bízták. Az egyház két megmaradt kiadványának – az 
 Evangélikus Életnek és a  Lelkipásztornak – a szerkesztőségét is átalakíto ák 
olyanformán, hogy mind a két lap kiadásáért  Bo a István le  a felelős. A fő-
szerkesztő, illetve a lapért felelős szerkesztő az  Evangélikus Élet esetében Ordass 
Lajos és  Keken András, a Lelkipásztor esetében pedig  Túróczy Zoltán és   Veöreös 
Imre le . 

A következő témakör az egyház új közigazgatásának felállítása, először 
egyházmegyei szinteken. Az értekezlet megbízta Ordass Lajost, hogy levélben 
kérje fel az espereseket lemondásuk felajánlására. A többi tisztségújítást a 
későbbi időkre tervezték. 

A hitoktatás beindítása az iskolákban folyó munka újraindítását követően 
szintén az egyik legfontosabb kérdések közé tartozo . A külöldről érkeze  
segélyek megfelelő felhasználásának ügyét is rendezni kelle ; ezzel a felada al 
  Kendeh Györgyöt bízták meg az egész egyházra kiterjedő hatáskörrel. 

Az egyházegyetem tanácsának 
1956. december 11-ei értekezlete 
Az általános tájékoztatást követően az első hivatalos tanácskozás az egyház-
egyetem tanácsának az egyetemes székházban tarto  összejövetele volt. A részt-
vevők tájékoztatást kaptak a november 3-ai értekezlet döntéseiről, valamint a 
megte  intézkedésekről. A november 3-ai tanácskozás résztvevői arra kérték 
az értekezletet, hogy adjon meghatalmazást az egyetemes közgyűlés elnöksége 
részére, ha sürgős esetben intézkedni kellene. Szó ese  a jövőben várhatóan 
megjelenő új munkaterületekről, a szabaddá vált igehirdetésről, az i úsággal 
történő foglalkozásról, az állam és egyház közö i bizo ság felállításáról, amely 
majd a felmerült ügyekben intézkedni fog. Az értekezleten szóba került  Szabó Jó-
zsef és  Túróczy Zoltán püspökök rehabilitációjának a kérdése is, őket igazoltnak 
jelente ék ki, azzal a hozzáfűzéssel, hogy az 1952-ben történt területrendezés 
következtében gyakorlati módon nem állítható helyre a püspökségük. 
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A Déli, valamint az Északi Evangélikus 
Egyházkerület tanácsülései 

Mind a két egyházkerület tanácsülésére ugyanazon a napon, december 12-én 
került sor. A Déli Egyházkerület tanácsülésén Ordass beszámolt a közelmúlt 
történéseiről és arról, hogy mi vezete  a jelenlegi helyzethez. Az előzmények 
közö  a harmadik pontban megemlíte e az október 23-án elindult „nemzeti 
szabadságküzdelmünket” is. Beszélt arról, hogy az egyházi munka most a nem-
zet számára is végze  szolgálat, ezért is nagyon lelkiismeretesen kell végezni. 
A hitoktatás, konfi rmáció, i úsági munka, a fokozo  lelkigondozás, valamint 
a segélyek átfogó szolgálatot tesznek lehetővé. 

Az egyházmegyei szintű tisztújítás igénye melle  már felmerült a gyülekezeti 
presbitériumokban történő tisztújítás is: „Felhívással kell fordulnunk az egy-
házközségekhez is, hogy a múltban elkövete  és sérelmes ügyeket orvosolják. 
(Kulákság mia  eltávolíto  presbiterek, lemondásra kényszeríte  egyházközségi 
felügyelők stb.)”13

A gyűlésen szóba került, hogy a kerület megyéivel, illetve gyülekezeteivel 
történő kapcsola artást eddig nehezíte e, hogy az egyházkerület autóját el-
lopták a budapesti harcok ala  a szovjet katonák.14 Az  ÁEH segítségével kaptak 
egy új kocsit, így a jövőben a püspök könnyebben tud utazni. 

A személyi kérdések közül hosszabban  Dezséry László helyzetét vita ák 
meg, azért, mert  Szalatnay Rezső (1904–1977) – a Felvidékről á elepült író – a 
hozzászólásában erről részletesen beszélt: „Nem kétséges, hogy a sztálini korszak 
szörnyű, súlyos korszak volt. Ha tekintetbe veszem is  Dezséry László személyi 
hibáit, annak a kornak az egyházi ügyeit mégis nagyobb hibák nélkül szolgál-
ha a. Kérem Ordass Lajost […], hogy  Dezséry Lászlónak és a többi volt élen 
állónak, akik ráterme ek és értékesek, vétküket bíróságilag lemérve bocsásson 
meg és bocsássunk meg, és tartsuk meg őket az egyháznak.”15

Ugyanezen a gyűlésen eldöntö ék azt is, hogy az 1956/57-es esztendőre az 
eisenachi perikóparendet fogják használni. 

Ami az Északi Egyházkerület tanácsának ülését ille e, azon sor került a 
püspök- és felügyelőválasztás elrendelésére, továbbá az egyéb rendelkezésre 
bocsáto  kerületi tisztségek betöltéséről intézkedtek. Szó ese  a budapesti 

 13 Jegyzőkönyv a Déli Evangélikus Egyházkerület Tanácsának üléséről. 1956. december 12. EOL 
DEEK 21. d. 66/1957. sz. 3. o.
 14 EOL DEEK 21. d. 882/1956. sz. Ordass első hivatalos levele a Szovjet Nagykövetségnek szólt, 
amelyben az szovjet katonák által elkonfi skált déli egyházkerületi gépkocsit szere e volna 
visszakapni.
 15 Jegyzőkönyv az Északi Evangélikus Egyházkerület Tanácsának 1956. december 12-ei üléséről. 
EOL DEEK 21. d. 66/1957. sz. 6. o.

Ordass 06.indd   336Ordass 06.indd   336 2012.11.12.   12:04:322012.11.12.   12:04:32



337

Az első intézkedések és az első ellenhangok 

harcokban megsérült templomok helyreállításáról. Budavár, Csepel, valamint 
az egyetemes székház épületei sérültek meg a legjobban. A budavári templom 
helyreállítását az állam a II. világháború befejezése utáni helyzethez hasonlóan 
magára vállalta.

Az 1956. december 13-ai 
országos lelkészértekezlet
Ennek a lelkészértekezletnek a feladata az új teológiai alaphang megütése le . 
 Scholz László már a november 4-ei kötetlen megbeszélésen felvete e ezt a kér-
dést abban a formában, hogy a „generális bűnbánat” szükségességét mondta ki. 
Ennek okául a következőt jelölte meg: „Alig akadtak ugyanis egy-ke en egyhá-
zunkban, akik az elmúlt idők során vállalták Krisztus keresztjét is. Azért, ami 
történt, viszont nem egy-két ember a felelős, hanem az egész lelkészi kar. Ezt a 
bűnvallást nemcsak a gyülekezetek felé, de a külöld felé is el kell mondani.”16

 Scholz ugyanezt a gondolatmenetet folyta a a december 13-i országos LMK-
értekezleten tarto  nagy előadásában is. I  különbséget te  az úgyneveze  
haladó vonal által hangoztato  „kollektív bűnösség”, „kollektív bűnbánat” és 
az ezekből fakadó „kollektív kadáverengedelmesség” fogalmai közö , mivel, 
mint kijelente e, ez félreértésekre adhat okot. Helye e a „bibliai mártírium” 
és a „theologia crucis” fogalmait javasolta. Kimondta azt is, hogy milyen mon-
datoknak kellene elhangzani a generális bűnbánat gyakorlása közben: „Besúgó 
voltam, öljelente em lelkésztársaimat, befeketíte em őket: bánom!” „Pozíciót, 
hatalmat szereztem, kihasználva a konjunktúrát: bánom.” „Fiatalon egy-két év 
ala  karriert futo am, mert csak a vonalba kelle  beállnom, de a feladatok-
kal megbirkózni tehetségemen felül való volt, nem tenném többé.” „Jól éltem, 
anyagi előnyökre te em szert ügyes helyezkedésemmel: bánom.” „Cikkeket 
írtam, amelyek, látom, nem állhatnak meg az ige mérlegén; visszavonom őket, 
bánom, hogy a nevem örökre ala uk áll.” „Teológiailag támoga am olyan 
cselekedeteket, amelyek nem Isten igéjéből szüle ek, s ezzel azt a látszatot kel-
te em, mintha Isten akarata volna: bánom.” „Nem mondtam igazat, és tudtam, 
hogy nem mondok igazat, de nem mertem máskép szólni: bánom.” „Többször 
is megforga am a köpönyegemet, ahogyan az érdek újra meg újra kívánta: 
fele ébb bánom.” „Még jó időben leszakadtam a tévúton járóktól, de ennyi és 
ennyi éven át én is toltam a szekeret: bánom.”17

 16 Részlet az 1956. november 3-i értekezletről. A jegyzőkönyvet veze e  Gö che Ervin. EOL DEEK 
21. d.
 17  Scholz László előterjesztése Egyházunk mai helyzete és lelkészi feladataink címmel. EOL DEEK 
21. d. 79/1957. sz. 2–3. o.
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Az új feladatokat illetően  Scholz László a lutheri teológia lényegére, az evan-
géliumnak mint a keresztről szóló beszédnek a primátusára utalt. Szimbolikus-
nak tekinthető, hogy 1957 nyarán a Pesti Evangélikus Egyház Deák Téri Egy-
házközsége templomának udvarán felállíto ák a tizenhat domborművel öveze  
Luther-szobrot. A domborművek egy része később a rákospalotai gyülekezet 
területére került. Minden mást a keresztről és feltámadásról szóló beszédnek 
kell alárendelni. Az egyháznak kell először saját portékájával élnie, azután 
ajánlhatja másoknak ugyanezt. A napi politikának nem szabad szétverni a 
lelkészek egymással való közösségét. Hiszen „az egyház akkor tesz legjobbat 
az emberiségnek, a hazának, ha egyház marad”.18

Annak ellenére, hogy az egyház tagjainak többsége igenelte az alapvető sze-
mélyi, teológiai és strukturális változtatásokat, már az első időkben megjelentek 
az ellenhangok, igaz, egyelőre még anonim írások formájában. 

Az első ellenhangok – három anonim irat 

Az első ilyen anonim írást Győrben adták fel, és  Túróczy Zoltán küldte el Ordass 
Lajosnak 1956. december 29-én. Ez az irat egy tervezet, amely a jövő feladatait 
próbálta meg röviden összefoglalni.

Az irat elsőként a következőt hangsúlyozta: igyekezni kellene, hogy a lemon-
do  személyek maradjanak meg egyházi szolgálatban. Esetleg más beosztást 
kell nekik adni.  Vető Lajos vegye át  O lyk Ernő helyét.  Dezséry László menjen 
vissza az óbudai gyülekezetbe.  Pálfy Miklós maradhat, de vegyék el tőle az „örö-
kös dékánságot”.  O lyk Ernőt, aki olyan sok jó tanácsot tudo  adni a kollektív 
gazdálkodással kapcsolatosan, „azonnal el kell a teológiáról bocsátani és hozzá-
segíteni, hogy egy falusi gyülekezetben gyakorlatilag is megmutathassa végre, 
a presbitériumok és a gyülekezetek közösségi munkára nevelését hogyan tudja 
megvalósítani”.19 A tervezet élesen bírálta  Zay Lászlót is, aki az irat szerzője 
szerint „a sajtón keresztül nemcsak gyülekezeteinknek és közegyházunknak, 
hanem az egyház ama Szentjének: Jézus Krisztusnak is a legtöbb szégyent és 
szomorúságot szerezte”.20 Az ő számára is falusi gyülekezetet javasolt az irat 
szerzője. Azt is kérte, hogy  Friedrich Lajost azonnal váltsák le a Lelkésznevelő 
Intézet éléről, és helyezzék vissza  Veöreös Imrét. 

A fentiek alapján azt lehet mondani, hogy a tervezet írója olyan egykori 
ellenzéki, aki az 1956–57-ben vezető pozícióba került körökkel szimpatizáló sze-
mély lehete . Azonban valószínűleg a volt vezető pozícióban levő személyekkel 

 18 Uo. 
 19 Részlet a névtelen tervezetből. EOL DEEK 21. d. 19/1957. sz. 1. o.
 20 Uo. 2. o.
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kapcsolatos lesújtó véleménye mia  nem merte vállalni a nevét. A konkrétan 
megneveze  személyekre vonatkozó javaslatok melle  írt még a nyugdíjas 
lelkészek reaktiválásáról, a területrendezés nem aktuális voltáról és a lelkészi 
karban lévő morális nyomorúságokról, valamint azok megoldásáról: „Egyhá-
zunk a jövőben nem tűrheti, hogy iszákosság, kártya, nőügyek, hanyagság 
stb. mia  rendetlen papjai legyenek, akiket fi atalon kényszernyugdíjaznak. 
Ne legyen kényszernyugdíj, csak állásvesztés! Menjen más pályára az, aki a 
lelkészi hivatásban nem tud vagy nem akar rendesen szolgálni, hogy így se 
gyülekezetét, se családját szégyenbe ne döntse. Vegyük egyszer már egészen 
komolyan és felelősséggel lelkészi hivatásunk fontosságát.”21 

Az irat további részében a presbitériumokban is szükséges személyi változ-
tatásokról, valamint az „ágostonizmus” ügyének rendezéséről szólt a szerző. 
A mozgalom a nevét  Ágoston Sándor (1894–1973) mérnökről kapta, aki az 1930-as 
években kapcsolódo  be a  KIE munkájába. Később jelentős ellentétei támadtak 
az ébredés vonalával, ezt követően önállósult.  Bonnyai Sándor budapesti lelkész 
az egyik legközelebbi munkatársaként ve  részt a mozgalomban. Az úgyneveze  
elit keresztyénség gondolata, bizonyos bibliai fundamentalizmus jellemezte ezt 
a vonalat. Az egész országban voltak „követőik” lelkészek és laikusok közö  is. 

A másik megszólalás szintén névtelen munka, egy olyan irat, amely lényegében 
az első tervezet írója, továbbá az új egyházi felsőbbség és annak egész gondol-
kodásmódja ellen születe . Méghozzá ugyanabban az időben, mint a tervezet, 
csak ellenkező előjellel. Az országos LMK-t követően jelent meg ez a másik irat. 
Először Budapesten, később vidéken is megkapták a lelkészek. A Déli Evangélikus 
Egyházkerület püspöki hivatalának  Koren Emil esperes küldö  egy példányt 
az iratból. A mellé csatolt rövid levélben arról szólt, hogy némelyek  Gyöngyösi 
Vilmost nevezték meg mint a levél küldőjét, ő viszont tiltakozo  ez ellen.22

A csatolt irat címe: Kis gyónótükör piciknek, akiknek most ez a maszlag elégíti 
ki mohóságát. A MELE (Magyarhoni Evangélikus Lelkészek Egyesülete, az LMK 
elődje) rövidítés feloldására ilyen javaslatokat te  a magát „szellemesnek” tartó 
szerző: „Már Egyszer Leégtek Egyenként”; „Megint Egyidőben Leégnek Együ ”; 
„Miért Engedjük Lejáratni Magunkat?”, stb. Ezután pedig egyenként kigúnyolta 
a felszólalók bűnvallásait, végül azzal fejezte be: „Szerete el fényképezte egy 
résztvevő, aki még ezt sem bánta.”23

Az irat tulajdonképpen a  Scholz László-féle generális bűnbánatra szólító 
felhívás nyomán születe , és az LMK fontosabb résztvevőinek a szerző által 
sajátos módon értelmeze  „bűnvallását” rögzíti. Ennek az írásnak a célja az, 
hogy kigúnyolja mind a generális bűnbánat gondolatát, mind pedig a bűn-

 21 Uo. 
 22  Koren Emil esperes levele Ordass Lajosnak. 1957. január 7. EOL DEEK 21. d. 53/1957. sz.
 23 Kis gyónótükör. EOL DEEK 21. d. 53/1957. sz. 1. o.
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vallást tevő személyeket. A következő személyek bűnvallásával foglalkozik: 
 Scholz László,   Prőhle Károly,  Hernády Nándor,  Schulek Tibor,  Túróczy Zoltán, 
 Zászkaliczky Pál, Kósa Pál,  Bo a István,  Bácsi Sándor,  Keken András,  Menyhárt 
István. A szöveg tele van valótlan vagy féligazságokat tartalmazó állításokkal. 
 Bácsi Sándor szájába például ezeket a gondolatokat adja: „Be kelle  fejeznem a 
ruszkikkal az üzletkötéseket. Bánom. Bizony ám, hazafi  vagyok már megint, bár 
a dolgok nem jól mennek. Rosszkor mondtam le, rosszkor vállaltam, rosszkor 
tiltakoztam, rosszkor küldtem őket az anyjukba. Bánom. Kihez is tartozom? 
Hozzád, óh hozzád, éltető ALKALOM […]. Bánom, ha a  Scholz mondja. Bár ő 
túlzó erkölcsi próféta.”24

Jellemző, hogy azonnal akadtak az egyházban olyanok, akik a bűnöktől való 
szabadulás hangját kigúnyolták, és igyekeztek „szembemenetelni” a megúju-
lással. Az is jellemző, hogy a nevüket kezdetben nem adták az általuk elmon-
do  kritikához. Abban az időben születe  meg a fenti irat, amelyben lejáratni 
igyekeztek minden újra való törekvést. 

A harmadik – szintén névtelen– irat annyiban különbözik az előzőektől, 
hogy ez egy közösség hangját közvetíte e. Az aláírásban meg is nevezte ezt a 
közösséget:  Fiatal Lelkészek Munkaközössége. Ez az irat 1957. január 28-án érkeze  
az egyetemes irodába.25 Lényegében több személy többes számban elmondo  
véleményét közvetíte e.

Az írók az irat megírásának egyik okaként azt jelölték meg, hogy a lelkészek 
nem tudnak találkozni egymással. A gyülekezési tilalom mia  nincs mód gyű-
lések tartására, holo  éppen a jelenlegi helyzetben fontos lenne az egymással 
való találkozás. Ugyanakkor a legfőbb ok: „…lelkiismereti felelősségből és 
egyházunk iránti féltő szeretetből szükségesnek tartjuk, hogy tájékoztassunk 
benneteket arról, hogy a magyarországi evangélikus egyháznak egy javarészt 
fi atal lelkészekből álló testvéri közössége miként vélekedik egyházi életünk 
közelmúltjáról, jelenéről és jövőjéről.”26

Ez a megszólalás négy pontból áll: elvi állásfoglalásból, valamint az egyház 
közelmúltjáról, jelenéről és jövőjéről szóló részekből. 

Ami az elvi állásfoglalást illeti, ebben magyar típusú szocializmusról szólnak 
mint a magyarság többsége számára elfogadható helyzetről. Ilyen helyzetben 
biblikus és lutheránus alapokon akarják a maguk egyházi szolgálatát elvégezni. 
Ezen az alapon állva elhatárolódnak a katolicizmustól, ugyanakkor a kálviniz-
mustól is, mert azok szerintük azt gondolják, hogy Isten országa emberi eszkö-
zökkel megvalósítható, és „Krisztus evangéliuma fegyelem, és nem kegyelem”. 

A közelmúltról – az 1948–56 közö i időszakot értve ala a – az a vélemé-

 24 Uo. 2. o.
 25 A Fiatal Lelkészek Munkaközösségének beadványa. EOL EI 170. d. 51/1957. sz. irat. 1. o. 
 26 Uo.
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nyük, hogy abban történtek helyes és helytelen dolgok. Szerintük helyes volt, 
hogy ez a korszak az igét állíto a középre, méghozzá modern módon; hogy a 
szocializmust az egyház vezetői elfogadták; hogy azt, ami megmaradt az állam 
és egyház közö i egyezményből, igyekeztek megtartani és a gyülekezetek 
működését biztosítani. Helyeselték, hogy „bizonyos demokratizmus” adva volt 
az egyházkormányzásban, és a püspökök, esperesek igyekeztek meghallgatni 
a lelkészeket. Azt is helyesnek tarto ák az irat összeállítói, hogy anyagi tekin-
tetben az önállóság felé igyekeztek haladni a Központi Alap létrehozásával.

A helytelen dolgokat illetően azt mondták, hiba volt, hogy a döntések egy része 
teológiailag megalapozatlan megfontolásból születe . Az irat szerzői szerint eb-
ben is a kálvinista hatás fedezhető fel. A téeszek szervezésének támogatása, amely 
egyházi szempontból adiaforon, így kaphato  bibliai megalapozást. Ugyanez a 
teológiátlanság volt a jellemző akkor, amikor – a levélírók szerint – ugyancsak 
kálvinista hatásra kritikátlan engedelmességteológiában gondolkodtak. Ebből 
következe , hogy o  is igent mondtak, ahol nemet kelle  volna mondani. Ennek 
a következménye le  az is, hogy szinte teljesen feladták a gyermek- és i úsági 
munkát, valamint a konferenciákat, és ezáltal nagymértékben elszegényede  
az egyház munkája. Ide sorolható az is, hogy bár megengedték, hogy az egyházi 
közvélemény „hozzászóljon” a fontos ügyekhez, de a döntésekbe nem engedtek 
„beleszólást”: „…az egyház életét duplán párnázo  ajtók mögö  diktatórikusan 
irányíto a [az egyházi vezetés], egyházunk ügyét külöldön nem a teljes ma-
gyar evangélikus egyház meggyőződése szerint képviselte.”27 Érdekes módon „a 
párnázo  ajtók” 1948-ban  Dezséry László nyílt levelében is felbukkantak. Akkor 
ellenkező előjellel, éspedig a  Horthy-korszak egyházi vezetői felé. I  viszont a 
baloldali elköteleze ségű fi atal lelkészek mondják ezt a  Rákosi- – és egy ideig 
 Nagy Imre- – korszak szintén baloldali elköteleze ségű egyházi vezetői felé, 
vádként címezve. Az is helytelen volt, hogy az egyház pénzével gyakran önké-
nyesen bántak, és azt nem a legfontosabb egyházi feladatokra fordíto ák. 

Az irat összeállítói rámuta ak, hogy ők már évek óta kérték az egyházi 
vezetőséget, hogy változtasson ezeken a hibákon. Kérték 1954 őszén, a pesti 
segédlelkészek megmozdulásakor. Kérték segédlelkész-konferenciákon, de nem 
volt foganatja. A maguk részéről egyetérte ek az 1956-os lelkészkonferenciákon 
történtekkel, helyeselték a rehabilitációkat, a törekvéseket a kibontakozásra. 
Viszont „helytelenítjük a szeretetlenségnek, a személyeskedésnek és a türel-
metlenségnek a hangját, valamint a reális politizálás hiányát”.28

Az egyház jelenét illetően az volt a véleményük, hogy 1956. október 23-a az 
evangélikus egyház számára is megnyito a a megújulás ajtaját. Az azóta az 
egyházon belül történtekből helyeselték az új személyi lehetőségeket, az erköl-

 27 Uo. 2. o. 
 28 Uo. 3. o. 
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csi rehabilitációkat, az egyház anyagi háztartásában az ellenőrizhetőséget és 
a takarékosságot. 

Azonban ezek melle  a pozitívumok melle  kifogásolták, hogy az új egy-
házi vezetőség nem te e le igazán a voksát a magyar szocializmus melle , és 
helye e a kivárás álláspontjára helyezkede . Helyteleníte ék, hogy az egész 
közelmúltat kollektív módon elvetik, és azt sugalmazzák, hogy az elmúlt nyolc 
évben minden rossz volt. Azzal sem érte ek egyet, hogy az új vezetés csak a 
rehabilitáltakat, valamint azokat vonja be a döntésekbe, akik azt megelőzően 
opportunisták és számítók voltak. Bizonyos kinevezéseknél és felmentéseknél 
ugyanolyan törvénytelenségeket gyakorolnak, mint az előző korszak vezetői. 
Nem adnak komolynak nevezhető egységes irányítást, amely a nemzet számára 
is útmutató lehet. 

Ami pedig a jövőt illeti, a következőkre utaltak: tudatos lutheránus teológia és 
vélemény szükséges. Nem szabad sem a római katolikus, sem pedig a kálvinista 
irányba elmenni. Az egyházi vezetést illetően kijelente ék, hogy „koalíciós 
vezetést kell teremtenünk, amelyben különböző teológiai és politikai felfogású 
lelkészek vesznek részt”.29 Nem szabad engedni, hogy megoldatlan vagy rosszul 
megoldo  személyi kérdések mérgezzék a légkört. Az irat egyik legfontosabb 
része ennek megfelelően a következő: „Az egyház a gyülekezetekben él […]. Ezért 
az egyházi vezetőség minden fáradozásának, minden közegyházi intézkedés-
nek, az egyház minden szervezetének és intézményének is a gyülekezetekben 
végze  munkát kell szolgálnia.”30 A másik ehhez kapcsolódó fontos kijelentés 
szerint „magyar hitvalló egyházat” kell építeni, nem norvég vagy német vagy 
más népek hitvalló egyházainak utánzásában kell gondolkodni.

Az irat utolsó mondataiban a levélírók annak a reményüknek adtak kifejezést, 
hogy „a magyar evangélikus egyházat egy megújhodó, magyar, teológiailag 
tisztánlátó ébredés ki tudja vezetni a szekularizáció veszedelméből”.31 Az iratból 
egy példány i .  Krähling Dániel révén kikerült az  LVSZ-hez is 1957. január 30-án.

Ordassnak,  Túróczynak és munkatársaiknak tehát ilyen sokféle véleményt 
fi gyelembe véve kelle  az új teológiai, személyi és közigazgatási feladatok 
megoldásához hozzálátni. 

 29 Uo.
 30 Uo. 4. o. 
 31 CALWF WS 3. 2. a. 1956–59. 
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 Kiss János és  Riesz György válasza a harmadik 
anonim iratra, valamint  Sólyom Jenő „jegyzetei”

1957. január 30-án íródo  az a két lelkész által aláírt irat – illetve annak kísérő 
levele –, amelyben megindokolták, hogy miért válaszolnak a harmadik iratra, 
és csatolták a véleményüket. Ezeket  Túróczy Zoltánhoz ju a ák el.  Kiss János 
kapolcsi lelkész (1920–2005) és  Riesz György (1922–1985) felháborodását fejezte 
ki a  Fiatal Lelkészek Munkaközössége által készíte  körlevél mia , ugyanakkor 
a püspök szabad belátására bízták, hogy mit tesz a beadvánnyal. A beadvány 
címe: Válasz a  Fiatal Lelkészek Munkaközössége körlevelére.32

A beadvány dialógust kínáló hangnemben íródo , és sorba ve e a  Fiatal 
Lelkészek Munkaközössége által készíte  körlevél érvelését.  Kiss és  Riesz nem 
helyeselték, hogy a másik két történelmi egyházzal való polémiában akarják 
megrajzolni az evangélikus egyház teológiáját és ebből fakadóan a világban 
adódó útját. Álságosnak tarto ák az igére mint központra való utalást, mert 
az elmúlt időszakban ezt csak mondták, de nem te ék. Az egyház feladata nem 
a társadalmi rendszerek megváltoztatása, hanem az ige hirdetése. A szocia-
lizmusban való élés nem jelenthet „kritikátlan azonosulást”, ahogy az elmúlt 
időszakban történt. Az egyház akkori vezetői nem képviselték az egyház érde-
keit az egyre szűkülő lehetőségek közö . Nem igaz a körlevélnek az az állítása, 
hogy az egyházban demokratikus le  volna a légkör, és mindenkit meghall-
ga ak volna. Ennek éppen az ellenkezőjét tapasztalták. Lehet, hogy történtek 
erőfeszítések arra, hogy fi nanciálisan az egyházat a saját lábára állítsák, de 
mindeközben az egyház többsége nem tekinthe e át az egyház pénzügyeit. Ez 
pedig bizalmatlanságot szült. 

Az 1956 szeptemberében tarto  lelkészkonferenciákat illetően valóban igaz 
az, hogy „helytelen a személyeskedés és a szeretetlenség, de mindkét részről a 
lelkészkonferenciákon kirobbant személyeskedés is csak a durva hibák vissza-
hatása. Az anyagi előnyök keresését elsősorban a közelmúlt egyházi vezetőinél 
lá a az ember.”33

 Kiss és  Riesz szerint az említe  körlevél egyik legjellemzőbb vonása az, hogy 
a levél írói az egyik oldalon feltűnően türelmesek a közelmúlt egyházi vezetői 
iránt, a másik oldalon viszont mindenre kiterjedő programot akartak azonnal 
az alig hivatalba lépe , agyonterhelt két új püspöktől. „Ezt [az új programot] 
egyébként is csak azok várják el tőlük, akik valamilyen oknál fogva bizalmatla-
nok irántuk, és szeretnék az egy évvel ezelő i egyházi helyzetet visszaállítani. 

 32  Kiss János és  Riesz György beadványa. 1957. január 30. EOL ÉEEK 8. d. 104/1957. sz. 
 33 Uo. 1. o. 
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Mi jelenlegi püspökeink iránt program nélkül is teljes bizalommal vagyunk.”34 
Mivel a levél írói „koalíciós” vezetés megvalósítását kérték, a levélírók azt ál-
líto ák, hogy ez Ordass és  Túróczy visszatérésével tökéletesen megvalósult, 
hiszen a hitvallásos irány két ágazatát képviselik. Helytelen volt a múltnak az 
a gyakorlata, hogy a lelkészeket politikai vonatkozásban különbözte ék meg 
és e szerint emelték ki.

A levél utolsó mondatai az evangélikus sajtóban a közelmúltban tapasztalt 
visszaélésekre utaltak.  Kiss és  Riesz azt mondták: sikerült a néppel megutáltat-
ni az egyházi sajtót, és nagyon remélik, hogy a jelenlegi vezetés ezen a téren 
abszolút változtatásokat hoz majd. 

 Sólyom Jenő, az Evangélikus Teológiai Akadémia akkori egyháztörténész-
professzora 1957. január 22-én kapta meg a harmadik anonim irat szövegét.35 Ezt 
követően 1957. február 1-jén „jegyzeteket” készíte , amelyekben rögzíte e a saját 
álláspontját. Öt példányban készíte e, egyet megtarto  saját magának, négyet 
pedig átado  olyan „szolgatársaknak”, akikről feltételezte, hogy „akár ezért, 
akár azért fi gyelmükre méltatják”.36 Mivel időközben az egyházban már vita 
indult az irat tartalmáról, ezért a  Sólyom-féle jegyzetek belekerültek az iratról 
szóló vitaanyagba – valószínűleg a szerző akarata ellenére. Az irat tartalma 
viszont később a  Sólyom Jenő ellen emelt „vádak” alátámasztására szolgált.

A  Sólyom-féle „jegyzetek” legfontosabb gondolatai a következők: az egyház 
„fő témája” az egyház és annak küldetése maga, és ezzel nem a mindenkori 
változó történelmi körülményekből kiindulva kell foglalkoznia. A történelmi 
körülményeket természetesen fi gyelembe kell venni, de csak az egyház és annak 
szolgálata szemszögéből. Az egyház akkori közelmúltját illetően az „egyházveze-
tői” feladatkör tisztázásának szükségességét óhajto a, mivel „hazai evangélikus 
egyházunk íratlan alkotmánya szerint is, tételes joga szerint is a püspökök és 
felügyelők nem Führerek, hanem őrködnek a jó renden”.37 Ami az egyház és 
benne a lelkészek politizálásának a kérdését ille e,  Sólyom Jenő ke ős véleményt 
mondo  ki. Egyfelől azt, hogy jogos az az igény, hogy a lelkészek elmondhassák 
a maguk véleményét a köz dolgaival kapcsolatban. Másfelől viszont azt, hogy 
az egyház, a lelkészek politizálásának a helye nem az egyházon belül van, 
„hanem az államban, a nép közö ”. Az ilyen gondolkodás azt sugallja, hogy az 
egyházban nem lenne szabad olyannak megtörténni, hogy valaki vagy valakik 
pusztán a politikai hovatartozásuk alapján követelnek több jogot maguknak 
az egyház belső ügyeinek az intézésében. A lutheránus két birodalomról vagy 
ke ős kormányzásról szóló tanítás nem szét-, hanem elválasztásos modell-

 34 Uo. 
 35 S–S 2004, 23. o. 
 36 O 1987, 939–942. o.
 37 Uo. 940. o.
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ben gondolkodik. Ez a modell sokkal inkább azt sugallja, hogy azoknak, akik 
egyik vagy másik politikai oldal felé kötelezték el magukat, egyfajta aszkézist 
kell gyakorolniuk akkor, amikor az illető politikai oldal éppen uralmon van. 
Semmi esetre sem szabad nekik a saját politikailag „kedvező” helyzetüket arra 
felhasználni, hogy az egyház ügyeiben a politikától meghatározo  jó tanácso-
kat osztogassanak, esetleg erre való hivatkozással maguknak vezető posztokat 
követeljenek. Az anonim irat szerzői ezen a ponton nagyon is találva érezhe ék 
magukat. Ők ugyanis az akkori államhatalom kegyét saját karrierjük segítése 
melle  egyházhordozó tényezőként is kívánták látni és lá atni. 

A  Sólyom-féle hozzászólás a teológiai akadémián történt konkrét helyzet 
tárgyalásával, illetve az egyházon belüli „koalíciós” vezetés kérdéskörével 
foglalkozik. A konkrét helyzet az akkori dékánválasztás törvényes vagy nem 
törvényes voltával volt kapcsolatban. A „koalíciós” vezetés kérdésében pedig 
azt hangsúlyozta: megeshet, hogy „különböző teológiai és politikai felfogású 
lelkészek kerülnek egymás mellé valamilyen sajátos munkakörben”, azonban 
ennek oka csakis az lehet, hogy „a belső egyházi tartalom szerint” ők az „al-
kalmasak”. Ugyanakkor arról a gondolkodásról, amely „eleve követelménynek 
állítja fel a tisztségviselők megválasztásában ezt a különbséget”,  Sólyom Jenő 
azt mondta, hogy ő ezt a véleményt „csak szégyenkezve, sírva” tudja felfogni. 
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 Danhauser László budahegyvidéki lelkész 1956. október 8-án írt levelében meg-
hívta  Túróczy Zoltánt Ordass Lajos október 14-ére meghirdete  első nyilvános 
igehirdetésére Budahegyvidékre. A levélben arra hivatkozo , hogy bizonyá-
ra sokat jelentene Ordassnak  Túróczy jelenléte. Ugyanakkor a következőt is 
hozzáte e: „Tudom, hogy az éremnek van egy másik oldala is. Én nem tudom 
eldönteni, hogy melyik mond többet […]. Én szerete el hívom és várom.”38

 Túróczy Zoltán nem jelent meg az eseményen. Távolléte azonban nem Ordass 
személyének és művének vagy a köztük a múltban meglévő véleménybeli kü-
lönbségnek szólt. Abban az időben  Túróczy más meghívásokat is elutasíto , 
mivel – éppen az Ordassal történteket tapasztalva – szere e volna a saját és 
 Szabó József dolgát is rendezve látni. Ordass első nyilvános igehirdetésén jelen 
volt viszont egy másik püspök,  Vető Lajos a feleségével együ . Egy Németor-
szágba küldö  levélből derül ki, hogy ő meghívás nélkül is megjelent. Käthe 
 Küster, a Fébé volt diakonisszája kapta a levelet a budahegyvidéki gyülekezet 
egyik tagjától, dr.  Széchey professzortól. A levél elmondta, hogy hatalmas tö-
meg jelent meg mind a templomban, mind pedig azon kívül, majd így folyta a: 
„Képzeld csak el, még  Vető püspök is eljö . Az istentisztelet végén extra hozzám 
jö  oda, kezet fogo  velem, sőt a felesége is vele volt.”  Széchey professzor hoz-
záte e, hogy némelyek „személyi kultuszról” beszélnek, holo  ami Ordassal 
és társaival történt, az az „igazság kultusza”. A levél végén arról is beszámolt, 
hogy újra a helyére került  Keken András,  Kendeh György és  Balikó Zoltán 
(1917–2005) diósgyőr-vasvári lelkész.39

A saját és  Szabó József ügyét illetően  Túróczynak az volt a véleménye, hogy 
a kezdeményezésnek nem tőlük kell kiindulni, hanem az egyház (tehát nem 
az őket kirúgó  ÁEH!) tartozik nekik azzal, hogy az ügyüket rendezi. Ameny-

 38  Danhauser László levele  Túróczy Zoltánnak. 1956. október 8. In: M 2002, 1: 349. o. 
 39  Széchey professzor levele Käthe Küsternek. 1956. október 17. EZA II. 200/2., 255/1. Ungarn 
Allgemeines 1956–57. 
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nyiben nem tenné, akkor viszont rá kell szorítani. Amíg ez meg nem történik, 
addig nekik „szent passzivitásban” kell várakozniuk.  Szabó Józsefet esperesnek 
szere ék volna megválasztani a nógrádi egyházmegyében,  Túróczy viszont 
meghívások tömegét kapta. Azonban mindke en tarto ák magukat ahhoz, 
hogy nem mozdulnak. 

A nyíregyházi gyülekezet – értesülve a püspök fenti véleményéről – a maga 
részéről azzal kívánta segíteni a dolgot, hogy az 1956. október 21-én tarto  kép-
viselő-testületi ülést követően beadványt intéze  az egyetemes felügyelőhöz, és 
abban „közegyházi érdekre hivatkozva” kérte  Túróczy Zoltán rehabilitációját.40

A következő lépést a rehabilitáció felé vezető úton  Túróczy Zoltán számára 
az október 23-án –  Túróczy Zoltán születésnapján – Győrben történt beszélgetés 
jelente e. Ezen a napon  Vető Lajos püspök Győrben járt  Veres Pál  ÁEH-s osz-
tályvezető társaságában, és  Túróczy Zoltánt is meglátoga ák. Ezen a találkozón 
az  ÁEH-s tisztségviselő kijelente e, hogy ami  Túróczyval és  Szabó Józseff el 
történt, az teljesen üggetlen az egyház akkori vezetőitől, az teljes mértékben 
„állami biznisz” volt.41 

Ebben az időben az  ÁEH taktikájához hozzátartozo  az is, hogy minden 
rosszat magukra vállaltak, hogy az érinte  egyházban legalább egy látszat-
egységet ki tudjanak csikarni. Ennek érdekében inkább elfogadták, hogy a 
felek kölcsönösen rájuk, és ne egymásra haragudjanak. Az, hogy  Túróczy és 
 Szabó eltávolítása merőben „világi ügy” le  volna, egyáltalán nem volt igaz. 
Sőt a kezdeményezés  O lyk Ernőn keresztül – aki akkoriban teológiai tanár 
volt – éppen az egyháztól indult el. 

Az  ÁEH másik taktikai húzása az volt, hogy amikor valakivel tárgyaltak, akkor 
mindig csak az illető személy dolgával kívántak foglalkozni, és más személyek 
belekeverését nem tűrték el. A  Túróczyval folytato  egész beszélgetés során 
világosan nyomon követhető az a taktika, hogy az  ÁEH-nak külön elképzelései 
voltak  Túróczy Zoltánnal és  Szabó Józseff el kapcsolatban.  Túróczy ezt tudomásul 
is ve e, és a saját ügyéről beszélt mindvégig mint olyan valamiről, ami egyszerre 
az egyház és az állam ügye. Túróczynak ez a magatartása más, mint Ordassnak 
akár az egyházi vezetők, akár az  LVSZ és az  EVT vezetői vagy akár az  ÁEH ve-
zetője elő  tanúsíto  magatartása. Ordass nagyon keményen és következetesen 
mindig egybekapcsolta a saját ügyét  Keken András és  Kendeh György ügyével. 

 Túróczy Zoltán 1956. október 23-án a vele Győrben folytato  beszélgetés 
során nem csak azt fejte e ki, hogy nem hiszi, hogy az eltávolításuk merőben 
állami ügy le  volna. Azt is elmondta, hogy utólag megbánta lemondását. 
Mert  Horváth János összeesküvésre vonatkozó vádja melle  a „bizalmi kér-
dés” felvetésére neki nem lemondással, hanem egy bűnügyi eljárás azonnali 

 40 A nyíregyházi képviselő-testület ülésének jegyzőkönyve. EOL EI 169. d. 876/1956. sz. 
 41 M 2002, 1: 352. o. 
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megindításával kelle  volna válaszolnia. A beszélgetés záró részében  Veres 
Pál megemlíte e, hírek keringenek arról, hogy  Túróczyt a gyülekezetek vissza 
akarják hívni püspöknek, és esetleg vissza akarják állítani a Dunántúli Egy-
házkerületet is.  Túróczy erre azt felelte, hogy ő nem kívánja a püspökséget, 
de ha a gyülekezetek bizalma feléje fordul, akkor elvállalja. Végül felszólíto a 
a két látogatóját, hogy siessenek ügye elintézésével, „…mert a meghívások 
egyre érkeznek, s míg a rehabilitáció nincs elintézve, a meghívásokra csak az 
eddigi választ adhatom, márpedig sem az államnak, sem az egyháznak nem 
érdeke, hogy ez a gyúlékony anyag tovább folyjék az egyházmegyei lelkészi 
munkaközösségekben”.42

Ha az ember belegondol abba, hogy a  Túróczy Zoltánnal Győrben folytato  
beszélgetés idején Budapesten már elkezdődö  a forradalom, és aznap este már 
fegyveres harc is folyt a Magyar Rádiónál, akkor  Túróczy Zoltán sietésre történő 
felszólítását nagyon is aktuálisnak érzi. Ugyanis a következő napokban Ordass, 
 Túróczy és  Szabó tárgyalópartnerei már nem voltak abban a helyzetben – sem 
az egyháziak, sem a világiak –, hogy megbeszéléseket folytassanak. Hiszen a 
dolgok maguktól beindultak először a világban, azután az egyházban is, és ma-
gukkal söpörték az addig mozdíthatatlannak tűnő világi és egyházi vezetőket.

Ami  Túróczy Zoltánnak a forradalomhoz való viszonyát illeti, ezzel kap-
csolatban szabad úgy fogalmazni, hogy addigi „előéletének” egyik része is 
arra determinálta, hogy egyetértsen mindazzal, ami akkoriban az írástudók, 
a diákság és a néptömegek közreműködése, sőt az egyházon belüli mozgások 
következtében elindult. 1956. október 28-án nyilatkozo  erről Győrben, az Öreg-
templomban tarto  gyülekezeti közgyűlésen.43 A beszédben kifejezte örömét, 
hogy a nemzet és benne az egyház megszabadult a „közgyávaság” évek óta 
tartó bűnétől, amely a magyarságot és az evangélikusságot egyaránt szörnyű 
helyzetbe taszíto a. Isten ajándékaként szemlélte a bekövetkeze  változást. Azt 
is kimondta, hogy most nem a politikában zajló események sugallata, hanem 
egyedül az ige adta bölcsesség alapján kell tájékozódni. Neki arról, ami a ha-
zában és az egyházban folyik, a gonosz szolgáról szóló példázat juto  eszébe, 
és ennek nyomán arra szólíto  fel, hogy Isten munkáját szemléljék a nemzet 
és az egyház életében. Ugyanakkor vigyázzanak, hogy ezt a kegyelmi időt 
ne változtassák ítéle é: „…el ne rontsuk azt, amit Isten szépen megkezde  és 
szépnek akart, s ne az legyen a vége annak, ami körülö ünk történik, s ami a 
jövendő idők számára örök magyar példázat marad, hogy elronto uk.”44

Az a tény, hogy  Túróczy Zoltán ügye rendeződése elő  – az események 
hatására –  Szabó Józseff el együ  megtöri az eddigi kényszerhallgatást, és 

 42 Uo. 1: 352. o. 
 43 Uo. 1: 357–358. o. 
 44 Uo. 1: 358. o. 
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mindke en elmennek az 1956. november 3-ai kötetlen megbeszélésre, mutatja, 
hogy jól ismerték fel a helyzetet. Nemcsak a nemzet, az egyház, hanem a saját 
maguk szempontjából is. 

 Túróczy támogatói és püspökként történő 
visszatérésének ellenzői

A november 3-ai értekezleten  Hernády Nándor bejelente e, hogy Nyíregyhá-
záról telefonáltak, és a gyülekezet arra kéri  Túróczy Zoltánt, hogy vegye át az 
Északi Egyházkerület vezetését. A nyíregyháziak és a dél-szabolcsi gyülekezetek 
kérése már az előző napon elhangzo  egy igehirdetésben, amelyet  Joób Olivér 
(1910–1969) lelkész tarto  a nyíregyházi rádióban.45 

 Joób Olivér igazgató lelkész egy hónappal később a  Túróczy Zoltánnak címze  
levelében mondta el ennek a rádióbeszédnek a történetét, és csatolta magát az 
igehirdetést is. A levélben leírta, hogy már október 31-én kapo  egy felkérést arra, 
hogy nyilatkozatot tegyen. Ő azonban arra hivatkozva, hogy csak az evangélikus 
és a református egyház kapo  ilyen felkérést – a római és görög katolikus egyház 
nem –, elháríto a magától az ajánlatot. Azonban november 1-jén  Danhauser 
Lászlótól értesült  Vető Lajos lemondásáról, amelynek következtében másként 
gondolkodo  a felkérésről: „Döntően fontosnak és sürgősnek tarto am, hogy 
ebben a helyzetben az Északi Egyházkerület legnagyobb gyülekezete kifejezze 
óhaját. Mivel pedig óhajunk kifejezésének és legalább valamelyes nyilvánosságra 
jutásának semmi más módja nem volt, a rádióhoz fordultam, a korábbi kérésükre 
hivatkozva kifejeztem készségemet a rádióban való szólásra.”46

Ami pedig az igehirdetést magát ille e, benne a felolvaso  ige – „Az Úrtól 
le  ez, és csodálatos a szemeink elő ” – alkalmazása történt meg az 1956. október 
23-át követő helyzetre.47 „…Isten [adta] titokzatos kegyelemből a szabadsághősök 
halált megvető csapatait, az aléltnak, tehetetlennek látszó nemzet méhéből.”48 
Ugyanilyen párhuzamot vont az igehirdető az evangélikus egyházban történt 
megújító munkával kapcsolatban is: „Az Úrtól le , hogy a világ keresztyénsége 
és lutheranizmusa imádságban hordozta egyházunk vezetőit, akik szenvedtek 
az egyházért; az Úrtól le , hogy imádságaik és egyre keményebb követeléseik 
találkoztak a szabadságharc feltartóztathatatlan erejével, s dr. Ordass Lajos 

 45 J 2010, 274–275. o. A rádiós igehirdetésről és annak következményeiről.
 46  Joób Olivér levele  Túróczy Zoltánnak. 1956. december 3. EOL EI 170. d. 13/1957. sz. 
 47 Zsolt 118,23. A legújabb fordítás szerint: „Az Úrtól le  ez, csodálatos a mi szemünkben.”
 48  Joób Olivér igehirdetése a nyíregyházi rádióban. 1956. november 2. EOL EI 170. d. 13/1957. sz. 1. o. 
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püspök – aki nyolc évig szenvede  megaláztatást, börtönt és üldöztetést – újra 
püspöki székében ül.”49

Az igehirdetés végén történt meg a  Vető Lajos püspök lemondásáról szóló hír 
bejelentése, és egyú al a felkérés, hogy  Túróczy Zoltán vegye át ideiglenesen az 
Északi Egyházkerület ügyeinek intézését, amíg nem történik meg a választás. 
 Joób lelkész bemuta a  Túróczy Zoltán eddigi pályafutását. Elmondta, hogy 
1948-ban egyszer már rákényszerült a püspöki tisztség átvételére, és kérik, 
hogy ezt ezú al is tegye meg. Ez a történet 1958 februárjában tragikus véget 
ért. Amikor az államhatalom harmadszor is eltávolíto a  Túróczy Zoltánt, és 
 Vető Lajos püspökségét mondta ki törvényesnek,  Joób Olivérnek és a nyír-
egyházi egyházközség lelkészeinek is visszavonó nyilatkozatot kelle  tenni, 
amely azután megjelent az  Evangélikus Életben is.50 A nyilatkozatban nemcsak 
 Joób Olivér kijelentéseitől kelle  elhatárolódniuk, hanem ’56 szellemétől, vala-
mint az egyházban történt megújulástól is. A forradalmat és szabadságharcot 
„gonosz kezek” munkájaként kelle  szemlélni, a szövetkezeti munkát pedig a 
parasztság felvirágoztatása egyetlen lehetséges eszközeként kelle  értékelni. 
Ami pedig az egyházban megújulás címszó ala  1956 és 1958 közö  ment végbe, 
arról ki kelle  jelenteni, hogy „törvénytelen” volt, és  Vető Lajos visszajövetele a 
törvényes rend helyreállítását hozta meg. Ezután köszöntö ék a régi-új püspö-
köt, és kijelente ék: „Az ő higgadt és bölcs vezetésével biztos kezekben látjuk 
egyházunk hajójának irányítását.” A visszavonó nyilatkozat záró részében a 
nyíregyházi lelkészek kifejezték hűségüket a Magyar Forradalmi Munkás-Pa-
raszt Kormány mint Istentől rendelt felsőbbségük iránt. Végül a pax Sovietica 
hangját is megszólalta ák, majd áldást kértek az egyházra és a kormányra.

1956. november 3-án azonban még többen is arra kérték  Túróczy Zoltánt, hogy 
„ideiglenesen” vegye át a püspöki feladatkörök intézését – ezek közö  volt  Sólyom 
Jenő,  Szabó József,  Borostyánkői László és  Bo a István, továbbá  Schulek Tibor, 
sőt  Prőhle Károly is, akik a lutheri teológia elköteleze jei voltak.  Túróczy Zoltán-
nak a lépés egyházjogi korrektségét illető aggályait is sikerült eloszlatni. Végül 
abban maradtak, hogy Ordass Lajos – aki a saját egyházkerülete és az egyetemes 
egyház vezetése melle  képtelen le  volna ellátni még a másik egyházkerületet 
is – írjon levelet  Túróczy Zoltánnak, és kérje fel a kerület ideiglenes vezetésére. 
 Túróczy Zoltán végül „ideiglenes szükségintézkedésként” vállalta a megbízatást.

A nyíregyházi és dél-szabolcsi gyülekezetek nemcsak ideiglenes módon 
kívánták  Túróczy Zoltánt püspöki szolgálatban látni, hanem majd újból meg-
választo  püspökként is. Ez a várakozás bizonyos köröket meglepe  az egy-
házban. Ezek közé tartozo   Bo a István és  Kendeh György, az Ordass-vonal 
két hűséges embere is. Ők – és még mások is – nehezményezték  Túróczy Zoltán 

 49 Uo. 3. o.
 50 Nyilatkozat. (Vezércikk.) Evangélikus Élet, XXVI. évf. 6. sz. 1958. február 9.  
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1948-as viselkedését mind Ordass Lajossal és vonalával szemben, mind pedig 
az állammal folytato  tárgyalások idején számukra megalkuvásnak tűnő, az 
egyházat pedig nehéz helyzetbe hozó egyezmény megkötésekor. 

1956. december 11-én  Bo a István és  Kendeh György egyfelől megkeresték 
az Északi Egyházkerület presbitériumát, másfelől 1956. december 23-án kiadtak 
egy körlevelet, amely aggályosnak minősíte e magát a püspökválasztási pro-
cedúrát. Ami az Északi Egyházkerület presbitériumához intéze  levelet illeti, 
i  annak az aggályuknak adtak hangot, hogy ilyen gyorsan nem lehet egy 
püspökválasztást levezényelni, ezért halasztási indítvánnyal éltek. Indokaikat 
öt pontban sorolták fel: a  Vető Lajos lemondását követő helyzet alkotmányos 
tisztázást igényel; a jelenlegi körülmények közö  hosszabb idő szükséges a 
megfelelő személy kiválasztásához; a lelkészeknek nem volt módjuk sem egyen-
ként, sem együ  ezekről a kérdésekről beszélni; ha ilyen körülmények közö  
kockáztatják meg a választást, esetleg kudarc érheti őket; kudarc esetén még 
jobban megnehezülhetnek a dolgok. Ezért kérték, hogy hosszabbítsák meg 
 Túróczy Zoltán „megbízo  püspöki szolgálatát”, és amikor megfelelő lesz az 
idő, akkor történjék meg a választás: „Ezt az áthidaló intézkedést a magunk 
részéről sokkal kívánatosabbnak és célirányosabbnak tartjuk, mint egy olyan 
gyors püspökválasztási eljárás lefolytatását, amely éppen gyorsaságánál fog-
va is a törvényesség szempontjából megnyugtatóan végig nem gondolható, s 
kimenetelére nézve egészen kétséges”51 – írták levelükben.

A másik irat – mint már említe ük – egy körlevél, és a püspökválasztásban 
érinte  gyülekezeteknek szólt. A körlevél megírására az ado  alkalmat, hogy az 
első kérvényre nem kaptak kielégítő választ, és a püspökválasztás folyamata a külső 
körülmények nehézségei ellenére beindult. Ekkor küldték ki az 1956. december 23-i 
levelüket a lelkészek egy részének. Ebben már konkrétan kimondták, hogy „[a]z 
egyház érdeke szerint való választás az lenne, ha olyan valaki lépne a püspöki 
szolgálatba, aki a múlt tehertétele nélkül tölthetné be a főpásztori tisztet. Ilyen 
személyként ajánljuk a magunk részéről bizalommal  Schulek Tibor komáromi 
lelkészt, a teológia doktorát, a Fejér-Komáromi Egyházmegye volt esperesét, akit 
részletesen nem szükséges bemutatni a lelkészi karnak.”52 Bár nem mondták ki a 
nevet, de kijelente ék, hogy a két volt nyugdíjas püspök –  Túróczy Zoltán és  Szabó 
József – közül szerintük  Szabó József kapná meg a szavazatok többségét.  Szabó 
József viszont a maga részéről a rá szavazni kívánókat arra kérte, hogy „fontos 
egyházi érdekből […] ezen a püspökválasztáson  Túróczy Zoltánra szavazzanak”.53

 51  Bo a István és  Kendeh György beadványa az Északi Egyházkerület presbitériumának. 1956. 
december 11. EOL EI 174. d. 71/1958. sz. 8–9. o.
 52  Bo a István és  Kendeh György körlevele a lelkészeknek. 1956. december 23. EOL EI 174. d. 
71/1958. 10. o. 
 53  Szabó József nyílt levele. EOL DEEK 21. d. 973/1956. sz. 
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A későbbiek ismeretében nagyon fontos  Szabó Józsefnek ez a kérése. A rossz 
közlekedési és a bizonytalan postai viszonyok mia  azonban a lelkészek egy 
része nem is értesült ezekről a dolgokról, csak késve vagy egyáltalán nem is 
kapták meg a leveleket. Így ez a vállalkozás nem bizonyult sikeresnek abból a 
szempontból, hogy a lelkészek és gyülekezetek elegendő időt kapha ak volna 
a választásra. 

Mielő  azonban  Bo a István és  Kendeh György megírták volna a maguk 
levelét, tulajdonképpen már eldőlt a püspökválasztás kérdése. Méghozzá az 
 ÁEH-ban, ahová  Túróczy Zoltán Ordass Lajoson keresztül üzent. Ordass 1956. 
december 7-én bement az  ÁEH-ba.  Túróczy viszont megkérte őt, hogy kérdezze 
meg  Horváth Jánost, az ő megválasztása esetén nem kerül-e hátrányos helyzetbe 
az Északi Egyházkerület. Ordass az  ÁEH-ból telefonált, és odahívta  Túróczy 
Zoltánt is. Neki  Horváth János azt mondta, hogy bírja a bizalmukat, s örülne, 
ha „bárminő egyházi szolgálatban” együ működhetnének.54

Mindezek következtében azután már előre beprogramozhatónak bizonyult az 
eredmény.  Túróczy Zoltánt 238 érvényes szavaza al választo ák meg püspök-
nek. Még keringtek olyan hírek is, hogy tulajdonképpen  Horváth János, de maga 
Ordass Lajos is más kombinációban gondolkodo , azonban egyik sem merte 
a másiknak ezt előhozni. Mivel pedig Ordass előzőleg ígéretet te  arra, hogy 
bárkit választanak meg a gyülekezetek, ő azzal készen áll az együ működésre, 
ezért amikor a gyülekezetek kifejezték a bizalmukat  Túróczy Zoltán melle , 
a ól a pillana ól kezdve készen állt az együ működésre. A dolgot Ordass szá-
mára megkönnyíte e a  Túróczy Zoltánnal történt testvéri megbékélés. A két 
püspök rövid ideig tartó együ  munkálkodása a Magyarországi Evangélikus 
Egyház 1945 utáni történetének legáldo abb időszakát jelente e. 

Az  ÁEH-ban azonban „elhamarkodo nak” ítélték meg a saját döntésüket. Ezt 
ki is mondták. Az  ÁEH elnöke 1958 januárjában hivatkozo   Kendeh és  Bo a 
véleményére is, holo  a két ember véleménye egészen belső egyházi jellegű volt. 
 Horváthék azonban már 1957 augusztusában – tehát még a kudarcba fulladt 
tárgyalások elő  – elkezdtek  Szabó József reaktiválásáról beszélni. Leányát, 
 Szabó Mártát – kitűnő tanulmányi eredménye, valamint DISZ- és KISZ-tagsága 
ellenére – is „csak” erre történő hivatkozással vete ék fel az orvosi egyetemre. 
 Szabó Márta akkoriban barátnőjével együ  Bécsben tartózkodo . A felvételt kérő 
levélben már akkoriban ezt írták: „Édesapja  Szabó József nyugalmazo  evangé-
likus püspök, akit most akarunk reaktiválni, határozo an támogatja a kormány 
politikáját.”55 A kudarcba fulladt 1957. évi novemberi tárgyalások után  Szabó József 
egyfajta „bűnbakká” lépe  elő, és e ől kezdve félreállíto ák, ezú al véglegesen.

 54 M 2002, 1: 362–363. o. 
 55 Aláírás nélküli levél  Doleschall Frigyes egészségügyi miniszternek  Szabó Márta felvétele 
tárgyában. 1957. augusztus 21. MOL  ÁEH XIX-a-21 a 5. d. 278/1957. sz.
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 Túróczy Zoltán és  Mády Zoltán beiktatása 

A püspökválasztással egy időben történt meg az egyházkerületi felügyelő 
megválasztása is. Erre a tisztségre  Mády Zoltán kapta a legtöbb szavazatot. 
Ordass Lajos 1957. február 6-án a budavári evangélikus templomban ikta a 
be mindke őjüket. Az ünnepségen az  LVSZ nevében megjelent a dán Mogens 
 Zeuthen, továbbá a testvéregyházak képviselői, valamint az  ÁEH részéről egy 
háromtagú küldö ség ( Miklós Imre,  Veres Pál és  Völgyesi Mátyás). 

Ordass igehirdetése – amelyet Lk 10,156 alapján tarto  – a párosával kiküldö  
tanítványokról szólt: „Az egyházi élet öldi szervezetében magas szolgálati 
helyen állha ok, lesz sok olyan köteleze ségetek, amely nem feladata más 
embernek. Azonban bizonyságtételetek lényege változhatatlanul ugyanaz, mint 
minden meggyőződö  szívű keresztyén emberé. Utat egyengetni Jézusnak, 
hirdetni az ő érkezését és megszólaltatni Evangéliumát.”57

 Túróczy Zoltán a püspöki székfoglalójában négy pontba szedte mondaniva-
lóját. Síkra szállt az ige uralmáért, az „elpaposodás” ellen. Fontosnak tarto a a 
szabadság és a törvény egymásmelle iségét a kormányzásban, valamint a szív 
szavának szóhoz ju atását. Az 1948-as nézeteihez képest azonban egy ponton 
változtato  a teológiáján. Az államhatalommal szembeni magatartást illetően 
akkor azt mondta, hogy csak Róm 13 – tehát az államhatalommal szembeni 
engedelmesség szava – a döntő, és nincs i  az ideje ApCsel 5,29 alkalmazásá-
nak. Azonban 1957-ben egymás mellé te e a ke őt, mint olyan igéket, amelyek 
szétszakíthatatlanok, és amelyeket nem lehet egymással szemben kijátszani.

„…engedelmeskedem Róma 13,1 szerint a felső hatalmasságoknak, de […] 
vallom azt is, hogy amikor a felső hatalmasság akarata szembekerül a legfel-
sőbb hatalmasság akaratával, akkor Istennek kell inkább engedelmeskedni, és 
nem az embereknek [ApCsel 5,29]. Abban a meggyőződésben vagyok, hogy az 
Isten igéjének fundamentumára épült állampolgári hűség az állam számára is 
a legerősebb fundamentum” – jelente e ki székfoglaló beszédében.58

 Mády Zoltán egyházkerületi felügyelő a maga székfoglaló beszédében arról 
szólt, hogy a régi korok felügyelőihez képest ő nagyon szerény jelenség (nin-
csen kardja, nincsen pénze, nincsen rangja, nincs szuggesztivitása). Azonban 
van valami más: „…ezen a ponton vélem felismerni a felügyelő örök hivatását, 
amely mindig a legfontosabb volt, csak eltakarta a kard, a pénz, a tekintély 

 56 „Ezek után az Úr szolgálatba állíto  másokat is, […] és elküldte őket maga elő  ke esével minden 
városba és helységbe, ahova menni készült.” 
 57 Részlet Ordass Lajos 1957. február 6-án elhangzo  beiktató beszédéből. Evangélikus Élet, XXII. 
évf. 1. sz. 1957. március 24. 2. o. 
 58 Részlet  Túróczy Zoltán püspöki székfoglalójából. Uo. 2. o. 
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hatalmas elsőrendűségének látszata. A tanítványok ke esével jártak, mert a 
Mester elő  nyilvánvaló volt a testvér, az életre-halálra egy tes é és vérré vált 
testvér jelenlétének bátorító tudata, az egy ütemre dobbanó szív, a munkára 
együ  lendülő kar, a kiegészült látás jelentősége.”59

Ugyanazon a napon, amikor beikta ák hivatalába az új püspököt és felügye-
lőt, megtarto ák az egyházkerület vezetőinek első munkaülését is. 

A munkaülés nyitóáhítatát  Bácsi Sándor tarto a, aki 4Móz 11,1–29 alapján 
prédikált Eldád és Médád történetéről. Az igehirdetésben  Túróczy Zoltánt 
Mózesként aposztrofálta, aki kivezeti a népét a pusztából, és bevezeti az ígéret 
öldjére. Az igehirdető azt kívánta, hogy „Mózes mellé pedig álljanak a Mózes 
választo ai, és álljanak az Éldádok és Médádok, hogy a választo  nép elérje 
és elnyerje az ígéret, a szabadság és szabadítás szent öldjét”.60

A püspök és a felügyelő beiktatását és az ünnepi közgyűlést megelőző napon 
tarto ák a számvevőszéki ülést, az esperesi értekezletet, az egyházkerületi 
LMK-t, valamint az egyházkerületi tanácsülést is. Ezeken az alkalmakon a 

 59 Részlet dr.  Mády Zoltán székfoglalójából. Uo.
 60 Részlet Bácsi Sándornak az Északi Evangélikus Egyházkerület közgyűlését megnyitó áhíta-
tából. 1957. február 6. EOL ÉEEK 9. d. 312/III.b/1957.

1957. február 6., budavári evangélikus templom – Ordass beiktatja 
 Túróczy Zoltánt és  Mády Zoltánt
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püspöknek lehetősége nyílt arra, hogy á ekintést kapjon az egyházkerület 
személyi, lelki, teológiai, valamint fi nanciális ügyeiről. Az egyházkerületi 
LMK-n  Prőhle Károly tarto  áhítatot. Ezt követően  Szabó József nyugalmazo  
püspök tarto  ismertetést Egyházunk jelenlegi helyzetének teológiai felmérése és 
gyakorlati feladatai címmel.  Túróczy Zoltán pedig általános tájékoztatót tarto .61 

Ami pedig a munkagyűlés napirendi pontjait ille e, hatalmas – összesen 
ötvennégy pontból álló – kérdéskör várt tárgyalásra, ami már önmagában is 
maratoni ülésezést ígért. Ezek közül az első napirendi pontok a tájékoztatást 
szolgálták. Egyfelől a püspöki hivatal, másfelől az egyházkerületi tanács mű-
ködését érinte ék. Ezt köve e az egyetemes egyházi ügyek megtárgyalása, 
ezek közö  személyi, informális, fi nanciális, karitatív, az úgyneveze  belső 
egyházi ösztöndíjjal kapcsolatos ügyek, valamint a lelkészképzésre vonatkozó 
egyik szabályrendelet módosítása is szerepelt.

A munkagyűlés következő pontja az úgyneveze  missziói ügyeket ve e 
célba. Egyfelől elrendelték az eisenachi perikóparend bevezetését, másfelől 
meghallga ák a hitoktatásról, illetve a konfi rmációról szóló jelentéseket. Ezt 
követően az Északi Egyházkerülethez tartozó nyolc egyházmegye (Hajdú-Sza-
bolcs, Borsod-Heves, Nógrád, Buda, Fejér-Komárom, Veszprém, Győr-Sopron, 
Vas) gyülekezeteinek jövőbeni területrendezési ügyeit tárgyalták meg. Tizenkét 
pontban foglalkoztak az egyházkerület pénzügyeivel. A vegyes ügyek közö  
az egyházkerületi törvényszék, a levéltár, valamint a megüresede  tisztségek 
betöltésének kérdése szerepelt. A gyűlés záró részében az egyházmegyék kü-
lönböző témájú felterjesztéseit tárgyalták meg. A legtöbb felterjesztés a hi an-
könyvekkel, a hitoktatás kérdéseivel, a konfi rmációval, új konfi rmációs káté ki-
adásával, az új énekeskönyvhöz csatolt liturgikus üze el és a szórványlelkészek 
támogatásával foglalkozo . Az egyik felterjesztés pedig az  EVT KB galyatetői 
gyűlésén megtárgyalt kérdését, a spanyol protestánsok üldözését tárgyalta. 

A fenti napirendi pontok azt muta ák, hogy a  Túróczy Zoltán és  Mády Zol-
tán vezetésével felálló északi egyházkerületi elnökség nagyon komolyan veszi 
a küldetését, és mindent elkövet a gyülekezetek, az egyházmegyék és az egész 
egyházkerület jó rendjének a megőrzéséért. 

 61 A munkaülés programja. EOL ÉEEK 9. d. 312/III.b/1957. 
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EGYHÁZKERÜLETÉBEN

Kapcsolatfelvétel a Deák téri gyülekeze el

Magával az evangélikus egyházzal, illetve ezt követően az egyházkerüle el a 
rádióüzeneteket, valamint az  Evangélikus Élet 1956. november 4-ei számát kö-
vetően Ordass először a püspöki körleveleken keresztül ve e fel a kapcsolatot. 

Az első püspöki körlevelet megelőzően Ordass az egyházközség másik két 
lelkészével együ  levélben köszöntö e a Deák téri gyülekezetet, amelynek püs-
pökként lelkésze is volt. „Megváltó Urunk: Jézus Krisztusunk születése ünnepén 
szerete el küldöm hozzátok lelkemet. Nem emberi köszöntéssel zörgetek. Az 
angyal szavát veszem ajkamra: »Ne féljetek, mert íme, hirdetek néktek nagy örömet, 
mely az egész népnek öröme lészen. Mert születete  néktek ma a Megtartó, ki az Úr 
Jézus!«”– ezekkel az igékkel kezdődö  az eszmefu atás. Ezután arról szólt, hogy 
Isten Fia azzal jön hozzánk, amire legnagyobb szükségünk van: szeretetét hozza. 
Azt kéri tőlünk, ami ezen a öldön legtöbbet segíthet, az iránta való szeretetet: 
„Karácsony legyen számunkra az az ünnep, amelyen szeretetet fogadunk el és 
szeretetet ajándékozunk. Áldja meg Isten a karácsony-ünnepléseket!”62 

Ordass szavához csatlakozo  a Deák téri gyülekezet két lelkésze,  Keken 
András és  Hafenscher Károly is. Ők üzenetükben arról beszéltek, hogy 1956 
viharos adventjén Isten négy fontos tennivalót bízo  rájuk: „Az első az, hogy 
hirdessük az ő kegyelmét és vigasztalást nyújtó igéjét […]. Második feladatunk 
az, hogy karácsony táján szeretetet éreztessünk azokkal a szegény és szenvedő 
testvéreinkkel, akiknek a száma az elmúlt hetek ala  megszaporodo  […]. Har-
madik feladatunk az, hogy a templom tetőzetén végze  eddigi javítások számláit 
kifi zessük.” A negyedik a konfi rmációs oktatás január elején történő megkezdése. 
Végül: „Kérjük a híveket, hogy részvételükkel, imádságaikkal, adományaikkal 

 62 345/1956. 1956. december 16. PEEDEL 1956. X. Levelezés. 1. o. 
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segítsenek nekünk abban, hogy az ige hirdetésének, az i úság nevelésének és a 
szeretet gyakorlásának munkáját tovább végezhessük Isten dicsőségére.”63

Ordasst december 2-án köszöntö ék a Deák téren abból az alkalomból, hogy 
visszatért a gyülekezet szolgálatába. A püspök a következőt válaszolta erre: „So-
ha nem szakadtam el e ől a gyülekeze ől, úgy érzem tehát, hogy most nem térek 
vissza, hiszen mindig is i  voltam. Jogilag nem volt érvényes az elmozdításom, 
de nemcsak jogilag nem szakadtam el, hanem lélekben sem. Úgy tapasztaltam, 
hogy vannak idők, amikor Isten a némaságon keresztül is prédikáltat. Ilyen volt 
az elmúlt néhány esztendő is. Most az a helyzet, hogy a némának újra meg kell 
szólalnia. Nagyon jól értem a mai napra kijelölt evangélium mondanivalóját: 
A megnémult Zakariás újra beszélhet. Hogy máskor Zakariás mit mondo , mit 
prédikált, azt nem tudjuk, nincsen feljegyezve, hogy a megnémult és hangját 
újra visszanyert Zakariás mit mondo , de azt tudjuk: őt dicsérte. Most, hogy 
újra megszólalha am, én is csak ezt akarom tenni: őt dicsérni.”64

Ezen a presbiteri gyűlésen az egyik presbiter,  Bókay János megemlíte e, 
hogy annak idején, Ordass Lajos, majd később  Keken András eltávolítását 
követően lemondo  mint fasori presbiter, ugyanakkor öt évvel ezelő  a Deák 
téren rábeszélésre vállalta a presbiteri tisztséget. Azonban hozzáte e, hogy el-
bizonytalanodo  a tekintetben, hogy mit kelle  volna tennie, és emia  „azóta is 
mindig rossz lelkiismere el szolgált”. A presbiter szavait követően Ordass Lajos 
„megnyugta a  Bókay János presbitert, és Isten bűnbocsátó kegyelmét kérte az 
életére”.  Hafenscher Károly más oldalról közelíte e meg a kérdést, és annak a 
véleményének ado  hangot, hogy „[c]sak köszönet illeti meg azokat, akik az 
elmúlt években is szolgálatot vállaltak a presbitériumban. Amit Isten bűnnek 
nyilvánít, azért kérjük bűnbocsánatát, amit szolgálatnak, azt megköszönjük 
neki mint tőle kapo  lehetőséget. Nem szeretném, ha a presbiterek közö  bárki 
is a vádlo ak padján érezné magát azért, mert az elmúlt években mint presbi-
ter szolgált.”65 Az, hogy Ordass Lajos mennyire komolyan ve e, illetve ahogy 
 Hafenscher Károly más síkra terelte ezt a presbiteri megszólalást, azt muta a 
meg, hogy milyen problémákkal kelle  szembesülni az új egyházi helyzetben 
nemcsak a presbitériumoknak, hanem az egész evangélikus egyháznak.

 63 Uo. 
 64 Részlet a presbiteri gyűlés jegyzőkönyvéből. 1956. december 2. PEEDEL 1956. I. Gyűlések.
 65  Bókay János felszólalása, Ordass Lajos és  Hafenscher Károly válasza. Részlet a presbiteri 
gyűlés jegyzőkönyvéből. 1956. december 2. PEEDEL 1956. I. Gyűlések.
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Az egyházkormányzás formái Ordass 
egyházkerületében

PÜSPÖKI KÖRLEVELEK 

Ordass Lajos első püspöki körlevele 1956. december 20-án – karácsony küszö-
bén – születe , és 2Jn 3 szerepelt rajta mo óként. Az Úr nevével köszöntö e az 
olvasót, „szerete  testvéreimnek” nevezte őket. Ordass ezzel a megszólítással 
elődje,  Raff ay Sándor püspök nyomában járt, aki hivatalos egyházi leveleit „Az 
Úr nevében köszöntöm az olvasót!” megszólítással kezdte és „Az Úr kegyelme 
legyen velünk!” monda al zárta. A körlevél bevezetésében „az utolsó másfél 
hónap eseményeiről, a megte  intézkedésekről és az elő ünk álló feladatokról” 
tarto a szükségesnek szólni. A püspöki körlevélben külön bemutatkozo  a 
dél-dunántúli gyülekezeteknek, mert azok az 1952-es rendezés után kerültek a 
Déli Egyházkerület kötelékébe. Elsőként bizalmat kért a gyülekezetektől: „Mert 
az elő ünk álló öladatokkal nem tudunk másképpen megbirkózni. Csak Isten 
iránti legteljesebb engedelmességgel végezhetjük el egyházunknak azt a szol-
gálatot, mely szegény, nagyon súlyosan megpróbált magyar hazánk jobb jövőjét 
hozhatja el népünknek.”66 Ezt követően elmondta, hogy a történelmi események 
következményeként is személyi változások történtek az egyházban. Az addigi 
nem hivatalos, majd formális előírások szerinti intézkedésekről tájékoztato . 
December 11-én egyetemes presbitériumi, majd másnap kerületi presbiteri 
gyűlések döntö ek a munka folytatásáról. A december 13-ai országos LMK 
hangulata jó reménységgel töltö e el. 

Megtörtént az állam képviselőivel való újbóli kapcsolatfelvétel is: „Bizako-
dás tölti el a lelkemet azon, hogy egyházunknak az államhoz való viszonya 
megnyugtató rendezést kap a közeljövőben. Számtalan kérdést kell majd elő-
vennünk a részletes tárgyalások alkalmával. Ezeknek az elintézése elé azzal 
a bizakodással nézek, hogy az egyház és az állam közö i viszony a békesség 
és az egymás iránti kölcsönös megbecsülésnek a viszonya lesz.”67 Ordass Lajos 
november 23-án találkozo  először  Horváth János  ÁEH-elnökkel. Nagyon 
megnyugtatónak találta a lefolytato  tárgyalást. Utólag azt mondta, hogy ez a 
tárgyalás abban a korszakban zajlo  le, amelyet ő a „teljes szabadság” nagyon 
rövid ideig tartó korszakának neveze .

Ordass ekkoriban még azt közölhe e, hogy az evangélikus egyház teljes sza-
badságot kapo  a hitoktatás kérdésében. „Függetlenül a ól, hogy ki iratkozo  
be a hitoktatásra, egyházunknak joga van minden olyan iskolás gyermeket 

 66 Ordass Lajos első püspöki körlevele. 1956. december 20. EOL DEEK 20. d. 970/1956. 1. o. 
 67 Uo. 2. o.
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hitoktatásban részesíteni, akinek a szülei ezt kívánják. Hitoktatás céljára ren-
delkezésünkre állanak az iskolák tantermei. Az előreláthatóan megszaporodó 
hi anórák óradíja tekintetében is az államhatalom a reánk következő új polgári 
esztendőben költségvetési fedezetről fog gondoskodni. Ezen az úton is kérem 
azokat az egyháztagokat, akiket Isten gyermekekkel áldo  meg, hogy iskolai 
taní atásuk esztendeje ala  adják meg gyermekeiknek azt az útravalót, amelyet 
az Isten Igéjével való foglalkozás a gyermek élete számára jelent.”68 

A hitoktatás újbóli engedélyezését követően a legfontosabb egyházi döntés 
a nyugdíjas lelkészek szolgálati jogkörének azonnali visszaállítása volt. Az 
egyházegyetem tanácsa 1956. december 11-én határozatban mondta ki, hogy 
hatálytalaníto ák azt az 1956. január 27-ei döntést, „…amely a nyugdíjas lelké-
szek gyülekezeti szolgálatát külön püspöki engedélyhez kötö e. Visszaállíto a 
a parókus lelkésznek azt a jogát, amellyel szószéke fele  ő maga rendelkeze . 
Természetes, hogy a parókusi jog visszaállításánál a parókusi felelősséget is 
vállalniuk kell a parókus lelkészeknek.”69

A fenti két döntés az egész evangélikus egyházat érinte e. Ezt követően 
a püspöki körlevél a Déli Egyházkerület számára kötelező jelleggel elrendelt 
változtatásokat közölte. Ezek közö  szerepelt az általános tisztújítás minden 
szinten. A püspöki körlevél alulról ölfelé haladva kérte a változtatásokat. 
A gyülekezetekben történjék meg a kuláknak kikiálto  presbiterek, felügyelők 
visszavétele. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy „[a]z új választások elrendelése 
egyáltalában nem zárja ki a közhivatalban és tisztségben lévőknek újraválasz-
tását, ha a választó testületek bizalma feléjük fordul és bennük összpontosul”.70

Egyházmegyei szinten a körlevél kérte, hogy az esperesek ajánlják fel hiva-
talukat, és induljanak meg az egyházmegyei választások is. Az egyházkerületre 
vonatkozóan azt határozták, hogy mivel az egyházkerületek tisztségviselőinek 
mandátuma az 1956-os év folyamán lejárt, ezért kiküldenek egy jelölőbizo ságot, 
amely a kerületi közgyűlésnek tesz javaslatot. Az egyházkerületi felügyelő lemon-
dásának beérkezése után külön presbiteri gyűlés összehívása nélkül a kerületi 
elnökség intézkedhet a felügyelői tisztség betöltésének elrendelése ügyében.

Nagy tehertételt jelente  a gyülekezetek számára, hogy a  Vető– Dezséry-
korszakban az egyházkerületi járulékokat – az úgyneveze  katedratikumot 
– még a régi rend szerint szabták meg. Nem ve ék fi gyelembe sem a német 
kitelepítés, sem pedig a csehszlovák–magyar lakosságcsere következtében előállt 
új helyzetet. Az Ordass– Túróczy-korszakban ezen a ponton arra törekedtek, 
hogy a gyülekezetek lélekszámának megfelelően, de minél kisebb anyagi ter-

 68 Uo. 2–3. o. 
 69 Uo. 3. o.
 70 Uo.
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heket helyezzenek az egyházközségek vállaira. Sőt a gyülekezeteket a külöldi 
segélyek első számú haszonélvezőivé kívánták tenni.

Fontos intézkedésként a kerület püspöki hivatalában dolgozók addigi lét-
számát négyre csökkente ék. Ugyanakkor a felmentésre kerülő lelkészi mun-
kaerőknek elhelyezkedésükig az addigi illetményeket szavazták meg. Ami a 
fi nanciális ügyeket ille e, i  az addigi káosz helye  az „átláthatóság”, valamint 
a „nyilvánosság” jelszavait hirde ék meg minden szinten. Az addigi túlzo  
reprezentációt a minimumra igyekeztek leszorítani. 

Mivel az egyházkerület vezetése csak a budapesti harcok során bekövetkeze  
károkról tudo , ezért felszólíto ák a gyülekezeteket, hogy jelentsék az esetle-
ges veszteségeket (templomok, paplakok, gyülekezeti házak megrongálódását 
stb.). Budapesten a Déli Egyházkerülethez tartozó gyülekezetek közül a leg-
jelentősebb pusztítást az angyalöldi és kőbányai egyházközségek templomai 
szenvedték el. Ezen kívül a fasori templom ablakai teljesen, a Rákóczi úti és a 
zuglói templom ablakai pedig részben semmisültek meg.

Fontos tájékoztatást jelente , hogy hivatalosan közölték: a következő egyházi 
esztendőben a lelkészeknek az eisenachi perikópa alapján kell prédikálniuk. 
További gyakorlati tudnivaló volt, hogy a püspök kedden, szerdán, csütörtökön 
és pénteken előre bejelente  rend szerint fogadja a lelkészeket. Jelezték, hogy 
egyelőre sajtókiadványként csak az Evangélikus Naptár, valamint a bibliaolvasó 
Útmutató jelent meg. Az Evangélikus énekeskönyv nyomtatásához megérkeze  
az újabb engedély. Tízezer példányban lehet kiadni, jelenleg ötezer példány 
található raktáron. A körlevél zárómondata a  Raff ay-féle búcsúmondat volt: 
„Az Úr kegyelme legyen velünk!” 

A további püspöki körlevelekre jellemző, hogy egyrészt aktuális ügyekben 
intézkedtek, másrészt információkat közöltek az egész egyházat, illetve az egy-
házkerületet érintő különleges ügyekről. A második püspöki körlevél egyik – a 
 Vető– Dezséry-korszaktól merőben eltérő – pontja például az addig a szűk elit 
számára fenntarto  külöldi ügyekkel történő foglalkozást az egész egyház 
ügyévé te e.71 A galyatetői konferencia elő  a  Vető– Dezséry-vonal egyház-
politikai okokból és a külöldi közvélemény megtévesztése céljából is megpró-
bálta tájékoztatni a gyülekezeteket az  EVT KB üléséről, azonban elsősorban 
a gyülekezetek anyagi támogatását szere ék volna biztosítani. Galyatetőre az 
espereseket meghívták, a lelkészeket nem. Ehhez képest az Ordass– Túróczy-
vonal a külölddel kapcsolatos dolgokat is tudtára adta az egész egyháznak.

A második körlevélben Ordass arról számolt be, hogy Carl E.  Lund- ist 
 LVSZ-főtitkár és Mogens  Zeuthen meglátoga a az egyházat 1957. január 31-én. 
 Lund- ist négy napig maradt,  Zeuthen tíz napig. Szolgáltak a Deák téren és a 
várban. Február 3-án tárgyaltak az  ÁEH vezetőivel (pénz-, papír-, építőanyag-, 

 71 Ordass Lajos második püspöki körlevele. 1957. február 14. EOL DEEK 22. d. 210/1957. sz. 
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ruházati, élelem- és gyógyszersegély ügyében, sőt azt ígérték, hogy közlekedési 
eszközöket is fognak küldeni, ha lehetséges).

Mivel az egyházi közigazgatást nagymértékben nehezíte e a gyülekezési 
tilalom, amely 1956. december 12. és 1957. június 30. közö  lényegében végig 
hatályban volt, ezért Ordass a körlevélben arra kérte a gyülekezeteket, hogy 
„ilyen találkozások alkalmával történjék bejelentés az illetékes rendőrható-
ságnál, hogy akaratlanul ne történjék e téren kellemetlenség. Amennyiben 
ilyen egyházi találkozások terve bármilyen nehézségbe ütköznék, kérek erről 
távirati értesítést.”72 

Ordass igyekeze  minden gyülekezetbe lelkészeket küldeni, még a fi ókegy-
házközségekbe is. Ezért a püspöki körlevelek közölték azoknak a gyülekeze-
teknek a listáját, ahova menni lehete . A Somogy-Zalai Evangélikus Egyház-
megyében levő Hács és a Kelet-békési Evangélikus Egyházmegye részét képező 
Mezőkovácsháza fi ókegyházközségek olyan nyugdíjas lelkészeket kerestek, akik 
lakás- és kerthasználat fejében egyházi szolgálatot végeztek volna. 

Annak ellenére, hogy a heti és havi egyházi sajtó akkoriban még változatla-
nul nem jelenhete  meg, a sajtóosztályon kemény munka folyt. Lapszámokat 
állíto ak össze, létrehozták az  Evangélikus Élet és a  Lelkipásztor ideiglenes 
szerkesztőbizo ságát, és meghatározták, hogy mi az egyházi sajtó célja. Ezt 
így foglalták össze: „Törekvése az, hogy minden rovatában az egyház hangját 

 72 Uo. 3. o.

1957. február 9–10. – Ordass Hegyeshalomban Mogens  Zeuthennel
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szólaltassa meg, egész tartalmával megtérésre hívjon, keresztyén ismereteket 
nyújtson, s az ige és hitvallás fundamentumán állva tájékoztasson.”73 

A harmadik – húsvétra kiado  – körlevélben Ordass megemlékeze  az 
1957. április 2-án elhunyt  Kapi Béla püspökről. Közölte, hogy  Foltin Brúnó 
sopronbánfalvai lelkész te  egy indítványt, hogy a ménfőcsanaki templom 
legyen az ő emlékére emelve. A Kapi család a körmendi templom oltárképé-
nek másolatát adományozta a templomnak. Adományokat kértek erre a célra: 
„A templomban emléktábla fog megemlékezni  Kapi Béla püspök haláláról és 
arról, hogy a koszorúmegváltások pénze beleépült a templomba.”74 A körlevél 
közölte, hogy a  Lelkipásztor című lap meg fog emlékezni az elhunyt püspökről. 

A pásztorlevél a Gyülekezeti Segély eredményeit is közölte, elmondva, hogy 
1956-ban nagy mértékben emelkedtek az összegek. Ez azt jelente e, hogy a 
rászoruló gyülekezeteknek többet tudnak adni. 

Alapvetően jelentős volt ez a harmadik püspöki körlevél, mert ebben sze-
repelt az 1957. évi 22. törvényerejű rendelet, amely az egyes egyházi állások 
betöltéséhez szükséges állami hozzájárulást írta elő. Az 1957. évi 22. számú 
törvényerejű rendelet az 1951. évi 20. számú törvényerejű rendeletet válto a 
fel, amely a korábbi „főkegyúri jog” szocialista változatát, a „hozzájárulási jo-
got” mondta ki. 1951-ben a római katolikus, 1957-ben a többi egyház fontosabb 
egyházi állásaiba történő kinevezésekbe kívántak a törvényerejű rendeletekkel 
beleszólni.75 A későbbiekben ennek  Túróczy Zoltánra, majd Ordass Lajosra 
történő alkalmazása végzetesnek bizonyult a két egyházkerület és az egész 
egyház szolgálata szempontjából. A rendelet megszületésének pillanatában 
 Horváth János arról biztosíto a Ordass Lajost, hogy „az evangélikus egyházra 
nem vonatkozik ez a visszamenőleg előírt köteleze ség, mert az evangélikus 
egyház »e tekintetben« rendben van”.76

Ugyanez a körlevél szólt az egyházi élet demokratizálásáról a konferenciá-
kon történő részvételt illetően. Az addigi kötelező megjelenés helye  minden 
lelkész maga választha a meg, hogy melyik konferencián szeretne részt venni. 
A Budapestre utazó lelkészeknek nagy könnyebbséget jelente  az, hogy 1957. 
május 15-étől a  Luther Márton Intézetben (Vöröshadsereg út 193.) ismét meg-
nyito ák a vendégszobákat. Az első napra 15 Ft-ot, majd a további napokra 10 
Ft-ot kelle  fi zetni szállásdíjként. 

A negyedik püspöki körlevél legfontosabb információja az volt, hogy pályázatot 
írtak ki konfi rmációi tankönyvre. A beadási határidő 1957. augusztus 15-e le .77

 73 Uo. 4. o. 
 74 Részlet Ordass Lajos harmadik püspöki körleveléből. 1957. május 13. EOL DEEK 22. d. 460/1957. 
sz. 1. o. 
 75 B–G 2005, 981–982. o.
 76 O 1987, 626. o.
 77 Ordass Lajos negyedik püspöki körlevele. 1957. június 18. PEEDEL 1957. II. 510/1957. sz.
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Az ötödik püspöki körlevél a Minneapolisban tarto  3. evangélikus világ-
gyűlés imáját közölte, továbbá a külöldi természetbeni segélyek leállításáról, 
illetve a pénzsegély beindulásáról szólt.78 Egyú al tájékozta ák a lelkészeket, 
hogy az elrongyolódo  Luther-kabátok kicserélésére jelentős mennyiségű szövet 
érkeze . Ebből a püspöki hivatalban lehete  igényelni. 

A hatodik körlevelet a Déli Evangélikus Egyházkerület püspökhelye ese, 
 Zászkaliczky Pál adta ki, és ebben üdvözölte a hazatérő minneapolisi delegáció 
tagjait.79 

A hetedik püspöki körlevelet ismét Ordass Lajos adta ki 1957. október 15-én. 
Ebben közölte, hogy az egyetemes közgyűlésen megválaszto  Központi Alapi 
Bizo ság megkezdte munkáját. Ehhez a körlevélhez csatolták az egyház missziói 
felelősségéről szóló második körlevelet. 

A nyolcadik püspöki körlevél megemlékeze  az 1957-es évről, és azt a meg-
állapítást te e: „Sok szenvedés juto  osztályrészül magyar népünknek és ben-
ne evangélikus egyházunknak. De egyházunk szolgálatot végezhete . Ez az 
egyszerűen leírt mondat nem csupán ténymegállapítás. Nagy hálára indító 
valóság. Mert nem magától értődő, hogy templomainkban és egyházunk más 
munkaterületein szolgálhatunk.”80 

KORMÁNYZÁS AZ EGYHÁZMEGYÉKBEN

Ordass a kezdetektől szívén viselte a kerületek lelkészeivel való találkozást. Úgy 
gondolta, hogy egy-egy egyházmegye lelkészi karával a lelkészi munkaközösségi 
értekezletek alkalmával tudna találkozni. Ezeken az alkalmakon az esperessel 
együ  látha a az ado  egyházmegye lelkészeit. Amíg nem volt autója, addig 
nem tudo  eljutni az LMK-kra. Azonban 1957 januárjában, amikor  Lund- ist és 
Mogens  Zeuthen Magyarországon jártak, hoztak neki egy Volkswagent. Ezzel már 
elindulhato  az értekezletekre. Azért is választo a a látogatásnak ezt a formáját, 
mert egyedül az LMK-értekezletek nem estek a gyülekezési tilalom hatálya alá.

Ordass február végén és március elején járta végig egyházkerületének egy-
házmegyéit a következő sorrendben: február 26-án a Tolna-Baranyai, február 
27-én a Somogy-Zalai, február 28-án a Pesti, március 1-jén a Pest megyei, március 
5-én a Kelet-békési, március 6-án a Nyugat-békési, március 7-én a Csongrád-
Szolnoki és március 8-án a Bács-Kiskun Egyházmegyét látoga a meg. 

Ordass a maga részéről tájékoztatókat tarto , amelyekben elmondta, hogy mi 
történt 1956. november 1-jétől kezdve az egyházban személyi, strukturális és egyéb 

 78 Ordass Lajos ötödik püspöki körlevele. 1957. július 27. EOL DEEK 23. d. 630/1957. sz.
 79 Zászkaliczky Pál püspökhelye es körlevele. 1957. szeptember 2. PEEDEL 1957. II. 685/1957. sz.
 80 Részlet Ordass Lajos 8. püspöki körleveléből. 1957. november 14. EOL DEEK 24. d. 861/1957. 1. o. 
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területeken. Mindenü  nagy szerete el fogadták. Élményeiről mind az  Evangélikus 
Élet, mind pedig a  Lelkipásztor – amelyek időközben újra megjelentek – részletesen 
beszámolt.81 Két dolgot kelle  nagyon élesen bevésni a lelkészek elméjébe. Egyrészt 
tudatosítani kelle : „Nem október 23-a hozta a fordulatot egyházunk életében. 
Ragaszkodnunk kell ahhoz a tényhez, hogy a mi egyházunkban nem ezzel a 
nappal üggenek össze a változások. Az októberi események mindössze sie e ék 
az előzmények beérését.”82 A másik dolog abból a nagyon kínos élményből eredt, 
hogy a lelkészek közö  nagyon sok ellenségeskedést tapasztalt. Reményteljesnek 
tarto a viszont a lelkészeknek azt a vágyát, hogy „vágyakoznak az ige körüli 
lelkészi találkozások alkalmai után, mert nyilvánvalóan érzik, hogy csak az ige 
melle  alakulhat ki a »fraternitás«, az igazi lelkészi közösség”.83

Ezek az egyházmegyénként tarto  találkozások előkészíte ék az egyház-
megyékben folyó tisztújításokat is. Minden esperes rendelkezésre bocsáto a 
hivatalát. Azonban a választások a Déli Egyházkerületben nagyon elhúzódtak, 
éspedig 1957 májusától októberéig. Ordass ugyanis azt kérte az egyházmegyék-
től, hogy bizonyos okokból inkább április közepéig várjanak a szavazásokkal. 
Ez azonban, amint Ordass hangsúlyozta, csak kérés. Az egyes egyházmegyék 
a következőképpen döntö ek: a Tolna-Baranyai Egyházmegyében esperes ma-
radt  Káldy Zoltán. A Somogy-Zalai Egyházmegyében a volt esperes,  Kutas Elek 
mandátumának lejárta után  Lágler Bélát választo ák meg. A Pesti Egyházme-
gyében tisztségében maradt  Koren Emil. Pest megyében újraválaszto ák az 
addigi esperest,  Válint Jánost (1895–1985). A Kelet-békési Egyházmegyében  Benkő 
István (1913–1993) espereshelye es majdnem egyévi szolgálata után visszatért 
 Mekis Ádám. A Nyugat-békési Egyházmegyében az addigi espereshelye es, 
 Koszorús Oszkár (1914–1995) már Ordass újbóli eltávolítása után le  esperes. 
A Csongrád-Szolnoki Egyházmegyében maradt  Zoltai Gyula. Végül a Bács-
Kiskun Egyházmegyében maradt  Sikter András. Összességében elmondható, 
hogy az egyházmegyék többségében – kivéve a Somogy-Zalai Egyházmegyét 
– mindenü  a régi vezetőket választo ák újra. Nem volt tehát igaz az a vád, 
hogy Ordass és társai egyfajta „vérürdőt” rendeztek volna a tisztújítások terén. 

Azt, hogy az államhatalom még ebben a helyzetben is milyen mértékben avat-
kozo  be ezekbe az ügyekbe, az a levél mutatja, amelyet a Déli Egyházkerületben 
az esperesválasztások elő  leghosszabb ideig regnáló egyik espereshelye es írt. 
 Benkő István, a Kelet-békési Egyházmegye espereshelye ese 1956 decemberében 
írta meg levelét, és benne a következőt közölte: „Tegnap a megyei esperesekkel 

 81 Ordass élményeiről lásd többek közö : Lelkipásztor, XXXII. évf. 1–2. sz. 1957. március–április. 
58–59. o., valamint Evangélikus Élet, XXII. évf. 2. sz. 1957. március 31.
 82 Részlet Ordass tájékoztató előadásából. Lelkipásztor, XXXII. évf. 1–2. sz. 1957. március–április. 
58–59. o.
 83 Evangélikus Élet, XXII. évf. 2. sz. 1957. március 31. 1. o. 
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együ  a Békés megyei  ÁEH a megyei tanácselnökhöz összehívo  bennünket. 
Ezen a megbeszélésen az esti istentiszteletek időpontjáról, a hitoktatásról, a béke, 
közrend megóvásáról, a fennálló gyülekezési tilalom mia  az istentiszteleteket 
látogató tömegek viselkedéséről és más kérdésekről ese  szó. Miután az  ÁEH-
kiküldö  az esperesválasztásra vonatkozólag bizalmasan óvatos közléseket te  név 
megemlítésével, ezt is szeretném majd közölhetni.”84 Az  ÁEH-ira árban szintén 
nyoma van annak, hogy  Benkő Istvánnak megmondták: elvárják tőle, hogy  Mekis 
Ádám legyen újra az esperes. Engedelmessége mia  kapta meg a Finnországba 
történő kiutazás lehetőségét is. „Az esperesi teendőit is úgy végzi [ Benkő István], 
hogy a papokat igyekszik rendszerünk mellé állítani. Azon dolgozik, hogy  Mekis 
újra esperes legyen, […] fi nn kapcsolatainak felújítása hasznosan szolgálhatná Ma-
gyarország és Finnország viszonyának elmélyedését” – olvasható a jelentésben.85

Azt pedig, hogy az egyházmegyékben, de a gyülekezetekben is milyen ne-
hézségekbe ütközö  a munka beindítása az októberi események után, egy másik 
levél bizonyítja, amelyet a Pesti Egyházmegye esperese intéze  Ordass Lajos-
hoz: „Az országszerte elrendelt gyülekezési tilalommal kapcsolatban lelkészek 
részéről fel le  vetve a kérdés, mennyiben vonatkozik ez a tilalom a templomon 
kívül – gyülekezeti teremben, lelkészi hivatalban – tarto  presbiteri gyűlé-
sekre, egyházközségi gyűlésekre. Kell-e a gyülekezet elnökségének a gyűlést, 
annak helyét, óráját és tárgysorozatát bejelenteni, és kinél, hány nappal elő e? 
Egyházközségeinkben szerte most fognak tartani gyűléseket, ezért szükséges, 
hogy az elnökségek megfelelő tájékoztatást kapjanak. Mennyiben vonatkozik 
ez a havonként rendszeresen tarto  LMK-gyűlésekre, amelyeket Budapesten, a 
Deák téren tartunk?” – hangzo ak  Válint János kérdései.86 Ordass válaszában 
közölte, hogy a gyűlésezést engedélyező okirat csak akkor bocsátható ki, ha a 
Művelődésügyi Minisztérium Egyházügyi Főosztálya nem emel kifogást. 

TALÁLKOZÁS A GYÜLEKEZETEKKEL 

Ordass igyekeze  lehetőségeihez mérten minél többször látogatni a gyüle-
kezeteket. Amíg az 1956. októberi események zajlo ak, addig Budapesten és 
környékén te  látogatásokat, majd azt követően messzebbre is elindult. Az egy-
ház me gyék lelkészeivel történő találkozások – 1957. február végén és március 
elején – mindig össze voltak kötve a gyülekezetekben végze  szolgálatokkal is. 

 84  Benkő István espereshelye es levele Ordass Lajosnak. 1956. december 21. EOL DEEK 21. d. 
6/1957.
 85  Veres Pál főosztályvezető  Benkő István fi nnországi útjáról. 1957. április 19. MOL XIX-A-21 a 
E 5.d. 158/18/1957. 
 86  Válint János esperes levelei Ordass Lajoshoz, illetve Ordass válasza. 1957. február 8., 18. és 22. 
EOL DEEK 189/1957.
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Nemcsak a saját egyházkerületéből, 
hanem a másik egyházkerületből is 
sok meghívás érkeze  hozzá. Ordass 
igyekeze  ezeket a szolgálatokat úgy 
szervezni, hogy a jubiláló gyülekeze-
tekbe feltétlenül eljusson. Nem válo-
gato  a kis és nagy gyülekezetek kö-
zö , sőt előnyben részesíte e azokat 
az egyházközségeket, ahol régen nem 
történt püspöklátogatás.87

A következő gyülekezeteket si-
került kikutatni, amelyek része-
sedhe ek abban az örömben, hogy 
személyesen látha ák és hallha ák 
Ordasst: Albertirsa, Baja, Balassa-
gyarmat, Ba onya, Bonyhád, Bu-
dapest-Angyalöld, Budapest-Bécsi 
kapu tér, Budapest-Budahegyvidék, 
Budapest-Deák tér, Budapest-Kelen-
öld, Budapest-Kispest, Budapest-
Pesterzsébet, Budapest-Pestlőrinc, 

Budapest-Pestszentimre, Budapest-Rákoshegy, Budapest-Rákoskeresztúr, Bu-
dapest-Rákospalota, Budapest-Újpest, Budapest-Zugló, Cegléd, Dombóvár, Fót, 
Gyoma, Győr, Györköny, Kaposvár, Kecskemét, Kiskőrös, Makó, Monor, Nagy-
tarcsa, Pilis, Sárszentlőrinc, Soltvadkert, Somogydöröcske, Sopron, Szeged, Ve-
csés, Zalaegerszeg. És akkor még nem említe ük az ezekhez a gyülekezetekhez 
tartozó szórványokat, az egyetemes egyházi, egyházkerületi és egyházmegyei 
alkalmakat, amelyeken szintén szolgált. Végül ne feledjük a konferenciák tö-
megét, amelyeken előadásokat tarto ! Ahol megjelent, o  igyekeze  a gyü-
lekezetek presbitériumainak, közgyűléseinek is szolgálni. Ezenkívül felkérték 
keresztelési, esketési és temetési szolgálatokra is. Többször prédikált a rádióban. 
Igehirdetései, áhítatai megjelentek mind az Evangélikus Életben, mind a Lelki-
pásztorban. Igemagyarázatai jelentek meg a Családi Naptárban.

Akik hallo ák őt prédikálni, azok a következőket mondták el róla: nem 
használt semmiféle szónoki fogást, igehirdetéseit szóról szóra leírta, de a pa-
pírt nem használta. Előadásmódja egyszerű, mégis mély benyomást keltő volt. 
A gyülekezetektől kapo  visszajelzések muta ák, hogy a hívők megérte ék a 
püspök mondanivalóját: „Köszönjük, hogy Isten tiszta igéjét hozta közénk […]. 

 87 O 1992. Ebben a kötetben ötvenegy igehirdetés található, amelyeket a fent említe  
gyülekezetekben, továbbá Ausztriában, Dániában és Amerikában mondo  el. 

1957. október 14. – Ordass Budahegyvidéken
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Püspök Úr szolgálatának gyümölcsei az idő távlatában mutatkoznak majd meg. 
De annyit már most is boldog örömmel írhatok, hogy azok is, akik o honunk 
falai közö  testvéri együ létben ismerhe ék meg Püspök Úrékat, és azok is, 
akik templomi szolgálatából gazdagodha ak, Püspök Úrékat nagyon-nagyon 
megszere ék és szívükbe zárták”88 – írták például Kaposvárról, ahol Ordass 
feleségével együ  jelent meg. A zalaegerszegi anyagyülekezeti szolgálata után 
délután Lentibe és a kis-lenti misszióba is elvi ék, ahol egyszerű családi o -
honban hirde e az igét. 

Egy másik köszönőlevélben újabb meghívás érkeze . Ezú al azonban pihe-
nésre várták vissza. Méghozzá a volt Dunáninneni Evangélikus Egyházkerület 
egykori püspöke – 1948-ban ellenfele, 1956–58-ban szolgálatának segítője –, 
 Szabó József balassagyarmati lelkész. 

„…Balassagyarmat is hadd legyen az a hely, amely téged mindig visszavár. Jöjj 
el egyszer-egyszer pihenni a sok pesti zörgésből Palócország kedves városába. Vár 
az Ipoly-völgy jó levegője, a parókia csendje s a kis vendégszoba…”89 – írta  Szabó.

A gyülekezetek többsége a püspöklátogatás elő  elküldte Ordassnak az egy-
házközség történetét, hogy előre megismerje őket. Ezekből is sokat idéze , hogy 
a hívők evangélikus öntudatát erősítse. A II. világháború elő i püspöklátoga-
tások emlékét idézte az az esemény, amellyel kapcsolatban az irsai gyülekezet 
esperes-lelkésze,  Válint János megírta, hogy az igehirdetés után a presbiterek 
ebédet adnak Ordass tiszteletére. Erre a teljes presbitérium melle  meghívták 
az alberti, a ceglédi és a pilisi egyházközségek elnökségeit, továbbá a katolikus, 
a református és a baptista gyülekezetek vezetőit is.90 Az igeszolgálat melle  a 
gyülekezetekkel történő találkozás másik formája az volt, amikor az illető gyüle-
kezet konkrét problémáival vagy a gyülekezet lelkészének ügyeivel foglalkozo . 

A fennmaradt dokumentumok alapján elmondható, hogy Ordass az intéz-
kedéseiben a gyülekezetek érdekét tarto a szem elő , és így kívánt eljárni. 
Azonban az ado  helyzetet mindig igyekeze  sokoldalúan elemezni. Így történt 
például a magyarbólyi gyülekezet lelkészének,  Allinger Jánosnak az ügyében 
is.  Allinger János volt az egyetlen olyan evangélikus lelkész, aki arra való 
hivatkozással, hogy őt 1952-ben a gyülekezet szabad választásának fi gyel-
men kívül hagyásával küldte ki  Túróczy Zoltán püspök, lemondo  lelkészi 
állásáról. Az egyházban mindenki tudta, hogy a  Vető– Dezséry-korszakban 
nagyon sok esetben a gyülekezetek kifejeze  kívánsága ellenére kelle  olyan 
lelkészeket elfogadni, akiket a hívők szabad lelkészválasztás esetén nem is 
ve ek volna számításba.  Allinger esete nem ebbe a kategóriába tartozo . 
Ő mégis úgy érezte, hogy ha már tisztújítás történik minden szinten, akkor az 

 88  Dubovay Géza köszönőlevele. Kaposvár, 1957. november 26. EOL DEEK 24. d. 754/1957. sz.
 89  Szabó József levele Ordass Lajosnak. 1957. február 19. EOL DEEK 21. d. 104/1957. sz.
 90  Válint János esperes levele Ordass Lajosnak 1957. június 11. EOL DEEK 23. d. 526/1957. sz.
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érintse a gyülekezetek lelkészeit is. Ordass gondosan megvizsgálta az ügyet, 
és elbeszélgete  a lelkésszel, aki a fenti okon kívül még egészségi állapotát 
is felhozta lemondása indokául. Végül erre történő hivatkozással került az 
áthelyezésüket kérő lelkészek várólistájára. Később kivándorolt, és külöldön 
vállalt lelkészi szolgálatot.91 

Másik jellemzője Ordass gyülekezetekkel való foglalkozásának az volt, hogy 
mindenkor hangsúlyozta a legkisebb dologban is az egyháziasságot. Amikor 
például a gyülekezetek valamilyen emléktáblát akartak készí etni, akkor annak 
szövegénél azt kérte, hogy az egyházi vonatkozások kiemelten szerepeljenek benne. 
A sárszentlőrinci gyülekezet 1957-ben ünnepelte első lelkésze,  Szeniczei Bárány 
György halálának 200. évfordulóját. Ebből az alkalomból meg akarták örökíteni 
a gyülekezet addigi lelkészeinek emlékét is. Elküldték Ordassnak az emléktábla 
szövegét, amelyen  Sántha Károly neve melle  eredetileg az szerepelt volna: „ne-
ves énekköltő”. Ordass a maga belegyező válaszával együ  a következő javaslatot 
te e: „Nem kifogásolom az ő ilyen jellemzését, hogy »neves énekköltő«, csupán 
megkérdezem, nem fejezne-e ki többet, ha azt írnánk: »egyházi énekköltő«. Vagy 
esetleg így is lehetne írni: »neves egyházi énekköltő«.”92  Csepregi Béla megérte e 
Ordass szándékát, és a táblára az „egyházi énekköltő” kifejezést vése e. 

Harmadik általános jellemzője Ordass intézkedéseinek, hogy a gyülekezetek 
érdekeit az államhatalommal szemben is igyekeze  megvédeni. Ennek egyik 
leghíresebb példája az állam által elkobzo  zalaegerszegi paplak ügye. Az eset 
egyben arra is példa, hogy mennyire különbözö  Ordass Lajos és  Dezséry László 
ebből a szempontból. A zalaegerszegi gyülekezet 1928-ban egy emeletes házat 
építe , amelyben a paplak, a gyülekezeti terem és az irodák együ  kaptak helyet. 
„A gyülekezeti ház tehát a maga teljes egészében az egyházi élet szolgálatában 
állo . A tanácsteremben tarto uk többek közö  a bibliaórákat, a konfi rmációi 
előkészítést, a vallásos esteket és az egyház közigazgatási gyűléseit” – írta 
 Nagy Miklós (1895–1969) lelkész.93 1951. október 3-án a városi tanács végrehajtó 
bizo sága igazgatási osztálya az egész épületet igénybe ve e. A lelkész és a 
gyülekezet súlyos helyzetbe került. A hatóságok az elkobzással megsérte ék 
az állam és az evangélikus egyház közö i egyezményt is, amely garantálta „a 
vallás gyakorlása teljes szabadságának a biztosítását”.94

 Nagy Miklós lelkész évekig tartó magányos harcot folytato  a gyülekezeti 
házért. Az állami szervek elismerték, hogy neki van igaza, de a házat nem adták 
vissza.  Dezséry László püspök is megpróbált segíteni. Azonban nem az igazság 

 91  Allinger János esetéhez. EOL DEEK 21. d. 138/1957. sz.
 92  Csepregi Béla és Ordass Lajos levélváltása. 1957. április 20., május 2., 12. és 15. EOL DEEK 22. 
d. 426/1957. sz.
 93  Nagy Miklós lelkész levele az  ÁEH-nak. 1955. július 21. MOL XIX-A-21 b 10. d. Ügyiratsz.: 
8923/10/1955. sz.
 94 EOL Különanyag: az egyezmény szövege. 2–3. o. 
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Egyházkormányzás Ordass egyházkerületében

Ordass Lajos és Nils [?]  Seiry [?] norvég egyházi munkás – 1957. október 5–7., 
Zalaegerszeg–Nagykanizsa

kimondásának egyszerű útját választo a, hanem a könyörgését. 1956-ban mód le  
volna arra, hogy visszakapják az épületet.  Dezséry hozzáállása eleve hátrányos 
helyzetbe hozta az igazáért küzdő lelkészt és gyülekezetét. A honvédelmi minisz-
ternek írt levelében így fogalmazo : „…kérem Miniszter Urat, hogy amennyiben 
ez a honvédség érdekeit nem sérti, szíveskedjék úgy intézkedni, hogy a zalaeger-
szegi evangélikus parókiát közvetlenül az evangélikus egyházközségnek ju assák 
vissza.”95 Később, amikor lá a, hogy a lelkész mennyire magára maradt ebben az 
ügyben, akkor őt magát akarta ellehetetleníteni, lelkészi állásától megfosztani, a 
gyülekezet szabad lelkészválasztó jogát semmibe véve.  Vető Lajos püspök ebben 
segíte e  Dezséryt. Ordass visszatérése lényegében rövid időre megmente e a 
lelkészt és a gyülekezetet a további zaklatástól.

Amikor Ordass visszakerült a püspökségbe, ő azonnal odaállt  Nagy Miklós 
lelkész és igazsága mellé. Egyik levelében a következőt írta neki: az egyház-
község elnöksége „…szándékozik-e a helyi hatóságoknál lépéseket tenni, avagy 
magasabb fórumoknál való közbenjárást tart szükségesnek. Amennyiben az 
utóbbi látszik szükségesnek, a gyülekezet ilyen irányú beadványát szíveskedjék 

 95  Dezséry László levele Bata István honvédelmi miniszternek. 1956. július 16. EOL DEEK 18. d. 
268/1956. sz.
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megküldeni, hogy abban mielőbb intézkedni tudjak.”96 Annak ellenére, hogy 
neki sem sikerült visszaszerezni az épületet, nem ese  bele abba a hibába, hogy 
a rablónak könyörögjön, és a kiraboltat bántsa.97 

Ordass gyülekezetek és lelkészek érdekében történő munkálkodásának ne-
gyedik jellemzője az, hogy az egyházkerületek közö i határokat a lelkipásztorok 
és az egyházközségek érdekei alá rendelte. Ha ezek érdeke azt kívánta, akkor 
püspöktársával történő egyeztetés után elengedte a lelkészt egyházkerületéből 
vagy befogadta oda. Így került többek közö  a Déli Evangélikus Egyházke-
rületből  Magyar László Ózdra vagy  Magassy Sándor – magánéleti okokat is 
fi gyelembe véve – Sopronba. 

 96 Ordass Lajos levele a gyülekezet elnökségének. 1957. július 8. EOL DEEK 18. d. 268/1956. sz.
 97 A zalaegereszegi emeletes paplak és az ugyanabban az épületben lévő irodák csak a rend-
szerváltás után kerültek vissza a gyülekezet tulajdonába, éspedig erősen lelako  állapotban. 
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EGYHÁZKORMÁNYZÁS  TÚRÓCZY ZOLTÁN 
EGYHÁZKERÜLETÉBEN 

 Túróczy Zoltán újra Budavárban 

 Túróczy Zoltánnak – aki 1948 óta Győrben lako , eltekintve a nagygeresdi 
kényszerlakozástól – a visszatérés azt jelente e, hogy Budapesten kelle  be-
rendezkednie, és idejének nagy részét családjától távol kelle  töltenie. Azért, 
hogy az egyházkerületet ne terhelje meg, a püspöki hivatal egyik szobájában 
rendezkede  be, és saját költségén élt egészen az 1957. február elején történt 
beiktatásáig. Azt követően is folytatódo  a családtól történő távollét, hiszen 
püspöki szolgálata majdnem minden vasárnap újabb helyekre szólíto a. 
A családnak a péntek délutántól szombat délutánig vagy vasárnap reggelig 
tartó időszak juto . 

 Túróczy Zoltán a maga részéről az egyházkormányzást illetően általános 
tisztújításban gondolkodo , és ennek a leggyorsabban történő végrehajtását 
szorgalmazta. Az Északi Egyházkerület december 12-ei tanácsülésén ezt a 
tervet megszavazták. A rehabilitációk kimondását viszont saját püspöki szol-
gálatának autenticitása mia  – Ordasshoz hasonlóan – rendkívüli módon 
szorgalmazta. Ennek eredményeként őt és Szabó Józsefet az egyházegyetem 
tanácsa december 11-én teljes erkölcsi rehabilitációban részesíte e. 1957. január 
5-én pedig a győri gyülekezet presbitériuma kimondta, hogy  Túróczy Zoltán 
lelkészi szolgálata folyamatosnak tekinthető. A püspökké választás után ennek 
a kijelentésnek már nem volt jelentősége, mert  Túróczy úgy gondolta, hogy ő 
a tényleges szolgálatát budavári lelkészként fogja befejezni. 

A harmadszori püspöki megbízatást nem kereste, hanem kényszerhelyzetben, 
a gyülekezetek kérésére vállalta. 
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Püspöki körlevelek az Északi Evangélikus 
Egyházkerületben 

 Túróczy Zoltán első püspöki körlevele még a püspökké választása elő  szü-
lete .98 Célul tűzte ki, hogy általános tájékoztatást adjon egyfelől az egész 
egyházban, másfelől az Északi Egyházkerületben lévő helyzetről. A körlevél 
dátuma 1956. december 12. 

Tájékoztatásként először az  EVT KB galyatetői üléséről és a konferencia ideje 
ala  folytato  – Ordassra vonatkozó tárgyalásokról – számolt be. Ezt követően 
a lelkészkonferenciákat említe e és az ezek nyomán bekövetkeze  személyi 
változásokat közölte.

Az  ÁEH közvetlenül az események után, novemberben a Kádár-kormány első 
intézkedései részeként biztosíto a a fakultatív hitoktatást. Az egyház viszont 
a saját legfontosabb feladatának a bizalmi válság megoldását tarto a: „Mivel 
bizalom nélkül az egyház életében állandó súrlódások vannak, s ezek az egy-
ház igazi szolgálatáról elterelik a fi gyelmet, és az energiákat személyi harcokra 
tékozolják, szükséges s az egyház érdekében álló a bizalmi kérdés felvetése.”99

 Túróczy Zoltán – ismerve azt a helyzetet, hogy a  Vető– Dezséry-korszakban 
a gyülekezetek szabad választójogát gyakran semmibe ve ék – a tisztújítást ki 
kívánta terjeszteni azokra a gyülekezetekre is, amelyeknél fennállt a lelkésznek 
a gyülekezetre történő ráerőszakolása. Ami a püspökválasztást ille e, i  két 
személyt neveze  meg jelöltként a körlevél:  Túróczy Zoltánt és  Szabó Józsefet, 
mivel 1952-ben mindke őjüket az Északi Evangélikus Egyházkerület jogelődjeit 
képező egyházkerületek éléről állíto ák félre. Ami a kerületi felügyelőket illet-
te, jelöltként négy személy megnevezésére került sor ( Mády Zoltán,  Margócsy 
Emil,  Velsz Aladár és  Fekete Zoltán). 

 Túróczy – még mindig megbízo  püspökként – 1957. január 19-én is kiado  
egy püspöki tájékoztatást. Ebben a nagy egyházi évfordulókról emlékeze  
meg. Az évfordulók melle  az egyetemes és a hazai protestáns és evangélikus 
egyháztörténet nagy alakjainak évfordulói is szerepeltek. 

 Túróczy Zoltán második püspöki körlevelét már megválaszto  és beikta-
to  püspökként jegyezte 1957. február 20-án. Ebben a böjti időszak értelméről 
és áldásairól beszélt először. Ezt követően közölte, hogy a hitoktatás eddigi 
szabadsága leszűkült, és érvénytelenné vált az 1957. január 29-ei rendelkezés. 
Helye e a régi állapot tér vissza, és hitoktatásra csak az 1956–57-es tanévre 
szabályosan beírato ak járhatnak. A körlevél a továbbiakban rámutato  arra, 
hogy a gyülekezési tilalom következtében megnehezült a gyűlések megtartá-

 98  Túróczy Zoltán megbízo  püspök körlevele. 1956. december 12. EOL DEEK 21. d. 917/1956. sz.
 99 Uo. 2. o. 
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sa. Előzetes engedéllyel lehet csak gyűlésezni. Eddig nem voltak problémák. 
„Amennyiben ilyen egyházi találkozók terve bármilyen nehézségbe ütköznék, 
kérek erről távirati értesítést”100 – írta  Túróczy.

 Túróczy a körleveleiben hírt ado  a különböző külöldi evangélikus egy-
házakban lévő evangélizációkról is. Ebben a körlevélben a svéd evangéli-
kus és szabadegyházak egy hónapos, 1957 januárjában együ  tarto  nagy 
evangélizációjáról ado  tudósítást. 

A harmadik püspöki körlevélben örömmel üdvözölte a Magyarországi Evan-
gélikus Egyházban újra beindult evangélizációkat. Ebben a körlevelében az 
őskeresztyénség három életmegnyilvánulására hívta fel a fi gyelmet mint kö-
vetendő példára: „Az egyház feladata: martyria, diakonia, leiturgia. Ez ma is 
az egyház feladata. Martyria, azaz bizonyságtétel, mégpedig a bizonyságtétel 
minden kockázatát vállaló, vértanúságra is kész vallástétel. A diakónia, vagyis 
a szeretetnek az a megnyilatkozása, amely Istennek a bűnösökhöz, a szeretetre 
nem méltókhoz, a nyomorultakhoz, az elfelejte ekhez lehajló szeretetét képvi-
seli a világban […]. Leiturgia, azaz istentisztelet, amelyre az egyház összegyűjti 
népét azért, hogy benne a tisztán hirdete  igével, a Krisztus rendelése szerint 
kiszolgáltato  szentségekkel épüljön az egyház hitből hitbe.”101

A negyedik, egyben húsvéti körlevél  Kapi Béla 1957. április 2-án bekövetkeze  
haláláról és harminckét évig tartó püspöki szolgálatáról emlékeze  meg. „Egyé-
niségében a vezér határozo sága és a pásztori szív szelíd szeretete csodálatos 
harmóniában olvadt össze. Ezért engedelmeskedtünk néki, és ezért szere ük 
őt.”102 Túróczy  Zoltán is csatlakozo   Foltin Brúnó sopronbánfalvi lelkész javas-
latához, hogy a ménfőcsanaki templomot  Kapi Béla emlékére emelt templomnak 
tekintsék. E ől kezdve a püspöki körlevelek közölték magánszemélyeknek és 
gyülekezeteknek a templomra fordíto  adományait. 

Ebben a körlevélben utalás történt arra is, hogy az egyházkerület által bein-
díto , minden hónap utolsó szerdájának délutánján megszerveze  nyílt napok 
nagyon sikeresen működnek. Ezeken az alkalmakon közös imameditációra 
került sor, továbbá a konkrét szolgála al, az egyházi vezetés munkájával ösz-
szeüggő kérdéseket tárgyalták meg, de egyéb problémákról is lehete  beszélni. 
A múlt értékeinek megbecsülése is hozzátartozo  a jelen szolgálatához. Már a 
harmadik püspöki körlevélben arról ese  szó, hogy a soproni líceumról fi lmet 
akarnak készíteni, és ehhez kérnek segítséget. Az összegyűjtö  dokumentumo-
kat, tárgyi emlékeket  Németh Sámuel volt líceumi igazgatóhoz kérték küldeni.

Az ötödik püspöki körlevélben103 az imádság fontosságáról írt a püspök, és két 

 100  Túróczy Zoltán második püspöki körlevele. 1957. február 20. EOL DEEK 22. d. II/1957. sz. 5. o. 
 101  Túróczy Zoltán harmadik püspöki körlevele. 1957. március 18. EOL DEEK 22. d. I/354/1957. sz. 1. o. 
 102  Túróczy Zoltán negyedik püspöki körlevele. 1957. április 15. EOL DEEK 22. d. I/446/1957. sz. 1. o. 
 103  Túróczy Zoltán ötödik püspöki körlevele. 1957. május 15. EOL DEEK 23. d. I/474/1957. sz.
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imádságot is közölt a németországi közös evangélikus imakönyv alapján, egyet 
a lelkészeknek, egyet a gyülekezeteknek. Ugyanebben a körlevélben elrendelte, 
hogy minden lelkészi hivatalnak meg kell rendelnie az evangélikus hitvallási 
iratok mindkét megjelenő kötetét. 

A hatodik – pünkösdi – püspöki körlevél a májusban lefolyt lelkészevangélizá-
ciók kérdésével foglalkozo .104 A két egyházkerületből százhatvan személy ve  
részt a két helyen, Fóton és Gyenesdiáson tarto  alkalmakon. Az  Evangélikus 
Teológiai Akadémiához érkeze  két javaslatról is beszámolt a körlevél, ame-
lyek a lelkészképzés fejlődését szolgálnák. Az egyik a teológia levelező szakon 
történő elvégzésének lehetővé tételét javasolta, a másik viszont a laikusok te-
ológiai továbbképzéséről szólt. Ez utóbbi javaslat úgyneveze  szabadegyetemi 
előadások formájában képzelte el a laikusok ismereteinek bővítését. Ugyanebben 
a körlevélben lelkészek ingyenes üdültetéséről is szó ese . Ennek keretében 
mindegyik egyházkerület kilenc lelkészt utalhato  be a bagolyirtási üdülőbe 
a gyógykezelési off ertórium felhasználásával.

A hetedik püspöki körlevél teljes mértékben a hitoktatásra történő beíratás 
kérdéseivel foglalkozo .105

A nyolcadik püspöki körlevél a külöldi természetbeni adományok 1957. június 
30-ával történő lezárulását, illetve az első külöldi pénzsegélyek megérkezését 
jelente e be. A segélyeket egyrészt a lelkészek kapták. Egyedülálló lelkész 900, 
családos, de gyermektelen lelkészek 1 200, családos lelkészek 1 500 Ft-ot kaptak. 
A megmaradt összeget visszatarto ák a két egyházkerület számára, és rászoruló 
gyülekezetek közö  oszto ák szét.106

A kilencedik püspöki körlevél a minneapolisi világgyűléssel, továbbá az egyes 
gyülekezeteknek szánt külöldi segélyekkel foglalkozo . A segélyeket templom-
építésre, templomok, gyülekezeti házak, paplakok rendbetételére fordíto ák. Az 
Északi Evangélikus Egyházkerület 1 400 000 Ft-ot kapo  erre a célra.107 

A tizedik püspöki körlevél bejelente e, hogy Túróczy  Zoltán egy hónapra 
Finnországba utazik, távollétében a püspöki hivatal intézi az ügyeket. Az irat 
egy egyháztörténelmi évfordulóra – az 1859-es protestáns pátens évfordulójá-
ra – történő előkészületre is utalt. Kérte, hogy az 1850–1867 közö i anyagokat 
a helyi gyülekezetek másolják le, továbbá küldjék be a lelkészi könyvtárakban 
lévő, ebből az időszakból származó könyvek bibliográfi ai adatait is. Ehhez a 
püspöki körlevélhez csatolták az Egyházunk missziói felelőssége című körlevelet. 
Ezt a  Danhauser László,  Fabiny Tibor és  Ferenczy Zoltán (1919–2010) lelkészek, 
valamint  Nádosy Ferenc orvos,  Szalay Károly és  Molnár Gyula világiak által 

 104  Túróczy Zoltán hatodik püspöki körlevele. 1957. június 13. EOL DEEK 23. d. I/539/1957. sz.
 105  Túróczy Zoltán hetedik püspöki körlevele. 1957. június 18. EOL EI 170. d. I/386/1957.
 106  Túróczy Zoltán nyolcadik püspöki körlevele. 1957. július 17. EOL EI 172. d. I/480/1957. sz.
 107  Túróczy Zoltán kilencedik püspöki körlevele. 1957. augusztus 17. EOL DEEK 24. d. I/669/1957. sz.
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vezete  Külmissziói Bizo ság küldte be a két püspöki hivatalba. Ebben tuda ák, 
hogy ötévi szünet után alakultak újra, és 1957. augusztus 20–22. közö  üléseztek 
először Fóton. A külmissziói körlevél a keresztyénség helyzetével foglalkozo  
a világvallások közö , továbbá felhívta a fi gyelmet a zsidó- és cigánymisszió 
fontosságára is.108 

Túróczy  Zoltán tizenegyedik – utolsó – püspöki körlevelelét a Finnország-
ból történő hazautazása után írta. Átadta a fi nnek testvéri köszöntését, és azt 
hangsúlyozta, hogy a kisebbségben élő magyar evangélikusság számára mek-
kora erőt jelente  mindig a fi nn evangélikusok bátorító szeretete. A körlevél 
az Északi Evangélikus Egyházkerületben megválaszto  LMK-tisztségviselők 
(ügyvezető elnök, titkár, gondnok) névsorát is közölte.109 

Közös püspöki körlevelek

Ordass és Túróczy két  közös püspöki körlevelet ado  ki, amelyekből az egyik 
1957. január 21-én – tehát még Túróczy  beiktatása elő  –, a másik ugyanazon 
év áprilisában került kiadásra. Az első témája az egyházkerületek arányosítá-
sának terve.110 Valószínű, hogy ez a körlevél általános csodálkozást válthato  
ki, mivel a fenti időszakban ez a probléma egyáltalán nem szerepelt a legfonto-
sabb feladatok közö . Így legfeljebb arról lehete  szó, hogy tájékoztatást adtak 
ezekről a kérdésekről. Azt leszögezték, hogy az 1952-es területrendezés – és 
annak eredménye, a kétkerületes megoldás – nem felelt meg „sem a történelmi 
alakulásnak, sem a célszerűségnek”. Helye e az egy-, három- és négypüspökös 
megoldásokat ismerte ék. 

A második körlevél azt közölte, hogy az evangélizációs munka koordinálására 
1957. április 24–26. közö  találkozóra kerül sor, amelynek egyetlen célja „az 
evangelizációs munka múltjának egészséges kiértékelése, a jelennek igen fontos 
feladatai és általában az evangelizáció felvetődő kérdéseinek alapos megbeszé-
lése”.111 A konferencia délelő jén az evangélizáció elmúlt tizenöt évét, a jelen 
feladatait, továbbá a gyülekezetébresztés és -építés feladatait beszélték meg. 
Délután pedig a szekuláris világban történő evangélizációról, annak személyi 
feltételeiről, továbbá a szolgálat szervezeti kérdéseiről ese  szó.

 108 A tizedik püspöki körlevél és a Külmissziói Bizo ság első üzenete. 1957. szeptember 14. EOL 
EI 172. d. 556/1957. sz.
 109  Túróczy Zoltán utolsó püspöki körlevele. 1957. november 8. EOL DEEK I. 848/1957. sz.
 110 Az első közös püspöki körlevél. PEEDEL 1957. II. 68/1957. sz.
 111 Részlet a második közös püspöki körlevél szövegéből. EOL DEEK 22. d. 410/1957. sz. 1. o. 

Ordass 06.indd   375Ordass 06.indd   375 2012.11.12.   12:04:392012.11.12.   12:04:39



376

A O–T         

Egyházkormányzás az Északi Evangélikus 
Egyházkerület egyházmegyéiben 

Túróczy Zoltán  püspöki szolgálatának újrakezdése után öt egyházmegyében 
(Hajdú-Szabolcs, Fejér-Komárom, Vas, Veszprém, Buda) tarto  LMK-k alkalmából 
úgyneveze  interpellációs napokat, ahol a lelkészek kérdeztek, a püspök válaszolt. 
A Győr-Soproni Egyházmegye állandó kapcsolatban volt a püspökével, így való-
színűleg o  más formában oldo ák meg a kérdést. A Borsod-Hevesi Egyházme-
gyében viszont az elhúzódó esperesválasztás okozo  problémákat, amelyre még 
visszatérünk. A Nógrádi Egyházmegyében szolgálatai során többször is eljuto .

Túróczy  egyházkerületének egyházmegyéiben a bekövetkeze  változások 
radikálisabb átalakulást hoztak, mint ahogyan az a Déli Egyházkerületben 
történt. Időben is gyorsabban mentek végbe a változások. Már az 1957. január 
19-ei körlevél közölte, hogy Hajdú-Szabolcsban megválaszto ák Megyer Lajost 
esperesnek. 1957. február 20-ára viszont már beikta ák a nógrádi esperest, Gartai 
Istvánt, akit még Túróczy  hivatalba lépése elő  választo ak meg. A Győr-Sop-
roni Egyházmegye újraválaszto a  Weltler Rezsőt, i  a felügyelő  Velsz Aladár 
le . A Veszprémi Egyházmegye újraválaszto a  Halász Bélát. A Fejér-Komáromi 
Egyházmegyében újraválaszto ák  Görög Tibort.

Három helyen viszont az  ÁEH-nak nem tetsző eredmény születe . A Budai 
Egyházmegyében pótszavazás után  Danhauser László le  az esperes  Várady 
Lajos helye . A Vasi Egyházmegyében ugyancsak pótszavazás eredményeként 
 Tekus O ót (1919–2008) választo ák esperesnek  Fülöp Dezső (1907–1972) helyé-
re. A Borsod-Hevesi Egyházmegyében pedig  Virág Gyula (1918–1992) helye  a 
gyülekezetek  Balikó Zoltánt választo ák meg. 

Az  ÁEH később az állam és egyház közö i tárgyalásokon különösen ennek 
a három esperesi helynek az elvesztését fájlalta.  Várady Lajos,  Virág Gyula és 
 Fülöp Dezső személye nagyon kedves volt az államnak: „Ennél a három sze-
mélynél nem látjuk még mindig megfelelően indokoltnak a változásokat. Annak 
idején is ebben a kérdésben vitatkoztunk, és úgy látjuk, hogy azóta sem vált 
megnyugtatóvá a helyzet”112 – jelente e ki  Horváth János. Az 1957. november 
25-ei tárgyaláson  Horváth ismét előhozta ezt a kérdést, ezú al Vas megyére 
korlátozva. Szerinte  Fülöp Dezső megválasztása azért nem történhete  meg, 
mert ő nem folytato  propagandát, meg volt nyugodva, hogy be fog futni. 
„Túróczy püspök  Úr is leveleze  ebben az ügyben.”113 Túróczy erre a  kijelen-
tésre a következőt mondta: „ Tekus ügyében nem leveleze , e ől távol tarto a 

 112 Állam–egyház közö i tárgyalások.  Horváth János felszólalása. 1957. november 15. MOL XIX-
A-21-a E. 5. d. 43. o. 
 113 Uo. 51–52. o. 
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magát. Egy esetben, akkor úgy lá a Elnök Úr, hogy igen közel áll a két párt, 
akkor Elnök Úr kérésére szólt Fülöp érdekében.” Végül mégis  Tekus futo  be. 
A tárgyalások ala  még egyszer előhozták ezt a kérdést. Azonban ekkor már 
úgy nyilatkoztak, hogy a megoldás az lenne, hogy kivárják a ciklus leteltét, és 
akkor majd változtatnak a dolgokon. Különösen idegesíte e az  ÁEH vezetőit 
az, hogy  Tekus O ó elérkeze nek lá a az időt a Vasi Misszió újraindítására, 
missziói egyházközség kialakítására, és ezen keresztül a lelki élet megújítására.

A legbotrányosabb helyzet Borsod-Hevesben alakult ki, ahol  Virág Gyula 
 Vető Lajos püspök buzdítására a kezdetektől fogva blokkolta mind a szabad 
választást, mind pedig magának Túróczy  Zoltánnak a munkáját arra való hi-
vatkozással, hogy püspöksége nem legitim.  Balikó Zoltán esperessé választását 
is felháborítónak találta, mert  Balikót alig egy évvel korábban felüggeszte ék 
állásából, és egy darabig fi zikai munkásként dolgozo .  Virág Gyula minden 
lehetséges módon gátolta a tisztújítást, ugyanakkor állandóan együ működési 
készségét hangozta a. Túróczy Zoltán  ekkor kész helyzet elé állíto a  Virág 
Gyulát. Közölte vele: annak ellenére, hogy  Virág nem hajlandó lemondani, ő 
június 4-én beiktatja hivatalába az új esperest.  Virág Gyula május 31-én tilta-
kozo  a terveze  beiktatás ellen, és azt törvénytelennek jelente e ki. Ennek 
ellenére a beiktatás megtörtént. Egyébként ő volt az egyetlen, akinek  ÁVH-s 
besúgói múltjáról Túróczy Zoltán  az ózdi munkástanácstól információt kért, 

1957. április 3., Budapest-Budahegyvidék –  Danhauser László esperes iktatásán
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azonban választ nem kapo . A megkereső levelet magának  Virág Gyulának 
címezte, és azt neki kelle  volna elvinni az o ani munkástanácshoz.114 

Összefoglalóan azt lehet mondani, hogy Túróczy  egyházkerületében az 
egyházmegyei szintű változtatások gyorsabban, ugyanakkor – a fenti három 
eset mia  – az állam számára nehezen elfogadhatóan történtek meg. 

Túróczy Zoltán  találkozásai a gyülekezetekkel

Túróczy Zoltán  első tapasztalatai – Ordassal ellentétben – a lelkészek felsza-
badult állapotáról, a jelen és jövő feladatai felé való fordulásukról szóltak. 1957. 
március 31-éig bezárólag végigprédikálta az egész budai egyházmegyét. Ezenkí-
vül a dél-szabolcsi egyházközségeket, Kisterenyét, Nyíregyházát látoga a meg, 
majd Győrben, Lajoskomáromban, Celldömölkön, Kemenesmihályfán, Nagy-
baráton és Pápán is szolgált. A későbbiekben prédikált Galgagután, Vanyarcon, 
Ősagárdon, Gyúrón, Tordason, Nagysimonyiban, Sitkén, ismét Győrben, Kis-
várdán, Nyíregyházán, Piliscsabán, Csillaghegyen, Fóton többször, Takácsiban, 
Gyenesdiáson, Lucfalván, Sámsonházán, Esztergomban, Miskolcon, Diósgyőr-
Vasgyárban, Sopronban, Felsőpetényben, Csornán, Nagygeresden. Sárszentlő-
rincen a  Szeniczei Bárány György-évfordulón – amikor Ordass Lajos Minne-
apolisban volt – szintén ő szolgált. Ezenkívül Salgótarjánban, Zagyvapálfán, 
Beleden, Arnóton, Körmenden, Őriszentpéteren, Őrimogyorósdon, Szombathe-
lyen, Szilsárkányban, Szil-Sopronnémetiben, Bőnyön, Győrszemerén, Legénden, 
Debrecenben, Monokon, Hernádbüdön, Bükön, Ostff yasszonyfán. 

Finnországi útja ala  huszonháromszor szolgált igehirdetésekkel, előadások-
kal, áhítatokkal Helsinkiben, Tamperében, Lapuában és más helyeken. Magyar-
országon többször tolmácsolta fi nn igehirdetők igehirdetéseit. Útja után beszélt a 
Magyar Rádió fi nn adásában is. Rádiós igehirdetéseket is tarto . 1956. december 
20-án rádiószózatot intéze  a világ lutheránus egyházaihoz német és angol 
nyelven. Igehirdetései jelentek meg az  Evangélikus Életben és a  Lelkipásztorban is. 

Amikor beindultak az evangélizációk, a különféle konferenciák, akkor eze-
ken is szakadatlanul szolgált. Az evangélikus egyházban az Ordass–Túróczy-
 korszakban összesen 46 konferenciát rendeztek 2 855 résztvevővel, és összesen 132 
napot ve ek igénybe ezek a rendezvények.115 A konferenciák típusukat tekintve 
lelkész-, papné-, evangélizációs, teológiai, asszony-, férfi -, leány-, fi ú-, családi, 

 114  Túróczy Zoltán levele  Virág Gyulának és az ózdi Munkástanácsnak. 1957. február 21. EOL 
ÉEEK 6. d. 752/1957. sz. A  Túróczy-féle levél száma: 96-12/1957., azt később helyezték az először 
említe  anyagba.
 115 A számadatok  Grnák Károly Feljegyzés a konferenciák megszervezéséről című jelentéséből 
valók. MOL XIX-A-21 a 7. d. 9-26-1958. 
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i úsági, hitmélyítő, külmissziói, iszákosmentő, azután különböző bizo sági 
(sajtó-, diakóniai, szórvány-, hitoktatói stb.) találkozók voltak. Kétszer is rendez-
tek konferenciát a teológusok számára. A laikusok közül az i úsági munkában 
 Koczor Miklós,  Kerekes Titusz,  Frenkl Róbert,  Müller Miklós,  Gadó Pál,  Széchey 
Béla,  Rókusfalvy Pál,  Szelényi Iván,  Csermely György és mások ve ek részt. 

Túróczy  leghíresebb evangélizációi közé tartozo  a Fóton tarto  lelkész evan-
gé lizáció, amelynek címe Jóel könyve nyomán: Sírjanak a papok! A papnéknak 
Rúth könyve alapján tarto  sorozata – Rúth könyve papné szemmel olvasva 
címmel – szintén a nagy hatású szolgálatai közé tartozo . Ezeket a soroza-
tokat többször is elmondta. Az Északi Evangélikus Egyházkerület Püspöki 
Hivatalában készíte  feljegyzés szerint Túróczy Zoltán  1956. november 3-ától 
kezdődöen 1957. december 4-éig bezárólag háromszázharminchat alkalommal 
végze  szolgálatot, tárgyalt, látogato , temete , mondo  köszöntéseket.116 

Ordasshoz hasonlóan ő is kiállt a gyülekezetek érdekei melle . Egyik je-
lentős ügye az ózdi iskolai vallásoktatás ügyében megfogalmazo  állásfogla-
lása. A dolog érdekességét fokozta, hogy i  egy olyan lelkész ügyében kelle  
eljárnia, aki a „leghaladóbb” papok közé tartozo , sőt esperes volt, Túróczyt 
illegitimnek tarto a, és  Vető Lajos volt püspök utasításait köve e.  Virág Gyula 
az Ordass–Túróczy-korszak  után esperesi címét visszakapta. A Túróczy-féle 
 közbenjárás idején Túróczy Zoltán  már püspöksége utolsó hónapjait élte. Még-
is intézkede  ebben az ügyben. Az történt, hogy nemcsak az evangélikusok, 
hanem a katolikus egyház is hátrányos helyzetbe került a hitoktatást illetően. 
Az iskolák új, bizonytalan beosztása mia  a gyermekeket nem tudták a szülők 
beíratni hi anra. Az állam azzal érvelt, hogy „csak beiratkozo  tanulók hi anra 
való jelentkezését van módjukban elfogadni”.117 Ebben a lehetetlen helyzetben 
fordult  Virág Gyula evangélikus lelkész a püspökhöz, hogy járjon közben az 
ÁEH- nál, hogy „ezek az önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került szülők 
is hozzájussanak ahhoz az állampolgári jogukhoz, amit a hi anbeíratásokra 
vonatkozó rendelet is biztosítani, és nem elzárni szándékozo ”.118 

Túróczy Zoltán  megkísérelte az ügyben az intézkedést, azzal érvelve, hogy 
a szülők önhibájukon kívül nem tudták a gyermekeiket hi anra beíratni. Azt 
javasolta, hogy a pótvizsgához hasonlóan írjanak ki a hitoktatással kapcsolato-
san hi an pótbeiratkozási napot. Azonban az ÁEH  nem fogadta el az érvelését, 
és abban az évben római katolikus és evangélikus gyermekek nagy számban 
maradtak ki a hi anórákról Ózdon. Mindez nem változtato  azon, hogy Túróczy 
 megpróbálta az államhatalmat jobb belátásra bírni. 

 116  Túróczy Zoltán szolgálatai. EOL ÉEEK 8. d. 1566/1957.
 117 Részletek  Virág Gyula ózdi lelkész leveléből, amely  Túróczy Zoltán püspöknek az 1957. július 17-én 
az  ÁEH-hoz intéze  levelében található. MOL XIX-A-21 b.  ÁEH, 10. d. ügyiratsz.: 8924/3/1957. 1. o. 
 118 Uo. 
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EGYHÁZ VISZONYA AZ ORDASS–
TÚRÓCZYKORSZAKBAN 

Általános megjegyzések

Mivel az állam és az evangélikus egyház közö i kapcsolatokat 1956 novemberé-
től 1958 júniusáig – vezető püspöki szolgálatából fakadóan – Ordass felügyelte, 
ezért ezen a ponton az ő tapasztalatait ismertetjük. Ordass számára az államhoz 
fűződő kapcsolatot az ÁEH- val és annak elnökével, illetve bizonyos állami 
feladatkört betöltő személyekkel való találkozások jelente ék. A kapcsolatok 
alakulását illetően utólag három egymástól jól elkülöníthető periódust külön-
böztete  meg. Az elsőt a „teljes szabadság”, a másodikat az „üres ígéretek” és 
a harmadikat a „nyílt támadás” időszakának nevezte.119

Ami az első periódust ille e, ez nagyon rövid időszaknak bizonyult, amely-
ben az egyházak vezetői és tagjai valóban teljesen szabadon intézkedhe ek: 
„A forradalom utáni első hetekben teljes szabadsággal intézkedtünk egyházi 
ügyekben. A külső körülmények támaszto ak ugyan nehézségeket, de az állam 
részéről senki bele nem szólt intézkedéseinkbe” – írta a püspök.120

Ezt az állítást egy másik dokumentum is alátámasztja, amely német nyelven 
születe  1956. november 16-án.121 Ezt az iratot Ordass a külöld tájékoztatására 
írta azzal a szándékkal, hogy „néhány szóval” leírja azt a helyzetet, amelyben az 
egyház az ado  pillanatban él. A későbbiek folyamán a szöveget angol nyelvre is 

 119 O 1987, 590–591., 605–615. o., 702. kk.
 120 Uo. 590–591. o.
 121 EOL DOLL 2. d. 7. boríték. Az irat „Go , der Herr der Allmacht sei ewig gelobt” szavakkal 
kezdődik.
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lefordíto ák, és így a németül nem tudók is olvasha ák.122 Az irat legfontosabb 
gondolatai a következők: „Lutheránus egyházunk elnyerte szabadságát. […] Az 
egyházi életet most semmi nem akadályozza. Az istentiszteleteket szabadon 
tartják. Sok év után most a kórházakba is bejárásunk van. […] A szabad vallások-
tatást mindenü  elkezdtük. […] Jogunk van a szabad szeretetszolgálat gyakorlá-
sára is.”123 A tájékoztató ezenkívül még négy fontos megállapítást tartalmaz. Az 
egyik az, hogy visszatekintve az addig eltelt rövid időszakra, „Istennek ad hálát 
ezért a csodáért”. Ordass számára a történelem olyan valóság volt, amelyben 
Isten abszolút úrsága és működése bizonyos eseményekben nyilvánvaló módon, 
más eseményekben rejte  módon fedezhető fel. A másik az, hogy ugyanabban 
a mondatban megemlékeze  az 1956 augusztusában Galyatetőn tarto   EVT KB 
üléséről. Az i  jelen lévő külöldi egyházi vezetők erőfeszítései is hozzájárultak 
a pozitív változásokhoz. „Hi estvéri segítségnek” nevezte az ő tevékenységüket. 
A harmadik dolog, amely i  szerepel, a nemzet helyzete. Erről azt mondta, hogy 
egyelőre „megfejthetetlen rejtvény” az, hogy mi fog történni országunkkal. 
Azzal is tisztában volt, hogy a bekövetkező esetleges változások az egyházi 
élet alakulását is befolyásolni fogják, talán negatív irányban. Azonban annak a 
véleményének ado  hangot, hogy a legrosszabb körülmények közö  is meg fog 
maradni az egyház pillanatnyilag meglévő szabadsága. „Azt gondoljuk, hogy 
az államhatalom a jelenlegi viszonyok közö  nem fogja provokálni az egyhá-
zat.”124 A negyedik, amit megemlíte , a szükségletek kérdése. I  az egyház és 
a nép szükségletei szorosan egybekapcsolódnak. Méghozzá abban a formában, 
hogy egyfelől „egyházi károkról” beszélt, amelyekről azt mondta, hogy ezek 
nem számo evőek, ugyanakkor hozzáteszi, hogy „éhínség és fagy fenyegeti 
népünket”. Élelmiszer- és ruhasegélyt kért, valamint kisebb pénzsegítséget. 
A legfőbb szempontnak azonban azt tarto a, hogy ezek a dolgok biztonság-
ban megérkezzenek az országba. Ha ez nem biztosítható, akkor készen állnak 
tovább tűrni és szenvedni. Az egyházi élet új felépítéséhez szükséges nagyobb 
segítség pillanatnyilag nem aktuális, erre a kérdésre később még vissza fog 
térni. A jelentés zárómondatai arra kérték a levél címze jeit, hogy hordozzák 
imádságukban „a keményen megpróbált egyházat, amely mégis éppen a kereszt 
ala  Isten sok meglepő csodáját élte át”.125 

 122 CAELCA NLC II/4 sz. 39. d. 9. sz. irat. Az angol nyelvű változat. 
 123 Ordass német nyelvű tájékoztató irata. 1956. november 11. EOL DOLL 2. d. 7. boríték. 
 124 Uo. 
 125 Ordass Lajos német nyelvű tájékoztató levele. 1956. november 11. EOL DOLL 2. d. 7. boríték. 
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Problémák a hitoktatás körül – az ifjúsági 
munka feléledése

Ami a kapcsola artás második szakaszát, az állami részről elhangzo  „üres 
ígéretek” korszakát ille e, Ordass ezen azt érte e, hogy az államhatalom a saját 
ígéreteit a hitoktatásra, általában az egyház szabad szolgálatára, de legfőkép-
pen a külöldről érkeze  segélyek behozatalára vonatkozóan nem tarto a be. 

A hitoktatást illetően az állam képviselői 1948-tól kezdődően nagyon sok-
szor változta ak a véleményükön. Az egyházakkal az egyezményeket azzal a 
feltétellel kötö ék meg, hogy az iskolák államosítása automatikusan magával 
hozza az állam megváltoztathatatlannak tarto  ígéretét a kötelező hitoktatás 
kérdésében. Ezt azonban alig egy évvel később az Elnöki Tanács az 1949. évi 5. 
számú törvényerejű rendelete megszünte e.126 A hitoktatás e ől az időpon ól 
kezdve fakultatívvá vált. „1950–52 folyamán több, adminisztratív részletszabá-
lyokat, megkötö ségeket tartalmazó hitoktatási rendelet születe , amelyeket 
csak leirat formájában közöltek az érinte ekkel.”127 Különféle tervezetek szü-
le ek ezekben az időkben, amelyek azonban nem a vallás szabad gyakorlását, 
hanem a vallás ellen meghirdete  ideológiai harcot próbálták segíteni. Ezek 
közé tartozo  például az, amely az elsőáldozás, bérmálás és konfi rmáció kér-
désében egy hónapos oktatást szerete  volna elérni, és az oktatást csak iskolai 
szünnapokon tarto a elképzelhetőnek.128 Az egyházak próbáltak védekezni. 
A katolikusok felvete ék a templomi hitoktatás lehetőségét, azonban Darvas 
József ezt lefújta, mondván, hogy ilyen még a  Horthy-korszakban sem volt.

Így az egyre nehezebbé váló körülmények közö  óriási örömöt jelente  az a 
rövid időszak, amelyben teljesen szabaddá vált a gyermekekkel való foglalkozás. 
Ezt a lehetőséget az 5/1957. O. K. és az 1/1957. I. 1. sz. utasítások biztosíto ák. 
Másokkal együ   Jóború Magda akkori oktatásügyi miniszterhelye es – Ordass 
egykori ellenfele – munkálta ki ezeket a könnyítéseket. Ezek lényege, hogy szü-
lői beleegyezésre bárki szabadon részt vehete  a hi anórákon. Ennek alapján 
írha a Ordass a külöldnek, hogy teljesen szabad az egyházi élet.

Ugyanezt erősíte e meg – egy bizonyos hozzáfűzéssel – egy másik, 
 Visser ’t Hoo  hoz, az  EVT főtitkárához intéze  levél is, amelyet egy falusi 
lelkész ju ato  ki az országból 1956. november 22-én. A levélben ez olvasható: 
„Behíva ak az iskolába, és felszólíto ak, hogy a vallásoktatást a tanterv ke-
retében és a rendes órák ala  tartsam meg. Eddig hetente két hi anórám volt, 
alig néhány gyermekkel, most napok óta heti tizennégy óra van ugyanabban az 

 126 B–G 2005, 895. o.
 127 K 2005, 46. o. 
 128 MOL XIX-A-21-e 4. d. Rendeletek, szabályzások az 1950–1986–89 címszó ala  találhatók. 
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iskolában. Természetesen nem tudjuk ezt mint eredményt örömmel üdvözölni, 
mert már tapasztalatból tudjuk, hogy ez puszta ügyeskedés, és amikor majd 
újból szilárdan ülnek a helyükön, és a nép szabadsága, az Oroszországtól való 
szabadság, a szabad választások és ezzel a valóban elnyomás nélküli élet nem 
lesz biztosítva, akkor újból visszatérnek a régi idők. Azonban sajátos módon 
minden eszközt igénybe vesznek, még ezt is, csak hogy a döntő kérdésekben 
ne kelljen engedni.”129 Mindössze pár hónapig tarto  végül a teljesen szabad 
iskolai hitoktatás. Ordass második püspöki körlevele azonban már a fenti ked-
vezmények megszűnését konstatálta, és helye ük az 1957. március 24-én kiado  
21/1957. számú kormányrendeletet ismerte e. I  már csak a tanévkezdéstől 
szabályszerűen beírato akra vonatkozo  a hitoktatás.130

Azonban az 1956. októberi események következményeként beindult az addig 
egyáltalán nem engedélyeze  ifjúsági munka, amely a konfi rmált fi atalokkal 
történő foglalkozást próbálta bevezetni és állandóvá tenni. Abban a pillanatban, 
amikor a hitoktatási munka elé akadályok gördültek, már fokozo abb módon 
folytatódo  az i úsággal való foglalkozás.131 A budapesti evangélikus gyüle-
kezetek lelkészeihez és i úságához szóló körlevelet  Koczor Miklós és  Muntag 
Andor írta alá 1956. december 30-án. Ordass 1957. január 15-én hagyta jóvá, és 
azt is odaírta a szöveg mellé: „Az i úsági munkáról szóló körlevélben foglalt 
kérdéseket a lelkészek és az i úság szeretetébe ajánlom.” 

A körlevél pontjai azt is muta ák, hogy milyen óvatosan jártak el megfo-
galmazóik. Nem akarták ugyanis az államhatalmat provokálni. Ezért az i ú-
sági munkát a gyülekezetben folyó tevékenység integráns részeként jelölték 
meg, ugyanakkor az egész országra kiterjedő módon kívánták megszervezni. 
A körlevél második pontjában összegezték az i úsági munka célját öt pontban: 
a) Középpontban „a Jézus Krisztusról szóló evangélium hirdetése áll”. b) Feladat: 
az i úsági szolgálatok, megmozdulások megszervezése (kirándulások, táborozá-
sok). c) Az i úság minden rétegét el akarják érni (egyetemisták, i úmunkások). 
d) Minden gyülekezetben szeretnének i úsági csoportokat szervezni (ahol még 
nincs, o  segítenek). Össze szeretnék hozni egymással a különböző csoporto-
kat, sőt nemzetközi egyházi szinteken is szeretnének kapcsolatokat kiépíteni 
( LVSZ,  EVT). e) A társadalom nyújto a lehetőségeket (sajtó, rádió) fel akarják 
használni a munkában.

A harmadik pontban az egész országot átkaroló i úsági munka megszer-
vezésének módjáról szóltak. Bizonyos autonómiát akartak megvalósítani, 

 129  Foltin Brúnó levele  Visser ’t Hoo   EVT-elnöknek. 1956. november 22. CAELCA ULCA 4/2. 
rész 66. d. 4. o. 
 130 B–G 2005, 977. o. 
 131 A budapesti evangélikus gyülekezetek lelkészeihez, i úságához szóló körlevél. PEEDEL 1957. 
II. Körlevelek 59/1957. sz. 1. o. 
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amennyiben a gyülekezet által megválaszto  i úsági vezető és a helyi lelkész 
együ működéseként képzelték el a dolgot. Az egyes csoportok azután kapcso-
latba léptek egymással is. Egyházmegyei, egyházkerületi és országos i úsági 
tanácsokban is gondolkodtak. Az ideiglenes vezetést  Muntag Andorra és  Koczor 
Miklósra bízták. „A gyülekezetekből összejö  fi atalok teljes bizalmukat fejezik 
ki egyházunk mai vezetői irányában, és felajánlják szolgálataikat az elő ünk 
álló munkához. Ugyanakkor kérjük püspökeinket és egyházi vezetőinket, hogy 
segítsék és támogassák munkánkat, és esetleges veszélyek esetén is az egyházi 
munka szerves részének tekintsék a Magyarországi Evangélikus Egyház i úsági 
munkáját” – állt a dokumentumban.132 

Az Ordass– Túróczy-korszakban  minőségi gyermek-, konfi rmációs és ifjúsági 
munkában gondolkodtak. Ennek megfelelően akartak a sajtóosztályon keresztül 
új konfi rmációs kátéra, hi ankönyvekre pályázatokat kiírni, majd az elkészült 
műveket megjelentetni. Ordass negyedik püspöki körlevelében 1957. augusztus 
15-i határidővel pályázatot írt ki új konfi rmációs káté elkészítésére. A kritériu-
mok közö  a biblikus, reformátori jelleg, megfelelő bibliai szimbólumok, ima- 
és énekanyaggal való elláto ság és magyar nyelvi szempontból kifogástalan 
stílus szerepelt. Esetleges külöldi irodalom beszerzését a Sajtóosztály ígéretére 
hivatkozva kívánták megoldani.133

Az egyház békeszolgálata 

Ordass  Horváth Jánosnak írt 1957. október 25-ei levelében kitért az evangélikus 
egyház békeszolgálatára is. Abból indult ki, hogy annak idején elvi tisztázást 
végeztek  Horváth Jánossal ezen a téren. Éppen a közelmúlt rossz tapasztalatai (a 
 Vető– Dezséry-vonal az  EVT 1948-as amszterdami határozatával ellentétben tel-
jesen a pax Sovietica álláspontjába helyezkede  bele) alapján Ordass és  Horváth 
kimondták azt, hogy ebben a tekintetben evangélikus részről mire lehet számítani. 
Arra, hogy nem „kényszerede en” – akár a pax Sovietica, akár a pax Americana 
egyoldalú túlhangsúlyozásával –, hanem evangélikus teológiai alapokról kiin-
dulva, a treuga Dei és a pax Christi szellemében fognak megszólalni. Azért, hogy 
az egész világ békéjét szolgálják, és az emberiség ne rohanjon a vesztébe. Ordass 
arra is emlékezte e  Horváth Jánost, hogy az ő helyeslésével egyezségre juto ak. 
Eszerint abban az esetben, ha az állam arra kívánná az evangélikus egyházat 
kényszeríteni, hogy meggyőződésével ellentétes módon vegyen részt a békeszol-

 132 Uo.
 133 EOL DEEK 541/1957. sz. 
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gálatban, akkor „önntartjuk magunknak azt a jogot, hogy szóban és írásban 
keresztyén egyházi meggyőződésünknek kifejezést adhassunk”.134

Ordass zárógondolatként még hozzáte e, hogy ezen a téren többször is meg-
történt, hogy akadályokba ütköztek nézeteik helyes kifejtése során.  Horváth 
János ezekhez az állításokhoz két megjegyzést fűzö . Egyfelől azt, hogy „Sajnos 
ez nem áll”. Ezzel arra célzo , hogy Ordass és köre nem azzal a buzgalommal 
vesz részt a békemozgalomban, ahogyan az államhatalom azt szeretné.  Horváth 
másik megjegyzése: „Aki segít, az bírálhat, annak lehetnek fenntartásai.”135

Exkurzus: A  Vető– Dezséry- és az Ordass–
Túróczy-korszak  összevetése a békeszolgálat 
szempontjából
Ha a két korszaknak akár a béke kérdésével, akár a  Hazafi as Népfron al kap-
csolatos evangélikus egyházi megnyilvánulásait összehasonlítjuk, akkor a 
legfőbb különbséget a következőben látjuk: a  Vető– Dezséry-korszakban nem volt 
teológiai alapvetés, hanem helye e a szocialista-kommunista berendezkedésű 
világ önmagáról vallo  nézeteit visszhangozták. Az egyház abban az időben 
elfogadta azt, hogy neki azon a tükröképen kell kritikátlanul tájékozódni, ame-
lyet a korabeli szocialista világ tarto  eléje. Szó sem volt az egyház egyszerre 
kritikus és szolidáris véleményéről az akkori világot illetően, sem pedig arról, 
hogy egyszerre kell sóvá és világossággá lenni.136 Az Ordass–Túróczy-vonal 
 ezzel szemben a lutheránus „két birodalomról” szóló tanítás szellemében akart 
a világnak üzenni.  Luther „két birodalom” vagy „ke ős kormányzás” neveken 
emlege  tanítása világ és egyház el- és nem szétválasztásában gondolkodo . 
Ennek teológiai alapja Isten mindkét szférában ado  abszolút úrsága, amely hol 
rejte en, hol láthatóan – a Deus absconditusnak és Deus revelatusnak megfele-
lően – jelenik meg. Isten törvénye mind a két területre érvényes, evangéliuma 
csak az egyházra. Bár a kérdéssel modern megközelítésben csak később kezdtek 
foglalkozni, a jó döntéshez szükséges Biblia, a hitvallási iratok és a későbbi 
korok megszólalásai bőven rendelkezésre álltak.137 

A  Vető– Dezséry-korszak szerint a „felszabadulás”, majd a kommunista ha-
talomátvétel meghozta az egyház számára a valódi és szerveze  egyház igazi 

 134 Ordass Lajos levele  Horváth Jánosnak,  Horváth János megjegyzéseivel. 1957. október 25. MOL 
XIX-A-21 a E-257-14-/1957. sz. 6. o. 
 135 Uo. 7. o. 
 136 Budapest 1984, 17. o. Josiah Kibira a „tükör” kérdéséhez. 
 137 D 1977. 
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megerősödését. Isten összetörte a jármot, amely ala  egyháza együ  élt a 
világgal. Szekularizált környezetbe helyeze  bennünket, amely nem vallja 
magát keresztyénnek, ám megőriz minket mint az ő népét. Nem vesz ki a vi-
lágból, de megőriz a gonosztól. „Belénk oltja [Isten] a remény és szolgálat, a 
szeretet és türelem lelkét, és ezerszer üleinkbe súgja, hogy ne tételezzünk fel 
túl sokat.”138  Dezséry és  Vető szerint ahhoz, hogy szolgálni tudjunk a világnak, 
„a tudományt és a Bibliát” – ebben a sorrendben – kell a kezünkben tartani. 
Szerintük az egyház a világot – a saját közelmúltjának bűnei mia  – csak di-
csérheti és kadáverengedelmességgel csak kiszolgálhatja. A kritikai elemnek 
csak a nyugati világ irányában van helye. 

Ez volt az a nem tisztázo  teológiai alapra épülő békefelfogás, amelynek 
bázisán részt ve ek a  Béke Világtanács, a hazai békemozgalmak és 1953. ok-
tóber végétől a  Hazafi as Népfront munkájában is. Ebből kiindulva támadták 
szüntelenül az  EVT-t és az  LVSZ-t is, azzal vádolva őket, hogy imperialista 
követeléseket szolgálnak ki. Ennek a békefelfogásnak a legfőbb kiszolgálója a 
két püspök melle  az akkoriban még teológiai oktatóként dolgozó  O lyk Ernő. 
Ugyanő volt az, aki a  Nagy Imre-korszakban is – amikor már maguk a szovjetek 
bátoríto ak arra, hogy ahol az emberek nem akarnak a téeszekben maradni, o  
nyugodtan szüntessék meg azokat, és kezdjenek önállóan gazdálkodni – még 
mindig a téeszek melle  kardoskodo  mint egyetlen lehetséges alternatíva 
melle . 1953-ban Budapesten tarto ák a  Béke Világtanács egyik ülését.139 Az 
egyik résztvevő, Hugo van  Dahlen a következőket mondta: „Ha jól meg akarjuk 
érteni korunk történelmi helyzetét, fejet kell hajtanunk a Szovjetunió 1917 óta 
következetesen folytato  békepolitikája elő . Különös elismeréssel kell rámu-
tatni a Szovjetunió társadalmi vívmányaira, az új szovjet emberre, az új szovjet 
erkölcsre, amely a Szovjetunióban minden embert áthat.”140 

Nem lehet csodálkozni azon, hogy ilyen körülmények közö  mind a pártál-
lam, mind annak az egyház felé meghosszabbíto  karja, az ÁEH  azt gondolta, 
hogy ez a hangnem egészen természetes. Amikor megjelent Ordass – és vele 
egy egészen más gondolkodás és szellemiség ezekben a kérdésekben –, akkor 
egyszerűen nem akarták tudomásul venni ezt a másik hangot.

Ordass nem zárkózo  el eleve a békegyűléseken és a  Hazafi as Népfront 
értekezletein való részvételtől. Azonban ő teljesen új hangot és új stílust ho-
zo  ebben a tekintetben. Az  Országos Béketanács felkérésére 1957. április 3-án 
ideiglenesen, június 9-én pedig véglegesen megalakult az  Országos Béketanács 
Evangélikus Egyházi Bizo sága. Ügyvivő lelkésze  Keken András le . 1958. 
január 3-án – tehát akkor, amikor már nagyon nehéz kérdésekben kelle  az 

 138  Dezséry in: Five Years 1950, 109. o. 
 139  O 1953. 
 140 Uo. 298–299. o. 
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ÁEH- val a megszakadt tárgyalások (Túróczy Zoltán  eltávolítása,  Vető Lajos, 
 Grünvalszky Károly visszahelyezése,  Grnák Károly miniszteri biztos kinevezése 
stb.) mia  szembesülni – sikeresnek nevezhető együ működésről szólt  Keken 
beszámolója. Azonban a siker kulcsát, ellentétben a  Vető– Dezséry-korszak 
gyakorlatával, éppen az alapos teológiai tisztázásban lá ák. Ehhez a teológiai 
tisztázáshoz a következő előadások próbáltak hozzájárulni:  Karner Károly: 
Az Istennel és emberekkel való békesség kérdése az Újszövetségben. Nagy Gyula 
(1918–): A béke mint szociáletikai probléma.  Hafenscher Károly: Az  EVT és  LVSZ 
szolgálata a békéért.141 

Ordass legjelentősebb szereplésére ezen a téren 1957. július 27-én került sor, 
amikor felszólalt a  Hazafi as Népfront országos elnökségének ülésén. Mon-
danivalóját az egyház embereként fejte e ki. „Magam az anyaszentegyház 
szolgálója vagyok. Szeretném hinni, hogy a  Hazafi as Népfront munkájában 
az anyaszentegyház szavának, szolgálatának helye van. Szeretnék bizakodás-
sal építeni arra, hogy ezt a munkát, amelyet mi az egyház részéről el tudunk 
végezni, a lelkek nevelése, hűségre irányítása tekintetében szívesen fogadják 
tőlünk, és szeretném kifejezésre ju atni azt a készséget, hogy amikor ez a cél 
áll elő ünk: boldog országot teremteni, akkor mi az anyaszentegyház leghűsé-
gesebb munkájával akarunk ennek a célnak a szolgálatában állni.”142 Ezekhez a 
szavakhoz azt fűzte hozzá, hogy Magyarország csak akkor maradhat meg, ha a 
legjobb emberei munkálkodnak jövőjéért, és ők, a legjobbak – üggetlenül a ól, 
hogy más a hivatásuk és az útjuk – együ  tudnak szolgálni. 

Ordassnak ezt a felszólalását  Münnich Ferenc rendkívül sértő stílusban uta-
síto a vissza. Ordass emia  is sokat gyötrődö  azon, hogy ilyen körülmények 
közö  van-e értelme ezekben a bizo ságokban részt venni. A püspök nem kí-
vánt részt vállalni olyan dolgokban, amelyekben őt nem mint az egyház saját 
küldetéssel felruházo  emberét fogadják, hanem idegen érdekek szószólójává 
próbálják tenni. E tapasztalatok alapján kérte  Horváth Jánost, hogy ha ő eljut-
na odáig, hogy ki kell lépnie ezekből a bizo ságokból, akkor ezt engedjék meg 
neki. Ordassnak ehhez a kéréséhez  Horváth János azt fűzte hozzá: „Így nem 
lehet beállítani!” „Nem kegyet gyakorol a kormánnyal, aki részt vesz a béke- és 
hazafi as mozgalomban. Ezt egyszer s mindenkorra tudomásul kell venni!”143

 141  Keken András ügyvivő jelentése az  Országos Béketanács Evangélikus Egyházi Bizo sága 
1957. évi munkájáról. 1957. január 3. EOL EI 174. d. 94/1958. sz.
 142 O 1982, 199–200. o. 
 143 Ordass Lajos levele  Horváth Jánosnak,  Horváth János megjegyzéseivel. MOL XIX-A-21 a E. 
257-14-/1957. sz.
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Az ebben a fejezetben közölt információk kizárólag saját kutatási eredményeken 
alapulnak, amelyeket a Magyarországi Evangélikus Egyházon belül működő 
 Tényfeltáró Bizo ság kutatásainak megkezdése elő  végeztem. Tudatosan 
nem használtam fel a bizo ság által kutato  anyagokat. A bizo ság tagjait – a 
korábbi kutatóktól eltérően – az  ÁBTL megfelelő szervei ma már segítik mun-
kájukban. Könyvemnek ez a fejezete mindössze azt kívánja érzékeltetni, hogy 
egyházon kívüli erők az egyházon belül lévő bizonyos körök felhasználásával 
hogyan próbálták befolyásolni az egyház saját munkáját és életét. Az „ügynök” 
kifejezés helye  szándékosan használom a „jelentéstevő” fogalmát. Könyvem 
főszereplőjéről, Ordass Lajosról az általam vizsgált időszakban lényegében nem 
készültek döntő fontosságú jelentések. Erre azért sem volt szükség, mert Ordass 
Lajosnak –  Túróczy Zoltántól és  Szabó Józse ől eltérően – nem volt kétféle 
véleménye. Róla mindenki tudta, hogy miről mit gondol.1

 1 Ezt a bizo ságot a Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Közgyűlése 2005. május 
20-án kelt, 5/2005-ös határozatával hozta létre. Lásd M 2005. A bizo ság tevékenységéhez 
köthető legújabb két munka: M 2010; F 2011.
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VÉLEMÉNYKÜLÖNBSÉGEK 
AZ EVANGÉLIKUS EGYHÁZON BELÜL

A Magyarországi Evangélikus Egyházban 1948 márciusáig – a lényeget ille-
tőn – nem adódtak alapvető véleménykülönbségek az evangélium hirdetése és 
az egyház autonómiája kérdéseiben. Ezt követően azonban három világosan 
megkülönböztethető, de végeredményben két tömbben felsorakozó álláspont 
kristályosodo  ki. Az egyik vonalhoz az Ordass Lajos püspök körül lévő csoport 
tagjai tartoztak, akik az evangélium hirdetéséről és az egyház autonómiájáról 
azt vallo ák, hogy a ke ő soha nem választható el egymástól. A másik vonalat 
a  Túróczy Zoltán és  Szabó József püspökök köré csoportosulók alko ák. Ők 
azt vallo ák, hogy az evangélium hirdetése érdekében bizonyos kérdésekben en-
gedni kell az autonómiakérdésben, engedni kell az államhatalom kívánságainak. 
(Például vezetők megválasztásában, intézmények és egyesületek feladásában, 
privilégiumokról és vagyonról történő lemondásban stb.) A harmadik vonal a 
magukat politikailag „haladónak” tekintőket tömöríte e. Ezek az eleinte szinte 
kizárólag világi, majd később hozzájuk csatlakozó klerikus elemek is azt vallot-
ták, amit  Bereczky Albert református püspök hirdete : az egyházak a múltbeli 
magatartásukkal eljátszo ák a társadalom bizalmát, ezért permanens bűnbánatot 
kell tartaniuk, nemcsak coram Deo, de coram hominibus is. Ebből fakadóan el kell 
fogadniuk azt a sorsot, amely nekik jut. Ezek az emberek természetesnek tarto ák 
mindazt a rosszat, amely az egyházban 1945 után bekövetkeze . A jövőt illetően 
programjukban verbálisan az evangéliumnak, de lényegében az államhatalomnak 
való engedelmesség szerepelt.2 

Számbelileg a kezdetekkor a legnagyobb csoportot a  Túróczy– Szabó-vonal 
alko a. Létszámát tekintve ezt köve e az Ordass-vonal, majd az úgyneveze  
haladók következtek. Ordass letartóztatása pillanatában, majd azt követően 
egészen 1952-ig a  Túróczy– Szabó-csoportosulás a „haladó” vonal szatellitága le , 
annak ellenére, hogy a lelkészek többsége világosan lá a a két csoport közö i 

 2 B 2006, 27–38., 46–61., 39–45., 62–75., 76–90. o.
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különbségeket. Pontosan ez az egyidejű együ lét és mégis „különállás” okozta 
azt a helyzetet, amelyben – Ordass és csoportja kiesése után – a  Túróczy– Szabó-
vonal a baloldali egyházi csoport szövetségeséből annak ellenfelévé, végül 
pedig – a baloldal interpretációja szerint – ellenségévé vált.

Így érthető, hogy az addig az Ordass-vonalat követendőnek tekintő belső 
egyházi elvárás hirtelen a  Túróczy– Szabó-vonalra összpontosult. Az történt 
ugyanis, hogy a  Vető– Dezséry-vonalnak egyszerűen nem sikerült az egyházat 
az államhatalom engedelmes eszközévé tennie. Ugyanakkor a  Túróczy– Szabó-
vonal egyre jobban lá a a különbségeket a saját felfogása és a  Vető– Dezséry-
vonal közö . A másik oldalon az Ordass-vonallal szemben saját útjának igazát 
bizonyítani akarva sem bizonyult mindig engedelmesnek a „haladó vonal” iránt.

A  Túróczy– Szabó-csoport tagjai közül az államhatalom számára a  Rákosi 
közbenjárására amnesztiát kapo   Túróczy Zoltán maradt a kiszámíthatatla-
nabb, egyházi szempontból viszont a döntőbb jelentőségű.3  Szabó József – mint 
már korábban említe ük – a II. világháború elő  az egyházi sajtóban megjelenő 
néhány – utólag teljes egészében megbélyegze  – írás szerzőjeként, továbbá 
a  Magyar Testvéri Közösség mozgalom szimpatizánsaként megjárta ugyan a 
Győrben lévő Andrássy úti  ÁVH-székház pincéjét, azonban nem sokkal azután 
püspökként tűnt fel. Kommunista oldalról állandóan hangsúlyozták az ő egy-
szerű származását, és lelkére kötö ék, hogy a nép hű fi a maradjon. A szó jó 
értelmében véve kétségkívül demokratikus és mélyen szociális gondolkodású 
személy volt. Emelle  kiváló teológus, népszerű igehirdető, akit képesnek tar-
to ak arra, hogy  Túróczyt és a saját vonalát el tudja vezetni, ugyanakkor pedig 
lojális maradjon az államhatalomhoz. Ke ejük közül azonban a vezérember 
egyházi szempontból mindvégig  Túróczy Zoltán maradt. Érthető hát, hogy az 
első megfi gyelőket az ő személye köré csoportosíto ák.

 3 O 1985, 268., 274., 277. o.; R 1992, 342. o. 
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JELENTÉSTEVŐK  TÚRÓCZY KÖRÜL 
1948–1956 KÖZÖTT

Névtelen jelentések

Az eddigi kutatásaimat követően rendelkezésemre álló adatok alapján azt le-
het mondani, hogy  Túróczy Zoltánról már 1948 áprilisától készültek névtelen 
jelentések. Akkoriban a püspökkari konferenciákon te  kijelentéseit közölték. 
Ebben az időben már – a korábbi időszaktól eltérően –  Reök Iván is rendszeres 
látogatója ezeknek a konferenciáknak, amelyek az iskolák államosítására törő 
államhatalom számára érdekesek lehe ek.  Túróczy egyik ilyen állítólagos 
megnyilatkozása a jelentés szerint: „…döntse el az egyház, hogy az evangélikus 
iskolák tanárai beléphetnek-e a Kommunista Pártba. Kiemelte [ Túróczy], hogy 
több tanárt belekényszerítenek a Kommunista Pártba, és szükségesnek látja ezt 
olyan módon elintézni, hogy az egyház részére kedvező legyen.”4 Egy másik név-
telen jelentésben  Túróczy és  Szabó József együ  szerepelnek: „Általános egyházi 
vélemény  Szabó József és  Túróczy Zoltán püspökökről, hogy ők elfogadják azt, 
hogy a felügyelőket el kell távolítani, azonban nem hajlandók ilyen irányban 
semmit sem tenni. Elvárják azt, hogy mások távolítsák el a felügyelőket, mert 
tisztában vannak azzal, hogy ők mindenképpen birtokon belül maradnak.”5 

 Túróczy Zoltán és  Szabó József helyzete Ordassék letartóztatása után külö-
nös módon megnehezült, méghozzá két okból. Az egyik okot a „haladó” erők 
szolgálta ák, midőn azt gondolták, hogy  Túróczy és  Szabó népszerűségét a saját 
népszerűségükké tudják tenni, őket pedig a baloldali erők egyházkormányzá-
sának engedelmes eszközeivé. Azonban a lelkészek többsége éppen az ellenke-
zőjét várta tőlük. Ehhez a két ellentétes – állami és belső egyházi – elváráshoz 

 4 1948. április 2-án készült jelentés. ÁBTL 3.1.5. O-9041  Túróczy Zoltán. 
 5 Uo. 1948. szeptember 4-én, tehát közvetlenül Ordass,  Vargha és   Radvánszky letartóztatása 
elő  készült jelentés. 
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csatlakozo  azután egy nagyon erős külöldről jövő nyomás, amelyet részben 
magyar származású, részben lutheránus há erű amerikai, skandináv, német 
és egyéb körök gyakoroltak. Ezek az emberek az egyház és Ordass személye 
melle i erőteljes kiállást követelték.

 Túróczy levelezésének fi gyelése 

Levéltári adatok bizonyítják, hogy 1948 októberében már fi gyelték  Túróczy 
Zoltán külöldi és belöldi levelezését. Leveleiről másolatok készültek. Az egyik 
ilyen levél  Brachna Gábortól érkeze  Clevelandből.  Brachna többek közö  ezt 
írta: „A hazai eseményeknek igen kellemetlen visszhangja támadt. Egyházaink 
[ti. a külöldön élő magyar egyházak] általános magatartása az, hogy a szovje el 
a békés megegyezést keresse a Nyugat. Ennek a vágynak nem kedveznek az 
utóbbi esetek.  Kossuth Lajost kivéve talán még senki sem hozta a magyarságot 
olyan közel és olyan széles körben az emberek szívéhez, mint Ordass püspök 
úr s most éppen az ő elítélésével szaggatják o hon a szimpátiának ezeket a 
szálait is. Igen-igen szerencsétlen politikai sakkhúzásnak tartja mindenki a 
magyarság szempontjából. Talán még egy nagylelkű gesztussal jóvátehetné a 
Köztársaság elnöke.”6 

Belső egyházi jelentések  Túróczy Zoltánról 

BUDAPESTRŐL ÉRKEZŐ JELENTÉSEK

„ Alíz”

A könyv egy másik pontján már említe ük a  Benczúr László környezetéhez, 
esetleg személyéhez köthető,  „Kajla” nevű jelentéstevőt. Rajta kívül egy  „Alíz” 
névvel elláto  személy ado  jelentéseket. Már  Kuthy Dezső püspök idejében 
is o  tartózkodo , információi egy részét tőle nyerte. Egyik fontos tudósítása 
szerint a protestáns egyházak által kibocsáto  békedeklarációt sem  Túróczy 
Zoltán, sem pedig  Szabó József nem akarta aláírni. „ Túróczy kereken kijelente e, 
hogy azért nem hajlandó aláírni a békedeklarációt, mert abban olyan kitételek 
vannak, amivel ő nem ért egyet, pl. a katolikus egyház ellen való kirohanás és 
az amerikai protestáns egyházak, azok vezetőinek kritizálása és támadása stb. 
Kijelente e továbbá azt, hogy ez teljesen pártok politikáját segíti elő [sic!], és ő 
már ezért az egy dologért sem hajlandó ilyesmit aláírni.”7 Ebben a jelentésben 

 6  Brachna Gábor levele Clevelandből  Túróczy Zoltánnak 1948. október 22-án. Uo. 
 7 Uo. 
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az is benne van, hogy  Szabó József,  Benkóczy Dániel szegedi lelkész és  Mády 
Zoltán hasonlóan gondolkodnak.8 „Alíz” személyének kilétére vonatkozólag 
biztosat nem lehet mondani. Ami bizonyos, az az, hogy a püspöki hivatalban 
dolgozó  Giczi Ferencné nevű munkatársnak már volt olyan egyházpolitikai 
priusza, amely őt esetleg hátrányos helyzetbe hozha a. A  Rákosi-titkárságra 
befutó jelentések szerint az államhatalom emberei ugyanis rájö ek arra, hogy 
 Vargha Sándor egyetemes főtitkár és  Vajta Vilmos rajta keresztül leveleztek, 
éspedig az államhatalom jövőbeni elképzeléseivel erősen ütköző módon.9 

GYŐRBŐL ÉRKEZŐ JELENTÉSEK 

1949. június 22-én Budapestről – az Andrássy út 60-ból, az  ÁVH székházából – 
a szombathelyi  ÁVH vezetőjének parancsba adták a következőket: „Felhívom, 
hogy  Túróczy Zoltán ev. püspök mellé sürgősen épüljön be. A beépülés eredmé-
nyét azonnal jelentse, a továbbiakban  Túróczy tevékenységéről Hatóságomnak 
folyamatosan kéthetenként tegyen jelentést.”10 Az ügy azonban 1949. augusztus 
22-éig elhúzódo , mivel nem találtak megfelelő személyeket, továbbá  Túróczy 
gyakori távollétei mia  csak olyanok jöhe ek számításba, akik egészen közeli 
kapcsolatban voltak vele. 

 Velsz Aladár és  Dorn Vilmos 

A két zsarolással jelentéstételre köteleze  személy  Velsz Aladár és  Dorn Vilmos 
le .11  Velsz Aladár megdolgozását  Orbán Miklós rendőrszázadosra bízták. Jelen-
téseinek fogadója pedig  Haranusz Elemér le .  Dorn Vilmos esetében a meggyő-
zést  Haranusz Elemér végezte, jelentéseit pedig  Sebestyén János rendőrhadnagy 
fogadta.   Kovács József szombathelyi rendőrszázados 1949. augusztus 22-én a győri 
 ÁVH-osztálynak engedélyezte a két személlyel történő foglalkozást, és azt kérte, 
hogy „azonnali hatállyal” kezdjenek jelententéseket adni. Két nappal később, 1949. 
augusztus 24-én Sz.  Kovács József rendőrszázados Győrből jelente e Szombat-
helynek a két személy „állítólagos bűnlajstromát”, amely alkalmassá te e őket a 
zsarolásra. A zsarolás alapja  Velsz Aladár esetében múltbeli politikai magatartása 
és állítólagos gazdasági visszaélései,  Dorn Vilmos esetében pedig állítólagos 
leventeoktató múltja, a „felszabadulást” illetően te  kijelentései, valamint az 

 8 PSZL 274. fond. 7. cs. 149. sz. irat.
 9  Giczi Ferencné akkori lakcíme Kispest, Pázmány u. 11. volt. 
 10 Budapest a szombathelyi  ÁVH-nak. 1949. június 22. ÁBTL 3.1.5. O-9041  Túróczy Zoltán. 
 11 Uo. 
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egyházi iskolák védelmében történő megszólalása voltak. Azt is elhatározták, 
hogy ezek az emberek nemcsak  Túróczy Zoltán, hanem  Veöreös Imre kijelentéseit 
is továbbítják majd. A két megzsarolt személy mindegyike saját néven szerepelt. 
A jelentések lényegében az azokat fogadó rendőrtisztek jelentései. 

E ől kezdve mentek a jelentések  Túróczy Zoltánról. Ezekben szerepelt pél-
dául, hogy nem írta alá a  Rajk László megbélyegzését követelő ívet teológiai 
okokból, ugyanakkor támoga a az ötéves tervet, valamint a békekölcsönt. 
Ezek a jelentések nagyon soványak voltak, ezért a fi gyelem a fóti alkalmak felé 
fordult. 1949. október 2. és 16. közö  öt konferenciát rendeztek Fóton: i úsági 
csendesnap, gyermek-bibliaköri vezetők oktatása, leánycsendesnap, fel nő -
evan gé li záció, valamint fi úcsendesnap. 

Közben érkeztek olyan hírek, amelyek szerint  Túróczy sérelmezte, hogy helyi 
szinteken lényegében ugyanúgy bánnak az egyezményeket megkötő egyhá-
zakkal, mint az azokat elutasítókkal. I  a katolikus egyházra célzo  a püspök. 
Kifogásolta, hogy szinte lehetetlen hi anórákat tartani, mert a pedagógusok 
elszabotálják azokat. Ezért evangélikus részről panaszt emeltek, amire rendel-
kezés születete , hogy csak a katolikus hi anórákat zavarják a továbbiakban, a 
„más vallásúakét” ne. Ami a békeharcot illeti,  Túróczy felszólíto a a lelkészeket, 
hogy imádkozzanak a békéért és a háború elkerüléséért. Ezek a jelentések nem 
tartalmaztak túlságosan sok kompromi áló elemet  Túróczyra nézve. Szinte úgy 
tűnt, mintha a jelentések készítői tudták volna, hogy mi tetszik az államnak, 
és abban a szellemben jelente ek.12 

Az államhatalom képviselőinek nem tetsze  ez a szűk perspektíva, ezért 1949. 
november végén elrendelték, hogy a püspöki körleveleket és egyéb intézkedése-
ket is jelentsék nekik. Azonban továbbra is  Túróczy politikai megbízhatóságáról 
futo ak be jelentések.  Túróczy Zoltán a pax Sovietica embereként jelent meg, 
aki a Szovjetuniót és annak politizálását nagyra értékeli. Olyan kijelentései 
bizonyítják ezt, mint: „…a SZU nagy előnyre te  szert, amit leginkább a kínai 
események és az a határozo  békeszeretet bizonyít, amely a különböző béke-
kongresszusokon megnyilvánul.”13 

1950 márciusában kezdődtek el azok a jelentések, amelyek  Túróczy igehirdető 
szolgálatáról szóltak. Ezekből az derült ki, hogy nagyon sikeres igehirdető, töme-
geket vonz. Ugyanebben az időben jelentik, hogy a nagy „böjti kampány”14 kicsit 
há érbe szoríto a az országos egyházi ügyekkel való foglalkozást.  Reök Iván 
egyetemes felügyelő azonban rajta tarto a a szemét a dolgokon. Nyilatkozo  

 12 Győr jelentése Szombathelynek. 1949. november 5. Uo. 
 13 Győr jelentése Szombathelynek. 1949. november 23. Uo.  Túróczy Zoltán püspök külpolitikai 
jellegű megnyilvánulásairól. 
 14 Győr jelentése Szombathelynek. 1950. március 17. Uo. A későbbiekben számadatokat közöltek a 
böjti sorozat sikeréről. Kiderült, hogy ezernél több ember ve  részt rajta, 30 százalékuk munkás. 
A résztvevők életkora 30-60 év volt. 
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az Ordass-ügyről. Azt mondta: „…az evangélikus egyház vezetőségének te el 
kell megmutatni, hogy a demokráciának feltétlen híve, és nem tűri meg esetle-
ges reakciós erők szervezkedését. Rövidesen el kell intézni az Ordass-kérdést, 
nem elégedhetünk meg azzal, hogy a civil bíróság Ordass püspököt elítélte, az 
egyházi bíróságnak is állást kell foglalni ebben a kérdésben, és természetesen az 
egyházi egyetemes törvényszék döntése nem helyezkedhetik szembe az állam 
döntésével, azzal annak konformisnak kell lenni. Ha nem ezt tenné, kimond-
hatatlan és beláthatatlan kár származnék abból az egyházra, és több lelkész és 
világi testvér látná annak káros következményeit.”15 

Ezek az adatok sem elégíte ék azonban ki az államhatalom képviselőinek 
kíváncsiságát, mert egy újabb – a békéről szóló,  Túróczyra nézve kedvező – 
jelentés után elrendelték, hogy a jövőben csak „terhelő adatokat” kérnek. 1950. 
május 25-étől kapták ezeket. A jelentéstevők hangsúlyozták, hogy  Túróczy 
Zoltán „elhajlo ” jobboldali irányba. Ennek világos jelei a következők: a katoli-
kusokhoz hasonlóan ő is keresi a tömegeket, a hitben való megmaradásra buzdít, 
és elkezde  barátkozni a katolikusokkal. „Erre jellemző példa, hogy Győrö  a 
közelmúltban meghalt  I zés Mihály lelkész temetésén  Túróczy olyan irányú 
akciót kezdeményeze  a katolikus egyház körében, hogy a temetésre [sic!] 
minél több katolikus pap jelenjen meg. Ezen kezdeményezés el is érte hatását, 
mert a győri püspök,  Papp Kálmán –  Szelestey Béla nádorvárosi plébánoson 
keresztül – igyekeze  odahatni, hogy minél több pap jelenjen meg a temetésen. 
Dr.  Szelestey szószékről hirde e ki híveinek, hogy aki csak teheti, menjen el 
I zés temetésére. Valóban sokan is voltak azon jelen.”16 

1950 júliusában már azt jelente ék  Túróczy Zoltánról, hogy nyíltan fellázadt a 
 Vető– Dezséry– Groó-vonal ellen, és hitvalló egyház megalapításán fáradozik. Bár 
még egy kicsit kifelé képmutatóskodik, befelé azonban szűk körben már nyíltan 
támadja az említe  személyeket. „Az evangélikus egyházon belül a kapcsolatot 
továbbra is tartani kell a régi vezetőkkel, azonban feltétlenül szakítani kell 
 Groóval,  Vetővel és  Dezséryvel”17 – hangozta a a jelentés írója szerint  Túróczy. 

A későbbiek során, egészen 1952-ben történő eltávolításáig már csak rosszat 
jelente ek róla. Nehezményezték a „konferenciázást”. Azt, hogy mindenféle 
foglalkozású egyént – ügyvédtől a halkereskedőig – be akar vonni ezekbe a 
munkákba, és nagy egyházi rendezvényekben gondolkodik. Az  Evangélikus 
Teológiai Akadémia Budapestre költöztetésének a nagy ellenfele, félti a baloldal 
befolyásától a teológusokat.18 

 15 Győr jelentése Szombathelynek. 1950. március 31. Uo. 
 16 Győr jelentése Szombathelynek. 1950. június 17. Uo. A jelentéstevők szerint ez a nagy barát-
kozás oda vezethet, hogy a két egyház egyesül, és akkor erősebbek lesznek. 
 17 Győr jelentése Szombathelynek  Túróczy Zoltán,  Veöreös Imre,  Nagy Gyula és  Kovács Géza 
találkozójáról. 1950. július 31. Uo. 
 18 Győr jelentése Szombathelynek. 1950. augusztus 10. Uo. 
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Ezek után újabb jelentéstevőket telepíte ek  Túróczy mellé, most már  „Laci”, 
 „Verebes” nevekkel. A püspökségből való eltávolítása után egészen a visszatéré-
séig folytatódnak a jelentések. 1956 augusztusában lezárták  Túróczy személyi 
dossziéját, mondván, hogy már nincs mit jelenteni, mert csak a családjának él. 
Mint pár hónap múlva kiderült, ebben súlyosan tévedtek. 

Általános jelentések 1956–58 közö  

BELSŐ EGYHÁZI JELENTÉSEK AZ EVANGÉLIKUS EGYHÁZ 
HELYZETÉRŐL 

A jelentéstevők első csoportjába azokat a személyeket soroltuk, akik 1948–56 
közö  magas egyházi pozíciót töltö ek be, majd az októberi eseményeket meg-
előzően vagy azok hatására lemondtak, és az egyházi élet más területein pró-
báltak újra érvényesülni. Ezek a személyek nem elégedtek meg új pozíciójukkal, 
hanem megpróbáltak ismét vezető állásokba visszakapaszkodni. 

„Haladó” lelkészek jelentései 

 Vető Lajos –   „Veres” 
A „haladó” lelkészek közé tartozo  a   „Veres” néven jelentő volt északi egy-
házkerületi püspök,  Vető Lajos. Az általunk vizsgált időszakban – 1956 és 1958 
júniusa közö  – 1957 januárjában adta le az első jelentését, 1958 márciusában 
pedig – már reaktivált püspökként – az utolsót.19 

Első jelentéseiben  „ Veres” törvénytelennek nyilváníto a  Túróczy Zoltán püs-
pökségét. Beszámolt arról is, hogy a papság baloldali szárnya megmozdult. Ezt 
bizonyítja két irat terjesztése is.  Vető Lajos valószínűleg a könyv más helyén 
már említe  Kis gyónótükör, illetve a  Fiatal Lelkészek Munkaközössége címen 
kibocsáto  iratokra gondolt. A második irat azt követelte, hogy Ordass nagyko-
alícióban kormányozzon a haladó baloldallal. Az  ÁEH-ról azt írta, hogy nagy 
a bűne, mert „az ellenforradalmi vezetőséget támogatja, a félreállíto  haladó 
papokkal pedig alig törődik valamit”.20 Az egyházi baloldal nem mer megmoz-
dulni. Ennek oka az, hogy az  ÁEH vezetője,  Horváth János 1956. október 22. óta 
nem találkozo   Vetővel.  Horváth vi e keresztül Ordass Lajos visszahozatalát. 

 19 ÁBTL 3.1.5. O-13599/1, 2. Evangélikus egyházi reakció. Azt, hogy a   „Veres” név  Vető Lajos 
személyét takarja,  Baji László – a jelentések fogadója – sugallja az 1957. augusztus 3-ai jelentéshez 
fűzö  megjegyzésében. 
 20   „Veres” jelentése. 1957. január 25. Uo. 2. o.
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 Péter János református püspökkel együ  ő agyalta ki az egész dolgot még 1956 
nyarán. Az evangélikus egyházban jelenleg „ellenforradalmi vezetőség” van. 
 Horváth a csehszlovákokat –  Hromádkát és  Chabadát! – is bizta a, hogy mű-
ködjenek együ  Ordass-sal. A változástól Ordass és követői azt remélték, hogy „a 
nyugati egyházak felé jó viszonyt lehet így létesíteni, és sok dollárt is behozni”.21 
A jelenlegi „fővezérek” – Ordass,  Túróczy,  Keken,  Kendeh – mind ültek, állíto a 
Veres, és most nekik van tekintélyük. Azok meg, akik „egy szót is szóltak a béke 
és a szocializmus vagy a termelőszövetkezetek melle , félre vannak állítva s 
meg vannak bélyegezve”.22  Vető arról is beszámolt, hogy a félreállíto ak vár-
nak és tömörülnek. Az elmúlt három hónapban   Grünvalszky kivételével nem 
is prédikálha ak. Államsegélyt ugyan kapnak, de nehéz a helyzetük.  Horváth 
János  ÁEH-elnöktől azt várnák, hogy amilyen gőzerővel dolgozo  Ordass és 
társai rehabilitálásáért, most a haladó papok rehabilitációjáért is ugyanúgy 
munkálkodjék. Ezek közül  O lyk és  Benczúr helyzete nagyon nehéz. A haladó 
oldal egyre idegesebb. Tagjai ezt élőszóban és írásban is kifejezik. Könyörögnek, 
hogy  Vető jöjjön vissza. Még  Dezséryt is sajnálják, „mert az új vezetőség ala  
fejetlenség és zűrzavar uralkodik”. Politikai nyilatkozatokat nem tesznek az új 
püspökök, ha igen, akkor támadják a volt baloldali vezetőséget („nem volt tiszta 
igehirdetés”, „bizalmi válság tört ki ellenük”). Ezt  Túróczy mondja.

Többen kérdezik, hogy  Vető miért nem vonja vissza a lemondását.  Vető szerint 
ez könnyű dolog lenne. Ki kell mondani, hogy fenyegetésre, életveszélyben mondo  
le. Akkor lenne ez jó, ha Ordasst rá lehetne venni, hogy  Mihályfi val – aki állítólag 
visszavonta a lemondását! – együ  mozdítsa elő  Vető visszatérését a püspöki székbe. 
Ezzel Ordass letenné a voksot a népi demokrácia melle . Ebben az esetben  Vetőt 
lehetne rehabilitálni az  LVSZ és az  EVT felé is. Így a nyugati médiában  Vetőről 
kénytelenek lennének megváltoztatni a véleményüket. Ezen a jelentésen a követ-
kező megjegyzés áll: „A jelentésből kivonatot készítünk, amit az  ÁEH elnökének 
tájékoztatásul megküldünk.”23 E ől az időszaktól kezdve  „ Veres” azon dolgozo , 
hogy saját magát visszasegítse a püspöki székbe. Amíg ez nem sikerült, addig 
havonta, kéthavonta tájékozta a a BM III/III-as osztályát arról, hogy mi folyik 
az evangélikus egyházban. Az ő interpretációja szerint alapvető bajok vannak az 
evangélikus egyházban, és bár az új vezetéshez húz a lelkészek nagyobb csoportja, 
a „haladók” szorgalmasan látogatják egymást, és igyekeznek felkészülni a jövőre.

 „ Veres” szerint a nyugati világszervezeteknek is óriási a felelőssége, mert ők 
készíte ék elő az ellenforradalmat. Most i  van Ordass és  Túróczy, rá kellene 
bírni őket, hogy „püspöki méltóságuk érdekében” mondják meg a népnek és 
a külöldnek is, hogy „szocialista államban élünk, s ennek megfelelően kell 

 21 Uo. 1. o. 
 22 Uo. 2. o. 
 23 Kézzel íro  megjegyzés   „Veres” 1957. január 25-i jelentésén. Uo. 2. o. 
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egyházi életünket is élnünk, mert nyilvánvalóan ez az Isten akarata”.24 A nem-
zetközi szervezeteket, különösen az  LVSZ-t illetően  „ Veres” azt mondta, hogy 
a nyári világgyűlésre, Minneapolisba még ki kell engedni Ordasst, mert ellen-
kező esetben 80 millió lutheránus fog kiabálni. Ha viszont Ordassék nem úgy 
viselkednek, ahogy várható, „…akkor feltétlenül gondoskodni kell leváltásukról 
s az októberi események során meneszte  vezetőség visszahelyezéséről. Egy 
kis időt azonban kell nekik adni ahhoz, hogy megmutassák, mit tudnak és mit 
akarnak. Idehaza és a külöldön egyaránt. Népi demokráciánk van olyan erős, 
hogy ezt a türelmi időt megadhatja nekik.”25 

Ezeket a jelentéseket olvasva a BM megfelelő osztálya egyre reálisabbnak 
lá a azok tartalmát, és kezdték elhinni, hogy az evangélikus egyházzal valóban 
„nagy baj” van.  „ Veres” azt is leírta, hogy a személycseréket  Túróczyval kell 
kezdeni, mert akkor  Vetőt azonnal vissza lehetne hozni.   Túróczynak magasabb 
nyugdíjat kell adni, és meghagyni győri lelkészi állásában. A jelentéseket kapo  
osztály elrendelte, hogy  Horváth János rendszeresen fogadja  „Verest” és segítse 
őt.  „ Veres” következő jelentéseiben már előkerült a hárompüspökös megoldás. 
 Péter János – aki  Vetővel szinte napi kapcsolatban volt – is azt mondta, hogy 
nem kell Ordassnak maradni, új emberekkel kell próbálkozni.26 Abban a pillanat-
ban, amikor visszakerült a püspökségébe,  „ Veres” – azaz  Vető – a jelentéseiben 
elkezdte a harcot a haladó papokért. Nekik – írta egyik alkalommal – nagyon 
nehéz a helyzetük, mert ismerik és elfogadták a marxizmus-leninizmust, és 
elmarado ságnak tartják, ami az egyházban folyik. Javaslata szerint el lehetne 
őket helyezni a  Hazafi as Népfrontban, és akkor egyháztól üggetlenül dolgoz-
nának, és nem kellene kényszerből egyházi munkát végezniük! 

1957 augusztusára már elkészült a terv, hogy mit kell tenni.  „ Veres” gyakori köz-
benjárására  Horváth János 1957. július 30-án végre fogadta  Grünvalszky Károly volt 
egyetemes főtitkárt. Megkérte, hogy készítsen egy tervezetet, amelyben javaslatokat 
tesz arra vonatkozólag, hogyan alakuljon a jövőben a pártállam evangélikus egyház 
iránti magatartása.27  Grünvalszky szintén elpanaszolta, hogy milyen rossz soruk 
van „a haladó” papoknak.  Horváth megígérte, hogy valamit tesznek érdekükben.

  „Karcsi”
A következő személy, aki jelentéseket írt, a   „Karcsi” nevet használta.28 Az álta-
lunk vizsgált anyagok tanúsága szerint 1957 végén kezde  el jelenteni, egészen 
pontosan 1957. december 27-én. Ekkorra már az evangélikus egyházban minisz-

 24  „Veres” jelentése. 1957. február 11. Uo. 3. o. 
 25 Uo. 4. o. 
 26  „Veres” jelentése. 1958. március 18. Uo. 2. o. 
 27  „Veres” jelentése. 1957. augusztus 3. Uo. 
 28 A  „Karcsi”-jelentéseket lásd: ÁBTL 3.1.5. 0-12 599/1.2. Evangélikus egyházi reakció.
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teri biztos működö   Grnák Károly személyében.   „Karcsi” és  „Veres” egyaránt 
 Baji Lászlónak jelente . Az illető azonosítására vonatkozóan nem találtunk 
használható utalást. Jelentései alapján annyi bizonyosra vehető, hogy teljes 
mértékben a baloldali elköteleze ségű egyházi személyek közé tartozo .

  „Karcsi” szerint az állam és az evangélikus egyház közö i tárgyalások azért 
fenekle ek meg, mert Ordass nem érte e meg, hogy neki csak a „haladó ol-
dallal” nagykoalícióban – tehát nem csupán az ébredés embereivel! – lehet 
maradása. A megegyezés azért nem sikerült, mert Ordasst nem hozták össze 
megfelelően a  Szabó– Veöreös-csopor al, amelynek tagjai  Túróczy várható 
sorsa mia  elbizonytalanodtak.  Szabó nagyon hibás, mert „…azért került be a 
tárgyalók közé, hogy segítsen az egyházi bizo ság meggyőzésében. Ehelye  ő is 
az egyházi bizo sághoz csapódo , s bűnrészes a tárgyalások megszakadásában. 
[…] egészen december 15-ig ő az egyházi bizo sággal tarto .”29  Szabó Józsefről 
és társairól nagyon lesújtó véleményt fogalmazo  meg  „ Karcsi”: „Íme, annyi 
kedvezmény, ígéret, annyi megbeszélés után sem juto  el még oda [ Szabó], 
hogy a baloldaliak tervezetében kifejte  elvi kérdéssel, az elkövete  törvény-
telenségek kiküszöbölésével nyíltan egyet tudna érteni, s ezért velük vállvetve 
kész volna küzdeni. Az egész általa és  Veöreös Imre által vezete  csoport azt 
a benyomást kelti, hogy boldogan elfogadnak minden nekik felkínált állást: 
püspökséget [ Szabó Józse], kőbányai lelkészséget és az  Evangélikus Élet felelős 
szerkesztőségét [ Veöreös Imre], püspökhelye ességet, fasori lelkészséget [ Koren 
Emil] stb.; de az ún. baloldallal nyíltan összefogni és az egyházi problémát gyö-
kerében, a törvénytelenségek vonalán megfogni nem tudják még.”30  Baji László 
a következő megjegyzést fűzte  „ Karcsi” jelentéséhez: „A tárgyalásokat mi is 
szorgalmaztuk abból a célból, hogy néhány ügynökünket visszahelyezzük olyan 
kulcspozícióba, ahonnan befolyásuk lehet az egyház politikai irányításában és 
Ordassék tevékenységének ellenőrzésében. Ezt az eredményt elértük, s jelenleg 
két ügynökünk jelentős tisztséghez jut.”31 A „haladó” lelkészek csoportjába 
tartozo  még  Pálfy Miklós, az  Evangélikus Teológiai Akadémia volt dékánja, 
akinek lakásában különleges, titkos telefonvonal volt beszerelve. Rajta kívül 
 Rédey Pálnak is hasonló telefonvonala volt. Amikor Ordass visszatért az egyházi 
közéletbe, akkor a Józsefvárosi Távbeszélő Központ tőle kérdezte meg, hogy 
továbbra is titkos vonalként kezeljék-e ezeket a vonalakat, amelyek Evangélikus 
Egyház néven futnak. Ordass azt mondta, hogy ne.32 Ugyanebbe a kategóriába 
tartozo   O lyk Ernő, aki  „Szamosi” néven készíte  jelentéseket. Az általam 

 29  „Karcsi” jelentése. 1957. december 27. ÁBTL 3.1.5. O-13599/1, 2. Evangélikus egyházi reakció. 
 30 Uo. 
 31  Baji László megjegyzése  „Karcsi” 1957. december 27-i jelentéséhez. ÁBTL 3.1.5. O-13599/1, 2. 
Evangélikus egyházi reakció. 2. o. 
 32 EOL DEEK I. 23. d. 583/1957. Ordass mindkét esetben a titkosítás feloldását és a vonalak nyíl á 
tételét javasolta. 
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vizsgált időszakban azonban  Keken András felügyeletén kívül más szerepe 
nem volt. A  Káldy-korszaktól jelente , akkor nagyon aktívan, azt megelőzően 
valószínűleg másokon keresztül, illetve verbális módon tarto  kapcsolatokat. 

A megzsarolt lelkészek jelentései

 Várady Lajos –       „Papp István”
A Történeti Hivatalban megmaradt anyagok tanúságtétele szerint az erről az 
időszakról szóló legtöbb jelentést – húsznál többet! –  Várady Lajos budavári 
lelkész adta le      „Papp István” fedőnéven. Azt, hogy a      „Papp István” név  Váradyt 
takarja,  Baji László egyik megjegyzése sugallja, amelyet a jelentéstevő 1958. 
március 31-én leado  és április 7-én legépelt információihoz fűzö : „Úgy érzem, 
 Várady nagyon szeret utazgatni.” A másik oldalon: „Szerintem kiutazásához 
ennél jobb indoklást is ki tudunk találni. Nem könnyen veszik azt be, hogy egy 
pap kiutazzon nyugatra azért, hogy a dán királynak egy képet ajándékozzon.” 
 „»Pap Istvánnak« meg kell beszélni az ügyet egy másik elvtárssal, és azután el 
kelle  készítenie a tervet.”33

A Politikatörténeti és Szakszervezeti Levéltárban róla megmaradt anyag 
azonban azt mutatja, hogy ő az 1957–58-as jelentései idején az előzőleg meg-
zsarolt jelentéstevők közé tartozo . 

Korábban ugyanis róla készültek jelentések. Az elsőt 1947. március 23-án 
adták le.  Várady akkor még csepeli lelkész volt. A jelentő személy leírta, hogy 
ugyanazon a napon a 9 órai istentisztelet után  Várady felkérte a jelenlévőket, 
„hogy mindenki írja alá a fakultatív hitoktatás rendelet ellen a nyilatkozatot”. 
Majd azt fejtege e, hogy mi lenne az országgal, ha „betiltanák a vallást, és hit 
nélkül, szeretet nélkül élnének az emberek”.34 Ugyanaznap délután 5 órakor 
hangversenyt tarto ak a csepeli templomban. Ennek szünetében  Várady La-
jos előadást tarto  Marxizmus és keresztyénség címmel. Azt mondta, hogy az 
anyagelvűség is csak egy nézet a sok közül, és alig van igazi marxista. A ma-
terializmusról azt is kijelente e, hogy azzal nem lehet messzire jutni. Akik ezt 
a felfogást képviselik, nem fognak új világot alkotni. Ha Istennél nagyobbak 
akarnak lenni, akkor eltévednek. Örök kísértés, hogy az ember Isten ölé akar 
helyezkedni. „A marxisták [19]19-ben kezdtek csiszolódni” – jelente e ki. Majd 
a jelenlévők újból tiltakoztak a fakultatív hitoktatás terve ellen, és mindenki 
aláírta az erre vonatkozó nyilatkozatot. Megjegyzés: „Az arcjáték, a mozdulat 

 33  Baji László megjegyzése     „Papp István” 1958. április 7-én leírt jelentéséhez. ÁBTL 3.1.5. 
O-13599/1, 2. Evangélikus egyházi reakció. 
 34 Jelentés  Várady Lajos csepeli lelkészről. PSZL 274. fond, 7. állag, 246. cs. Az egyházak tevé-
kenységére, rendezvényeire, egyházi személyekre vonatkozó jelentések, információk. 125. o. 
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[ Váradyé], mindig le lehete  olvasni, hogy mennyire gyűlöli a mai helyzetet, és 
kihangsúlyozta, hogy a tudósok nem helyeslik ezt a rendszert, és nem haladnak 
a pedagógusok a munkásokkal. Vagyis a demokráciával. 19-re is visszatérve azt 
mondta, csak azért volt forradalom, mert éheze  a nép, és nem azért, mintha ez 
a marxizmus olyan nagy valami lenne. A kivizsgálását kérem minél előbb!”35 

 Váradyról a következő jelentés  Keken András személyi dossziéjában található: 
1947. december 6-án azt állíto ák róla, hogy jobboldali elköteleze ségű, mert a 
nyilaskeresztes párt tagja volt. De erről nem csatoltak semmiféle bizonyítékot. 
Ugyani  azt írták róla, hogy megvédte  Kekent, és az ő támogatásának volt 
köszönhető, hogy megválaszto ák a Pesti Egyházmegye lelkészegyesülete 
elnökének.36 Azt is hozzáte ék, hogy jelenleg  Várady ellen eljárás folyik. 

A fentiek mia  került a volt csepeli lelkész az államhatalom érdeklődési körébe. 
A későbbi pályája úgy alakult, hogy csepeli lelkészből Budavárra került, majd 
esperes le . Ezt követően éppen az Ordass– Túróczy-korszakban tört meg rövid 
időre esperesi pályája, végül a  Káldy-korszakban  Koren Emil válto a őt az esperesi 
tisztségben.  Várady élete végéig lelkész maradt.  Káldy Zoltánnal jelentős összeüt-
közései voltak, a legutolsó éppen a halála elő i napon történt. Pályája világosan 
mutatja a pártállam politikai elitjével kötö  megegyezés jeleit, ennek előnyeit és 
korlátait. Az előny az volt, hogy az úgyneveze   Káldy-korszakban is viszonylag 
nagy önállóság jellemezte a tevékenységét, beleértve a sok külöldi utat. Dániai, 
németországi, valamint jelentős francia kapcsolatokkal rendelkeze . A hátrány az 
volt, hogy megbízói nem tudták vagy nem is akarták megvédeni  Káldy Zoltántól. 
Mindez azt mutatja, hogy végeredményben haláláig azon az úton kelle  maradnia, 
amelyet mások jelöltek ki a számára, és neki ezt el kelle  fogadnia. A Történeti 
Hivatalban megmaradt írásbeli anyagok 1957. november elejétől azt mutatják, 
hogy minden fontosabb eseményről tájékozta a megbízóit. Ez a korszak kardinális 
jelentőségű, mégpedig azért, mert ebben a szakaszban történt meg  Túróczy Zoltán 
leváltása, majd ezt követően 1958 júniusában Ordass Lajos második eltávolítása is.

 Várady az általunk tanulmányozo  első jelentésében, 1957. november 5-én a 
 Grünvalszky Károly által az  ÁEH kérésére kidolgozo  tervezetről írt. Erre a terve-
zetre később még visszatérünk. A jelentésben megemlíte e, hogy ezt a tervezetet 
az  ÁEH Ordass püspöknek is a tudomására hozta, ám hozzáte e: „A változások 
keresztülvitele igen nagy nehézségeket okozhat.”37  Várady legfontosabb beszél-
getőpartnerei ebben az időben  Túróczy Zoltán és  Szabó József püspökök voltak. 

 Túróczy Zoltánnal kapcsolatban két személyes beszélgetés leírása és több róla 

 35 Uo.
 36 ÁBTL III/3-c osztály „V” – 60607.  Keken András vizsgálati dossziéja. Ebben az 1947. március 
30-án készült kihallgatási jegyzőkönyvben  Várady Lajost  Keken András a baráti köréhez tartozó 
személyként írja le. 
 37     „Papp István” jelentése. 1957. november 5. ÁBTL 3.1.5. O-13599/1, 2. Evangélikus egyházi 
reakció. 1. o. 
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szóló híradása rendkívül fontos. A személyes beszélgetések egyike még az  ÁEH-
val 1957. november 12. és 26. közö  történt tárgyalások elő , 1957. november 7-én 
zajlo  le. A másik beszélgetésre viszont közvetlenül  Túróczy eltávolítása elő , de-
cember elején került sor, amikor már biztossá vált a püspök menesztésének ténye. 

Az első beszélgetésben  Várady rákérdeze  arra, hogy  Túróczy Zoltán nem 
megy-e nyugdíjba.  Túróczy erre azt válaszolta, hogy „ezt a hírt azok terjesztik, 
akikre vonatkozik, hogy »éhes disznó makkal álmodik«”.  Túróczy hozzáte e, 
hogy amennyiben nyugdíjba kíván menni, akkor ezt „Ordass püspökkel és  Mády 
Zoltán egyházkerületi felügyelővel való előzetes tárgyalás alapján teszi meg”.38 
A beszélgetés további részében arról is szó ese , hogy Ordassnak a minneapolisi 
világgyűlésre történő elutazása elő  tudtára adták, hogy az  ÁEH személyi 
változásokat tervez. „Azt tudja [ Túróczy], hogy az  ÁEH szeretné  Vető püspök 
tekintélyét helyreállítani. Ezt megte e egyrészt azzal, hogy teológiai tanárrá 
válasz a a, majd hozzájárult, hogy Halléban tartson előadásokat. Lehetséges, 
hogy az  ÁEH még többet akar azzal, hogy aktív püspök lehessen, de ez eléggé 
komplikált kérdés.”39 A beszélgetés záró részében arról ese  szó, hogy  Túróczy 
készen állna távozni, de csak azzal a feltétellel, hogy az egyházkerület szabadon 
választhat püspököt.  Baji László ennek a jelentésnek a hátuljára a következő 
mondatot írta: „Ordass püspök és a hozzá tartozó csoport nem akar tudomást 
venni [sic!]: Tiltakoznak minden személyi változás ellen.”

Ami a második személyes beszélgetést illeti, ez olyan időszakban történt, 
amikor  Túróczy Zoltánt már kész tények elé állíto ák, és csak a hivatalos pa-
pír hiányzo  arról, hogy az állam  Vető Lajost tekinti a törvényes püspöknek. 
Ebben a beszélgetésben az szerepelt, hogy  Túróczy már nagyon keveset szól 
hozzá belső egyházi ügyekhez, és ennek okát a következőkben jelölte meg: „Ti 
engem úgy kezeltek – mondta  Túróczy  [„Papp Istvánnak”] –, […] mint elinté-
ze  embert. Ezért nem szólok bele a kérdésekbe, mert nem akarom azt, hogy 
olyan esetleges javaslatot fogadtassak el, amelynek én nem látom kárát mint 
nyugdíjas, de az utódom annál inkább.”40 

A kialakult helyzetben még az egyébként egyáltalán nem szívbajos  Grnák 
Károly is szinte mentegetőzö  amia , hogy  Túróczy áldoza á le .  Túróczy vi-
szont azt gondolta, hogy ez nem „kontra  Túróczy”, hanem „pro  Vető” ügy. Lelkészi 
becsületébe vág, ha az államhatalom azt hangoztatja, hogy az ő püspöksége nem 
legitim. A maga részéről azt mondja, hogy a tárgyalásokat folytatni kell, éspedig 
ezú al szélesebb egyházi keretben. Ez azért is jó lenne, jegyezte meg  Túróczy, 
mert akkor esetleg „elkerülhető az a vélekedés, hogy  Pálfy,  Mekis és  Grünvalszky 
kizárólag az állam oldalán állanak”.  Baji Lászlónak annyira megtetsze   Túróczy 

 38    „Papp István” jelentése. 1957. november 7. Uo. 1. o. 
 39 Uo. 
 40    „Papp István” jelentése. 1957. december 3. Uo. 1. o. 
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érvelése, hogy a következőt írta rá a jelentés hátuljára: „ Túróczy püspök maga-
tartása a tárgyalásokon lojálisabb volt, mint Ordass püspöké. Ezt tükrözi a tár-
gyalásokról alkoto  véleménye is.  Túróczy inkább hajlik a békés megoldás felé.”41

A következő időszakban a  Túróczyról szóló jelentésekben vissza-vissza-
térő motívum, hogy az államhatalom nagyon sajnálja, hogy a rugalmasabb 
 Túróczyval szemben kelle  erőszakos módon eljárnia. Ez volt a témája a  Szabó 
József püspökkel folytato  első beszélgetésnek is.  Szabó József 1957. december 
8-án előadást tarto  Budavárban, azután elmondta a maga meglátásait az 
egyházi helyzetről.42  Szabó kijelente e, hogy  Vető helyzetét nagyon meg fogja 
nehezíteni, hogy  Túróczy „hol estén keresztül” jön vissza. Szerinte így nem 
lenne szabad püspököt eltávolítani. 

A volt dunáninneni püspök azt is elmondta, hogy másnap  Mihályfi hoz megy, és 
közölni fogja vele, hogy nem helyes, amit  Túróczyval te ek. Hozzáte e: „ Mihályfi t 
el kell ismerni törvényes egyetemes felügyelőnek. Ebben a kérdésben mindig nyílt 
volt az álláspontja  [Szabó Józsefnek], és nehezményezte is Ordass magatartását.”43 
A beszélgetésnek ezen a pontján  Várady felvete e, hogy Jan  Chabada (1915–1970) 
egyetemes püspöki állásához hasonlóan kellene intézni a dolgot.  Vető lenne az 
egyetemes püspök, Ordass és  Szabó a kerületekkel bíró püspökök.  Szabó Józsefnek 
ez nagyon tetsze , és azt mondta, hogy erről beszél  Mihályfi val. A beszélgetés 
záró részében a törvényesség kérdése vetődö  fel az 1957. február 6-án tarto  
közgyűlés kapcsán.  Szabó véleménye szerint hogyha az állam következetes akarna 
maradni, akkor kiállna a törvényesség melle . Ebben az esetben azonban ki kell 
mondania, hogy „  Mihályfi  és  Darvas távollétében minden törvénytelen volt”.

1957 decemberétől kezdve egészen 1958 júniusáig folytak az evangélikus 
egyházban a helyzetelemzések, és próbáltak megoldást találni.  „Papp   István” 
minden további jelentése az államhatalom informálását szolgálta ebben a két 
kérdésben. Állami részről hamar túlte ék magukat a  Túróczyval történteken, 
és semmiféle elégtételt nem kívántak neki nyújtani. Nekik az volt a lényeg, 
hogy  Vetőt visszahelyezték posztjára, és ő most már belülről segíti a pártállam 
törekvéseit.  „Papp   István” megpróbált  Vető Lajossal is beszélni  Túróczy hely-
zetéről. Arra kérte, engedjék meg, hogy  Túróczyt meghívhassák a budavári 
gyülekezetbe prédikálni, és adják ki egy prédikációs kötetét is.44 Elmesélte 
 Vetőnek, hogy  Grnákkal is tárgyalt erről, ő azonban mereven elzárkózo  a 
 Túróczy-prédikációk megjelentetésétől. Helye e azt javasolta, hogy  Túróczy 
tegyen nyilatkozatot  Vető melle . „Papp   István” megvédte  Túróczyt: „…ha va-
lakit úgy bocsátanak el, mint  Túróczyt, akkor nem lehet kívánni tőle, hogy még 

 41  Baji László megjegyzése  Várady 1957. december 3-ai jelentésén. Uo. 2. o.
 42   „Papp István” jelentése a  Szabó Józseff el folytato  beszélgetésről. 1957. december 9. Uo. 1. o. 
 43 Uo. 2. o. 
 44   „Papp István” jelentése a  Vető Lajossal történt beszélgetésről. 1958. március 11. Uo. 2. o. 
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tapsoljon is hozzá, és meg kellene szüntetni vele szemben ezt az »adok-kapok« 
felfogást. Ordasst ma nagy tömegek hallgatják Budapesten, ha azonban  Túróczy 
is prédikál, ezekre a tömegekre ő legalább olyan nagy hatást fog gyakorolni, 
de legalábbis elvon tőle.”45 A másik ok  Várady szerint, amiért jó lenne  Túróczyt 
„prédikáltatni”, az, hogy Budavárban a  Sréter-féle vonal akkor nyugton marad-
na, és legalább ők nem szakadnának ki az evangélikus egyházból.46

A  Vetővel folytato  beszélgetésről szóló jelentés végére Baji  László a követ-
kező szöveget írta oda: „Igaz az, hogy  Túróczy püspök távozása a  Sréter-féle 
csoportot erősíte e, s az egyház bomlasztása szempontjából ez részünkről nem 
nagy baj.”47 Baji  szerint jó lenne, ha  Vető Lajos kapna egy kis támogatást. „ Vető 
ugyanis minden tekintetben az állam érdekeit tartja szem elő , jól irányítható, s 
így sok tekintetben tudjuk befolyásolni az egyházi munkát. Ezért inkább helyes 
volna, ha  Túróczyt a jelentésben foglaltak szerint bevonnánk az egyházi életbe. 
Ez az Ordass-féle tábor számára – ami a legnagyobb probléma ma az államnak 
– súlyos csapást jelentene.”48 Ehhez azonban – te e hozzá – nem szükséges a 
 Túróczy-prédikációk sokszorosítása és terjesztése. 

Az Ordassra és csoportjára, valamint az ő sorsukra vonatkozó információkat 
illetően „Papp   István” bizonyos mozgolódásokról számolhato  be. Először is arról, 
hogy a budahegyvidéki egyházközségből  Danhauser László esperes arra lázítja 
a budavári gyülekezet tagjait, hogy tiltakozzanak  Vető visszatérése ellen. Ezt a 
 Kossányi Béla nevű budavári presbiter mesélte „Papp   István”-nak, hozzátéve azt, 
hogy annak idején, Ordass letartóztatásakor Budahegyvidék nem tiltakozo .49 
A másik jelentenivaló tulajdonképpen ismert volt az  ÁEH elő , azonban a Bel-
ügyminisztérium számára szánták információnak. Arról volt szó, hogy  Válint 
Jánost, a Pesti Egyházmegye esperesét  Grnák Károly miniszteri biztos táviratilag 
behívta. Ez azért történt, mert azt a hírt kapta, hogy „ Válint lázít Ordass melle ”. 
1957. december 4-én  Válint János megjelent  Koren Emil és  Várady Lajos társasá-
gában  Grnák Károlynál, és elmondta, hogy ő 1957. november 30-án Kistarcsán 
„…egységre hívo  fel a mostani vezetők melle . És azt a megjegyzést te e [ Válint], 
hogy azok, mint pl.  Grünvalszky,  Juhász és Zay, akiknek vannak sérelmeik, inkább 

 45 Uo. 
 46 Vitéz  Sréter Ferenc evangélikus lelkész eleinte országos szinten, majd budavári lelkészként az 
evangélizáció munkásaként tevékenykede . Később problémái támadtak az egyházvezetéssel, 
de az evangélizáció vezető embereivel is. Végül egy csapat gyülekezeti taggal együ  kivált az 
evangélikus egyházból, és önálló közösséget alapíto . Az Ordass– Túróczy-korszakban megpró-
bálták visszahozni, de ez nem sikerült. A  Sréter-ügyről az eddigi legrészletesebb összefoglalást 
lásd: Z 2006. A dolgozat az Evangélikus Hi udományi Egyetem levéltárában található. 
 47  Baji László megjegyzése   „Papp István”  Vető Lajossal történt beszélgetéséről szóló jelentéséhez. 
ÁBTL 3.1.5. O-13599/1, 2. Evangélikus egyházi reakció. 2. o. 
 48 Uo. 2. o. 
 49   „Papp István” általános jelentése az egyházi helyzetről. 1957. december 9. Uo. 3. o. 
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az egyházon belül igyekezzenek ezt orvosoltatni, mint azon kívül.”50  Válint azt 
is hozzáte e, hogy ha  Grnák őt lemondásra szólítja fel, akkor nem mond le, mert 
őt a gyülekezetek bizalma állíto a posztjára. Ez egyházi belügy.

„Papp  István” jelentései közül még eggyel kell foglalkoznunk. Ez az 1958. ja-
nuár 28-án  Keken Andrással folytato  beszélgetés nyomán készült.  Keken 1958. 
január 20-án a budavári templomban prédikált, és azt követően beszélge ek a 
belső egyházi helyzetről.  Keken elmondta, hogy a Déli Evangélikus Egyház-
kerület lelkészei 1958 januárjától kezdődően nem kapják meg a 25 százalékos 
kongruacsökkentés pótlását.  Horváth János rövidesen előadást fog tartani az 
egyházkerület lelkészei elő .  Keken arra számít, hogy akkor „bizalmatlansági 
indítvány születik Ordass ellen”, és le kell majd mondania.  Keken már mindent 
megte  Ordassért: „Hangsúlyozta elő e, hogy a lelkiismeretén nem kell erő-
szakot elkövetnie, ha belenyugszik abba, hogy  Vető le  ismét a püspök, hogy 
 Mihályfi  az egyetemes felügyelő. Ő a ól még maradhat a Déli Egyházkerület 
püspöke, és végezheti szolgálatát.”51  Keken megkérte   Horváth Jánost, hogy va-
lakit engedjenek bejönni Gen ől az  LVSZ részéről, és az is beszélje rá Ordasst 
a maradásra.  Vető és  Grünvalszky is helyeslik ezt a tervet, és megpróbálják 
rábeszélni  Horváth Jánost, hogy addig az  ÁEH ne lépjen Ordass ellen az  Evan-
gélikus Életben. Az utolsó téma, amiről beszéltek,  Mihályfi  Ernő legitimitása. 
 Keken kijelente e, hogy  Szabó Józse ez hasonlóan ő is legitimnek tekinti 
 Mihályfi t. Nem érti Ordasst, hogy miért nem tárgyal  Mihályfi val. „ Mihályfi  és 
Ordass közö  igen jó volt a viszony, hiszen amikor  Dezséry püspök  Mihályfi nak 
bejelente e lemondását, akkor  Mihályfi  felhívta Ordasst, és megkérdezte, hogy 
hajlandó-e püspöki tisztséget vállalni. Ordass igent mondo . Ahogyan  Mihályfi  
felhívta Ordasst a püspöki tisztség kérdésében, ugyanúgy megtehe e volna 
Ordass, hogy felhívja  Mihályfi t a felügyelői tisztség kérdésében.”52

 Keken András –  „Virág”
Az általam vizsgált időszakban  Keken András Budapest-Deák téri lelkész két 
jelentést ado  le.53 Ő azok közé tartozo , akiknek már ezt megelőzően is volt 
egy nagyon terjedelmes aktája a Belügyminisztérium III/III-as ügyosztályán.54 

 50 Uo. 
 51  „Papp István” jelentése a  Keken Andrással folytato  beszélgetésről. 1958. január 28. Uo. 1. o. 
 52 Uo. 3. o. 
 53 A  Keken –„Virág”-problémához lásd Z 2005b, továbbá M 2005. 
 54 A Történeti Hivatalban egy vizsgálati dosszié (III/3-c. osztály „V”-60607) – megnyitva 1952. 
március 11-én és lezárva 1952. március 13-án, tárgykörbe sorolva 1969. október 23-án –, valamint 
egy másik, egy személyi dosszié (BM I/2. b. osztály 10-31396/1952. sz.) – megnyitva 1952. január 
24-én, tárgykörbe sorolva 1971. december 18-án – foglalkozik  Keken Andrással. Lásd még R 
1997. Ez volt az első evangélikus egyháztörténeti munka, amelynek központi mondanivalója BM 
levéltári dokumentumok alapján születe .
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Az egyházi közvélemény tudta róla, hogy 1948-tól kezdődően keményen kiállt 
Ordass Lajos és vonala melle . Emia  vállalta a börtönt, internálást, majd a 
lelkészi szolgálatról történő lemondatást. 1950. március 29-én tartózta ák le, 
május 1-jétől a kistarcsai internálótáborban volt. Innen október 12-én szaba-
dult, és a következő napon lemondo  Deák téri lelkészi állásáról. E ől kezdve 
világi állásban, raktárosként dolgozo . Az államhatalmat nagyon irritálta, 
hogy Keken  nem ment vissza lelkésznek, és így nem tudtak vele foglalkozni.

Keken  akkor került ismét a hivatalos szervek látókörébe, amikor Ordass – 
1956-ban – a vele tárgyaló állami megbízo nak tudtára adta azt, hogy az ő ügye, 
valamint Keken  Andrásé és  Kendeh Györgyé szorosan egybetartozik, és azokat 
csak együ  szabad megoldani. Ugyanezt a véleményt képviselte az  LVSZ és az 
 EVT őt meglátogató és vele tárgyaló vezetői elő .  Horváth János eleinte hallani 
sem akart arról, hogy Keken  és  Kendeh ugyanoda menjenek vissza, ahonnan 
eljö ek. A végén azonban az  ÁEH engede , és Keken  András 1956. október 
7-én, Ordass Lajos október 14-én,  Kendeh György pedig október 28-án prédikált 
először Budapest-Deák téren, Budahegyvidéken, illetve Budapest-Kelenöldön.

Keken  formális visszahelyezése állásába 1956. október 5-én történt meg 
egy rendkívüli presbiteri gyűlés keretében. Úgy tűnik, hogy ebben az időben 
Keken  András még nem volt sem beszélgetésekre, sem jelentésadásra kötelezve. 
A legtöbb, amit vártak tőle, az az együ munkálkodás volt mind az Ordass-
csoport, mind az egyház egyéb csoportjai felé. Ez az úgyneveze  hídszerep 
az 1957 novemberében csődbe juto  tárgyalásokig tarto . Minneapolis után 
nagyon sokszor hívták vidékre, el is ment több helyre, majd egyszer csak – ez 
is a tárgyalások sikertelenségével magyarázható – sorra lemondta a meghívá-
sokat. „Ha a dolgok ismét békés mederbe terelődnek, készséggel el fogok menni 
hozzátok” – írta a tápiószentmártoni lelkésznek. Tabra küldö  levelében pedig 
ez olvasható: „…a mostani körülmények közö  személyemre nézve nem tarta-
nám jónak a vidéki szolgálatot, mert könnyen félremagyarázható lenne. Azt 
hiszem, meg tudod érteni indokaimat, és megbocsátasz ezért a visszautasító 
válaszért. Készséggel megígérem, hogy elmegyek […], ha a dolgok visszatérnek 
megszoko , békés medrükbe.”55

A következő pont – amelynek valószínűleg döntő jelentősége van – az 1958. 
február 13-ai presbiteri gyűlés, ahol Keken  beszámolt a tárgyalások eredmény-
telenségéről és ennek a Deák téri gyülekezetre gyakorolt esetleges hatásáról. 
I  Ordass Lajosra, majd önmagára is célozva azt kérte, hogy bármi történik, 
„maradjunk együ , vagy maradjanak együ  nélküle [Keken  nélkül] is”.56 Keken 
 tehát azzal számolt, hogy valami vele is történni fog. Lemondatják, áthelyezik, 

 55  Keken András levelei a tápiószentmártoni és tabi lelkészeknek. 1957. december 3., 1957. de-
cember 10. PEEDEL 1957. I. Levelezések. 
 56 Részlet az 1958. február 13-i presbiteri gyűlés jegyzőkönyvéből. PEEDEL 1958. I. Gyűlések. 
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esetleg az egyházból is újra eltávolítják! Keken  1956 decemberében tisztázta a 
Deák téri gyülekeze el, hogy az ő halála vagy esetleges letartóztatása esetén 
felesége élete végéig lakásra jogosult lesz a Deák téren. Keken  Andrásnak 
azért kelle  ezt a dolgot tisztázni, mert saját sorsán már korábban felmérte 
azt, hogy ado  esetben senkire nem számíthat. Ugyanis az egyházon belüli 
fraternitástudat az idők folyamán negatív változásokon ment keresztül, és erősen 
egyházpolitikai meghatározo ságúvá vált. Ugyanebben az időben a Deák téri 
gyülekezetnek 1956. december 22. és 1957. június 16. közö  részben „önhibáján 
kívül” nem sikerült  Dezséry Lászlót a röviddel azelő  teljesen felújíto  püs-
pöklakásból kitenni, és oda Ordass Lajost beköltöztetni. Ez azt jelente e, hogy 
a Deák téri gyülekezetnek Ordass Márvány utcai lakbérét is fi zetni kelle . 
 Dezséry az első lemondásától (1956. október 31.) a második lemondásáig (1958. 
június 24.) nemcsak hogy bent lako  a püspöklakásban, de jogos és jogtalan 
pénzügyi követelésekkel kereste meg mind a Magyarországi Evangélikus Egy-
házat, mind pedig a Deák téri gyülekezetet. Csak  Káldy Zoltán megválasztása 
után hagyta el a püspöki lakást.  Káldy ugyanis kikötö e, hogy amíg ez a kérdés 
nem oldódik meg, addig nem költözik Budapestre.

A következő presbiteri gyűléseken viszont már teljesen eltűnt Keken  András 
addigi bizonytalan hangja. Helye e gyülekezetében levezényelte Ordass már 
előkészíte  távozását és  Káldy megválasztását. A Deák téri gyülekezet tartózko-
do  a szavazástól. Az a két jelentés, amelyet Keken  András a vizsgált időszakban 
ado  le, egyrészt Ordass, másrészt a Deák téri gyülekezet jövőjével foglalkozik. 
Az első jelentés 1958. június 25-én készült. Keken  utalt a baloldali elköteleze -
ségű hévízgyörki lelkésszel,  Fekete Istvánnal folytato  beszélgetésére, amelyen 
„…szóba került Ordass Lajos Deák téri lelkészsége is, de [Ordass] nem ado  
igenlő választ, s én azt hiszem, hogy ezt reám [ Kekenre] nézve te e. Abban az 
esetben ugyanis, ha ő idejönne, nekem le kellene mondanom, hiszen két rendes 
lelkészt és egy másodlelkészt igazán nem bírhatna el a gyülekezet.”57 A jelentés 
fogadója a következő megjegyzést írta ehhez a jelentéshez:  „»Virág« még nem 
kellő részletességgel, de lényegileg az egyházon belül történt eseményeket rög-
zíte e. Mint kezdő ügynöknél, aki még sok nevelésre szorul, eredménynek kell 
elfogadni. Kezdetben a találkozókon igen súlyos lelki problémákkal küzdö , s 
nehéz volt elérni nála, hogy írásban adjon jelentést. Az utóbbi két találkozón 
már láthatóan nyugodtabban és közvetlenebbül viselkede . Tanácsot kért arra 
vonatkozóan, hogy az újonnan kialakult helyzetben milyen magatartást ta-
núsítson, amely az állam szempontjából is kedvező. Magatartásából arra lehet 
következtetni, hogy fokozatos nevelés után minden gátlás nélkül, személyekre 
való tekintet nélkül is ad írásos anyagot.”58 

 57  „Virág” jelentése. 1958. június 25. ÁBTL 3.1.5. O-13599/1, 2. Evangélikus egyházi reakció. 2. o. 
 58 Uo. 
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Keken  feladatként azt kapta, hogy „[k]eresse fel Ordass Lajost, tudja meg tőle 
nyugdíjazása után, mi a szándéka, hogy értékeli a vele kapcsolatban történt 
eseményeket, hogy látja az egyházon belüli kibontakozás útját”.59 

A következő jelentés július 9-én születe . Részben a Deák téri presbiteri 
gyűlésről, benne az Ordass-ügy lezárásáról, részben  Káldy Zoltán püspökjelölt 
problémamentes megválasztási esélyeiről szólt. Virág azt a feladatot kapta, hogy 
 Scholz Lászlóról készítsen jellemzést. Az üzenet átvevője leírt egy szomorú 
mondatot ezzel a presbiteri gyűléssel kapcsolatban, amely azt mutatja, hogy az 
evangélikus egyházba visszatért a  Rákosi-korszak gyakorlata: „A presbitériumi 
ülés összehívása csak formaságot jelent, mert az események menetébe beleszólni 
úgy sem tudtak volna.”60

A fentiekben közölt új tények alapján látható, hogy az az idealizált Keken- kép, 
amelyet a róla eddig megjelent evangélikus egyháztörténeti munkák rajzoltak, 
nagyon szubjektív, egyoldalú és téves. Maga Keken  András sem hagyná jóvá ezt 
a hangot.61 Az a tény, hogy őt magát kompromi áló jelentős levéltári anyagot 
hagyo  maga után, sokkal inkább abba az irányba mutat, hogy azt szere e vol-
na, hogy a vele és társaival történtekből tanuljon az egész egyház. Ez fontosabb 
volt a számára, mint a saját presztízse. A  Kekennel történteknek lehetséges egy 
másik olvasata. Éspedig az, hogy azért döntö  a jelentői tevékenység vállalása 
melle , mert tudta, hogy a lelkészek közö i fraternitás szinte teljes összeomlása 
mia  mások róla csak rosszat jelentenének. Így viszont némi esélye volt arra, 
hogy a saját véleményét maga mondhassa el.

AZ EVANGÉLIKUS EGYHÁZON KÍVÜLRŐL JÖVŐ JELENTÉSEK

 Berényi István százados 

 Berényi István 1957. november 10-én ado  jelentést  Vajta Vilmos addigi pá-
lyafutásáról.62 Ennek egyik érdekessége az a tény, hogy egyfelől a már ismert 
„vádakat” fogalmazza meg  Vajtával szemben. Az 1948 és 1952 közö i szereplését 
egyértelműen a Magyar Népköztársaság és a Magyarországi Evangélikus Egy-

 59 Uo.  „Virág”-nak ado  utasítás. 1958. június 25. Ezekben a mondatokban inkább egy pártál-
lami vágyálom fogalmazódo  meg, mert a későbbiekben  Kekennek az állambiztonsággal való 
kapcsolata inkább permanens iszapbirkózáshoz volt hasonlítható. 
 60  „Virág” jelentése. 1958. július 9. ÁBTL 3.1.5. O-13599/1, 2. Evangélikus egyházi reakció. 2. o. 
 61 Ilyen munkák többek közö : D 1990; 1998 és 1999; F 1992, 2009. A könyv második, 
átdolgozo  kiadásában a szerző – a legújabb kutatási eredményeken tájékozódva – nagyon 
röviden,  Keken Andrást teljes mértékben áldozatnak feltüntetve foglalkozik könyve főhősének 
jelentéstevésével. 
 62  Berényi István jelentése. 1957. november 10. ÁBTL 3.1.5. O-13599/1, 2. Evangélikus egyházi 
reakció. 
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ház új vezetősége elleni megszólalások és fellépések sorozatának tekinti. A je-
lentés idézte a   eologis e Zeits ri  1957. május–júniusi számában megjelent, 
 Vető Lajos könyvéről szóló  Vajta-véleményt: „…a kommunista kormány nemcsak 
belöldön, de külöldön is kényszeríte e a magyar evangélikus egyházat erre 
a politikára […], alig kell tehát sajnálkoznunk afele , hogy a történelem ilyen 
gyorsan ítéletet mondo  a könyv fele …”63

A másik érdekesség viszont az, hogy a jelentéstevő  Horváth János  ÁEH-elnök 
megváltozo   Vajta-képére is utalt. A  Vető– Dezséry-korszakban  Horváth még 
„reálisan” lá a  Vajta romboló jellegű munkáját, és megfeddte a két püspököt, 
mivel azok egyáltalán megpróbálkoztak azzal, hogy  Vajtát jobb belátásra bírják. 
Ezzel szemben az Ordass– Túróczy-korszakban megváltozta a ezt a véleményét, 
elsősorban Ordass Lajos hatására. A jelentéstevő ennek okát abban látja, hogy 
 Horváth János genfi  és franciaországi útja idején  Vajta Vilmosről egészen más 
benyomást szerze . „…amikor hazajö , elmondta, hogy  Vajtában kellemesen 
csalódo , és szívesen láto  vendégként meghívta Magyarországra.”64 Az  ÁEH-
elnöknek ezt a „pálfordulását”  Vető Lajos  „Veres” néven írt egyik jelentése is 
megerősíte e. „ Horváth János genfi  útja során »nagyon kellemesen csalódo  
 Vajtában«, a szocialista államrendnek ebben a legcégéresebb ellenségében […]. 
A hazai baloldali egyházi körök azt kérdezgetik egymástól, hogy nem kellene-e 
összeesküvést szőniük, hogy az  ÁEH velük is komolyan tárgyaljon⁈  […] El 
lehet-e azt hinni, hogy akik eddig a legjobban áskálódtak népi demokratikus 
államrendünk ellen, most egyszerre mind jó hívei annak? Ha így lenne, nem 
fognának-e össze a régi baloldallal, mely október eleje óta bizonyos koalíción 
fáradozo .”65 Mivel a ’60-as években a megfelelő állami szervek kísérletet te ek 
arra, hogy  Vajta Vilmost a saját jelentéstevőjükké tegyék, erről a kérdésről a 
későbbiekben még szólni fogunk.

 63 Uo. 2. o. 
 64 Uo. 3. o. 
 65  Vető Lajos jelentése. 1957. augusztus 3. ÁBTL 3.1.5. O-13599/1, 2. Evangélikus egyházi reakció. 
2. o. 
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ÁLTALÁNOS MEGJEGYZÉSEK 

Ordass külöldi kapcsolatok ala  kétirányú mozgást érte . Egyfelől belülről 
kifelé, másfelől kívülről befelé történő mozgást. A  Vető–  Dezséry-korszakkal 
ellentétben, amikor kívülről befelé és belülről kifelé is csak „válogato ” emberek 
jöhe ek és mehe ek, az Ordass–  Túróczy-korszakban óriási fejlődés következe  
be. Ez vonatkozo  mind a bejövő, mind a kimenő személyekre.

A   Dezséry– Vető-korszakban a bejövő vendégek elsősorban a szocialista 
országokból érkeztek. Továbbá Nyugat-Németországból Martin  Niemöller, Her-
mann  Diem és még néhányan számíto ak szalonképesnek. 1956-ig a csehszlo-
vák–magyar kapcsolatok voltak jelentősek.  Vető és   Dezséry Pozsonyban 1953 
decemberében, illetve Andrej Ludovit  Katina (1909–1968) püspök és Ján  Chabada 
teológiai dékán 1956 februárjában Budapesten kaptak tiszteletbeli doktori cí-
met. 1918-at követően 1953-ban ve e fel a két egyház újból a kapcsolatokat. Az 
MEE abban az esztendőben meghívta vendégként a törvényalkotó zsinatára a 
Szlovák Evangélikus Egyház küldö ségét.1  Csepregi Béla segítségével   Dezséry 
László kijuto  Finnországba, és újraéledtek a meglazult fi nn–magyar egyházi 
kapcsolatok. Meg kell említeni 1956 augusztusát, amikor   Dezséry és   Benczúr 
László Romániába látogato . Az evangélikus egyházi vezetők közül   Vető Lajos 
utazo  a legtöbbet mint a külöldi ügyek szinte egyedüli felelőse.  Vetőt megelő-
zően Ordass Lajos, majd  Szabó József intézte a külöldi ügyeket 1948-ig.   Dezséry 
1947-ben még egyetemi lelkészként nagyon aktívan működö , de hamarosan 
hitelét veszte e. Így került be  Szabó József után hivatalosan  Vető a külöldi 
kapcsolatok irányításába.

Mindkét püspök többször járt Németországban, Svájcban, ezenkívül a bé-
kemunka révén Franciaországban, Svédországban stb.   Dezséry 1952-ben Han-
noverben és 1954-ben Evanstonban járt  Vetővel együ  az   LVSZ, illetve az   EVT 
világgyűlésein. Utazhato  még   Pálfy Miklós,   Benczúr László,   Várady Lajos, 
  Groó Gyula. Utóbbi egy hónapot töltö  a Gustav Adolf Werk meghívo jaként 

 1 V–  D 1954.
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Kelet-Németországban.   O lyk Ernő,   Grünvalszky Károly és még néhányan 
szintén kaptak kiutazási lehetőséget. Fiatal teológusok önállóan egyáltalán 
nem mehe ek ki.

Az Ordass–  Túróczy-korszakban azonnal hivatalos szintre emelkedtek az 
addig jórészt há érben lévő kapcsolatok. Két ún. örömtávira al kezdődö , 
amelyeket az   LVSZ-ben is dolgozó vezető amerikai egyházi emberek küldtek. Az 
elsőt Paul  Empie írta, amelyben az evangélikus világ nagy megkönnyebbülésé-
ről számolt be Ordass rehabilitációjával kapcsolatban.2 A másik távirat  Fry-tól 
érkeze , és Ordassnak a püspöki szolgálatba történő visszatérése alkalmából 
születe . Ez volt a híres Halleluja-távirat.3 Ordass a nála csak nagyon ritkán 
felfedezhető érzelemkitöréssel nyugtázta  Fry üdvözletét. „A Hallelluja szóval 
kezdődő kedves táviratodat szívem egész melegével ve em át és köszönöm. 
Kevés szaván keresztül éreztem a szívedet, és ez nagyon kedves volt nekem.”4

Az   LVSZ emberei közül  Lund- ist többször is hazánkban járt, ő volt az első 
külöldi vendég az ’56-os események után. 1957 novemberében te  látogatásával 
kapcsolatban – amelynek idejére már nagyon megromlo  a viszony az egyház 
akkori vezetői és az   ÁEH közö  – az állami vezetők és az egyházi baloldal mégis 
azt emelte ki, hogy dél-dunántúli kicsiny gyülekezeteket látoga ak, így képet 
nyert az evangélikus egyház szórványszolgálatáról.  Vajta Vilmos ugyanekkor 
érkeze  – tizenöt év után feleségével együ  – 1957 novemberében Magyaror-
szágra. Franklin Clark  Fry amerikai egyházelnök szintén többször megfordult 
nálunk, ő járt az   LVSZ részéről utolsóként 1958-ban Ordassnál.

A legtöbb látogató Finnországból érkeze , az ő személyük jelente e a kapcsot 
a két egyház közö . Paavo  Viljanen fi nn esperes 1957. március 24. és április 15. 
közö  vendégeskede  egyházunknál, és tizenöt gyülekezetben szolgált.5 A másik 
fi nn szintén egy volt magyarországi ösztöndíjas, Mar i  Voipio. Ő viszont 1957. 
november 5. és 17. közö  időzö  nálunk, és tizenegy helyen szolgált.6 A har-
madik, nálunk hosszabb időt eltöltö  fi nn személy Manninen Eelis  Joensuui 
lelkész, aki 1957. június 7. és 24. közö  járt nálunk. I  volt Simo  Talvitie fi nn 
lelkész is.  Csepregi Béla 1957-ben is kimehete    ÁEH-engedéllyel Finnországba, 
azonban csak rövid időre.   Koren Emil viszont két hónapot tölthete  el Finnor-
szágban. Szintén rövidebb időre, de kimehete   Benkő István orosházi lelkész, 
espereshelye es is.   Túróczy Zoltán püspök 1957 októberében utazo  feleségével 
együ  egy hónapra Finnországba. Nem kapta viszont meg a fi nnországi kiuta-
zási lehetőséget  Boleratzky Lóránd déli evangélikus egyházkerületi ügyész, aki 

 2 Paul  Empie távirata Ordass Lajosnak. 1956. október 12. CAELCA NLC 2/4. 39/9. sz. 
 3 Franklin Clark  Fry távirata Ordass Lajosnak. 1956. november 1. CAELCA ULCA 66/3. 
 4 Ordass levele Fry-nak. CAELCA ULCA 66/1. 1956.
 5  Csepregi Béla jelentése Paavo  Viljanen útjáról. EOL DEEK 20. d. 58/1957. sz.
 6   Túróczy Zoltán: Mar i  Voipio fi nn lelkész útiterve. EOL DEEK 24. d. 808/1957. sz.
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azonban 1957 májusában Kelet-Németországban folytathato  tanulmányokat. Az 
Ordass–  Túróczy-korszakban két gyülekezeti lelkész –  Selmeczi János tatabányai, 
illetve  Zoltai Gyula tiszaöldvári esperes-lelkész – 1947 óta elsőként vehete  részt 
a svájci Bosseyban az 1957. május 27. és június 12. közö  tarto  tanfolyamon. 
Ezzel a delegációval utazo  ki Ordass püspök felesége is Locarnóba. A másik két 
kijelölt papné –   Scholz Lászlóné és  Joób Olivérné – nem kapo  útlevelet. Ordass a 
  Horváth Jánosnak írt levelében  Zászkaliczky Pál és  Dedinszky Gyula elutasítását 
is felpanaszolta, ugyanígy nem érte e, hogy   Scholz László miért nem utazhato  
a nagyon fontos salzerbadi konferenciára. Ordassnak végeredményben   Scholz 
László volt az evangélikus teológiai szakértője, ezért nagy szüksége le  volna 
rá mind Salzerbadban, mind Minneapolisban.

1957 augusztusában a kelet-németországi egyházügyek államtitkársága 
meghívásának köszönhetően néhány magyar teológushallgató is eljuto  Bad 
Buckowba egy teológiai konferenciára. Az Ordass–  Túróczy-korszakban fi atal 
teológusok és segédlelkészek tömege kért a legkülönbözőbb helyekre ösztöndíjat. 
Elsősorban Németországba és Skandináviába, a lutheranizmus fellegváraiba. 
Azonban a kiutazások engedélyezésére még várni kelle . Az első külöldi 
ösztöndíjas,  Fekete István hévízgyörki lelkész az Ordass–  Túróczy-korszakot 
követően mehete  ki Kelet-Németországba. Ezt megelőzően 1956-ban – még a 
Vető–  Dezséry-korszakban – i .  Dedinszky Gyula járt Szlovákiában a szlovák 
nyelvtanulás vége , mindvégig egyházi környezetben mozogva.

A keletnémet evangélikus egyházzal megindult az úgyneveze  nyaraltatási 
csere is. Ez abból állt, hogy magyar és német lelkészek érkeztek üdülni egymás 
országaiba. Ugyanebben az időben ve e meg a keletnémet egyházügyek állam-
titkársága a híres tabarzi üdülőt, amelyben 1958-ban Magyarországról harminc 
evangélikus és református egyházi személy pihenhete . Ez volt az NDK-ban 
abban az esztendőben a legnagyobb külöldi delegáció.7 Ugyanabban az évben 
Lengyelországból öten, a csehektől tizenöten fordultak meg az üdülőben. Ab-
ban az évben külöldről és az NDK-ból összesen kétszázhuszonhatan üdültek 
Tabarzban. A keletnémet egyházügyi hatóságok azt mondták a magyarokról, 
hogy ők nagyon könnyen rávehetők az üdülésre.

I  kell megemlítenünk, hogy elég sok evangélikus delegáció ment ki az 
Ordass–  Túróczy-korszakban is Magyarországról külöldre. Ordass nagyon hálás 
volt azért, hogy ezen a téren az államhatalom részéről az esetek egy részében 
rendkívüli előzékenységet tapasztalt. A következőkben három konferenciáról 
kell szólnunk, amelyek közül ke ő a Magyarországi Evangélikus Egyháznak, 
egy viszont az   ÁEH-nak volt nagyon fontos.

 7 BArch 2570 [51]. Mikrofi lmtár 901/KG sz. 
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Salzerbad – 1957. május 20–24.

Mivel az ausztriai Salzerbadban megrendeze  konferenciát tulajdonképpen 
a Minneapolisba terveze  IV. lutheránus világgyűlés előkészítő konferenci-
ájaként rendezték meg, ezért a három, általunk emlegete  konferencia közül 
először ezzel foglalkozunk. Ordass maga is ezt tarto a a legfontosabbnak. 
A magyarországi evangélikusság képviseletében Ordasson kívül  Szabó József, 
 Wiczián Dezső,  Nagy Gyula,   Keken András,  Hafenscher Károly,  Karner Károly, 
 Sólyom Jenő és   Veöreös Imre ve  részt rajta. A konferenciára  Schulek Tibort 
és   Scholz Lászlót nem engedte ki az   ÁEH. Hét országból érkeztek résztvevők 
a konferenciára: amerikaiak, dánok, svédek, németek, osztrákok, szlovákok és 
magyarok. Ordassnak ez volt az első külöldi hivatalos útja második püspök-
sége idején egy, a Nyugathoz közelebb álló országban, ezért a személye nagyon 
középpontba került.

A minneapolisi gyűlés témájának – Jézus Krisztus megszabadít és egyesít – 
megtárgyalására került sor Salzerbadban öt előadás keretében. Az előadások 
közül az egyiket rövidíte  formában,  Hafenscher Károly átdolgozásában Ma-
gyarországon is megjelente ék.8 A konferencián az   LVSZ teológiai osztályának 
vezetője,  Vajta Vilmos elnökölt. Az előadásokat követően megbeszéléseket 
tarto ak. Ezenkívül az egyes egyházak életének bemutatása is megtörtént. 
Ján  Chabada szlovák püspök a következő hasonló konferenciát Kelet-Európába 
hívta meg, amit a résztvevők elfogadtak.

A salzerbadi konferenciáról a  Lelkipásztor tudósíto    Veöreös Imre tolmácsolá-
sában.9 Ezenkívül fennmaradt még egy szigorúan titkos tudósítás, amelyet  Vajta 
Vilmos készíte  a salzerbadi konferencián részt ve  magyarokkal folytato  
beszélgetéseiről, amelyek az egyház belső helyzetét, az állam és az evangélikus 

 8 A 1957. 
 9   V 1957.
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egyház viszonyát és a várható kilátásokat érinte ék.10 Ordass vezetői szerepe, 
 Túróczynak a belső egyházi ügyekért érze  rendkívüli felelőssége, aprólékos-
sága, továbbá a korábbi baloldali egyházi vezetők sorsa kapo  helyet a beszél-
getésekben.  Vajta az elmondo  dolgok alapján ráérze  arra, hogy a két laikus 
egyházi vezető –   Mihályfi  Ernő egyetemes és   Darvas József déli egyházkerületi 
felügyelő – véglegesen nem tisztázo  helyzete még bajokat fog előidézni, és 
ürügyül szolgálhat az államhatalom számára az egyházellenes fellépésekhez. 
 Vajta arra is rámutato , hogy az államhatalom ezt a rendezetlenséget ki fogja 
használni: „Elhangzo , hogy ezek [a rendezetlenségek] időzíte  bombák az 
egyház közepén, és senki nem tudja, hogy mikor lépnek működésbe.”11 A Déli 
Egyházkerület évi gyűlése, továbbá a közelgő nyár veszélyforrást hordozhato .

A résztvevők által említe  legjelentősebb probléma   Vető Lajos lemondo  
püspöknek az  Evangélikus Teológiai Akadémiára történő visszahelyezése volt. 
Ordass elmondta, hogy  Horváthtal ebben az ügyben erősen vitatkozo , de nem 
akarta kenyértörésre vinni a dolgot.  Horváth a galyatetői tárgyalásokat hozta 
fel, ahol Ordass professzorként történő alkalmazása került szóba.  Horváth a 
 Vetőről folytato  vita során azt hangozta a, hogy ők visszahozzák  Vetőt püs-
pöknek: „Ordass püspök azt mondta, hogy nem tudja, hogy igaza volt-e akkor, 
amikor támoga a  Vető számára a professzorságot. Mindamelle  azt gondolja, 
hogy megte e, ami tőle telt ebben az ügyben. A  Vető-ügy pikantériája, hogy 
 Vető olyan tanszékre megy vissza, amelyet néhány évvel korábban magának 
 Vetőnek a javaslatára szünte ek meg, azzal az indoklással, hogy az egyháznak 
nincsenek pénzügyi eszközei a tanszék fenntartására.”12

Valószínűleg igaz lehete  tehát  Vetőnek az a későbbi állítása, hogy Ordass 
őt az NDK-ba történő kiküldésével – pár hé el a professzori tisztségbe való 
beiktatása után – tulajdonképpen el akarta távolítani az országból, és ezzel 
két legyet ütö  egy csapásra. Az elégedetlenkedő tanári kart megszabadíto a 
 Vetőtől, ugyanakkor egy erősen baloldali elköteleze ségű személyt kivont a 
belső egyházi forgalomból.  Vető Budapesten elmondta az NDK nagykövetének 
ezt a saját verzióját a kiküldéséről, a beszélgetés tartalmát a követség azonnal 
jelezte Werner  Eggerathnak (1900–1977), a keletnémet   ÁEH vezetőjének.  Vető 
elmondta azt is, hogy neki időnként az egyházi baloldalt erősítendő haza kell 
utaznia. Továbbá november 7-én Moszkvába fog utazni, a Nagy Októberi Szoci-
alista Forradalom 40. évfordulójára rendezendő ünnepségekre. Az eredeti terv 
az volt, hogy  Vető négy egyetemen fog előadni, és közben maga is tanulni fog. 

 10 Report on Hungary based on discussions with the Hungarian delegation in Salzerbad, Austria, 
May, 1957. CALWF WS III. 2. a. 1957. 
 11 Uo.
 12 Uo.
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Ebből azonban nem sok minden le .13  Vajta jelentésében foglalkozo    Horváth 
János   ÁEH-elnök személyével is. Beszélgetőpartnerei elmondták neki, hogy az 
ő pozíciója nem túl erős. Azt gondolták róla, hogy valószínűleg a közeljövőben 
– Ordass további sorsától üggetlenül – le fogják őt váltani. 

Ezenkívül felmerült   Scholz László helyzete is. Őt mindenki nagyon tisztelte, 
mégsem kapo  útlevelet, a felesége sem mehete  ki  Ordass Lajosnéval Locar-
nóba.  Vajta szerint  Scholzot a teológiai tudására irigykedő baloldali elkötele-
ze ségű egyházi személyek ázta ák el végleges módon az államhatalom elő . 
Ugyanők győzték meg a kormányzatot arról, hogy   Scholz Lászlót veszélyes 
kiengedni. A letartóztato  lelkészek ügye és Ordass közbenjárásai, illetve ezek 
sikere vagy kudarca is szóba került. Kiderült, hogy Ordass református bebör-
tönzö ekért is síkraszállt, és sikerült őket kiszabadítania.  Nagy Barna teológiai 
tanárról és társairól volt szó. Az utolsó két téma a dániai Liselundban terveze  
konferencián   ÁEH-parancsra történő megjelenés szükségessége, továbbá a 
békebizo ságok munkája alakításának kérdése. A  Vajta-jelentés legérdekesebb 
része kétségkívül a következtetések levonása.  Vajta a hallo ak alapján arra 
következtete , hogy Ordass és   Túróczy helyzete egyre nehezebb. Az államha-
talom és a belső egyházi ellenzék egyre rámenősebb. Ezért elképzelhető, hogy 
a salzerbadi, a kötelező liselundi, illetve a minneapolisi konferenciák lesznek 
az utolsók, amelyeken még lehetséges lesz ennek az egyházi vezetésnek a nyu-
gati egyházakkal kapcsolatban maradni: „Ebben az összeüggésben szabadjon 
utalni az Ordass püspök által végze  záróigehirdetésre János 17,21–24-ről. 
Mesterünk jól ismert, egyháza egységéért szóló imáját magyarázta ebben az 
igehirdetésben. A tanítványi világ egységének óhaja össze volt kapcsolva a 
világ felé szóló üzenet egysége gondolatával. Az igehirdető azt mondta, hogy 
az egyház nem tekinthet előre egy olyan egységre, amelyben ő maga be van 
zárva önmagába, és visszavonult egy ge óba, mert az egység a maga legmé-
lyebb értelmében az egész világgal való egység, amelyért Krisztus meghalt, és 
amely arra hivato , hogy benne egyesüljön.”14  Vajta genfi  jelentésének a végén 
a következő post scriptum üzenet állt: „Ez egy szigorúan bizalmas jelentés, és 
arra kérem azt, aki olvasta, hogy őrizze meg az információt saját magának. 
Kinek-kinek saját ítéletére van bízva, mennyit említ meg ebből a barátokkal 
történő személyes beszélgetésekben a magyar egyházért érze  mély keresztyén 
felelősséggel” – írta  Vajta.

 13  Vető beszélgetése Budapesten az NDK követségének vezetőjével 1957. szeptember 26-án. BArch 
2570 [51]. Mikrofi lmtár 901/KG sz. ala .  
 14 Report on Hungary based on discussions with the Hungarian delegation in Salzerbad, Austria, 
May, 1957. CALWF WS III. 2. a. 1957. 
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Pozsony és Liselund – 1957. május 17–20., 
illetve 1957. május 27–31.

Az  Evangélikus Élet 1957. április 28-ai száma rövid hírben közölte, hogy a dániai 
Liselundban az európai egyházak együ működésével foglalkozó konferencia 
lesz „…a politikailag egymástól elválaszto  népek körében élő keresztyénség 
problémáiról. Főleg az európai protestáns kisebbségi egyházak kérdéseit fogják 
megbeszélni.”15 Evangélikus részről Ordass Lajos,   Vető Lajos és  Kendeh György 
ment ki a konferenciára. Református részről  Győry Elemér püspök,  Pákozdy 
László (1910–1993) teológiai tanár és   Muraközy Gyula, a Református Konvent 
igazgatója.

Ordass nem nagyon akart kiutazni erre a konferenciára. Egyrészt azért, mert 
ő maga nem nagyon szerete  konferenciákra járni. Az általa – Minneapolis 
elő  – legfontosabbnak tarto  salzerbadi tanácskozással kapcsolatban is azt 
mondta, hogy nem tudja, szükség volt-e rá egyáltalán: „…i  fogalmazódo  
meg először az a nézetem, hogy túlzo an sokat konferenciázunk. Azt hiszem, 
minden ilyenféle konferencia igen nagy anyagi áldozatot jelent a önntartó 
szerveknek, amely áldozat nem áll arányban a konferenciák eredményeivel. 
Valamikor talán egész korunkat a végtelen és legtöbbször egészen értelmetlen 
konferenciák korszakának nevezik majd.”16

Másrészt azért sem akart menni, mert Skandináviában, Angliában és máshol 
magasabb lutheránus, anglikán és református egyházi körökben ezt a rendez-
vényt nem igazán jegyezték. Ráadásul az   ÁEH azt kérte, hogy az evangélikus 
és református delegáció álljon meg Pozsonyban, és o  tartsanak egy taktikai 
megbeszélést, amelyen eldöntik, hogy Liselundban mely kérdésekben hogyan 
fogjanak össze. Ordass semmit nem írt az emlékirataiban sem Pozsonyról, sem 
Liselundról.

Naplójában viszont beszámolt mind az út előzményeiről, mind pedig a 
pozsonyi és liselundi konferenciákról. A két konferencia elő    Horváth János 
  ÁEH-elnök 1957. április 11-én Ordasst püspöktársával együ  berendelte hi-
vatalába, és o  háromórás tanácskozást folytato  velük. A beszélgetés ala  
két dologra is fény derült. Az elsőről Ordass így írt: „  Horváth János szinte 
erőlteti külöldi útjaimat. Most Pozsonyba és a dániai Liselundba való uta-
zásomat szorgalmazza.”17 A második dolog egy megdöbbentő bejelentés volt: 
„…zsina artást indítványozo  [ Horváth], azzal a céllal, hogy engem érsekké 
tegyenek. A tervvel szembeszálltam. Horváth csökönyösen ragaszkodo , én 

 15 Evangélikus Élet, XXII. évf. 6. sz. 1957. április 28. 1. o.
 16 O 1987, 654–655. o.
 17 ON 1957. április 11. 84. o.
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ugyanannyi csökönyösséggel elleneztem.   Túróczy néhány megjegyzésével 
 Horváth érveit támoga a, amit nagyon sajnálok. Nemcsak és nem elsősorban 
a személyemmel kapcsolatos kérdés aggaszt, hanem mindenekelő  a zsinat-
tartás. Nem jó ez most.”18

A Pozsonyban történő megállást az   ÁEH azért szorgalmazta, mert vezetői 
azt szere ék volna, ha a szlovák és a cseh, valamint a magyarországi reformá-
tus és evangélikus küldö ek közelebbről megismerkednek egymással. Abban is 
reménykedtek, hogy esetleg sor kerül az együ működés közös stratégiájának 
kidolgozására is. A küldö ek május 17-én érkeztek Pozsonyba, és az első estét 
követően Ordass kellemes csalódásának ado  hangot: „Vonakodva, kissé nehéz 
szívvel vágtam neki ennek az útnak, de most, hogy az első estének vége van, van 
a szívemben egy bizonyos fokú öröm.”19 Szakmai szempontból nem hozo  sokat 
a pozsonyi együ lét, azonban a vendéglátás kifogástalanul sikerült. Ordass em-
berileg is közelebb került elsősorban Ján  Michalko (1912–1990) dékánhoz,  Bartho 
egyetemes főtitkárhoz, de  Žiak egyetemes felügyelőhöz is. Módja volt  Chabadával 

 18 Uo.
 19 ON 1957. május 17. 106. o.

Ordass Lajos  Kendeh Györggyel a liselundi konferencia (1957. május 27–31.) ala  
Roskildében rendeze  kiránduláson
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is kicsit külön elbeszélgetni.20 Ordass és vendéglátói nézetei – különösen az egy-
háznak a világban folytato  szolgálata tekintetében – alapvetően különböztek 
egymástól. Ordass csak a Bibliával és a hitvallási iratokkal a kezében volt hajlandó 
ezekről a kérdésekről nyilatkozni. Állandóan azt hangsúlyozta, hogy az egyház 
indirekt, szekunder módon befolyásolhatja csak a világ ügyeit, saját speciális 
szolgálata természetes eredményeként. Erről te  tanúságot a pozsonyi látogatás 
alkalmával is, mind az első esti pohárköszöntőjében, mind pedig a május 19-én 
vasárnap a pozsonyi evangélikus püspöki főtemplomban Jn 17,20–21 – Jézus főpapi 
imája – alapján tarto  köszöntő jellegű megszólalásában.21  Kendeh György gyors-
írótehetségének köszönhetően fennmaradt mind a két pohárköszöntő, mind pedig 
Ordass templomi beszéde. Azonnal feltűnik mind a hasonlóság, mind pedig az 
eltérés. A hasonlóság az, hogy Ordass és  Chabada hangsúlyozták: természetesnek 
tartják, hogy azok, akik Jézus Krisztushoz tartoznak, egymással testvéri közös-
séget ápoljanak. Egyformán megemlíte ék a testvéri közösségnek ezt az áldását, 
amelyet sem politikai, nemzetiségi különbségek, sem pedig történelmi törések 
nem képesek megakadályozni.  Chabada megfogalmazása szerint: „Meg vagyok 
győződve arról, hogy úgy, amint a múltban Jézus Krisztus megáldo a munkán-
kat, úgy most is, a jövőben is megáldja.” Ordass ugyanezt így hangsúlyozta: „Mi 
úgy ülünk i  együ  testvéri közösségben, mint akiknek egy nagyon áldo  Uruk 
van, Jézus Krisztus, aki azt a csodálatos munkát tudja elvégezni, hogy egymás 
számára ismeretlen embereket első pillanatban testvérekké tud tenni.”22 Eltérő 
viszont a világ dolgainak megközelítése:  Chabada úgyneveze  primér – tehát 
közvetlen –, Ordass viszont szekunder – tehát közvete  – keresztyén közreműkö-
désben gondolkodo . Ez azt jelente e, hogy  Chabada szerint mintegy az emberi 
közreműködés kényszeríti ki a változást. Ordass viszont azt hangsúlyozta, hogy 
magának Istennek, Jézus Krisztusnak, az isteni Léleknek, illetve az ő szavuknak 
a jelenléte mintegy automatikusan végzi el ezt.  Chabada így fogalmazta meg 
ezt: „Történelmi időket élünk. Mirajtunk, keresztyéneken nagy felelősség van. 
Ezért használjuk fel ezt az összejövetelt arra, hogy hitünket megerősítsük, közös 
munkánkban megerősödjünk, hogy mindnyájan egyházainkban és nemzeteink 
számára a béke apostolai legyünk.” Ordass mondatai: „…mi tegnap délután együ  
ültünk, és megállapíto uk, hogy a nemzeteket szétválasztó ellentéteket egyetlen 

 20  Chabada tudo  más hangon is beszélni. Egy levélben élesen támadta a magyar ellenforradal-
mat, örült a politikai visszarendeződésnek, és az Ordassékkal való kapcsola artás mikéntjéről 
beszélt.  Chabada levele  Horváth Jánosnak. 1957. január 15. L. MOL XIX-A-21 a E. 5. d. 
 21 „De nem értük könyörgök csupán, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek énbennem, hogy 
mindnyájan egyek legyenek, úgy, ahogyan te, Atyám, énbennem, és én tebenned, hogy ők is bennünk 
legyenek, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem.” (Jn 17,20–21)
 22 A magyarországi és szlovákiai evangélikus egyházak vezetőségének tanácskozása Pozsonyban 
1957. május 17–19. közö . EOL DOLL 4. d. A szövegeket gyorsírással lejegyezte:  Kendeh György, 
a magyar delegáció tagja és titkára. 
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hatalom tudja áthidalni, s ez az evangélium. Ez igaz akkor is, ha kicsi körről, 
akkor is, ha nagy körről beszélünk […]. Afelől is meg vagyok győződve, hogy 
mindazok az egyházak, amelyek az elő ünk álló liselundi konferencián részt 
vesznek, Jézus Krisztusban fogják megtalálni az egységet. És ha o  jó munkát 
tudunk végezni, akkor a mi egyházainknak ez a szolgálata világellentéteket fog 
áthidalni az evangélium által.”23  Chabada az Ordass-korszak befejeződése után 
még inkább hangsúlyozta a primér megközelítést, és ebből fakadóan az úgy-
neveze  közvetlen politizálás kötelességét. A következő szavai bizonyítják ezt: 
„Ma úgy politizálunk […], hogy támogatjuk kormányunk erőfeszítéseit hazánk 
építésénél, különösen Szlovákia soha nem láto  iparosodásánál, továbbá úgy, 
hogy szívvel-lélekkel támogatjuk a világ békemozgalom harcát [sic!], amelynek 
élén a Szovjetunió áll.”24 Ordass viszont nemcsak Pozsonyban, hanem mindig és 
mindenhol ugyanazt hangsúlyozta. A pozsonyi főtemplomban mondo  rövid 
igehirdetésében Ordass a tanítványok Jézus Krisztus rendelkezésének megfelelő 
egymásra találását, egységüket mint a világ számára ado  példát és a keresztyé-
nek egységéért folytato  szakadatlan ima fontosságát hangsúlyozta.

Az   ÁEH jóval részletesebb tájékoztatást kapo  a pozsonyi találkozóról, mint 
amilyet Ordass Naplójából kaphatunk. Ugyanis   Vető Lajos mindenre kiterjedő 
jelentést ado  az   ÁEH-nak a pozsonyi történésekről.25 A volt püspök – aki a jelen-
téseiben mindig elég szubjektív szoko  lenni – leírta, hogy Pozsonyban  Chabadáék 
közölték, hogy „a múlt években kiépült viszonyt szeretnék folytatni most is, ami-
kor a magyar egyházakban lényeges változások történtek”.26 Arról is beszámolt, 
hogy a szlovákok rákérdeztek az ő személyes sorsára: „Megnyugta am őket [Vető], 
hogy egyéni sorsom s családomé megnyugtató, a munkaköröm is biztató, a fő, 
hogy a közös nagy célok érdekében tudjak dolgozni, s ezekért hajlandó vagyok az 
új vezetőséget támogatni, amennyiben bennük is meg van [sic!] a hajlandóság. Ez 
pedig most már nyilvánvaló. Mindenestre a legközelebbi hónapokban dől el, hogy 
ez milyen módon lehetséges.”27 A szlovákokat nagyon érdekelte a többi ismerős 
–   Dezséry László,   Pálfy Miklós,   Mekis Ádám,   Grünvalszky Károly,   O lyk Ernő – 
életének alakulása is. Négyszemközt  Katina elmondta  Vetőnek, hogy  Chabada és 
ő összefogtak, nehogy az történjék velük is, ami  Vetővel és  Dezséryvel, valamint 
 Bereczkyvel és  Péterrel Magyarországon! Ők az öreg püspököket szép villákkal, 
magas nyugdíjakkal a saját oldalukra állíto ák.

Ami Ordass számára a pozsonyi találkozón „üres tanácskozásnak” tűnt, abból 
 Vető „takaros” jelentést produkált. Büszkén leírta, hogy a liselundi események 

 23 Uo.
 24  M 1959.
 25   Vető Lajos: Feljegyzés az evangélikus delegáció pozsonyi útjáról. 1957. május 17–20. MOL 
XIX-A-21 a 220/1957. 1. o. 
 26 Uo. 2. o.
 27 Uo. 3. o.
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megértéséhez a legtöbbet a rendezőség által kiado  és egyedül nála meglévő 
három kiadvány segíte  Pozsonyban. Még    Hromádka sem tudta, hogy mi lesz 
Liselundban. Pozsonyban legfőképpen azért szorongo , hogy tud-e Ordassékkal 
és a reformátusok új vezetőivel együ  dolgozni. Azt tudták, hogy a liselundi 
konferencia az 1955-ös davosi, majd a későbbi brüsszeli konferenciák folytatása 
lesz. Európai kérdésekben kívánták elsősorban a protestáns és szabadegyházak 
szavát elmondani. Térségenként hívták össze az egyházakat, főként a kisebbségi 
egyházakat. Liselundba többféle protestáns felekezetet hívtak meg, ezért fontos 
volt az egyházak bemutatása. Ordass számára nehéz lehete  azt hallgatni, hogy 
Pozsonyban egyoldalúan szidták a nyugati egyházakat, és csupán a vasüggöny 
mögö i egyházak összegfogását sürge ék. Ordass hozzászólásában a „konkrét 
teendők” megfogalmazását sürge e.   Hromádka kijelente e, hogy a magyarok 
az ő személyes helyzetét nagyon megnehezíte ék, azonban feltétlenül o  kell 
lenniük Liselundban, mert a nyugatiaknak látniuk kell, hogy ők is utazhatnak. 
Kérte, hogy a „magyar eseményekről” igenis beszéljenek. Ez Ordass számára 
beugratás is lehete . Hiszen ha azt mondja, amit gondol, akkor az a baj, ha 
pedig mást mond, akkor meg az! Vető így adaptálta   Hromádka szavait: „Persze 
nem önmarcangolásra gondolt, hanem annak az egyszerű bevallására, hogy 
hibákat köve ünk el, s azután arra, hogy elmondjuk, mi van most, végül, hogy 
mit akarunk tenni a jövőben.”28 Ordass már előre kijelente e, hogy a magyar 
evangélikus delegáció „nem hivatalos” minőségben vesz részt a liselundi konfe-
rencián, mert nem kaptak megfelelő felhatalmazást a hazai evangélikus egyházi 
vezetéstől. Ugyanakkor egy magánbeszélgetésben viszont Ordass a szlovákok-
nak, hogy segít nekik abban, hogy ne csak  Michalko menjen ki Minneapolisba.

Ordass naplójából Liselunddal kapcsolatosan az derül ki, hogy ő valóban 
mind önmaga, mind egyháza szemszögéből nézve szinte teljesen tét nélküli 
részvételben gondolkodo . Úgy gondolta, hogy ennek semmiféle gyakorlati 
következménye nem lesz sem reá, sem egyházára nézve. Feljegyzései is ebbe az 
irányba mutatnak. Az első nap felszólalásaiból mindössze két dolgot jegyze  fel. 
Az egyik egy  Mehl nevű strasbourgi egyetemi tanár azon véleménye, hogy az eu-
rópai református és evangélikus egyházaknak egyesülniük kellene. Ez különösen 
elnyerte   Muraközy Gyula magyar református küldö  tetszését. A másik viszont 
az volt, hogy erősen bosszankodo   Michelis varsói evangélikus egyházelnök 
előadásán, sajnos közelebbről nem indokolva meg, hogy miért. Érdekes módon 
a  Vető-féle Liselund-jelentésből is az derült ki, hogy neki sem tetsze  a lengyel 
megszólaló előadása. Amit  Vető hangsúlyoz és idéz, az semmiképpen sem lehete  
ugyanaz, mint amit Ordass kifogásolt.  Vető szerint a lengyel egyházelnök a tiszta 
keresztyén álláspont nevében „vagdalkózo ”. „Hangozta a, hogy az egyháznak 
szenvedni is szükséges. Az egyház nem azért van, hogy önmagát biztosítsa, akár 

 28 Uo. 4. o. 
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diplomáciával, akár teológiával. Hibázta a azokat, akik a vasüggöny közelében 
az Úr elárulásával igyekeznek biztosítani az egyházat.”29 Mellesleg ez az előadás 
a konferencia előzetes programjától eltérő esemény volt.

A liselundi konferencián Ordass egyfajta sztárszerepbe kényszerült. Egészen 
rendkívüli sajtófi gyelmet élveze , és ennek nem mindig örült, hiszen ezen a téren 
egész életében nagyon tartózkodóan viselkede . Tudatosan kerülte a politikai, sőt 
az egyházpolitikai jellegű témákat is, és igyekeze  csaknem kizárólag egyházi 
terepen maradni. Hogy mennyire indokolt volt óvatossága, arra bizonyíték az, 
hogy a liselundi konferencia második napján az egyik dán lap állításai mia  
 Hromádkával tisztázó beszélgetést kelle  folytatnia. A cikk „…arról tudo , hogy 
mi ke en kiengesztelhetetlen harcban állunk. Ő a kommunista, én hajthatatlan 
ellenfele. A legkellemetlenebb az volt ebben, hogy két fényképet is közölt a lap. 
 Hromádkáét és az én nevem ölö    Dezséry képét. Erről volt  Hromádkával jól 
záródó beszélgetésünk és még sok másról, amiben egyetértésre tudtunk jutni.”30

Ordass hivatalos minőségben főként segélykérdésekben, illetve egyháza hely-
zetéről folytato  különmegbeszéléseket. Legpozitívabb élményei közé sorolta 
Bodil  Sølling – vallási ügyekkel megbízo  dán miniszter asszony – megjelenését 
és megszólalásait a konferencián. A vele folytato  beszélgetés után némi „szent 
irigységgel” jegyezte meg: „Szerencsés egyház, melynek az állam részéről ilyen 
vezetője van.”31 Ordass i  a miniszter asszony keresztyén elköteleze ségére és 
ebből fakadóan egyházbarát magatartására célzo . Egyébként a maga részéről 
csupán arra törekede , hogy minél több igeszolgálatot végezzen, rövid ismertető 
előadásokat tartson, kizárólag egyházi témájú cikkeket írjon. A konferencia vezetőit 
állandóan arra fi gyelmezte e, hogy óvakodjanak az elhamarkodo  lépésektől, és 
ne hozzanak visszavonhatatlan következményekkel járó döntéseket. Bár két esetben 
is szóba került a neve, nem vállalt semmiféle szerepet sem az ideiglenesen meg-
alakult vezetőségben, sem pedig az egyik szintén ideiglenes munkabizo ságban. 
Az első esetben ő le  volna az evangélikus tag, nagyon magas szintű skandináv 
biztatást és garanciákat kapo , mégsem vállalta. Helyére  Kiivit észt érsek került. 
Az ideiglenes munkabizo ságba viszont maga helye    Muraközy Gyulát ajánlo a, 
akit meg is választo ak. Tehát az Ordassnak felajánlo  mindkét helyre szocialista 
országból jövő küldö  került. Ordass második legpozitívabb élménye viszont a 
dán egyház mártír lelkészének feleségével történő találkozása le . „Igen nagy 
örömömre megjelent Lisa  Munk asszony is a fi ával.  Munk Kaj (1898–1944) özvegye 
megajándékozo  férje két drámájának példányaival is. A fi ú teológus, és szívesen 
jönne Magyarországra, hosszabb tanulmányútra.”32

 29 Uo. 9–10. o.
 30 ON 1957. május 29. 122. o.
 31 Uo. 123. o.
 32 ON 1957. június 2. 130. o.
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A pozsonyi jelentésekhez hasonlóan  Vető liselundi jelentése is jóval részle-
tesebb, mint az Ordass naplójában található leírás. Ő részletes tudósítást ado  
a nyitó istentisztele ől kezdve az előadásokon, a munkabizo sági üléseken, 
választásokon keresztül egészen a magánjellegű megbeszéléseket is magában 
foglaló kulisszatitkokig.33

A nyitó istentiszteleten Hogsbro  Emmen holland püspök szolgált. Ő O o 
 Dibeliust és   Visser ’t Hoo ot idézte, akik egyfelől Európának a „kereszt jegyé-
ben” történő születéséről, másfelől viszont Európa megmaradásának titkáról, 
„a magánál Nagyobbnak történő szolgálatról” beszéltek. A főelőadást  Mehl 
strasbourgi professzor tarto a Az egy evangélium hirdetése a szétszakíto  Euró-
pában címmel. Az előadásnak három tétele volt. Az első: „Az egy evangélium 
hirdetése az egyház egységének kérdését veti fel.” A második: „Van-e az európai 
egyházaknak különleges feladatuk?” A harmadik: „Az egyházaknak meg kell 
vizsgálniuk Európa helyzetét.” A második és harmadik pontra célozva elmondta, 
hogy a cél nem Európa rekrisztianizálása, hanem Jézus Krisztus egy egyházának 
minél egységesebb reprezentációja.34

Szintén a  Vető-féle tudósításból derül ki, hogy a négy munkacsoport közül 
az első a később  Európai Egyházak Konferenciája (Conference of European 
Churches) néven éppen Liselundban megalakíto  szervezet célját, a második 
az ateizmussal és a szekularizációval szembeni harcot, a harmadik a teológiai 
kapcsolatok kiépítésének fontosságát, a negyedik pedig az ökumenéhez és az 
egyes egyházakhoz való viszonyt tárgyalta meg. A konferencia végén felállt 
az új szervezet, megválaszto ák az elnököt és a bizo sági tagokat. A Kelet-
Európából jö eknek sikerült a vezetőségbe beju atni a tallinni püspököt, Jaan 
 Kiivitet. A bizo sági tagok közé pedig a magyar   Muraközy Gyulát és  Szoncsek 
cseh küldö et.  Vető a jelentésében nem te  utalást arra, hogy Ordasst két 
fontos helyre is nominálták volna, és végül a két helyre baltikumi, illetve kelet-
európai személy került. Vagy nem tudo  a há érben történtekről, vagy pedig 
tudatosan elhallga a azt, esetleg szóban referált róla.   Hromádka számára 
személyes katasztrófa volt a konferencia. Kijelente e, hogy ahol Ordass jelen 
van, o  neki nem terem babér.   Vető Lajos még részletesen beszámolt arról, 
hogy mit mondo  Ordass az evangélikus egyház életéről: az evangélikusok 
október 23. elő  megoldo ák a kérdéseiket, jelenleg szinte problémátlan az 
állam–egyház viszony, jobbak a munkalehetőségek, és megköszönte a nyugati 
egyházak segítségét.

A liselundi konferenciát követően Ordasst és a munkabizo ságba bekerült 

 33   Vető Lajos: Feljegyzés az evangélikus delegáció pozsonyi útjáról. 1957. május. 17–20. MOL 
XIX-A-21 a 220/1957. 4. o.
 34   Vető Lajos jelentése  Horváth Jánosnak a dániai útról. 1957. május 28–31. MOL XIX-A-21 a 
232/1957. 8. o. 
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  Muraközy Gyulát június 11-én az   ÁEH-ban együ  fogadta   Horváth János. A rész-
letes beszámolót követően – a hivatal elnökét hallgatva – Ordassban ismét ag-
gályok ébredtek. „Az az érzésem támadt, hogy mind szorosabban fonják össze 
körülö ünk a hurkot. Ha nem változik a helyzet, hamarosan eljöhet az idő, amikor 
az egyház részéről másodszor is ki kell mondanom a leghatározo abb »nem«-et.”35 
Miután a magyar evangélikus delegáció a hazai evangélikus egyház felhatalma-
zása nélkül ve  részt ezen a konferencián, az  Európai Egyházak Konferenciájával 
történő további kapcsolatkiépítésre lényegében csak az Ordass–  Túróczy-korszakot 
követően került sor. Arra, hogy az evangélikus egyház liselundi passzivitása 
erősen negatív hatással volt az   ÁEH és a püspök, illetve egyháza kapcsolatára, 
a következő dologból következtethetünk.   Horváth János szabadságra menését 
követően   Miklós Imre melle    Grnák Károly le  Ordass tárgyalópartnere evan-
gélikus ügyekben. Ordass az első tárgyalásukat követően így írt erről: „ Miklós 
Imrével nincs baj. De   Grnák teljesen műveletlen ember, és úgy látom: fejébe szállt 
a hatalomtudat. Gyógyíthatatlan baj. Az az előérzetem, hogy e mia  az ember 
mia  még igen sok kellemetlenségem lesz.”36 Lényegében a Minneapolisba történő 
elutazásig megmaradt a feszültség Ordass és az   ÁEH közö . 

Minneapolis – 1957. augusztus 15–25.

Ordass leírta az emlékirataiban, hogy ő tulajdonképpen azért utazo  el 
Salzerbadba, Pozsonyba és Liselundba, hogy majd elmehessen Minneapolis-
ba. A pozsonyi és liselundi konferenciákkal ellentétben a minneapolisi III. 
lutheránus világgyűlésre alaposan felkészültek a Magyarországi Evangélikus 
Egyházban. Már hónapokkal előbb munkacsoportot alakíto ak, amelynek fel-
adata a világgyűlés főtémájának – Krisztus megszabadít és egyesít – feldolgozása 
volt. Az eredményt, egy tanulmányi alapiratot szétküldték az LMK-kba, ahol a 
kijelölt delegátusok előadásokat is tarto ak. A legjobb hozzászólásokat bekötve 
magukkal vi ék Minneapolisba. A két egyházi lap – az  Evangélikus Élet37 és a 
 Lelkipásztor – már hónapokkal előbb informálta mind a gyülekezeteket, mind 
a lelkészeket.38 A világgyűlést követően az egész országban előadások hang-

 35 ON 1957. június 11. 132. o.
 36 ON 1957. június 22. 146. o.
 37   K 1957a; 1957b; 1957c; 1957d; 1957e. A hazatérés után: 1957f; 1957g; 1957h. A Minneapolisi 
Világkonferencia üzenete (közli:  N 1957). Ezt követően  Nagy Gyula egészen november végéig 
ismerte e a minneapolisi konferencia tételeit az evangélikus hetilapban.   Scholz László a tételek 
fordításában kapo  szerepet. 
 38 Néhány a megszólalások közül:  N 1957b;   V 1957; P 1957; M 1957 ( Vajta 
Vilmos Christus befreit und eint című munkájának ismertetése). A világgyűlést követően a Lelki-
pásztor 1957 október–novemberi száma szinte kizárólag a világgyűlésen történtekkel foglalkozo . 
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zo ak el a gyülekezetekben és a lelkészi munkaközösségekben, amelyeket a 
világgyűlésen részt ve  delegátusok tarto ak.39

A világgyűlésen jelen lévő delegáció tagjainak névsora: Ordass Lajos,  Sza-
bó József,  Nagy Gyula,  Wiczián Dezső,  Hafenscher Károly,   Keken András. 
Ordass eredetileg  Prőhle Károlyt és   Scholz Lászlót akarta magával vinni, de az 
  ÁEH az ő kiutazásukhoz nem járult hozzá. Mint már említe ük,   Scholz László 
Salzerbadba sem mehete  el.

Ordass Lajos  Lund- ist, az   LVSZ főtitkára és Mogens  Zeuthen, az   LVSZ 
kisebbségi ügyekkel foglalkozó titkárának 1957. január végén, illetve február 
elején történt magyarországi látogatásakor tudta meg, hogy jelentős felada-
tokat fog kapni a minneapolisi nagygyűlésen.  Lund- ist utólag úgy mesélte 
Ordassnak, hogy   Horváth János is kérte, hogy a püspök jelentős szerepkörökhöz 
jusson. Naplójában így írt erről: „Külön drága meglepetés volt számomra az 
a közlés, hogy a minneapolisi gyűlés megnyitó istentiszteletének megtartását 

 39 Budapesten a Deák téren például 1957. szeptember 27. és 29. közö  tarto ak beszámolókat. 
1957. szep tem ber 17-én Budapesten egész napos LMK-n ismerte ék a világgyűlés lefolyását és 
eredményeit. 

A minneapolisi magyar delegáció – 1957. augusztus 15–26.
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tőlem kérte egyhangú állásfoglalással a  Lutheránus Világszövetség Végrehajtó 
Bizo sága.”40 Beszédét az Atlanti-óceánon keresztül tartó hajóút ala  írta meg.

Már a Minneapolisba történő érkezés elő  világossá vált, hogy Ordassra – 
Liselundhoz hasonlóan – ismét egyfajta sztárszerep vár. Ennek voltak kellemes 
és kellemetlen következményei mind a hajóúton, mind pedig azt követően. A ha-
jóút végén Ordass számára a legmeghatóbb pillanatot egy tört magyarsággal 
írt levél és a hozzá csatolt csekk jelente e. „Méjen tisztelt Püspök Ordas úr! E 
kis adományt adóm az it léti kiadásokhoz adom szerete el, mint egykori Két 
Bodónyi Ev. tagja a kedves jövetelüket értesítet a Két Bodonyi Nográd m. Ev. 
lelkész  Csőváry Dezső. E csekk beváltható 35 Dollár tartózkodási helyükön és 
kivánom az it létjük ala  kellemesen érezzék magukat. Mara am őszinte tisz-
telőjük: Aranka  Matichka (Matsicska).”41 Amerikai öldön viszont az bizonyult 
az egyik legmeghatóbb pillanatnak, amikor Ordass mindjárt az első napokban 
indiai küldö ekkel – köztük az általa már jól ismert Rajah B.  Manikam indiai 
bennszülö  püspökkel – találkozo .  Manikam 1956-ban le  az akkor kétszáz-
ötven éves Tranquebar püspöke. A helyzet a ól is sajátossá vált, hogy ennél 
a jelenetnél Ordass volt a börtönviselt fehér ember, a színes bőrűek pedig a 
vele együ  érzők. Az egyháztörténelem a legtöbbször a fordíto ját muta a fel 
ennek. „Igen érdekes, különös élmény volt a sok színessel együ  lenni, hogy az 
ember érzi, hogy Jézus Krisztus által közeli testvérei és tudni azt, hogy közülük 
akárhány személy szerint imádkozo  értem, megpróbáltatásom idején. Nagy 
dolog evangélikus keresztyénnek lenni.”42 A legkellemetlenebb pillanatok egyike 
viszont a Minneapolisba történő érkezéskor következe  be, amikor fényképező-
gépekkel, fi lmfelvevőkkel felszerelt újságírók hada várta. Ordass előre felkészült 
egy sajtónyilatkoza al, amelyet már New Yorkban is elmondo , azonban a sajtó 
képviselői ezzel nem érték be, hiszen ezt már mindenki ismerte. A dolog akkor 
le  „[k]ellemetlen […], amikor két újságíró mindenáron politikára akarta átvinni 
a dolgot. Ilyen kérdéseket te ek öl: »Részt ve -e a magyar evangélikusság is 
az őszi eseményekben?« »Van-e valami észrevehető javulás az állam és egyház 
viszonyában?« »Mit szólok ahhoz a magyar jegyzékhez, mely a mai amerikai 
lapokban megjelent, és amely szerint a magyar kormány azzal vádolja Ame-
rikát, hogy az ősszel beavatkozo  Magyarország belügyeibe?« Elutasíto am a 
kérdéseket azzal, hogy egyházi emberként egyházi gyűlésre jö em.”43

Az igehirdetésre 1957. augusztus 15-én került sor, Jn 12,20–26 alapján, Jézus 
Krisztus halálának gyümölcsei címmel.44 A szolgálat elő  nagyon szorongo , 

 40 ON 1957. február 4. 33. o.
 41 ON 1957. augusztus 5. 180. o.
 42 ON 1957. augusztus 7. 184. o.
 43 ON 1957. augusztus 8. 186. o. 
 44 O 1992, 307–327. o. (Angol és magyar nyelven.)
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közben azonban már megnyugodo . Az istentisztelet helyére ünnepi ölvonu-
lásban mentek. Megrendítő látvány fogadta, 12 000 ember fért el az istentisztelet 
helyéül kijelölt térben, nem volt üres hely. „Igehirdetésemet a minneapolisi 
templomban és az ikervárosban Minneapolis St. Paulban is közvetíte ék, kb. 
30 000 ember hallga a […]. Hála a jóságos Istennek, olyan nyugodtan tudtam 
elvégezni szolgálatomat, mintha az abonyi kis fi ókegyházközségben végeztem 
volna.”45 Ordassnak ezen kívül más istentiszteleti szolgálatai is voltak. 1957. au-
gusztus 21-én egy magyar úrvacsorai istentiszteletet tarto . Amint naplójában 
leírta, eredetileg húsz-huszonöt emberre számíto ak, végül százharmincnégyen 
jö ek el, többségük nem tudo  magyarul. Ordass így írt az ezen az istentisz-
teleten megvalósult közösségről: „Ez az úrvacsora megmutato  valamit abból 
az igazságból, amelyet világgyűlésünk központi témává te : »Krisztus […] 
egyesít«.”46 Augusztus 25-én délelő  9-kor és 11-kor végze  igehirdetői szolgá-
latokat. Ugyanezen a napon, a világgyűlés zárónapján a tanácskozás témáit be-
mutató dramatizált istentiszteleten 128 ezer ember elő  szolgált egy szabadtéri 

 45 ON 1957. augusztus 15. 197. o. 
 46 ON 1957. augusztus 21. 210. o. 

Ordass igét hirdet Minneapolisban 1957. augusztus 15-én
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rendezvényen. Ezen az istentiszteleten az egyes témáknál először mindig egy 
advocatus diaboli szólalt meg, aki a szkepetikus világ üzenetét hozta. Ordasst 
provokálva a nem létező szabadságról beszélt. Erre Ordass válaszul bizonyságot 
te  a Krisztusban nyert szabadságról.47 Ordass személyes hírneve, ismertsége, az 
elvégze  istentiszteleti szolgálatai még további két megtiszteltetéssel is jártak. 
1957. augusztus 24-én kilenc másik világszövetségi taggal együ  Minneapolis 
díszpolgára le . A világgyűlés utolsó napján pedig abszolút egyhangúsággal 
az   LVSZ első alelnökévé választo ák. A második alelnök Ordass személyes jó 
barátja, a svéd Bo  Giertz, a harmadik pedig a már említe   Manikam indiai 
püspök le .

A világgyűlésen folytato  maratoni tanácskozásokról Ordass a következő-
képpen nyilatkozo : „O hon néha azt gondoltam, hogy én vagyok a munka 
bajnoka. Most megszégyenülve látom azt az emberölö i munkairamot, amelyet 
  Lilje és  Lund- ist teljesít. Erre képtelen lennék.”48 Elcsodálkozo  a világgyű-
lés ala  keletkeze  dokumentumok mennyiségén, és azt fontolga a, hogy új 
bőröndöt vásárol, hogy hazavihesse a legfontosabbakat. Arra is szakíto  időt, 
hogy az akkoriban Európából Dél-Amerikába kerülő fi atal magyar lelkésznek, 
 Gémes Istvánnak ajánlólevelet adjon új állomáshelyére.49

Az   ÁEH-nak a világgyűlés elő  rendelkezésére állt mindaz az információ, 
amelyet az evangélikus sajtóból, továbbá az Ordassal és másokkal folytato  
beszélgetések alapján meg tudo  szerezni. Ez nem volt kevés. Ennek ellenére 
igyekeztek még más forrásból is tájékozódni. Így került például sor arra, hogy 
Ján  Michalko – a pozsonyi evangélikus teológia dékánja – egy magyar és egy 
német nyelvű jelentésben ado  felvilágosítást a minneapolisi világgyűlésen 
várható eseményekről és az o  terveze  munkáról.50

A világgyűlés után Ordass is ado  írásban elkészíte  jelentést. Ezt 1957. szep-
tember 17-én írta. Ebben beszámolt arról, hogy a magyar delegáció utaztatási 
költségeit az   LVSZ fi ze e, a vízumokat a résztvevők a saját költségükre kapták 
meg. Kivi ek néhány sajtóterméket, továbbá ajándékként  Lühnsdorff  Károly 
grafi kusművész Carl E.  Lund- ist főtitkárról készíte  művészi rajzát is. A ma-
gyarok szereplését illetően Ordass beszámolt arról, hogy  Nagy Gyula a világgyű-
lés egyik bizo ságának vezetője le . Ordass-sal ötször készíte ek tévéfelvételt. 
Franklin Clark  Fry-t augusztus 22-én elnökké, Ordass Lajost a központi bizo ság 
tagjává, majd augusztus 25-én a világszövetség első alelnökévé választo ák. Au-
gusztus 24-én elfogadták a világgyűlés üzenetét, amelyet a magyarok Confessio 

 47 O 1987, 672–674. o.
 48 ON 1957. augusztus 12. 191. o. 
 49 Az ajánlólevél történetét és szövegét lásd G 2008.
 50 Ján  Michalko jelentése. MOL XIX-A-21 a EE-257-4/1957 5/C P.50636. 
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Minneapolitanának neveztek el. A szakbizo ságoknál  Prőhle Károlyt távollétében 
a teológiai szakosztályba választo ák be, amelynek a vezetője  Vajta Vilmos le .

Ordass azt is elmondta, hogy hazafelé Bécsben a magyar nagykövetségen 
leadtak egy Luther-fi lmet, amelyet az amerikaiak a hazai evangélikus egyház-
nak ajándékoztak. Írt egy  MacIntire nevű személy által rendeze  gyűlésről, 
aki tiltakozo  az ellen, hogy az   LVSZ a vasüggöny mögö i országok püspökeit 
is meghívta. Egy röplapon elsősorban Ordass Lajos jelenlétét kifogásolta, és 
kommunistabarátsággal vádolta  Fry-t,  Liljét és  Lund- istet is. Ordass Lajos a 
jelentés végén két indítványt te . Az egyik az volt, hogy az egyház vezetősége 
köszönje meg az   LVSZ vezetőinek áldozatát. A másik pedig az, hogy „fejezze ki 
egyházunk vezetősége köszönetét a magyar államhatalom illetékes vezetőinek 
azért, hogy a küldö ség utazásához a szükséges útlevelet megadta”.51

A külöldi evangélikus egyházi kapcsolatokat illetően összefoglalóan az 
mondható el, hogy óriási előrelépés történt az Ordass–  Túróczy-korszakban. 
Érvényes volt ez mind a magánszemélyek, mind a hivatalos delegációk kiuta-
zására. Sőt úgy tűnt, hogy  Horváth Jánosék hajlandók mérlegelni  Zászkaliczky 
Pál,  Dedinszky Gyula és még néhány személy kiutazásának támogatását. 
 Zászkaliczky esetében   Horváth János azt a kérdést is felvete e: „Vajon   Grnák 
elvtárs jól ismeri az említe  személyt⁈ ”52

 51 Ordass Lajos jelentése. MOL XIX-A-21 a EE-257-4/1957 5/C P.50636. 9. o.
 52 Ordass Lajos levele  Horváth Jánosnak,   Horváth János megjegyzéseivel. MOL XIX-A-21 a EE-
257-14-/195. 
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Segélyek Nyugatról

Abban a pillanatban, amikor a világ tudomást szerze  arról, hogy Budapesten 
és másu  Magyarországon harcok folynak, erőfeszítések történtek nemcsak az 
egyházak, hanem lényegében az egész szenvedő magyar nép megsegítésére. Az 
Ordass által a magyar rádióban négy nyelven elmondo  segélykérésre nemcsak 
az   LVSZ és az   EVT megfelelő osztályai, hanem a világ lutheránus egyházai 
közül sokan, de elsősorban az amerikai, a skandináv és a német egyházak 
mozdultak meg.

Az első segélyszállítmányok először Sopronig, majd Győrig juto ak el. 
Csak ezt követően értek el Budapestig.53 Az   EVT és az   LVSZ küldeményeihez 
csatlakoztak az osztrák és a német egyházi segélyszolgálatok. A   Nemzetközi 
Vöröskereszt lobogójának védelme ala  is jö ek a szállítmányok. Hanns   Lilje 
  LVSZ-elnök volt az egyik legfőbb mozgatója a segélyezés azonnali megszer-
vezésének. Ő értesíte e az ázsiai és amerikai egyházi vezetőket, így az USA 
Nemzeti Lutheránus Tanácsát, továbbá  Eisenhower amerikai elnököt, és kérte 
az imádságokat, a segélyeket, beleértve a politikai segítséget is.

A New Yorkban székelő  Lutheránus Világsegély (Lutheran World Relie) 
vezetője, Franklin Clark  Fry Ordass legjobb barátainak egyike volt. A segély-
szervezet irányítói már 1956. november elején rákérdeztek arra, hogy mit te-
gyenek a szenvedő magyarokért. A forradalmi napok következményeként – ha 
rövid időre is, de – átjárhatóvá vált a vasüggöny. Ennek eredményeként „[é]vek 
óta először akadály nélkül sikerült segélyszállítmányokat bevinni Magyaror-

 53 CALWF WS III. 2. a. 1950–59-es anyagban. LWF News Release, 35/56. 1956. november 7. Külön-
szám, amely teljes mértékben a magyarországi eseményekkel és az első segélyszállítmányokkal 
foglalkozo .
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szágra”.54 Négy nagy segélyszervezet kezde  el együ  dolgozni Ausztriában, 
éspedig az   LVSZ, az   EVT, az ausztriai evangélikus és a német segélyszervezet. 
Hétszáz tonna élelmet és ruhát halmoztak fel. A szállítmányok az osztrákoknak 
érkeztek, azonban ők ezeket átengedték a többet szenvedő magyaroknak. 1957. 
június 30-áig bezárólag jö ek Magyarországra természetbeni adományok, ezt 
követően pedig pénzadományok.

A legelső szállítmány a  Vöröskereszt konvojával érkeze , a továbbiak kizáró-
lag az   LVSZ által bevi  küldemények voltak. Az első Budapestre induló segély 
1956. november 2-án érkeze  az országba. Ebből a szállítmányból részesede  
másnap   Horváth János   ÁEH-elnök és családja is, akiknek Ordass kérésére 
 Kendeh György vi e el az adományt. Ordass Lajosnak nem ez volt az egyetlen 
segítő jellegű beavatkozása   Horváth János életébe. Az adomány mellé saját 
lakását is felajánlo a búvóhelyül az elnök és családja számára.55 A forradalom 
és szabadságharc ala   Horváth ugyanis nehéz időket élt át. „Az ellenforradalom 
ala  az ellenforradalmárok lefogtak” – nyilatkozta később.56 Amikor beérkeze  
az első segélyszállítmány, Ordass éppen a rádiónál tartózkodo . Gerhard  May 
osztrák evangélikus püspök számolt be az amerikaiaknak a Bécsbe visszatérő 
segélyszállítók élményeiről: „Amikor hazajö  [Ordass] találkozo  a mi nagy 
szállítmányunkkal. Mélyen megrendült, amikor nemcsak az üdvözleteket, ha-
nem egyházunk segítségét is átve e, és kijelente e, hogy soha életében nem 
érezte még ilyen mélyen Urunk közelségét.”57

Az   LVSZ egyik munkatársa – aki szintén részt ve  a segélyszállítmány be-
hozatalában – elmondta May püspöknek, hogy Magyarországon nagyon nagy a 
nyomorúság, különösen a lelkészek és egyházi munkások o honaiban. További 
segítségre lesz szükség gyógyszerek, ágynemű és élelmiszerek formájában.

Az osztrák evangélikus püspök azt is megírta az amerikaiaknak, hogy amikor 
az újabb szovjet csapatok bevonultak Magyarországra, akkor egy időre leálltak 
a küldemények, mert lezárták a határokat. Majd ezt követően a  Nemzetközi és 
a  Magyar Vöröskereszt egyezményt írt alá, hogy folytatják a szállítást. Mivel 
az   LVSZ és az   EVT jó kapcsolatokat tarto  fenn a  Nemzetközi Vöröskeresz el, 
ezért sikerült megegyezni abban, hogy az egyházaknak szánt adományt a 
 Magyar Vöröskereszt átadja a címze eknek.

May püspök levelének befejezésében a november végéig Ausztriába ér-
keze  menekültáradatról írt. November 21-éig 50 000 menekült lépte át a 
magyar–osztrák határt. Az ő megsegítésük és továbbju atásuk is jelentős 
erőfeszítéseket igényelt.

 54 A Lutheran World Relief New York anyagából. CAELCA ULCA 4/2 66. d. 
 55  Kendeh György vallomása. In: M 1995, 167. o.
 56 MOL   ÁEH XIX-A-21 a E. 5. d. 1957. szeptember 17. 
 57 Gerhard May osztrák püspök levele Paul  Empie-nek. 1956. november 21. CAELCA ULCA 4/2 66. d.
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Az evangélikus egyház részéről – az 1956. november 3-ai tájékozódó jellegű 
értekezleten –  Kendeh Györgyöt bízták meg a segélyakció szervezésével. Mivel 
később rosszindulatú híresztelések kaptak lábra a segélyszállítmány sorsát ille-
tően, ezért  Kendeh György írásbeli tájékoztatást ado  az 1956. december 13-án 
tarto  lelkészértekezlet számára.58 Ebben a levélben tisztázta, hogy a Budapest 
területén élő egyházi alkalmazo ak, az ugyani  található szeretetintézmények, 
az  Evangélikus Teológiai Akadémia, továbbá a vidéki sokgyermekes lelkészcsa-
ládok, a Déli Evangélikus Egyházkerületből hat család, az Északi Evangélikus 
Egyházkerületből tizenhat család részesede  az adományokból. Ez összesen 
hétszáznégy ember. A szállítmány tartalma élelmiszer, ruhanemű és gyógy-
szer volt.  Kendeh György és a segélyezési akcióban részt vevők 1957 júniusáig 
a maguk számára nem ve ek el a beérkeze  adományokból. Amikor   Túróczy 
Zoltán ezt megtudta és jelente e Ordassnak, akkor történt ezen a téren változás. 
Ordass levélben ado  utasítást, hogy mind  Kendeh György és családja, mind 
pedig a segélyek szétosztásában közreműködő önkéntesek és azok családjai 
részesedjenek az adományokból.59

Ordassék 1957 februárjában kaptak engedélyt arra a Közlekedés- és Postaügyi 
Minisztérium Vasúti Főosztályától, hogy a magyar vasút díjmentesen fuvaroz-
za a beérkeze  szeretetadományokat. Az engedélyt eredetileg 1957. december 
31-éig adták meg, azonban később módosíto ák. A november végi sikertelen 
tárgyalások utolsó megbeszélésén   Horváth János a segélyszállítmányok ingye-
nes szállításának azonnali beszüntetését helyezte kilátásba.

A segélyszállítmányok több vonalon érkeztek. Az evangélikus egyház az 
1951–56 közö i Pietro-akció gyakorlati lebonyolításának szervezőin –  Böhm 
Dezsőn és Mrs.  Brooke-on, alias Kegár Márián –, vagyis a londoni vonalon 
keresztül szintén kapo  segélycsomagokat. Ezekben a fent említe  dolgokon 
kívül Luther-kabátokhoz, illetve télikabátokhoz való anyagok és ezekbe 
szánt bélések is érkeztek.60 Ordass Lajos ezekben az időkben írta  Böhm 
Dezsőnek: „…megköszönöm Neked azt a nagyon sok hűséget és szeretetet, 
melyet a szeretetszolgálat területén eddig is végeztél, és amelynek most is 
tanúja vagyok.”61

A másik vonalat a francia követség által küldö  segélyszállítmányok jelentet-
ték. Ennek szétosztásánál református és evangélikus lelkészek működtek közre. 
Az evangélikusok közül   Várady Lajosnak voltak a franciákkal jó kapcsolatai. 

 58  Kendeh György tájékoztató levele az Osztrák Segélyakciótól a Magyar Ökumenikus Bizo -
sághoz beérkeze  segély evangélikusok számára történő kiosztásáról. 1956. november 2-án. EOL 
DEEK 21. d. 79/1957. sz. 
 59 Ordass levele Kendeh Györgynek. 1957. július 2. EOL DEEK 23. d. 559/1957. sz. 
 60 Ordass Lajos és  Böhm Dezső levelezése a segélyekről. 1957. április–május folyamán. EOL 
DEEK 22. d. 361/1957; 362/1957. 
 61 Uo.
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  Várady 1957 januárjától június végéig ve  részt ebben a segélyakcióban. Amint 
az Ordassnak küldö  jelentésében írta, ez ala  az idő ala  ezer evangélikus és 
hatszáznegyvenöt református családnak juto  élelmiszer, gyógyszer, továbbá 
ruhanemű, pléd és konyhai felszerelés.62

A két püspök – hogy a segélyszállítmányok igazságos elosztását segítse – a 
saját egyházkerületében összeíra a a többgyermekes lelkészcsaládokat. Ezeket 
előnyben részesíte ék. A segélycsomagok jelentős mennyiségú csecsemőruhát, 
pelenkát, hintőport, sampont tartalmaztak. Ezeket a kisgyermekes családok 
kapták. Ezenkívül a férjhez menés elő  álló lelkészlányok megfelelő kelengyéhez 
való ju atását is biztosítani tudták. Ordass többek közö  például  Aizenpreisz 
Dezső hidasi lelkésznek leánya férjhezmenetele alkalmából pénzbeli segítséget, 
továbbá  Kendeh Györgyön keresztül kelengyét küldete .63

Ordass az 1957. július 10-én tarto  egyetemes közgyűlésen – 1953 óta nem 
tarto ak ilyet a Magyarországi Evangélikus Egyházban – püspöki jelentésé-
ben beszélt a külöldről érkeze  segélyekről. I  már nemcsak a fent említe  
természetbeni segítséget, hanem a püspöknek szánt személygépkocsit, a 
két Volkswagen kisbuszt, valamint a szórványgondok enyhítésére szolgáló 
motorkerékpárokat is nyugtázta. Továbbá a sajtómunka megkönnyítésére 
szolgáló papírküldeményt – a fi nn egyház adta a legtöbb papírsegélyt – és az 
  LVSZ-ben abban az időben felado  100 000 dollár készpénzt is megemlíte e. 
Az   EVT ugyanebben az időben 16 000 dollárt küldö  azzal, hogy a pénzből 
a lelkészek ruházkodását segítsék. Ugyanebben a jelentésben Ordass megkö-
szönte  Kendeh György és munkatársai önzetlen segítségét, és arra kérte az 
egész egyházat, hogy „türelemmel ajándékozza meg ezeket a munkásokat, 
mert a lassabb ütemű segélyosztás látszik legjobban biztosítani a segélyezés 
igazságosságát”.64

1957. augusztus 17-én készült egy elszámolás, amely a beérkeze  pénzado-
mányok elosztásáról ado  számot. E dokumentum szerint az összes beérkeze  
pénzsegély 3 480 000 forint volt. Ebből részesedtek az egyházegyetem (országos 
egyház), a nyugdíjosztály, az egyházkerületek, továbbá az egyház más intéz-
ményei, elsősorban a szereteto honok.65

 62   Várady Lajos felterjesztése a francia segélyekről. 1957. június 27. EOL DEEK 23. d. 570/1957. sz. 
 63 EOL DEEK 2/2 130/1958. sz. 
 64 Részlet Ordass Lajos jelentéséből. 1957. július 10. EOL EI 172. d. 476/1957. sz. 11–12. o. 
 65   Túróczy Zoltán és  Mády Zoltán elszámolása a külöldi pénzbeli segélyekről. 1957. augusztus 
17. EOL EI 172. d. 564/1957. sz. 
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A Kelet-Németországból jövő segélyek

Kelet-Németországgal már a magyarországi németek kitelepítésének idején, 
1947-től kezdődően létrejö ek az egyházi kapcsolatok. Eleinte a volt német 
ajkú gyülekezetekből kitelepíte  emberek érintkeztek a magyarországi roko-
nokkal, ismerősökkel, barátokkal. Ez a kapcsolatrendszer bővült azután odáig, 
hogy 1954–56 közö  már nagyon jelentős csopor al, lelkészekkel és civilekkel 
tarto ák a kapcsolatot.

Az összekö etések fenntartásában és kibővítésében két személy játszo  
jelentős szerepet. Egyfelől Paul  Gennrich, a németországi Gustav Adolf Werk 
főtitkára. Másfelől egy volt Fébé-diakonissza, Käthe  Küster, aki német szárma-
zású lévén a németek kitelepítése során hagyta el Magyarországot. A ke ejük 
által kiépíte  kapcsolatrendszer azért volt rendkívül fontos, mert elsősorban 
nem az akkori egyházi vezetésre irányult, hanem a németül tudó lelkészekre, 
segédlelkészekre, teológusokra és természetesen a volt német gyülekezetek 
Magyarországon maradt tagjaira.66

Ezt a kapcsola artást egyfelől a szerveze ség, másfelől viszont a spontenaitás 
jellemezte. Például az   EVT KB galyatetői ülésére az egyik delegátus bevi  egy oltár-
terítőt, amelyet az egyik kicsiny délnyugat-magyarországi gyülekezetnek szántak.

Ilyen módon mindegyik egyházmegyével és majdnem mindegyik gyülekeze el 
kialakultak kapcsolatok Kelet-Németországból. Gyógyszereket, újságokat, könyve-
ket küldtek a rászorulóknak. Ez utóbbiakat azért, hogy a lelkészek tájékozódhas-
sanak a legújabb teológiai irodalomban, és betekintést nyerjenek a németországi 
és a világban élő többi lutheránus egyház életébe. A két legtöbbet küldö  újság a 
 Der Sonntag és a  Die Frohe Bots a  volt. Amint a levelezésekből kiderült, a cím-
ze ek többsége jobban szere e az elsőt, mert abban híreket kaptak más egyházak 
életéről és szolgálatáról. A keletnémet gyülekezetek sorsa azért is nagyon érdekelte 
a magyarországi evangélikus lelkészeket és a németül tudó gyülekezeti tagokat, 
mert azok helyzete hasonlíto  a magyarországi evangélikusokéra.

A könyvek viszont, amelyeket kaptak, a Kelet-Németországban megjelent né-
met és más evangélikus országokban – elsősorban Skandináviában – megjelent 
legújabb teológiai irodalommal ismerte ék meg őket. Ezenkívül imádságos-
könyveket, vigasztaló könyvecskéket, bibliaolvasó útmutatókat, a teológusok 
pedig néme anulásra szolgáló nyelvkönyveket kaptak.

Nagy volt az öröm a Magyarországon maradt német gyülekezetekben, amikor 
levélváltásra került sor. Az egyik ilyen gyülekezet lelkésze írta: „Olyan hálás 
vagyok a mi Mennyei Atyánknak, hogy van egy ilyen segélyszervezet, amely 
nehéz helyzetünkben segít bennünket. El tudja képzelni, kedves Testvér, mek-

 66 EZA 200/2. 254/1. Ungarn Allgemeines.

Ordass 08.indd   438Ordass 08.indd   438 2012.11.12.   12:05:372012.11.12.   12:05:37



439

Külöldi segélyek az Ordass–Túróczy-korszakban 

kora örömet okoz minden levél, csomag, minden könyv. Érezzük, hogy bele van 
csomagolva a régi hazával szembeni szeretet és üdvözlet.”67

Alaposan megvizsgálva ezeknek a leveleknek a tartalmát, látható, hogy mi-
közben a magyarországi kapcsola artók igyekeztek a belső egyházra vonatkozó 
információkat is adni, aközben a német fél – minden bizonnyal óvatosságból, 
illetve gyakorlati megfontolásból – ezekre az információkra egyáltalán nem re-
agált. Sőt szándékosan kitért az esetleg kellemetlen dolgok tudomásulvétele elől! 
A németek számára a legfontosabb dolognak a kapcsolatok megőrzése számíto , 
és ezért egyéb kérdésekben igyekeztek semleges magatartást tanúsítani. Viszont 
nagyon örültek az 1956 végén bekövetkeze  vezetőváltásnak. Mind Ordass Lajos, 
mind   Túróczy Zoltán ismerte  Katalin testvért és Paul  Gennrichet is.

Az egyik levélben meghívó érkeze  Ordass számára a németországi Gustav 
Adolf Werk jubileumi ünnepségére.68 Azt is megkérdezték, hogy kiket hívjanak 
még meg Magyarországról. Az öreg- és gyermeko honok, valamint üdülők 
megsegítéséről ugyancsak leveleztek. Továbbá a  Sztehlo Gábor (1909–1974) által 
beindítani kívánt diakóniaimunkás-képző tanfolyamok hallgatóinak esetleges 
külöldön történő képzéséről is véleményt cseréltek. Ordass Lajos és   Túróczy Zol-
tán szintén kapo  könyvküldeményeket. Ellentétben a  Vető–  Dezséry-korszakkal, 
a püspökök bátoríto ák a teológusokat és a lelkészeket, hogy tanuljanak nyel-
veket, és képezzék magukat a megfelelő teológiai irodalmat olvasva.

Egészen személyes dolgokról is leveleze  Ordass püspök és  Katalin testvér. 
Kiderült, hogy mindke en ugyanazon a napon szüle ek, és Ordass 1957-ben a 
saját születésnapján ikta a be   Túróczy Zoltánt és  Mády Zoltánt Budavárban. 
Arra is történt utalás az egyik levélben, hogy amikor Katalin testvér elhagyta 
az országot, akkor Ordass Jn 15,16-tal búcsúzta a.69 Ez az ige szabadíto a meg 
a ól a félelmétől, hogy esetleg az új hazában hazátlannak érezze magát.

 Katalin testvér másik levelezőpartnere   Farkas Mária orvos, diakonissza 
főnökasszony volt. Leveleikben gyakran megtárgyalták Ordass egészségi ál-
lapotát is.70 Az orvosi gyakorlatot folytató  Farkas Mária bizonyos vitaminokat 
kért Ordass számára, mert amint írta, Ordass reggeltől estig dolgozik, és rá-
adásul nagyon nehéz tárgyalásai is vannak. „Igehirdetései csodálatra méltóan 
világosak és áldo ak. I  nagy dolgok történtek, és hálásak vagyunk Istennek, 
hogy megáldo a egyházunkat annak vezetésében, és hogy a munka most a 
maga útján haladhat”71 – írta a diakonisszák főnökasszonya.

 67  Lackner Aladár levele  Kata testvérnek. 1956. február 21. EZA 200/2. 254/2. Ungarn Allgemeines.
 68 Katalin testvér levele Ordass Lajoshoz. 1957. március 13. EZA 200/2. 254/2. Ungarn Allgemeines. 
 69 „Nem ti választo atok ki engem, hanem én választo alak ki, és rendeltelek titeket arra, hogy 
elmenjetek, és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármit kértek az Atyától 
az én nevemben, megadja nektek.”
 70  Farkas Mária levele Katalin testvérnek. 1957. január 16. EZA 200/2. 255/2. Ungarn Allgemeines.
 71 Uo.
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A KELETNÉMET KÜLÜGYI HIVATAL NAGY VÁLLALKOZÁSA 
1957BEN 

Annak ellenére, hogy a keletnémet CDU politikailag a baloldal felé kötelezte 
el magát, a németországi evangélikusok az októberi események kirobbanása 
után azonnal segíteni kívántak a Magyarországi Evangélikus Egyháznak. Erre 
utalt a majdnem egy évet igénybe vevő vállalkozás is. 1956 karácsonyán a ke-
letnémet evangélikusok 400 000 márkát gyűjtö ek a magyarországi protestáns 
egyházaknak. A forradalom leverése után azonban egyszerűen nem volt mód 
arra, hogy ezt az összeget azonnal beju assák Magyarországra.

Ezért felkérték a keletnémet külügyi hivatalt, hogy segítsenek rajtuk. A né-
metországi evangélikus egyház segélyszolgálatának központi hivatala majd’ 
egy éven keresztül próbálta a pénzt elju atni Magyarországra. Amikor úgy 
tűnt, hogy ez lehetetlen, akkor különféle terveket sző ek arra, hogy esetleg 
magyarországi gyermekeket vagy felnő eket üdültetnének, vagy természetben 
ju atnák be a pénzt. O o  Nuschke (1883–1957), a keletnémet CDU vezetője – 
akkoriban már elég betegen – maga is igyekeze  megoldást keresni a problé-
mára. Paul  Gennrich szintén bekapcsolódo  az ügybe. A magyar gyermekek 
üdültetése magyar ápolószemélyze el, magánszemélyeknél vagy egyházi üdü-
lőkben ismét napirendre került. O o   Dibelius berlin-brandenburgi püspök is 
a szívén viselte a dolgot, és  Grüber egyházi tanácsossal együ  ruhavásárlásra 
gondoltak. Megpróbálták a keletnémet Vöröskeresztet is bekapcsolni, azonban 
az nem garantálta, hogy a küldemény az egyházhoz kerül. Amikor 1957. február 
végére kikristályosodo , hogy nem tudják pénzben beküldeni az összeget, akkor 
gondolták ki azt a tranzakciót, amelyet akkoriban keletnémet és nyugatnémet 
viszonylatban már sikeresen valósíto ak meg.

A keletnémet–nyugatnémet „egyházi üzletelésnél” arról volt szó, hogy a nyu-
gatnémetek úgy akartak segíteni a keletnémet evangélikus egyházon, hogy 40 
millió márkát kívántak beju atni az NDK-ba. Azonban a keletnémet kormány 
nem engedte meg a pénz átutalását. Viszont helye e belement abba, hogy áruban 
(szén, vas, érc, bádog) vigyék be az országba, és megígérte, hogy a keletnémet 
kormány a küldemény ellenértékét kifi zeti az egyházaknak. Ez az „üzletelés” a 
nevét Hermann  Kunst (1907–1999) Bonnban szolgáló evangélikus tábori püspök, 
tanácsadó diplomata és lelkigondozó nevéről kapta, mert ő mozga a ezeket a 
dolgokat. A tranzakció sikere azt muta a, hogy a keletnémet állami vezetés 
az üzleti dolgokra nem terjeszti ki a harcot, és ennek megfelelően 1956 végétől 
sikerült gazdasági kapcsolatban maradni a két Németországnak.72 „Az, hogy 
éppen a későbbi NATO-püspök [O o  Dibelius] és keleti és nyugati reakciós erők 
te ék lehetővé fi nanciálisan az üzletet, és nekik sikerült nyélbe ütni, tartalmaz 

 72 B 1993, 240. kk. 
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egy kis komikumot. Ezek közül a személyek közül többen hivatalosan be sem 
utazha ak az NDK-ba. Ellenben a hátsó ajtón keresztül történő diszkrét belé-
pésüket örömmel üdvözölték” – írja Gerhard  Besier egyháztörténész.73

Azonban az ilyen akciók fő nehézsége abban állt, hogy a keletnémet fél 
a nyugatnémet márkát nagyon alacsony átváltási áron akarta átszámítani. 
(Ugyanezt történt Magyarországon is az amerikai dollárral és a svájci frank-
kal.) Azonban Adenaueréknek az egyháziak elmagyarázták, hogy ezzel az 
„üzle el” megmentik a keresztyénséget a kommunista zónában. Idővel azután 
nyugatnémet üzletembereknek sikerült olyan tranzakciókat kidolgozni, amelyek 
során a keletnémet fél azt gondolta, hogy megint jól megnehezíte e a nyugat-
németek dolgát a keresztyének megsegítésében. Azonban a nyugatnémet fél 
valamennyire megtalálta a számításait, és annak különösképpen örült, hogy 
segíthete  az egyházon.

Magyarországra is hasonló módon sikerült behozni a 400 000 márkát. Két-
féle árucikk szállításában egyeztek meg. Egyrészt fényképezőgépek tömege 
(több mint nyolcezer!) jö  be az országba. Másrészt pedig ruhák, cipők, pe-
lenkák, ágyneműk, párnahuzatok stb. Az állam kifi ze e a fényképezőgépek 
árát. A többit pedig az egyház részben a szereteto honaiban használta fel, 
részben pedig szétoszto a a rászorulók közö . A tranzakció azonban annyira 
elhúzódo , hogy   Túróczy Zoltán már nem volt püspök, mire a dolgot nyélbe 
ütö ék. Ordass Lajos viszont ebben az időben már elszigetelődö . Így azután 
a köszönőleveleket már   Vető Lajos és  Bereczky Albert írta meg az evangélikus 
és református egyház nevében.

Gondoskodás a magyar menekültekről

A Magyarországról Ausztriába több hullámban érkező menekültáradatot – 
amely a végén már meghaladta a 200 000 főt – csak nemzetközi összefogással 
lehete  ellátni. Traiskirchenben, Bécsben, Grazban, Linzben, Salzburgban, 
később pedig Jugoszláviában és Olaszországban is táborokat állíto ak fel a 
menekültek számára. Magyarországról menekültként érkeze  teológusok és se-
gédlelkészek, továbbá Európa több országából jö  magyar származású lelkészek 
segíte ék a munkát. A Magyarországi Evangélikus Egyházból  Lehel László 1957. 
január 5-én információkat ado  Carl  Lund- istnek (1908–1965) Gen en. Rajta 
kívül  Zeuthen Mogens és Bengt  Hoff man kapta az információkat. Mindke en 
az   LVSZ Világszolgálat nevű részlegében dolgoztak, és a kisebbségi egyházak 
megsegítésével foglalkoztak. Mogens  Zeuthen egykori soproni ösztöndíjas a 
magyarok nagy barátjának számíto .  Vajta Vilmos egyszerre tarto a rajta 

 73 Uo. 244–245. o. 
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a szemét a Magyarországon, a menekül áborokban, illetve a Gen en zajló 
eseményeken.74  Teleki Béla,  Szabó Zoltán,   Szilas A ila,   Gémes István,  Pátkai 
Róbert,  Tessényi Kornél,  Buthy Dénes,  Dömötör Tibor,  Glatz József,  Szeberé-
nyi Tamás,  Boczor Mihály,  Alapy Gáspár lelkészek, segédlelkészek, illetve 
teológusok ve ek részt a menekültmunkában.  Szilas A ila később hajóval az 
egyik Ausztráliába tartó menekültcsoportot is elkísérte.  Gémes István később 
a tengerentúlon, Dél-Amerikában vállalt szolgálatot.  Pátkai Róbert az Angliába 
került magyarok gondozását ve e át.  Tessényi Kornél,  Buthy Dénes,  Dömötör 
Tibor Amerikába mentek.  Glatz József egy ideig Skandináviában dolgozo , 
végül Németországba került.  Szeberényi Tamás,  Boczor Mihály,  Alapy Gáspár 
csak ideiglenesen ve ek részt a menekültmunkában, majd azt követően nem 
maradtak egyházi szolgálatban.

Norvégiából  Terray László köve e az Ausztriába ment norvég segélyszol-
gálatot, amely a Norvég Vöröskereszt, a Norvég Menekül anács és a Norvég 
Egyházi Segélyszolgálat együ  munkálkodását jelente e. A norvégok és a 
dánok diakonisszákat is küldtek a menekültek közö i munkára. Stu gartból 
 Kots Lajos lelkész érkeze , Argentínából  He y László csatlakozo  hozzájuk. 
A legfőbb szervezője ennek a munkának a Bécsben lakó és Ausztria nagy ré-
szén munkálkodó  Szépfalusi István és felesége,  Wanner Márta volt. Az Oszt-
rák Evangélikus Egyház vezetői – Gerhard  May püspök és Volkmar  Rogler 
szuperintendens – magyar és német nyelvű kiadványokban köszöntö ék a 
magyar protestáns menekülteket. Ezekhez csatolták a fontosabb ausztriai és 
svájci címeket is, ahol a menekültek segítségre számítha ak. A  Magyar Me-
nekült Lelkigondozó Szolgálat szintén bocsáto  ki ilyen körleveleket, ezekben 
már szinte a világ minden országából közöltek címeket, amelyek magyar vagy 
o ani illetékességű személyek segítségét ígérték a menekülteknek.  Szépfalusi 
István ezekben az időkben adta ki az  Orate fratres című magyar nyelvű újságot, 
amelynek több példányát megtaláltam az   LVSZ genfi  levéltárában.75

1957. március 3. és 5. közö  a külöldön élő magyar származású evangélikus 
lelkészek Bécsben tarto ak összejövetelt, és ennek eredményeként nyilatko-
zatot adtak ki. Ebben többek közö  azt hangsúlyozták: „Nem akarunk külön 
magyar menekült egyházat szervezni, hanem mindig készen vagyunk az ado  
körülmények közö  úgy szolgálni a hozzánk tartozókat, hogy azt mindenkor 
a helyi egyházi hatóságokkal összehangolva, Isten dicsőségére végezzük.”76

 74 CALWF WS III. 2. a. 1956–57. 
 75 Az Orate fratres következő példányait sikerült megtalálni Gen en: 1-7/1957; 9-17/1957. A ké-
sőbbiekben az Útitárs című újság válto a fel az Orate fratrest. Az anyagot lásd CALWF WS III. 
2. a. 1957. A megtalált újságpéldányok másolatát az EOL-ban helyeztük el.
 76 A külöldön élő magyar származású evangélikus lelkészek és teológusok nyilatkozata. 1957. 
március 5. CALWF WS III. 2. a. 1955–58. 
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A  GRNÁKJELENTÉS 

1957. július 22-én készült az a helyzetjelentés, amelyet  Grnák Károly  ÁEH-
előadó állíto  össze a Magyarországi Evangélikus Egyházban szerinte uralko-
dó állapotokról és azok megoldási kísérleteiről.1 A dátum azért érdekes, mert 
Ordassék öt nappal később, július 27-én indultak Minneapolisba, és szeptember 
9-én érkeztek vissza Magyarországra. Távollétükben születe  meg egy másik 
helyzetjelentés is, amelyet az evangélikus egyház berkeiben készíte ek. Szerzője 
 Grünvalszky Károly korábbi egyetemes főtitkár, aki augusztus 25-én írta meg 
véleményét és javaslatait.2

Így tehát Ordassék hazatérése pillanatában már két helyzetjelentés és két 
javaslat feküdt  Horváth János íróasztalán. A  Grnák-féle jelentés lényege az, hogy 
az államhatalom a maga részéről „messzemenő lojalitást” tanúsíto  minden 
tekintetben az egyház iránt (személyi téren, a sajtónál, anyagiakban, különböző 
sérelmek orvoslásában, valamint a külöldi utazásoknál stb.). „Személyi kérdé-
sekben elérték azt [Ordassék], hogy olyan változásokat hajto ak végre, ami [sic!] 
teljes egészében előnyös a számukra. A mi embereinket vagy leválto ák, vagy 
igen jelentéktelen beosztásba te ék. A különböző bizo ságokban ugyan vannak 
haladó gondolkodású egyének, de ezeknek nincs lehetőségük saját elképzelésüket 
érvényre ju atni azért, mert kisebbségben vannak” – írta  Grnák.3

A sajtó helyzetét illetően  Grnák azt hangsúlyozta, hogy i  állandó kihúzáso-
kat kell eszközölni, a békecikkek megjelentetéséért késhegyig menő harcot kell 
vívni. Ha sikerül beju atni egy ilyen cikket, Ordassék még oda is becsempészik 
a maguk véleményét, és elferdítik a mondanivalót. Ebben  Keken jár az élen. 
Amelle , hogy csapnivalóak a békecikkek, a békemunkában sem jeleskednek. 
I  megemlíte e a „régi szép időket”, amikor a „mi békepapjaink” –  Pálfy Mik-
lós,  Juhász Géza,   Lehel Ferenc,  Koren Emil,  Groó Gyula,  Gyöngyösi Vilmos, 

 1  Grnák Károly jelentése. 1957. július 22. MOL XIX-A-21 a E. 5. d. 257/1957. 1. o.
 2  Grünvalszky Károly tervezete. 1957. augusztus 25. MOL XIX-A-21 a E. 5. d. 257/16/1957. 1. o.
 3  Grnák Károly jelentése. 1957. július 22. MOL XIX-A-21 a E. 5. d. 257/1957. 1. o.
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 O lyk Ernő és mások – tudták a dolgukat. Amikor az  ÁEH-sok megfeddik 
 Kekent és Ordasst a békecikkek hiánya és a békemunka minősége mia , akkor 
ők azt mondják, hogy nincs sajtó- és szólásszabadság.  Keken kilátásba helyezte, 
hogy lemond mind a sajtómunkáról, mind a békemunka vezetéséről. Ordass 
sajtóügyekben maga dönt. Lemonda ák  Groó Gyulát a sajtótitkári posztról, és 
 Bo a Istvánt te ék a helyére, holo  az  ÁEH megmondta, hogy őt nem akarja. 
Nagyon sérelmes az államra nézve az is – folytatja  Grnák –, hogy Ordass a 
saját embereit rakja be mindenhova. A kerületi és egyetemes közgyűlésen 
nem dicsérte meg az államot, mindenhova a saját embereit nyomta be. Például 
 Zászkaliczkyt püspökhelye esnek választo ák, „…ami nem a legszerencsésebb. 
 Zászkaliczky o  támadja a haladó gondolkodású papokat, ahol csak lehet.”4 Az 
egyetemes közgyűlésen nem engedték  Grünvalszkyt szóhoz jutni.  Mihályfi t 
lemonda ák, holo  az  ÁEH megbeszélte Ordassal, hogy nem szól a  Mihályfi -
dologról senkinek. Ordass és társai az utóbbi időben úgy viselkednek, mint 
akik „túlértékelik a részünkről tanúsíto  lojalitást”.5 Ordass azt is kifogásolta, 
hogy ne rendelgessék fel a papjait az  ÁEH-ba az ő tudta nélkül, hanem az ő 
jelenlétében beszéljenek velük. Mindezek fényében  Grnák azt javasolta, hogy 
legyen vége az evangélikus egyháznak nyújto  kedvezményeknek.  Horváth 
János beszéljen Ordassal, és  Kekent is zabolázzák meg. Esetleg az utolsó pilla-
natban vegyék el  Keken útlevelét, és ne mehessen Amerikába.

 4 Uo. 3. o.
 5 Uo. 4. o.
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 GRÜNVALSZKY KÁROLY TERVEZETE

A  Grünvalszky-féle tervezet 1957. augusztus 25-én készült, és három részből 
állt: egy elvi alapvetésből, a gyakorlati teendőket tárgyaló részből, valamint 
utószóból. Pontos címe: Tervezet a Magyarországi Evangélikus Egyház törvényes 
rendjének helyreállítására. Már a cím is muta a, hogy a volt egyetemes főtitkár 
nem kevesebbel vádolta az Ordass– Túróczy-vezetést, mint azzal, hogy letértek 
az egyházi törvényesség útjáról, és ennek megfelelően az egyházon belül, az 
állammal való kapcsolatokban és nemzetközi területen krízishelyzetet idéztek 
elő. Mindennek a következményeként az egyház nem egységes.  Grünvalszky 
elismerte ugyan, hogy az egyház belső megoszto sága az 1948-ban (Ordass-
ügy!) és 1952-ben ( Túróczy és  Szabó eltávolítása!) történtek mia  is keletkeze . 
A legnagyobb problémát azonban ő a maga részéről az 1956. november 3-ai 
„konferenciában” lá a, amely szerinte utat nyito  a törvénytelenségeknek: 
„Mindnyájan hibáztunk, vagy 1948-ban, vagy 1952-ben, vagy 1956-ban, vagy 
mind a három alkalommal.”6 Szerinte 1956–58-ban azok kerültek alulra, akik 
1948-ban és 1952-ben hibáztak. Viszont azoknak, akik pillanatnyilag felül van-
nak, vigyázni kell, hogy ne ugyanazt tegyék, amiben az elődök hibáztak.

Az egység megteremtését az segítené, ha a lehetséges kétféle restaurációs 
kísérletet le lehetne győzni. Az 1948-ban és az 1952-ben hatalomra juto aknak 
meggyőzően kell bizonyítaniuk, hogy nem akarnak visszafelé menni. Az 1956-
ban élre kerülteknek viszont tudomásul kellene venni, hogy ami 1956 után 
történt, az javításra szorul. Az 1956-osok  Grünvalszky szerint mindenkit eltá-
volíto ak egyetemes, egyházkerületi, egyházmegyei szinteken, és csak egyedül 
kormányoznak. Ez így nem maradhat sokáig.

1956 októberében az evangélikus egyház  Grünvalszky szerint nagyon jó hely-
zetben volt, mert a politikai mozgásoktól üggetlenül már megindult benne a 

 6  Grünvalszky Károly tervezete. 1957. augusztus 25. MOL XIX-A-21 a E. 5. d. 257/16/1957.sz. 1. o. 
A galyatetői konferencia ala i megegyezés kimunkálásában csak az  LVSZ ve  részt, az  EVT 
lényegében csak „erkölcsi” támogatást nyújto .

Ordass 09.indd   447Ordass 09.indd   447 2012.11.10.   15:47:342012.11.10.   15:47:34



448

P,   

hatalmas reformfolyamat. Mód le  volna arra, hogy nagykoalícióban („haladók”, 
Ordass-vonal,  Túróczy-vonal) kormányozzanak. Az  LVSZ-szel és az  EVT-vel 
kötö  megállapodás jó keretet szolgáltato  volna ehhez, azonban az „ellenfor-
radalom kiütö e a [Magyarországi Evangélikus Egyház akkori vezetőinek a] 
kezéből az útmutató mátrai megegyezést, és még Ordass Lajost is befolyása alá 
keríte e, akit pedig ez a megegyezés hozo  vissza az aktív egyházi szolgálatba”.7

 Grünvalszky szerint a megoldás a visszatérés „a mátrai pontokhoz”, minden 
egyéb dologban pedig revíziót kell végrehajtani.  Grünvalszky i  az úgyneveze  
galyatetői pontokra gondol, amelyek az  ÁEH, az  EVT és az  LVSZ, valamint 
Ordass részvételével folytato  tanácskozások eredményeként szüle ek meg. 
Ordass maradhat mint püspök, azonban a volt vezetők dolgát rendezni kell. 
 Grünvalszky a következő személyek helyzetét tarto a rendezendőnek:  Zay Lász-
ló,  Mekis Ádám,  Grünvalszky Károly,  Dezséry László,  Vető Lajos,  Mihályfi  Ernő, 
 Darvas József,  Pálfy Miklós,  Friedrich Lajos,  O lyk Ernő,  Várady Lajos,  Virág 
Gyula,  Fülöp Dezső és  Rédey Pál. A gyakorlati teendőket illetően  Grünvalszky 
hangsúlyozta, hogy  Túróczy Zoltán püspök rehabilitációját fenn kell tartani, 
azonban a püspökséget vissza kell adni  Vető Lajosnak. Őt magát is vissza kell 
helyezni hivatalába,  Veöreös Imre nem maradhat tovább egyetemes főtitkár. 
 Mekis Ádámnak vissza kell adni az esperesi tisztséget.  Zászkaliczky Pál adja át 
a püspökhelye ességet  Mekis Ádámnak. A sajtóosztályon  Juhász Gézának kell 
szabad kezet kapnia,  Groó Gyuláról másként kell gondoskodni. Ami a Központi 
Alapot illeti, ennek felügyeletét  Grünvalszky Károlynak kell visszakapnia. Az 
 Evangélikus Teológiai Akadémián az „eddig üldözö ”  O lyk Ernő és  Pálfy 
Miklós elveszte  tekintélyét vissza kell állítani. Az LMK országos vezetőjének 
nem alkalmas  Scholz Lászlót el kell küldeni, helyére  Káldy Zoltánt kell tenni. 
 Scholz azért nem jó, mert csak a rosszat látja a múltban.

Az állam és az evangélikus egyház viszonyát illetően az elvi dolgokkal nincs 
baj, azonban nincs program a jó politizáláshoz. Szerinte Ordass ezen a téren 
nagyon elzárkózó.  Grünvalszky szerint minimálkonszenzus kellene, mert „szol-
gálatunkra népünk fi ainak nemcsak a maguk üdvössége elnyeréséért, hanem a 
haza megvédéséért és boldogulásáért folytato  harcunkban is szükségük van”.8

A tervezetben ezt követően a vallásszabadság kérdéséről ese  szó.  Grünvalszky 
Károly leszögezte, hogy a közelmúltban ezzel bajok voltak. Az  ÁEH vezetője, 
 Horváth János is elismerte 1956. október 9-én az országos esperesi értekezleten, 
hogy „ezekért nem az egyházi vezetőséget terheli a felelősség, mivel azok nem 
maguktól, hanem az  ÁEH intenciójára köve ék el a vallásszabadságot sértő 

 7 Uo. 12. o.
 8 Uo. 34. o.
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Grünvalszky Károly tervezete

intézkedéseket, pl. a konferenciák teljes megszüntetését”.9  Horváth János akkor 
megígérte, hogy ezen változtatnak.

Az utolsó téma, amelyet  Grünvalszky felvete , a nemzetközi ügyek kérdé-
se volt. Ezekkel kapcsolatban arról beszélt, hogy az  LVSZ-szel és az  EVT-vel 
fenntarto  kapcsolatok fontosak, de az európai egyházi kapcsolatok is, mind a 
szocialista országokban, mind pedig a többi európai országban. Az, hogy Ordass 
az  LVSZ alelnöke, nagyon fontos dolog, és ezt jól ki kell használni. A külöldön 
élő magyarokkal is rendezni kell a dolgokat. Ami a külöldi egyházi kapcso-
latokat illeti, i  „az export-import kiegyensúlyozo ságára” kell törekedni, és 
nemcsak tanulni, hanem tanítani is kell.

A tervezet záró részében a szerző kifejte e, hogy  Horváth János kérésére 
készíte e el a munkáját, de mindenkinek ajánlja, aki hajlandó a dolgokat vé-
giggondolni.

 9 Uo.
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A BUDAPESTI NEMZETKÖZI 
 ÁEHKONFERENCIA

Mire Ordass és társai visszaérkeztek Amerikából, addigra már lezajlo  az akkori 
szocialista országok egy részében működő egyházügyi hivatalok tisztségvise-
lőinek első nemzetközi konferenciája 1957. szeptember 2. és 7. közö  Budapes-
ten. Ezen a Szovjetunió, Románia, Csehszlovákia, az NDK és Magyarország 
illetékesei ve ek részt.10

A konferencia témái

A konferencia két fontos témát tárgyalt. Egyfelől az egyes országok egyház-
politikáját muta a be, másfelől viszont az érinte  államoknak a nemzetközi 
protestáns egyházi szervezetekkel, valamint a Vatikánnal fennálló kapcsolatait. 
Ez utóbbi két dologban bizonyos koordinációt is megpróbáltak kialakítani. 
A témával foglalkozó szakértők egy része azt állítja, hogy az egyes országok 
egyházpolitikájába kívülről egyáltalán nem szóltak bele. Mások ennek ellen-
kezőjét állítják. Saját kutatásaink alapján a második véleményt látjuk inkább 
megalapozo nak, bár a beleszólásokat gondosan elrejte ék.

A szocialista országokban a későbbiekben nemzetközi  ÁEH-konferenciáknak 
nevezték azokat az összejöveteleket, amelyeken az állam és az egyházak közö i 
kapcsolatokat koordináló hivatalok vezetői gyűltek össze a különböző országok-
ból. Ezek a hivatalok más-más nevet viseltek, és különböző minisztériumokhoz 

 10 Ennek a témának a kutatása ma még gyermekcipőben jár. Németországban eddig ke en 
foglalkoztak vele. Az egyik Horst  Dohle. Előadásának a címe: Die Rolle der Staatsämtertagungen 
ür die Kir en Politik der realsozialistis en Ländern 1945–1989. Evangelische Akademie Berlin-
Brandenburg, Berlin, 1994. 18–26. o.  Dohle ezt az előadását a 2. berlini állam–egyház kollokviumon 
adta elő. A másik személy, aki előadás keretében vizsgálta a kérdést, szintén német, Joachim  Heise: 
Die Staatsämter ür Kirchenfragen sozialistischer Staaten und ihre Kontakte – ein Überblick. 
In: S ri enreihe des Instituts ür verglei ende Staat-Kir e-Fors ung, 12. sz. 31–48. o.
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tartoztak. Mindenhonnan a vezetők jö ek, ők már többnyire ismerték egymást. 
Különösen erős volt a kapcsolat a magyar, a csehszlovák és a keletnémet egy-
házügyi hivatalok vezetői közö .

Az egyházak és az állam viszonyának bemutatásával kapcsolatban Buda-
pesten lényegében háromféle modell került a hallgatóság elé. Az egyes modellek 
jellemzői a különböző korszakokban bizonyos átfedéseket mutatnak. Az 1957-
es helyzetet fi gyelve például Magyarországon mind az első, mind a második 
jellemzői megfi gyelhetők voltak.

Az első típusú, úgyneveze  keményvonalas egyházpolitikai modellt a szovjet, ro-
mán, csehszlovák helyzetben lehete  kimutatni. Ennek keretében az egyházaknak 
az 1917-es októberi forradalomig, illetve a II. világháborúig megmaradt gazdasági, 
politikai és kulturális hatalmát megtörték, majd azt követően vegetálásra ítélték 
az egyházi életet. A budapesti tanácskozáson az egyes egyházak bemutatásánál 
elmondták, hogy hogyan történt azok hatalmának visszaszorítása. Ezt a modellt 
az egyház bel- és külügyeibe történő kemény beavatkozás jellemezte.

A másik fajta vonalat a magyar és a keletnémet egyházpolitika képviselte. 
Magyar kifejezéssel élve ez az úgyneveze  húzd meg – ereszd meg modell. Ebben 
valamivel több szabadság, ugyanakkor nagyon erős kontroll jellemezte az egy-
házak életét. Az egyházakat ebben a két államban is megfoszto ák gazdasági, 
politikai és kulturális javaiktól. Ezt követően az állami szervek saját egyházve-
zetői réteget neveltek ki maguknak, és fi nanciálisan, valamint ezeken a vezető 
rétegeken keresztül kézben tarto ák az egyházakat. A szovjet, a román és a 
csehszlovák modelltől eltérően bizonyos tekintetben több szabadságot adtak, bár 
ezt a rendkívül erős kontrollal egyú al korlátozták is. A keményvonalasokhoz 
hasonlóan mind a külöld, mind a belöld felé alkotmányba iktato  vallás- és 
lelkiismereti szabadságról beszéltek.

A harmadik fajta egyházpolitikai vonalat Budapesten a lengyel Jan  Lech 
képviselte. Az úgyneveze  dialógusos változat lényegét az jelente e, hogy ki-
mondták: az eddigi modell nem alkalmazható a lengyel társadalom esetében, 
mivel az egész lengyel lakosság mélyen vallásos, és csak felesleges konfl iktusok 
támadnának az állampolgárok és a vezetés közö . 1956 októberében a lengyelek 
azért nem jártak ugyanúgy, mint a magyarok, mert sikerült egységesnek ma-
radniuk abban a tekintetben, hogy a lengyel társadalom problémáit nekik ma-
guknak kell megoldani. Jan  Lech elmondta, hogy a kemény vonal alkalmazása, a 
Vatikánnal a konkordátum felmondása, a hitoktatás üldözése, az egyházellenes 
intézkedések és rendelkezések tömege nemcsak a klérust fordíto a szembe 
velük, hanem az egész lengyel népet. Azt is megpróbálták, hogy alakíto ak 
Pax néven egy nekik tetsző egyházi társaságot, azonban az eredmény az le , 
hogy emberek milliói fordultak a katolikus egyház felé. „1956. augusztus 26-án 
Czestohovába [sic!] több mint egymillió ember ment el. Hatalmas tömegekben 
adakoznak a katolikusok templomépítésre, hangsúlyoznom kell, hogy amikor 
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templomépítésről van szó, akkor semmiféle építési nehézségek nem fordulnak 
elő, van anyag, van pénz, és villámgyorsan felépül a templom.”11

A lengyel kommunistáknak be kelle  vallaniuk, hogy az egyházzal szembeni 
kemény kéz politikája és a saját papi békemozgalom erőltetése semmiféle más 
eredménnyel nem járt, mint azzal, hogy a helyzet nemcsak a katolikus klérus 
és az állam, hanem az egyház és az állam közö  is kiéleződö , és a lakosság 
többsége a klérus oldalára állt. A lengyel társadalom 90 százaléka a katolikus 
egyházhoz tartozo , egységes vallásos blokkot képez. A nép érezte a nyomást, 
amely a klérus és az egyház ellen irányult. Ezt úgy fogták fel, mint a vallás- és 
lelkiismereti szabadság megsértését. A legnehezebben az iskolák államosítását 
tűrték. Ugyanakkor megmaradt a kötelező hitoktatás. De 1946-ban azoknak a 
szülőknek, akik nem akarták a gyermekeiket hitoktatásra járatni, az oktatási 
minisztérium megadta az ehhez való jogot. A nép lá a, hogy valami baj van 
az elmélet és a gyakorlat közö . „Eközben egész idő ala  vallásszabadságot 
hirde ünk, beleértve a hitoktatáshoz való jogot is […]. A legrosszabb azonban 
az volt, hogy úgy te ük meg ezeket a lépéseket az iskolai hitoktatás megszünte-
tésére, hogy előzőleg nem világosíto uk fel a szülőket”12 – jelente e ki a lengyel 
delegátus. Amit ezzel elértek, az nagyon sovány eredmény volt. Sőt á ételes 
módon még fokozták is a nép vallásosságát. A katolikus egyház, maga mögö  
tudva a nép támogatását, ellentámadásba lendült. Jan  Lech hozzáte e, nagyot 
tévedtek, amikor azt gondolták, az emberi tudatot lehet kormányozni. Amikor 
azután 1956-ban tapasztalták rossz politikájuk minden következményét, akkor 
elhatározták, hogy a társadalom életéből kiirtják a vallásháború elemeit.

A római katolikus egyház 1956-ban Lengyelországban segíte  a kommu-
nistáknak megmaradni a hatalomban, cserébe a kormány megengedte, hogy 
 Wyszynski bíboros elhagyja a kolostort, és hogy a lakosság maga döntsön a 
vallásosság, a hitoktatás kérdéseiről. Az így megszerze  választási győzelem 
arra a felismerésre ju a a a kommunistákat, hogy az örökös elnyomás helye  
nekik inkább támogatni kellene az egyházat. Az egyház megerősödö , a befo-
lyása is nő . A lelkészek hatalmas szerepet kaptak a társadalom formálásában. 
A kórházakban, börtönökben újraindult a lelkigondozás, a vallásos élet, a hitok-
tatás visszakerült a maga helyére. Most a hi anra nem járók szorulnak há érbe 
az iskolákban, mert a szülők visszakérték a hitoktatást. Lengyelországban a 
kisebbségnek, tehát a nem hívőknek kell alkalmazkodni a többséghez. Nehéz 
azoknak a gyerekeknek, akik nem járnak templomba, és nem részesülnek hit-

 11 Jegyzőkönyv a szovjet, keletnémet, csehszlovák, lengyel, román és magyar  egyházügyi hi-
vatalok vezetőinek 1957. szeptember 2. és 9. közö  tarto  budapesti konferenciájáról. Jan  Lech 
előadása. BArch Staatssekretär ür Kirchenfragen. Aktajelzet: 00-35-00. Kötetszám: 4. Dokumen-
tumszám: 2383 6/0706. 122. o. 
 12 Uo. 135. o.
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oktatásban, de tudomásul kell venni az erőviszonyokat. 1956. december 31-én 
a lengyel kormány is hozo  egy felülvizsgálati rendeletet bizonyos egyházi 
tisztségek betöltéséhez, de ezt csak formálisan tartják be.

Az egyes országok egyházpolitikai modelljeit illetően a lengyel bizonyult a 
legsikeresebbnek. A kérdés úgy vetődö  fel, hogy akarják-e az egyes országok 
a lengyel modellt vagy sem. Ami a magyar helyzetet ille e, i  azt kell mon-
dani, hogy nem akarták a lengyel egyházpolitikát, sőt a saját modelljüktől is 
eltávolodtak a kemény egyházpolitikai vonal irányába. Ugyanakkor „maguk 
közö ” nagyon is ráébredtek az ilyen jellegű konferenciák fontosságára. Hiszen 
mód nyílt mind a „belső” tapasztalatok kicserélésére, mind pedig a megfelelő 
stratégiák kidolgozására a „külső” együ működés tekintetében, legyen szó a 
 Vatikánról vagy a protestáns világszervezetekről. A „lengyel „modellt”, jóllehet 
a saját akkori helyzetükben alkalmazhatatlannak érezték, mégis emlege ék. 
Erre bizonyíték az az első nemzetközi  ÁEH-konferenciát követő tájékoztató levél, 
amelyet  Miklós Imre küldö  1957. szeptember 20-án tizenhárom példányban 
egy miniszterhelye esi értekezlet vezetőinek. „Mi magunk is sok tapasztala al 
le ünk gazdagabbak, különösen a lengyel egyházpolitikát illetően”13 – írta 
többek közö   Miklós. A levelet nem tűzték napirendre, azonban azzal, hogy az 
összes miniszterhelye esnek átadták, az egyházpolitikát kétségkívül szélesebb 
szintre helyezték. 

Ordass vagy  Hromádka

A konferencián megtárgyalt másik kérdés az volt, hogy a protestáns világ-
szervezetek, valamint a  Vatikán felé milyen közös taktikát dolgozzanak ki a 
kapcsola artás kérdésében. A protestáns világszervezeteket –  az EVT-t és  az 
LVSZ-t – illetően ke ős vélemény alakult ki.

Az egyik véleményt éppen  Horváth János képviselte, aki Ordass Lajosra, 
az ő  LVSZ-alelnöki címére hivatkozo , és ezt mondta: „Az a tervünk, hogy a 
reakciós személyeket leválasszuk Ordass Lajos mellől, és Ordass Lajost politi-
kailag fokozatosan még közelebb hozzuk. Ennek minden realitása megvan. Úgy 
gondoljuk, hogy ez év végéig az evangélikus egyháznál is teljesen rendbehozzuk 
a meglévő jelentéktelen problémákat. Ordass püspöknek igen nagy nemzetközi 
tekintélye van. Ez elsősorban abból adódik, hogy 8 évig mártír volt. A nyugati 
egyházak 8 éven keresztül harcoltak Ordass püspök visszaállításáért [sic!] és 
ezt csak úgy tudták megcsinálni, hogy Ordasst az égig dicsérték. Most, hogy 

 13  Miklós Imre tájékoztatója. 1957. szeptember 20. MOL Művelődésügyi Minisztérium Egyházügyi 
Hivatala 0047/1957. Elnöki ira ár. 
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Ordass püspököt visszahelyezték, nem szoríthatják le a tekintélyét. Úgy gon-
doljuk, hogy ezt a tekintélyt most a mi oldalunkra állítjuk át.”14 

A másik variáció a protestáns világszervezetekkel kapcsolatban a cseh refor-
mátus teológus, Josef Lukl  Hromádka nevéhez kötődik.  Hromádka legelőször az 
 EVT amszterdami világgyűlésén hívta fel magára a fi gyelmet 1948-ban, amikor 
 Dulles amerikai külügyminiszterrel vitát folytato . Éppen Ordass letartóztatása 
napján tarto  védőbeszédet a kommunizmus melle . Többek közö  ezt mondta: 
„Kommunista fi lozófusok és államférfi ak hangsúlyozzák a szocialista proletár-
diktatúra átmeneti jellegét […]. Minél inkább előrehalad a szocialista építés, 
annál kevésbé van szüksége diktatórikus erőszakra, amíg egy teljesen kifejlődö , 
hiteles, kollektív, osztály nélküli gazdaságban minden diktatúra el fog tűnni.”15

Az úgyneveze   Hromádka– Dulles-vitában, amely azután a világgyűlés csúcs-
pontjának számíto , az amerikai külügyminiszter Keresztyén állampolgár egy 
változó világban,  Hromádka viszont Felelősségünk a háború utáni időszakban 
címmel tarto  előadást.  Dulles azt mondta, hogy a változásoknak békéseknek 
és fokozatosaknak kell lenniük. Ennek eredményeként születnek a szabad tár-
sadalmak. Azonban szerinte a kommunizmus nem az: „A  Szovjetunió Kom-
munista Pártja nem hisz egy ilyen békés fejlődésben. Azt gondolja, hogy csak 
erőszak és kényszer révén éri el a kívánt célt […]. Ez a hit nem puszta elmélet. 
Ez tükröződik vissza a szovjet társadalom egész szerkezetében, annak belső és 
külső politikájában. […] A szovjet állam a Párt eszköze. A Párt a proletáriátus 
diktatúráját gyakorolja. […] A proletáriátus diktatúrája a proletáriátus uralma 
a burzsoázia ölö  – a törvények korlátlanná teszik, és erőszakra van alapozva. 
[…] A proletáriátus diktatúrája nem lehet »teljes« demokrácia. A mindenki de-
mokráciája a gazdagoké és a szegényeké.”16

Ezzel szemben  Hromádka azzal vádolta a Nyugatot, hogy nincs abban a hely-
zetben, hogy választ tudjon adni a kor kérdéseire. Azt mondta, hogy a Nyugat 
jellemzője egyfajta „Maginot-vonal mentalitás”. A Nyugat – szerinte – a profi tra, 
a magántulajdonra, a kényelemre és az atombombára van berendezkedve. Ki-
tért ugyanakkor a vallásszabadságot fi rtató kérdés elől a következő szavakkal: 
„A kelet-európai térség egyházainak jelenlegi helyzetével való foglalkozásra 
nem érzem magam illetékesnek.”17

 Hromádka a későbbi időszakban is többször provokálta különleges nézeteivel 
az  EVT KB-t. A legnagyobb vitát azonban akkor válto a ki, amikor két alka-
lommal is hozzászólt az 1956-os magyar eseményekhez.18

 14  Horváth János  ÁEH-elnök szavai a budapesti első nemzetközi  ÁEH-konferencián. MOL 
XIX-A-21 a 19. d. 30. o.
 15  H 1948, 154. kk.
 16 Uo. 105., 108. o.
 17 Uo. 145. o.
 18  H 1956. A második megszólalás 1957 áprilisában történt:  H 1957. 
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Első megszólalásában hatalmas történelmi és nemzetközi keretbe helyezte 
bele a magyar eseményeket. (Kezdve a második világháborúval, végezve az 1955-
ös genfi  külügyminiszteri értekezle el, illetve a hidegháború következményei-
vel.) Elismerte, hogy a szocializmus nem kielégítő fejlődése, a proletárdiktatúra 
elhúzódása is a kiváltó okok közö  szerepelt. Azonban szerinte a nyugati pro-
paganda, a magyar sovinizmus, a politikai egyensúly semmibevétele az előbbi-
ekkel együ esen válto a ki az „ellenforradalmat”.  Hromádka szerint a magyar 
eseményeket „zsidóellenes pogrom” is jellemezte. A cseh teológus valószínűleg 
vagy nem ismerte, vagy nem érte  egyet  Bibó Istvánnak a magyar forradalom 
tisztaságát megvédő utolsó, kétségbeese  megszólalásával: „A világ színe elő  
visszautasítom azt a rágalmat is, miszerint a dicsőséges magyar forradalmat 
fasiszta vagy antiszemita kilengések szennyezték volna be.”19

A cikk második részében mélyen elítélte a Nyugatot, benne az  EVT-t és an-
nak egyik vezetőjét. Nem mondta ki, de mindenki tudta, hogy  Visser ’t Hoo  
főtitkárra utalt, aki egyben  Dulles amerikai külügyminiszter sógora is volt. 
Kárhozta a azt a nagy örömöt, amelyet a Nyugat tanúsíto  a magyar forradalom 
hírére. Ugyanakkor mély sajnála al írt a történelmi keresztyén egyházakban 
végbement vezetőváltásokról. A második cikkben a „vörös püspököket és egyházi 
vezetőket” egyenesen Don  ijotéhoz hasonlíto a. Ők, mint gáncs nélküli lova-
gok, szembe mertek szállni az egész világgal, sőt az  EVT-vel, a világegyházzal 
is. Nehezményezte, hogy az új vezetők – köztük Ordass Lajosra is célzo  – nem 
adtak időt a másik tábornak, csak kihasználták a helyzetet, és beültek a többiek 
székébe. Pedig azok akkorra már magukba szálltak, és sok mindenen próbáltak 
változtatni. A cikk a következő szavakkal zárul: „Csak Magyarországra kon-
centráltam, mert éppen ennek nehéz politikai és erkölcsi krízise muta a meg 
nekünk az egész keresztyén társadalom krízisének a mélységét, és azt a majdnem 
elhordozhatatlan feladatot, amely a következő napokban vár ránk.”20

 Hromádka első cikke óriási vitát válto  ki. Lehozta az összes világlap, az egy-
házi világszervezetek és a különböző egyházak lapjai mind-mind megtárgyalták 
a cikk állításait. Az eredmény az le , hogy  Hromádkát majdnem kizárták az 
 EVT KB-ből. Többek közö  megszólalt a Dániában lévő århusi egyetem egyik 
professzora és egy dán püspök, valamint két norvég püspök, akik követelték 
 Hromádka azonnali kizárásat az  EVT KB-ból.21 Más skandináv püspökök és 
teológusok is nagyon keményen nyilatkoztak, különösen az Ordasst ugyan 
név szerint meg nem említő, de lényegében rá vonatkoztato  nyílt kritikája 

 19 B 1983, 3: 879. o. 
 20  H 1956, 8. o.
 21 Hanns  Lilje, az  LVSZ 1952-ben Hannoverben megválaszto  elnöke nagyon keményen rátámadt 
 Hromádkára. A  Neue Zeit 1957. augusztus 16-ai száma pedig  Liljére, mert szerintük igazságtalan 
volt a cseh teológussal. 
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mia .22 A kelet-európai protestáns egyházakban viszont ekkor indult útjára az 
a  Hromádka-kultusz, amelynek eredménye 1958-ban a Prágai  Keresztyén Bé-
kekonferencia megalakítása le . Ebből a  Hromádka-kultuszból kaptak ízelítőt 
azok a magyar, keletnémet és cseh fi atal teológusok is, akik 1957. augusztus 12. 
és 26. közö  a keletnémet egyházi ügyek államtitkárságának meghívása alapján 
a kelet-németországi Bad Buckowban találkoztak. Egyháztörténeti előadások 
melle   Hromádka életéről és munkásságáról hallha ak ismertetőt a három 
országból összeseregle  fi atalok.23

 Hromádka a hatalmas méretű tiltakozás nyomására jelente e meg a második 
cikket. Ez már békésebb hangnemet ütö  meg, és bizonyos pontokon kihátrált 
az előző cikk egyes állításaiból. Sőt benne volt a rejte  bocsánatkérés Ordass 
Lajos irányában, megint csak nevesítés nélkül! A bocsánatkéréshez tartozo  
az is, hogy a lapnak ugyanebben a számában hírt adtak az Ordass által veze-
te  magyar delegáció látogatásáról, és nagy buzgalmukban  Vető Lajos neve 
helye   Túróczy Zoltánét írták le. Most Ordass helye  a magyar reformátu-
sok, a  Református Megújulási Mozgalom és  Mindszenty József (mind az első, 
mind a második cikk feltűnő impertinenciával nyilatkozo  róla!) kapták meg 
a magukét.  Hromádka a Nyuga al, a nyugati egyházakkal és a keresztyén vi-
lágszervezetekkel szembeni vádjait rendületlenül fenntarto a, azonban most 
több ponton készen állt a másik oldal felelősségét is megtárgyalni. Mivel azt 
is a szemére vete ék, hogy az első cikkében Isten neve csak párszor, és ak-
kor is csak „töltelékként” fordult elő, a második cikkbe még Jézus Krisztust 
is beve e. Kemény szavakkal fejte e ki, hogy a képmutató nyugati teológiai 
gondolkodással szemben Jézus Krisztus evangéliuma a vasüggöny mögö  élő 
kommunistákra szintén vonatkozik. „Nekünk, akik a vasüggöny mögö  lévő 
országokból jövünk, újra meg újra meg kell védenünk magunkat, és meg kell 
magyaráznunk, hogy miért tartjuk lehetségesnek a szocialista »ateista« orszá-
gokban az egyházi és teológiai munkát, és a barátaink mindig csodálkoznak, 
amikor visszafordítjuk a kérdést, és rákérdezünk arra, hogy vajon a kapitalista 
és nevük szerint keresztyén országokban lehetséges-e a Jézus Krisztusba vete  
hit igazi megvallása.”24 Amikor Ordasst Minneapolisban az  LVSZ III. világgyű-
lésén első alelnökké választo ák, akkor  Hromádka megpróbált közeledni hozzá, 
Ordass azonban kitért a túlzo  barátkozás elől. 1968-ban, saját országának a 
megszállásakor – mint a következő kötetben majd látni fogjuk –  Hromádka 
teljesen más hangot ütö  meg.

 22 A dán professzor és a skandináv püspökök megszólalását lásd: CAWCC 42.3.053. Levelezés 
1938–1995. Európa, Magyarország. 
 23 Erről az ökumenikus alkalomról a keletnémet CDU lapja, a  Neue Zeit részletes tudósítást 
közölt az 1957. szeptember 7-i számában. Nr. 208. A cikk bírálta a konferencián részt vevő fi atal 
magyar teológusok németnyelv-tudásának alacsony színvonalát. 
 24  H 1956, 36. o. 
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A budapesti nemzetközi ÁEH-konferencia 

Ezek voltak az előzmények, amelyeket követően a budapesti nemzetközi ÁEH -
konferencián a protestáns világszervezetekkel, közelebbről is az  LVSZ-szel és az 
 EVT-vel történő kapcsola artás kérdésénél Ordass Lajos neve után elhangzo  
Hromádkáé. V.  Lorenz cseh delegátus egyenesen úgy fogalmazo , hogy a továb-
bi kapcsolatokat a protestáns világszervezetekkel a maguk részéről „ Hromádka 
teológiai-politikai koncepciója értelmében” kívánják továbbfejleszteni.25  Lorenz 
szerint a kapcsola artásra ők a történelmi tradíció: a husziták, Johannes Amos 
 Comenius alapján is jogosultak. Ezt a tradíciót folytatja  Hromádka, ezért az ő 
pozícióját feltétlenül erősíteni kell. Ő azért is alkalmas erre, mert „ Hromádka 
csak úgy gondol az egyházra, mint egy szerveze  közösségre”.26 Ezen a ponton 
rákérdeze  arra, hogy a szocialista országokból kiket lehetne meghívni, és ekkor 
elhangzo   Nikogyim moszkvai pátriárka és a magyar Ordass Lajos neve. A cseh-
szlovák előadó kénytelen volt azt is elmondani, hogy  Hromádka o honi helyzete 
nem túl rózsás, ugyanis négyszáz lelkészből mindössze harminc áll melle e. 
Viszont a német teológusok egy része,  Gollwitzer,  Iwand és barátaik felkarolták. 
Az  EVT-ben úgy kell erősíteni a pozícióját, hogy a Kelet-Európából jövőknek 
meg kell parancsolni: támogassák őt. A másik oldalon viszont  Hromádka köré 
és az ő szellemében alakítani kell egy saját szervezetet, amelynek központja 
Prágában lenne. 1957 őszén vagy 1958 tavaszán lenne egy világkonferencia a 
termonukleáris fegyverek kérdésében, ide meg akarják hívni a leghíresebb 
teológusokat – így Karl  Barthot,  Iwandot,  Gollwitzert,  Niemöllert és az  EVT 
vezetői és tagjai közül is néhányat. Még a sokat kárhoztato   Visser ’t Hoo  
főtitkár és  Bell chichesteri püspök –  EVT-elnök – neve is felmerült.

A másik témát, a protestáns világszervezetekkel való kapcsola artást ille-
tően az eszmecsere középpontjában az állt, hogy ez Ordass vagy  Hromádka 
személyének fi gyelembevételével történjék. Ordass már „belül” volt,  Hromádka 
helyzete viszont több mint ingatag volt az  EVT-ben. Azt minden résztvevő tudta, 
hogy ahhoz, hogy ezt a „belül” lévő Ordasst fel tudják használni, Ordassnak az 
ő elvárásaik szerint kellene megváltozni. Ez a megváltoztatás  Horváth János 
jövőbeli feladatai közé tartozo . 

 25 Jegyzőkönyv, részlet V.  Lorenz előadásából. BArch Staatssekretär ür Kirchenfragen. 85. o. 
 26 Uo. 87. o. 
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ORDASS LEVELE  HORVÁTH JÁNOSNAK

Ordass Lajos 1957. október 25-én írta meg azt a tizenöt oldal terjedelmű leve-
lét  Horváth Jánosnak, amelyben mind maga, mind pedig  Horváth számára 
megfogalmazta meglátásait saját püspöki szolgálatával és az egyház általános 
helyzetével kapcsolatosan, beleértve az állam és az egyház viszonyát is. Abban 
a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy fennmaradt az a dokumentum, amely 
egyszerre tartalmazza Ordass Lajos levelét és  Horváth Jánosnak az egyes pon-
tokhoz fűzö  megjegyzéseit.27

Ordass azzal kezdte a levelét, hogy nagyon fontosnak tartja, hogy az egyházi 
szolgálatba történő visszatérése első évének jubileumához közeledve leltárt 
készítsen mind a pozitív, mind pedig a negatív tapasztalatokról.  Horváth János 
ezen a ponton odaírta a következő mondatot: „A mi véleményünk kifejtése az 
elmúlt évről.”28 Ezzel azt akarta jelezni, hogy Ordass levelére egy beszélgetésben 
vagy más formában majd visszatérnek.

A legfontosabb tartalmi kérdések Ordass 
levelében
Ordass a levele elején az evangélikus egyházzal megkötö  1948-as egyezményről 
mint mindkét fél számára meghatározó alapról beszélt.  Horváth János ehhez 
odaírta: „Mire kötelez az Egyezmény? Megvizsgálni!”

A következő téma a személyi ügyekhez kapcsolódo . Ordass két nevet em-
líte  meg, méghozzá  Mihályfi  Ernő egyetemes és  Darvas József kerületi felü-
gyelők nevét, továbbá a Nyugat-békési Egyházmegyében eddig meg nem oldo  
esperesválasztás kérdését. Ordassnak erre a megjegyzésére  Horváth János 

 27 Ordass Lajos levele  Horváth Jánosnak,  Horváth kézzel írt megjegyzéseivel. 1957. október 25. 
MOL XIX-A-21 a E. 5. d. 257-14/1957. sz. 
 28 Uo. 1. o.
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úgy reagált, hogy a  Mihályfi – Darvas-ügy a két személy kiválásával oldódik 
meg, azonban a kivitelezés módja nagyon fontos. Elismerte, hogy erről már 
többször is ese  szó, és nem történt meg a dolog rendezése.  Mihályfi  Ernő a 
magyar forradalom ala  politikai menekültként jelent meg izraelita szárma-
zású második feleségével együ  egy ausztriai menekül áborban. Ordasst az 
amerikaiak értesíte ék a dologról, mire ő azt mondta, hogy befogadhatják akár 
az amerikaiak is, azonban az MEE belső ügyeibe onnan kintről nem szólhat 
bele.  Mihályfi  néhány nap múlva visszatért Magyarországra.29  Darvas Józsefet 
kibukta ák az Írószövetség elnöki székéből, és politikailag bizonyos mértékig 
há érbe szorult. Ordass mindke őjükkel beszélt. Kérte őket, hogy mondjanak le. 
Mindke en megígérték a lemondást, de a lemondóleveleiket soha nem küldték 
el. Ordass esetükben arra hivatkozo , hogy politikai nyomásra és nem a hívők 
szabad választása alapján kapták mandátumukat.

Ezután Ordass az 1957. évi 22. számú törvényerejű rendelet kérdésére tért át. 
Megjegyezte, hogy az evangélikus egyház – mivel  Horváth János saját szavai 
szerint rá nem vonatkozo  ez a törvény –, nem akarván „sérelmi politikát” űzni, 
ebben a kérdésben nem szólalt meg, holo  le  volna rá oka. Ordass hivatkozo  ar-
ra, hogy az egyházban végbement törvényes változásokat eddig állami részről nem 
kifogásolták.  Horváth János ehhez a megjegyzéshez a következőt írta oda: „Nem 
így! Ki törvényes? Az egyházi reakció szerepe!”30  Horváth János –  Grünvalszky 
említe  iratával is a kezében – i  vete e fel először a törvényesség kérdését!

Ezt követően a püspök azzal a váddal foglalkozo , hogy –  Horváth János 
szerint – az evangélikus egyházban fokozatosan félreállítják a „haladó szellemű” 
egyházi embereket, és tudatosan „reakciósokat” ültetnek a helyükre. Ordasst 
ez a vád nagyon fájdalmasan érinte e.  Horváth János ehhez a ponthoz megje-
gyezte: „Felsorolni a mi bizonyítékainkat!”31

Ordass levelének egyik legfontosabb témája az egyházi sajtó kérdése, illetve 
annak szabadsága volt. I  mutatkozo  a legtöbb probléma, mert állami oldalról 
állandóan beleszóltak a két megmaradt egyházi sajtótermék – az  Evangélikus 
Élet és a  Lelkipásztor – szerkesztésébe. Az egyes cikkekből önkényesen kihúztak, 
vagy pedig hozzátoldo ak, ha szükségesnek lá ák.  Grnák Károly ezen a ponton 
panaszkodo  a legtöbbet  Horváth Jánosnak, és  Keken András is Ordass Lajosnak, 
mert mind a két fél érezte, hogy i  elvi kérdésekről van szó. I  kell megemlítenünk, 
hogy  Grnák Károly ÁEH -s osztályvezető 1957-ben végze  egy vizsgálatot. Ez abból 
állt, hogy az  Evangélikus Élet március 24. és július 21. közö i számait végigolvasta, 

 29 O 1987, 590. o. 34. jegyz. Mihályfi  Ernőről lásd B 2010. NLC-, ULCA-anyagok 
1956–1958. CAELCA 1956–1958. 
 30 Ordass Lajos levele  Horváth Jánosnak,  Horváth János kézzel írt megjegyzéseivel. 1957. október 
25. MOL XIX-A-21 a E. 5. d. 257-14/1957. 3. o. 
 31 Uo.
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és az eredményről július 26-án jelentést te   Horváth Jánosnak.32  Grnák szerint 
az új körülmények közö  az evangéliumot helyezik a középpontba, és minden 
egyéb csak kényszer alkalmazására kerül be a lapba. A békéről nem akarnak írni, 
vagy csak „kitekert” módon, úgy, hogy senki nem érti, miről van szó. A „haladó” 
emberek nem írhatnak az újságba, bár mindig azt mondogatják, hogy minden 
véleményt meghallgatnak. Ordass olyanokat ír, hogy ne szomorkodjunk, mert 
másu  a keresztyéneknek még rosszabb dolguk van, mint i . Ezt a bölcsességet 
 Lund- is ől ve e, aki i  járt Magyarországon és beszélt vele. Ordass erre írta: 
„…mi azt hisszük, hogy a mi életünk a legnehezebb. Most hallo uk, hogy vannak 
a világnak olyan pontjai, ahol hitükhöz való ragaszkodásuk mia  még életükkel 
is fi zetnek hi estvéreink.” Egy másik szám esetében, amelyben  Keken András 
 Hromádkáról írt,  Grnák kifogást emelt egy félmondat ellen, amely így hangzo : 
„…az egyház tartsa természetesnek a kereszthordozást, tehát a szenvedést.”33  Grnák 
azt is kifogásolta, hogy az MEE sajtója partneri viszonyban gondolkodik, és nem 
értik meg, hogy ez nem létezik. Nem igaz, hogy a „tárgyalóasztalnak kereknek 
kellene lenni”, amint azt  Balikó Zoltán mondta, és  Bo a István idézte.34

Ordass az egyházi sajtóról szóló vitában emlékezte e  Horváth Jánost arra, 
hogy 1956 végén megegyeztek: „Az egyház az egyházi érdek szem elő  tartásával 
szerkeszti sajtószolgálatát, és eközben semmi olyat nem ír, nem tesz, ami az ál-
lamhatalom szempontjából nyugtalanító vagy az egyháztagokat szembeállítaná 
az államhatalommal.”35  Horváth János a későbbiekben „túl óvatosnak” nevezte 
az egyházi sajtót, és „pozitívabb” hangot sürgete . Ordass szerint az egyház 
„…a sajtója útján akkor teheti az államhatalomnak is a legnagyobb szolgálatot, 
ha valóban a maga eszközeivel egyházunk tanításában igyekszik megtartani 
egyházi sajtónk olvasóit […]. Egyházunk népe az egyházi sajtótól egyházi 
építőszolgálatot vár.”36  Horváth János ehhez az érveléshez két dolgot írt oda. 
Egyfelől egy kérdést: „Mire tanít az egyház?” Másfelől az utolsó mondatra: „Ez 
nagyon félreérthető, vagy nagyon is egyértelmű.” Ordass a továbbiakban arról 
szólt, hogy hiteltelenné válik a hívők szemében az az egyház, amelynek nincs 
szabadsága arra, hogy a sajtóját maga formálja. Ordassnak erre az érvelésére 
 Horváth János a következő mondatot írta oda: „Ez hallatlan! Az 1956. november 
4-i cikkek nem okoztak ilyen problémákat?”37

 32  Grnák Károly jelentése  Horváth Jánosnak. 1957. július 26. MOL XIX-A-21 a E. 5. d. 257-1/1957 
5/C P 50636.
 33 A  Grnák által kifogásolt cikkek: O 1957a.  K 1957i. O 1957b. 
 34  B 1957.
 35 Ordass Lajos levele  Horváth Jánosnak,  Horváth János kézzel írt megjegyzéseivel. 1957. október 
25. MOL XIX-A-21 a E. 5. d. 257-14/1957. sz. 4. o.
 36 Uo.
 37 Ordass Lajos levele  Horváth Jánosnak,  Horváth János kézzel írt megjegyzéseivel. 1957. október 
25. MOL XIX-A-21 a E. 5. d. 257-14/1957. 5. o. 
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Ez volt az a pont, amelytől kezdve megsokasodtak az Ordass levelében fel-
vete  kérdésekre vonatkozó ellenvélemények. Ordass próbálta  Horváth Jánost 
meggyőzni, hogy világméretekben is fontos, hogy az egyházi sajtó szabad 
legyen, mert kérdések vetődhetnek fel az egyház szabadságát illetően.  Horváth 
ehhez hozzáfűzte: „A ól ügg kinél⁈ ” Arra célzo , hogy ha Nyugaton problé-
máznak, az nem baj. Keleten meg nem problémáznak, ha „haladó” a sajtó. Ahol 
pedig Ordass utalt arra, hogy a fi nnek aggódnak, mert egyre több a „béke-vi-
lágmozgalommal kapcsolatos cikk, mint az egyházi építő írás”,  Horváth János 
odaírta: „Hogy mi aggódunk, az semmi?”

Ordass előhozta a  Hungarian Chur  Press-szel kapcsolatos nyugati kritikákat 
is. Ez az ő személyét is érinte e, mivel 1957. május 1-je és október 1-je közö  ő 
adta ki a lapot. Az októberi események mia  a lap 1956 novemberétől 1957 ápri-
lisáig nem jelent meg. Nagyon sok vitája volt ez ala  a rövid idő ala   Muraközy 
Gyulával, annak ellenére, hogy igyekeze  kerülni a nyílt konfrontációt, és he-
lye e a szerkesztőbizo ságban  Veöreös Imre képviselte az evangélikus egyházat. 
1957. november 1-jén  Vető Lajos ve e át Ordass helyét a lap szerkesztésében. 
 Veöreös Imre helye  1957 decemberében  Groó Gyula került be evangélikus 
részről a szerkesztőbizo ságba. Amíg Ordass állandóan aggályoskodo , addig 
a református és a szabadegyházi körök állandóan panaszkodtak Ordassra az 
ÁEH -ban. Akkoriban  Muraközy Gyula,  Pintér Jenő és  Szabó László ve  részt a 
lap szerkesztésében a két evangélikus személy melle . Ordass szerint nyugati 
körök többször a szemére vete ék, hogy a  Chur  Press hangja „nem a szabadság-
ban élő egyház” hangja.  Horváth János ezen a ponton felvete e a saját pilátusi 
kérdését: „Mi a szabadság? Miféle szabadságról beszélnek?”38 Ordass próbálta 
 Horváth Jánost meggyőzni arról, hogy nem érdeke a magyar államnak az, hogy 
kívülről feszegessék a kérdést, hogy „…vajon az egyháznak meg van-e [sic!] a 
szabadsága ahhoz, hogy Istentől ráruházo  szolgálatát akadálytalanul kifejt-
hesse?”39   Horváth János erre az érvelésre két megjegyzést te . Az egyik: „Mit 
ruházo  isten [sic!] az egyházra e ől ügg minden.” A másik: „Finnországban 
sem angyal mindenki, akad reakciós bőven o  is.”40 Ordass kitért arra is, hogy 
az evangélikusokat ebben az időben „bezzeg a reformátusok” felkiáltással ÁEH -s 
tisztségviselők arra fi gyelmezte ék, hogy róluk vegyenek példát, és a cikkeikben 
hasonló módon fogalmazzanak. Ordass a legteljesebb tisztelet hangján közölte 
azt, hogy nem tartja megnyugtatónak a korabeli református sajtó hangvételét, 
és olyan jelzéseket is kap, hogy maguk a református hívők sem tartják jónak. 
Külöldön pedig egyenesen meg vannak rémülve a református egyház sajtó-
jának tartalmától.  Horváth János ehhez a következő megjegyzést fűzte: „Ezen 

 38 Uo.
 39 Uo.
 40 Uo.

Ordass 09.indd   461Ordass 09.indd   461 2012.11.10.   15:47:352012.11.10.   15:47:35



462

P,   

nem csodálkozom ezek után.” Illetve: „Ez nem igaz!”41 Ordass a továbbiakban 
közölte, hogy mivel a  Chur  Pressnél nem tarto ák be – éppen az ÁEH -ra való 
hivatkozással – azokat az ígéreteket, amelyeket neki te ek, ezért visszalépe  
a kiadói tisztségtől.  Horváth János tagadta, hogy az ÁEH  bármiféle nyomást 
gyakorolt volna a lap szerkesztésére. Ugyanakkor egy másik megjegyzésben 
már azt írta, hogy az csak jó lehet, ha az ÁEH  a maga tanácsaival részt vesz a 
 Chur  Press arculatának alakításában. 

Exkurzus: az evangélikus egyházi sajtóról

A  Vető– Dezséry-korszakban mind a két megmaradt egyházi lapot –  Evangéli-
kus Élet,  Lelkipásztor – illetően nagyon erős állami befolyásolás érvényesült. 
Ennek eredményeként politikailag nagyon vonalas, teológiailag viszont egyre 
eklektikusabb egyházi sajtó jö  létre. A „vonalas” megszólalások teljesen a 
pax Sovietica elvárásait köve ék. Az eklekticitást pedig az jelente e, hogy 
teológiailag egymás mellé került egy lutheránus és egy egyre erősebben hang-
súlyozo  barthiánus teológiai irányzat. Karl  Barth svájci teológus a   Deuts e 
Christen-teológiával kapcsolatos negatív tapasztalatai mia  az egész lutheránus 
teológiával szemben bizalmatlanságot mutato . Később bevallo a, hogy amíg 
nem találkozo  Anders  Nygren svéd lutheránus teológussal, addig semmi po-
zitívumot nem tudo  mondani a lutheri teológiáról. A barthiánus vonalat – a 
maguk sajátos nézőpontjából szemlélve – a Bázelben megfordult evangélikus 
teológusok közül legfőképpen  Benczúr László és  Groó Gyula erőlte ék.42

Ma már tudjuk, hogy Karl  Barth valamivel árnyaltabban gondolkodo  a 
magyarországi történelmi szituációt – különösen a két protestáns egyház hely-
zetét – illetően, mint korábban hi ük.43 Azonban a többség számára ez nem 
volt világos, így manipulált nézeteit nagyon könnyen „mintaként” lehete  a 
magyar egyházak elő  felkínálni. Különösen is így történt ez Karl  Barth első 
Nyílt levelével, amelyet 1948. május 23-án írt  Péter János bázeli látogatását köve-
tően a magyar reformátusoknak. Ebben elfogadta a magyar református egyház 
vezetőinek azt az érvelését, hogy mivel a múltban az állammal szemben nem 
őrizték meg az egyház szabadságát olyan mértékben, ahogy az szükséges le  
volna, új utat kívánnak járni. Azonban ezzel kapcsolatban arról beszélt, hogy 
ennek az útnak valóban keskenynek kell lenni. Keskeny út ala  nem meghu-
nyászkodást és visszavonulást érte , hanem nagyon is következetes „előrenyo-
mulást”. Mindeközben azonban áldását adta  Bereczky püspökké választására. 

 41 Uo.
 42  G 1948a; 1948b.
 43 R 1992, 334. kk.
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 Barthnak ezt a levelét i hon a baloldali református egyháziak óriási ovációval 
fogadták. Benne annak igazolását lá ák, hogy  Barth is fasiszta rendszernek 
lá a az egész  Horthy-korszakot, és elítélte az egyházak egész akkori működését. 
Úgy értelmezték, hogy mindent helyesel – személyi, teológiai és strukturális 
oldalról –, amit a kommunista pártállam egyházi kiszolgálói te ek vagy tenni 
készültek.  Groó Gyula ezen a ponton az evangélikusok felé fordítva a szót, 
felte e a kérdést: „Vajon rólunk mit írt volna  Barth professzor?”44

Karl  Barth (1886–1968) első levelének megírása pillanatában a magyar evan-
gélikus egyházon belül nagyon is komoly viták folytak az egyház útjáról az 
új körülmények közö . A magyar evangélikusok két irányban tájékozódtak: 
egyfelől Németország, másfelől Skandinávia felé. A  Lelkipásztor egyik számá-
ban könyvismertetést adtak közre arról, hogyan élte át az egyházharcot a né-
met evangélikus egyház egyik híres alakja, Reinhold von   adden Trieglaff .45 
Azonban adva volt egy másik vonal, méghozzá a skandináv. Közelebbről is a 
norvég evangélikus egyház fasizmus elleni harca és annak példája. Ezért közölték 
 Berggrav püspök írását, a norvég egyházi tapasztalatokat és azok tanulságait.46 
Ehhez az íráshoz azonban a  Lelkipásztor akkori szerkesztője már odaírta a kö-
vetkező szöveget: „Tanúságunk [sic!] ebből a cikkből a múltra nézve az őszinte 
bűnbánat lehet. Amikor Norvégiában hitvalló, bátor hang szólalt meg, idehaza 
egyházunk csendben volt, vagy csak nagyon szelíd hangot hallato .”47 Ez a szer-
kesztői előszó arra volt hivato , hogy a cikket olvasók annak eredeti szándékát 
ne vegyék észre! Ne ismerjék fel, hogy az ő helyzetük abban hasonlít a norvég 
egyházi helyzethez, hogy náluk a baloldali diktatúra totalitárius igényeivel 
szemben kell az egyháznak megvédenie a maga egyház voltát, hogy küldetését 
betölthesse. Ugyanezen ok mia  kezdtek azután eltűnni a  Lutherrel, az evan-
gélikus hitvallási iratokkal és magával az evangélikus teológiával foglalkozó 
cikkek. Karl  Barth így került abba a helyzetbe, hogy – talán akaratán kívül – a 
kommunista hatalom jóváhagyásával egyfajta „udvari teológusa” le  az akkori 
baloldali elköteleze ségű magyar református és evangélikus egyházi vezetőknek.

A nyugati teológusok egy része mély felháborodással fogadta Karl  Barthnak 
azt a vakságát, amellyel különbséget te  a jobb- és baloldali diktatúra és azok 
egyházi következményei közö .  Barth velük szemben a következő érveket 
hozta fel: a nemzetiszocializmus a „pozitív keresztyénség” jelszavának hangoz-
tatásával egyfajta „misztikus vallásos varázserőt” sugárzo , a keresztyénség 
helyére kívánva lépni. A kommunizmus  Barth szerint ezzel nem vádolható, 

 44  G 1948a, 182. o. 
 45 W Ödön: Hogyan élte át egy laikus az egyházi harcokat a hitleri Németországban. 
Lelkipásztor, 1948. május. 198–199. o. 
 46  B 1948. 
 47  Veöreös Imre szerkesztő előszava a  Berggrav-cikkhez. Lelkipásztor, 1948. november. 443. o.

Ordass 09.indd   463Ordass 09.indd   463 2012.11.10.   15:47:352012.11.10.   15:47:35



464

P,   

mert „nem keresztyénellenes”, a kommunizmus egyszerűen istentelen, ateista, 
nem keresztyén.  Barth azt is állíto a, hogy a baloldali diktatúra legalább nem 
antiszemita. Ez azonban messze nem volt így, hiszen a Szovjetunió a világ egyik 
legantiszemitább államának számíto , még abban a korszakban is.  Barthnak 
nagyon kemény támadásokkal kelle  szembesülnie bizonyos nyugati körök 
részéről. A másik oldalon valószínűleg maga is kapo  híreket arról, hogy a 
magyarországi protestáns egyházi vezetők „keskeny út”-teológiája végered-
ményben egyfajta „alkalmazkodás- és – mint ilyen – kiszolgálásteológia”. 
Ennek következtében írta meg 1951. szeptember 16-án a második levelét, ezú al 
személyesen  Bereczky Albertnek, aki a református egyház teológiai útját igazoló 
levelet küldö   Barthnak.  Barth erre válaszul azt írta, nagyon tart a ól, hogy 
 Bereczkyék útja lassan hasonlóvá válik a német  Deuts e Christen teológusai-
nak útjához, amennyiben azt állítják, hogy „Isten különleges kinyilatkoztatása 
[van adva] a világtörténelem eseményeiben”.48  Barth második levelét a magyar 
evangélikus és református közvélemény nem olvasha a, ez ugyanis i hon nem 
jelent meg sehol.

Karl  Barth második levele kissé megnyugta a azokat a nyugati teológi-
ai köröket, amelyek  Barth levelében annak bizonyítékát lá ák, hogy kezdi 
feladni szerintük túlságosan egyoldalú nézeteit. Ennek ellenére azonban az 
1956-os forradalom idején történő feltűnő hallgatása megint kiválto a némely 
nyugati teológus nemtetszését. Pedig  Barth a kulisszák mögö  foglalkozo  
a magyar üggyel. Erre bizonyítékok találhatók az  EVT levéltárában. Többek 
közö  – a skandináv evangélikus püspökökhöz hasonlóan – személyesen 
kért kegyelmet a kivégzésre váró  Gulyás Lajos református lelkész számára 
 Horváth Jánostól. Azonban az amerikai teológusok ezekről a dolgokról nem 
tudtak, így került sor arra, hogy Reinhold  Niebuhr nagyon kemény hangú 
iratot intéze  Karl Barthhoz.49

 Niebuhr cikkének legsúlyosabb mondatait Karl Barth  soha nem bocsáto a 
meg az amerikai gondolkodónak. Bár azt hangozta a, hogy ilyen alacsony szin-
tű vádaskodásra rangon alulinak tartja válaszolni, az irat mélyen megsebezte. 
 Niebuhr többek közö  a következőket írta: „Az istentelen Jean-Paul  Sartre sza-
kíto  a kommunizmussal, és elítélte annak magyarországi eljárását. Magában 
Nagy-Britanniában és Franciaországban a legkisebb pártfunkcionáriusok is 
mélyen megrendültek. Barth  cseh tanítványa,  Hromádka azonban a magyar 
kormányzat patetikus védelméről szóló írást hozo  nyilvánosságra, és Barth  
maga hallgato . Az ember a világ legjelesebb protestáns teológusától legalább 

 48  Barth levele  Bereczky Albertnak. 1951. szeptember 16. 2. o. A német nyelvű levél másolatát a 
könyv szerzője ajándékba kapta Robert  Fischer amerikai egyháztörténésztől Chicagóban.
 49  N 1957. 
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annyit elvárhato  volna, mint a londoni » Daily Worker« társkiadójától, aki 
nyilvánosan megvallo a és visszavonta korábbi illúzióit.”50

Barth  a későbbiekben is megszólalt a kommunista diktatúrában élő ke-
resztyének kommunizmussal szembeni magatartását illetően. Éppen Ordass 
második eltávolításának évében, 1958-ban írt nyílt levelet egy keletnémet 
lelkészhez, aki megkérdezte őt a kommunista államhatalommal szembeni 
viszonyulás dolgában.51 Az írás megint hatalmas vitákat kavart, mivel Barth 
 egyértelműen és egyoldalúan megint csak a pozitív viszonyulást javasolta a 
kommunista hatalommal szemben. Mindezt úgy, hogy nem ismerte behatóan 
azt a Nyilatkozatot, amelyet a keletnémet lelkészeknek éppen ebben az időben 
kelle  volna aláírniuk, mintegy a kommunista hatalom iránti hűségnyilat-
kozatként. A nyugaton élő magyar reformátusok Amszterdamban kiado  
lapja is hozzászólt a kérdéshez, mintegy a saját közösségük nevében. A válasz 
olyan formában születe  meg, hogy egyfelől megvédték Barth  teológusi 
tekintélyét, elismerve „igazhitűségét”, elmarasztalva azokat, akik Barth  el-
lenében szólaltak meg, főként  Niebuhrt a Barthtal szembeni támadása mia . 
„Nincs teljesen igaza azoknak, akik Barth  Károlynak azt vetik a szemére, 
hogy a kollaborációt segíti elő a csatlós államokban. Barth  kiindulópontja 
ugyanis az egyház teljes üggetlensége a maga speciális feladatának és an-
nak területén. Mi meg vagyunk győződve arról, hogy ha Barth  maga is o  
élne a Szovjetunió egyik csatlós államában, soha nem lenne kollaboráns.”52 
Azonban a cikk anonim írója ugyanebben a megszólalásban kénytelen volt 
a másik oldal véleményének is igazat adni, midőn így fogalmazo : „Igaza 
van azonban e bírálatnak annyiban, hogy Barth  a maga konkrét tanácsai-
val zavart idéz elő a keresztyének körében a vasüggöny mögö . Ily módon 
szabadabb utat nyernek azok, akikben megvan a kollaborációra való hajlam. 
Nézetünk szerint Barth  Károlynak erre is kellene gondolnia levelei megírá-
sakor és publikálásakor.”53

Ilyen körülmények közö  kelle  Ordasséknak újra elindítani a magyar 
evangélikus sajtót. Ennek a munkának személyi, szervezési, fi nanciális és 
tartalmi ágazatai voltak. A munka oroszlánrészét  Bo a István kelenöldi lel-
kész végezte el.54  Bo a 1956. november 4-ét követően került be a sajtóosztályra, 
majd november 10-én kapo  ideiglenes megbízást az Egyetemes [Országos] 
Sajtóosztály vezetésére. Anyagi ellehetetlenülés, leszűkült lehetőségek, sze-
mélyi káosz jellemezték a sajtóosztály helyzetét.  Horváth János ÁEH -elnök 

 50 Uo. 5. o. 
 51  B 1958. Zürich. 
 52 Jöjjetek, 12. évf. 2. sz. 2. o. (Vezércikk.) 
 53 Uo. 
 54  Bo a István: Jelentés a Sajtóosztály újjászervezéséről. 1957. május. EOL EI 54. d. 830-4/ XIII. 
1957. 
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az egyetemes sajtóosztályt DCSV-nek nevezte, ami annyit jelente , hogy 
„ Dezséry Családi Vállalkozás”.  Dezséry László, a testvére és a sógornője is a 
sajtóosztályon dolgozo . Többszörös revízió, a személyi ügyek á ekintése, 
a folyamatban lévő személyi ügyek lezárása, új szabályzat készítése, a  Lelki-
pásztorra és az  Evangélikus Életre vonatkozó új egyházi profi l megrajzolása, 
a kiadási tervek elkészítése (mindez notórius papírhiány közepe e) – ezek 
voltak azok a feladatok, amelyek nyomán teljesen új pályára kelle  állítani a 
sajtóosztály munkáját.

Ellentétben az előző,  Vető– Dezséry-korszakkal, amikor a sajtóügyeket nem 
vi ék a nagy egyházi nyilvánosság elé,  Bo a István az összes gyülekezet-
nek megküldö  két tájékoztató levélben – az elsőt június 28-án, a másodikat 
szeptember 10-én küldték ki – mondta el, hogy mi történik a sajtóosztályon, és 
milyen terveik vannak. Az első levélben a múltról, a másodikban már a jelenről 
és a jövőről szólt. A legfontosabb szervezeti kérdés a sajtótanács megalakítása, 
emelle  a szabályzat és az ügyviteli rendtartás elfogadása volt. A szabályzatot55 
az egyetemes tanácsülés július 9-én, majd az egyetemes közgyűlés július 10-én 
fogadta el. Az ügyviteli rendtartást56 július 10-én hagyta jóvá az egyetemes 
tanácsülés. A szabályzat öt fő pontból és harminckét §-ból állt.57 A legfontosabb 
változás az 1. és 2. §-okban kifejte  alapelvi rész, mely szerint: „Az egyház Isten 
igéjének terjesztése és az egyház építése céljából végzi az egyházi sajtószolgá-
latot. Ennek keretében a sajtó eszközei útján tájékoztatja, tanítja és pásztorolja 
híveit, gyülekezeteit és munkásait, építi a keresztyén egységet és közösséget.”58 
Ennek megfelelően a következő feladatokra koncentrált: a Biblia, hitvallási 
iratok, istentiszteleti élethez és egyházi cselekmények végzéséhez szükséges 
sajtótermékek (énekeskönyvek, istentiszteleti rendek, agendák) kiadása és ter-
jesztése. Az igehirdető szolgálat körébe tartozó sajtótermékek – prédikációk, 
építő, ébresztő, gyermek-, i úsági művek – kiadása. A tanítói szolgálathoz tar-
tozó sajtótermékek – tudományos teológiai munkák, tankönyvek, traktátusok, 
köztük újságok, folyóiratok – megjelentetése. Mindez tájékoztató, pásztoroló és 
irányító jelleggel. Ezt köve e az igeszolgálatot, a teológiai tudományokat, az 
egyházművészetet fejlesztő sajtókiadványok és dokumentáció megjelentetése. 
Szépirodalom, mikrofi lm, fi lm, diapozitívek, képek, egyháztörténeti emlékek 
stb. Végül saját egyházi ira erjesztés fenntartása és a gyülekezetekben lévő 
ira erjesztés megszervezése.

Ez a keret szabta meg a sajtóosztály működését. A sajtótanács 1957. július 
19-én kezde  dolgozni.  Isó Pál főkönyvelő és  Bo a István megbízo  előadó 

 55 Ennek pontos neve: Szabályzat a Magyarországi Evangélikus Egyház Sajtószolgálatáról.
 56 Ennek pontos neve: Számlarend és ügyviteli rendtartás.
 57 Az elfogado  szabályzat szövege. EOL DEEK 726/1957. sz. 
 58 EOL DEEK 726/1957. sz. 1. o. 
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irányíto ák a napi munkákat.  Keken András javasolta, hogy  Bo a István meg-
bízo  előadóként és  Groó Gyula ügyvivő lelkészként maradjanak együ .  Groó 
Gyula nem vállalta,  Bo a viszont elvégezte a reá bízo  munkát. Ugyanekkor 
 Keken Andrást az  Evangélikus Élet,  Veöreös Imrét a  Lelkipásztor ideiglenes szer-
kesztőjévé választo ák. Az  Evangélikus Élet tartalmát Ordass Lajos felügyelte, 
a  Lelkipásztor fele   Túróczy Zoltán őrködö .

Egy ö agú bizo ság a szerződések és fi zetések felülvizsgálatát és rendezését 
végezte el. Ennek tagja volt  Zászkaliczky Pál, valamint a sajtóosztály előadója, 
főkönyvelője, a Déli Evangélikus Egyházkerület ügyésze,  Boleratzky Lóránd és 
az egyetemes számvevőszéki elnök,  Szilády Jenő.

A legnagyobb eredményt az jelente e, hogy helyreállt a hívők bizalma az 
evangélikus sajtó iránt. Az előző év azonos időszakával szemben 70 százalékos 
emelkedés történt a félévi forgalomban. A kiadási tervek közö  énekeskönyv, 
naptár, útmutató, konfi rmációs káté, hi ankönyvek szerepeltek. Diapozitíveket 
ajánlo ak kölcsönzésre vagy megvételre. Összesen hatvanfélét a teremtéstől az 
egyházi szimbólumokig. A kínálat kiterjedt az Ó- és Újszövetségre, az egyház-
történelemre, a művésze örténetre, a templomépítésekre, az egyházi zenére, 
az évszázadok Krisztus-képeire stb. Minden sorozat tíz képből állt. Magyarázó 
szövegeket is tartalmazó Leica-fi lmeket is lehete  kölcsönözni és venni. Volt 
köztük Palesztinát bemutató sorozat, Jézus születése, wi enbergi passió, Jézus 
szenvedését bemutató Cranach-képekkel. Azután séta a római katakombák-
ban,  Paul Gerhardt,  Albert Schweitzer szerepeltek a témák közö . Ezenkívül 
a gyülekezetek tulajdonába kerülő fi lmkockák. (Taníts minket imádkozni, 32 
kocka; Jézus Pilátus elő , 32 kocka; Az emberhalászok, 33 kocka; Az utolsó va-
csora, 36 kocka; Emberek a kereszt körül, 31 kocka; Az égő csipkebokor, 26 kocka.) 
10 százalék kedvezményt is adtak a terjesztési példányok esetén. Felkérték a 
lelkészeket, jelentsék a nyelvtudásukat, hogy tudjanak nekik külöldi lapokat 
és könyveket küldeni.

A gyülekezeteket arra kérték, küldjenek gyülekezeti híreket, hogy közölhes-
sék azokat. A szórványokat rendszeresen ellá ák lapokkal. A megado  címekre 
a szegényeknek ingyen anyagokat küldtek. A kórházaknak szánt példányokról is 
gondoskodtak. Kérték a lelkészeket, hogy nyilatkozzanak arról, hány példányt 
igényelnek erre a célra.

A fentiek alapján látható, hogy az új sajtószolgálat már nem egy exkluzív 
társaságnak az államhatalom által befolyásolt és saját eklektikus teológiát űző, 
nagyon kétes értékű tevékenységét jelente e, hanem visszakerült oda, ahova 
való: az egyházi munkának a gyülekezeti életet segítő szolgálati területei közé.

Ezt a munkát fenyege ék a régit visszasíró belső egyházi elégedetlenkedők: 
a  Grnák-féle megszólalás és  Horváth János kritikai megjegyzései. Ordassnak 
ilyen körülmények közö  kelle  a maga véleményéhez ragaszkodnia.
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Kiszabadult és letartóztato  lelkészek

Ordass Lajos  Horváth Jánoshoz intéze  levelének végén a letartóztato  lelké-
szek dolga is előkerült. Ordass minden egyes alkalommal jelente e  Horváth 
Jánosnak a letartóztatásokat, és a közbenjárását kérte. Nemcsak az egyházi 
személyek őrizetbe vételével kapcsolatban fejezte ki a maga fenntartásait, ha-
nem általában véve a letartóztatásokat illetően. Az országban ugyanis magasra 
csapo  a letartóztatási hullám. Ordassnak az volt a véleménye, hogy ennek 
véget kellene vetni. Felajánlo a, hogy készen állna más egyházak vezetőivel 
együ  a kormány elnökével vagy illetékeseivel ezekről a dolgokról tárgyalni.59

Az októberi események kapcsán két lelkész szabadult ki. Egyikük  Böröcz 
Sándor (1913–2006) egykori körmendi missziói lelkész, akit 1948. augusztus 19-én 
tartózta ak le, majd hat és fél évet töltö  a szibériai Vorkután.60 Ezt követően 
két magyarországi börtönben raboskodo , majd 1956. november 2-án szabadult. 
2012 tavaszán, a Dunántúli Egyházkerület levéltárának rendezésekor került 
napvilágra a következő tény. Böröcz Sándor körmendi missziói lelkészként, 
úgyneveze  „egyházi hivatásrend-vezetőként” „az egyházak keresztyén és 
hazafi as együ működését” elősegítő programmal 1945 . február elejétől ugyan-
azon hónap február 26-ig tagja volt a Szálasi-féle fasiszta pártnak. A Dunántúli 
Egyházkerület Igazolóbizo sága az ügy kivizsgálását követően 1946. február 
20-án igazolta.61 Püspöke kemény feddésben részesíte e. Másikuk  Buchalla 
Ödön (1911–1995), korábban sajókazai lelkész, aki viszont szlovákiai börtönélet 
után járta meg a magyarországi fegyintézeteket.62 Ő az októberi események 
ala  beszélt a Magyar Rádióban is.

A következő lelkészeket tartózta ák le:  Székács Sámuel (1913–1998) szarvasi 
lelkész. Őt 1957. február 22-étől június 6-áig vizsgálati fogságban, majd június 
6-ától augusztus 29-éig a tököli internálótáborban, ezt követően o hon rendőri 
felügyelet ala  tarto ák.  Kovai Lőrinc, a baloldali gondolkodású történelmi 
regényíró is közbenjárt érte. Ügyében ezt követően járt közben  Miklós Imre 
a legfőbb ügyésznél.63  Pribelszky Mihály kondorosi lelkészt 1957. március 12-
én tartózta ák le.  Kiss Benő pusztao lakai lelkészt 1957. március 14-én vet-
ték őrizetbe. Okát nem tudta, néhány nap múlva hazatérhete .  Hulej Alfréd 

 59 Az evangélikus egyház 1956 kapcsán letartóztato  néhány lelkészéről lásd H 1991, 
39–40. o. 
 60 B 1993. A könyv öt kiadást ért meg. 
 61 A Böröcz Sándorra vonatkozó anyagokat lásd DtEEK 2264/II. 1945. június 11. – 1946. február 20.
 62 Kálváriájukról lásd: M 1995, 113–134. o.
 63 Lásd:  Székács Sámuelné levelei  Kovai Lőrinchez és  Horváth Jánoshoz,  Kovai Lőrinc levele 
 Horváth Jánoshoz,  Miklós Imre levele  Szénássi Gyula legfőbb ügyészhez. MOL  ÁEH XIX-A-21 
a E. 5. d. 240/1/1957. 
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(1921–1991) bócsai lelkészt 1957 júliusában ve ék őrizetbe, és novemberben még 
letartóztatásban volt. Ezt követően ügye a Legfőbb Ügyészségen szabadláb-
ra helyezéssel végződö . Ezután megint letartózta ák, ezú al a kecskeméti 
rendőrség. A szórványok látogatására használt motorkerékpárját elkobozták. 
Ő együ  raboskodo   Sághy Jenő (1914–1999) bezi–enesei lelkésszel, akit 1957. 
július 18-án tartózta ak le.64  Sághy Jenő a fogságban töltö  időt nagyon nehezen 
viselte, öngyilkossági gondolatok is foglalkozta ák. Ordass üzent neki  Hulej 
Alfréd feleségén keresztül, hogy viselje sorsát emelt fővel, férfi asan és Istenbe 
vete  bizalommal.  Németh Zoltán zalaszentgróti segédlelkészt 1957. augusztus 
17-én tartózta ák le, tárgyalására 1957 októberében került sor.  Balogh István 
nagyszokolyi segédlelkészt 1957 novemberében tartózta ák le. 1957. március 9-én 
rövid időre elvi ék  Solymár János csömöri lelkészt is. Ordass az ő érdekében 
még azon a napon levelet írt az ÁEH  elnökének, és közbenjárását kérte. Ez az 
egyetlen levél, amely Ordass saját kézírásával íródo , és amelyben tegezi az 
ÁEH  elnökét.65 Az 1956-os szereplése mia  lelkészi szolgálata végéig a legtöbbet 
szenvede   Fecske Pál nagyszénási lelkész. Súlyos fi zikai bántalmazásokban, 
lényegében életfogytig tartó állandó megaláztatásokban és állandó zaklatásban 
részesült. Az őt ért még brutálisabb bánásmódot az elején  Dezséry László pró-
bálta megszüntetni, azonban lényegében élete végéig szenvedések koszorúzták 
pályáját. Gyülekezete 2004-ben a róla elneveze  házzal, gyermekei a házra 
helyeze  emléktáblával tisztelegtek emléke elő . A templom elő , méltó helyen 
állíto ák fel síremlékét.66

Olyan erőteljes volt Ordassék közbenjárása, hogy  Horváth János a püspök le-
tartóztato  lelkészek és magyar állampolgárok ügyében írt soraihoz a következő 
megjegyzéseket fűzte: „Ez nem ránk tartozik, erre felelni nem tudunk.” „Ami a 
letartóztatások visszhangjait illeti, azon lehet vitatkozni. Átmeneti intézkedés.” 
„De semmiképp nem befolyásolhatja az állam és egyház viszonyát.”67

 64 EOL DEEK 23. d. 662/1957. sz. Ordass Lajos távollétében  Túróczy Zoltán és  Mády Zoltán 
kerületi fel ü gye lő jártak közben  Hulej Alfréd és  Sághy Jenő ügyében a Legfőbb Ügyészségnél 
1957. augusztus 9-én.
 65 Ordass kézzel írt levele  Horváth János  ÁEH-elnöknek. 1957. március 9. MOL XIX-A-21 a E 5. 
d. 125/1957. 
 66 Az információt  Erdélyi Zoltán lelkész adta.  Fecske Pálról még többet lásd: h p://nagyszenas.
lutheran.hu.
 67 Ordass Lajos levele  Horváth Jánosnak,  Horváth János megjegyzéseivel. MOL XIX-A-21 a E 5. 
d. 257-14/195.
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TÁRGYALÁSOK AZ ÁLLAMHATALOM 
KÉPVISELŐIVEL

Összesen négy időpontban – 1957. november 12., 15., 25., 26. – került sor azokra 
a tárgyalásokra, amelyek sikertelensége vezete   Túróczy Zoltán eltávolításá-
hoz,  Vető Lajos visszatéréséhez,  Grnák Károly miniszteri biztos kiküldéséhez 
és olyan személyi visszarendeződéshez, amelynek eredménye Ordass teljes 
elszigetelődése, majd magára maradása le .68

A tárgyalásokon evangélikus oldalról a következő személyek ve ek részt: 
Ordass Lajos,  Túróczy Zoltán,  Keken András és  Nagy Gyula; állami oldalról 
pedig  Horváth János,  Miklós Imre és  Grnák Károly. Az állam a maga részéről 
még a következő személyeket hívta be:  Grünvalszky Károlyt,  Pálfy Miklóst, 
 Mekis Ádámot, valamint  Szabó Józsefet. Utóbbi azonban a tárgyalások döntő 
pontján az egyházi delegációhoz csatlakozo . Ordass a naplójában beszámolt 
arról, hogy az állam által behívo ak közül többen már hetekkel előbb tudtak a 
készülő tárgyalásokról. 1957. november 6-án ezt írta: „Fölö ébb hosszú beszél-
getésem volt  Mekis Ádámmal, aki megint átve e a kelet-békési egyházmegye 
esperesi hivatalának teendőit. Szükségesnél hosszabbra nyújto a dolgait. Volt 
a magatartásában bizonyos nagyképűség, de legfőképpen az őszinteség hiánya. 
Kerülő forrásból tudom, hogy ő állítólag részvevője lesz az állam és egyház kö-
zö i tárgyalásokra kiszemelt bizo ságnak – bár nekem erről senki egy szót sem 
szólt még állami részről –,  Mekis sem lá a szükségesnek erről tájékoztatni.”69

Később  Vető Lajos szintén társult az állam által behívo  személyek-
hez.  Túróczy Zoltán nem volt jelen minden tárgyaláson.  Zászkaliczky Pál 
püspökhelye est politikai okokból nem hívták meg.

 68 A tárgyalásokról készíte  jegyzőkönyv. MOL XIX-A-21 a E 5. d. 257/1957. sz. 
 69 ON 1957. november 6. 267. o.
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Tárgyalások az államhatalom képviselőivel

Az első téma: az evangélikus egyház 
politikai állásfoglalása

A két legtöbbet beszélő személy a tárgyalások folyamán  Horváth János és Ordass 
Lajos volt. Az első tárgyalási napon, 1957. november 12-én a meghívo ak ösz-
szetételét illetően  Horváth János azt mondta, hogy i  most „politikai egységre 
való törekvés”; „bizonyos politikai álláspontok konzerválásának megakadályo-
zása”; „nagy egyházi és egyházpolitikai tapasztala al rendelkező személyek 
véleményének meghallgatása” fog történni. Négy téma körül folynak majd a 
tárgyalások: az állam és az evangélikus egyház viszonya, az egyházi sajtó ügye, 
továbbá személyi kérdések és külöldi ügyek.

Horváth kijelente e, hogy az állam és az evangélikus egyház viszonyát il-
letően a világi hatóságok úgy érzik, hogy ők túlteljesíte ek az egyház felé, az 
egyház azonban még a kötelezőt sem teszi meg. „A magyar evangélikus egyház 
az állam–egyház viszonyát illetően messze elmaradt a római katolikus püspöki 
kartól […]. Az az evangélikus egyház maradt messze el, akinek alapítója,  Luther 
Márton haladó gondolkodású volt. Egy haladó egyház elmaradt, és nem érti 
meg a haladást.”70

Ordass és az evangélikus hozzászólók egy része a „közvete ” módon tör-
ténő politizálás elvét vallo a.  Nagy Gyula az evangélikus hitvallási iratokra 
hivatkozva indokolta az Ordass által elmondo akat.  Szabó József a direkt po-
litizálás veszélyeire hívta fel a fi gyelmet, ugyanakkor nem vita a, hogy lenne 
mit javítani a szocializmushoz való viszonyon.  Túróczy Zoltán szerint i  az 
állam és az evangélikus egyház kompetenciájának a kérdéséről van szó. Az 
állam azt akarja, hogy az egyház legyen pozitívabb az államhatalom iránti 
magatartásában. Szerinte nagyon jó az egyház viszonyulása az államhoz, volt 
ennél rosszabb is.  Keken András szerint az evangélikus egyház tartózkodása 
őszinteséget takar. Bizonyos baloldali egyházi körök feszegetik ezt a kérdést.

Az állam által meghívo ak közül  Grünvalszky Károly azt fejtege e: „Hiába 
valljuk ugyanazokat a hitvallásokat, mégis ezek a közös elvi állásfoglalásaink 
nem olyan erősek, hogy a politikai állásfoglalásokban való különbözőségünk 
nem lenne sokkal döntőbb.”71  Pálfy ugyanezt a nézetet erősíte e, amikor kijelen-
te e, hogy – szerinte – az 1956 novemberében hivatalba került egyházi vezetés 
hűtlen le  a lutheránus örökséghez, mert a lutheranizmus nem a tartózkodás 
vagy a semlegesség elvét vallo a a világi ügyeket illetően.  Mekis Ádám, bár 
hangsúlyozta, hogy a teológiai alapról nem lehet lelépni, kimondta, hogy erő-

 70  Horváth János bevezetője az 1957. november 12-i tárgyaláson. MOL XIX-A-21 a E 5. d. 257/1957.
sz. 5. o.
 71  Grünvalszky Károly hozzászólása az 1957. november 12-i tárgyaláson. Uo. 9. o. 
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teljesebben kelle  volna megköszönni az állam támogatásait. Reményét fejezte 
ki, hogy nem késtek el.  Grünvalszky,  Pálfy,  Mekis és a baloldali elköteleze ségű 
egyházi személyek véleménye szerint tehát az ado  történelmi szituációhoz való 
azonos viszonyulás előbbre való az egyház elsődleges küldetésénél.

Horváth  János válaszában visszautasíto a, hogy teológiai megfontolásokból 
lehetne tartózkodóbban viselkedni, passzívnak, neutrálisnak lenni. Az állam 
pozitív hozzáállást követel: „Magyarországon össze kell fogni a szocializmus 
építésében. Ha ezt a püspök kijelenti, a ól még nagyon jó képviselője marad 
egyházának.”72

A második tárgyaláson Horváth  János még visszatért a szabadság kérdésére. 
Elmondta, hogy Nyugaton sincs teljes szabadság, és a szabadság értelmezése 
összeügg az uralkodó osztály nézeteivel. Tehát aki uralkodik, az mondja meg, 
hogy mi a szabadság. Ők az evangélikus sajtót kénytelenek ellenőrizni, kihúzni, 
betoldani a cikkek szövegébe, mert az evangélikus sajtó „tartózkodása” a passzív 
rezisztenciának kedvez.

Ordass válaszában elmondta: tudomásul veszik, hogy szocializmusban él-
nek. De a feladatuk egyházi téren az evangélium hirdetése és a szentségek 
kiszolgáltatása. Ugyanakkor az állam iránti kötelességük a törvényesség és 
az igazságosság képviselete. Azt javasolja, hogy az államhatalom a vezetők-
kel tárgyaljon, és ne hallgasson az egyházból érkező olyan tájékoztatásokra, 
amelyeknek célja a zavarkeltés.  Nagy Gyula ezt követően a hit és az értelem 
területeinek elválasztásáról szólt. Azt mondta, hogy ő az első tárgyaláskor ennek 
hangoztatásával nem akart passzivitást sugallni. A teológia akkori dékánja az 
első tárgyaláson evangélikus teológusként reagált Horváth  János követelésére. 
Különbséget te  az állam feladata és az egyház feladata közö . Arra is hivat-
kozo , hogy az evangélikus egyházak az egész világon ezt a vonalat követik. 
Horváth  János nagyon keményen megfeddte a hozzászólásáért.73

 Grünvalszky Károly szerint a hívek nagy részénél és a papok nagy részénél 
hiányzik ez a szétválasztás. Sok pap számára a hit egyenlő a politikai állásfog-
lalással. Ha a politikai dolgokat a józan ész területére soroljuk, akkor az messze 
nem jelenti, hogy félretesszük a politikai kérdéseket.74

 72  Horváth János válasza a megszólalásokra. MOL XIX-A-21 a E 5. d. 257/1957. sz. 12. o. 
 73 MOL XIX-A-21 a E 5. d. 257/1957. sz. 7. o.
 74  Grünvalszky felszólalása a második tárgyaláson. 1957. november 15. MOL XIX-A-21 a E 5. d. 
257/1957. sz. 19. o. 
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A második téma: személyi ügyek 
az evangélikus egyházban

Horváth  János ebben a kérdéskörben öt személy tisztségénél láto  problémát: 
egyetemes felügyelő, püspökök, kerületi felügyelők. Ugyanakkor kijelente e, 
hogy  Mihályfi  és  Darvas nem akarnak visszatérni hivatalukba, viszont rendezni 
kell a kiválásukat. Ordass hajlandónak mutatkozo  arra, hogy ünnepélyesen 
búcsúztassák őket.  Mihályfi  esetében Horváth  János a Déli Egyházkerület 1956. 
december 12-én tarto  értekezletétől elvonatkoztatva tudta volna elképzelni 
a lemondást. Kijelente e, hogy ők ezt az akkori értekezletet informális meg-
beszélésnek tekintik. Az említe  napon tarto ák a Déli, valamint az Északi 
Egyházkerület tanácsülését. Ezeken személyi kérdésekről is szó ese . Horváth 
 János később ezek legitimációját vita a.75 Ordass rákérdeze , hogy akkor az 
elmúlt egy évet törvénytelennek tekintik-e, mire  Horváth azt válaszolta, hogy 
ha az egyház támogató magatartást tanúsít, akkor meg tudnak egyezni.

Ezt köve e az 1957. évi 22. számú törvényerejű rendelet alkalmazása a püspö-
kök esetében az evangélikus egyházra: „Ami Ordass püspök úr státuszát illeti, 
i  a formális rész van hátra, az Elnöki Tanácstól a megerősítése. A jövő hét 
folyamán, azt gondolom, készen lesz a szükséges írás” – jelente e ki  Horváth.76

Ezt követően került sor  Túróczy Zoltán ügyének megtárgyalására.  Túróczy 
ezen a tárgyaláson nem jelent meg, mert Debrecenben volt elfoglaltsága. Róla 
többek közö  a következőt mondta Horváth  János: 1952-es eltávolítása nem volt 
„megfelelően megalapozva”, az a tény azonban, hogy most közel egy évig viselte 
a püspökséget, mindenki elő  világossá te e, hogy rehabilitálták. Azonban 
hozzáte e: „politikai felfogása és az egy év ala i magatartása olyan volt, hogy 
megfelelő formák közö i nyugalomba vonulása az egyház és állam viszonya 
szempontjából is hasznosabb.”77 Az államnak az a véleménye, hogy az ő helyére 
jöjjön vissza  Vető Lajos, és 1958 tavaszán a zsinat alkosson három egyházke-
rületet. A harmadik püspöki székben az állam szívesen látná  Szabó Józsefet. 
1957. január 21-én Ordass és  Túróczy kiadtak egy közös püspöki körlevelet, 
amelynek a témája a „területrendezés” volt. Ebben egy-, három- és négykerületes 
megoldások is szerepeltek.78

Ezen a ponton robbant ki az első vita. Ordass az egyházi törvények szerint 
törvényesnek nevezte  Vető Lajos lemondását. Rámutato , hogy az ÁEH  hozzájá-

 75 EOL DEEK 21. d. 66/1957. sz.
 76  Horváth János felszólalása a második tárgyaláson. 1957. november 15. MOL XIX-A-21 a E 5. 
d. 257/1957. sz. 21. o.
 77  MOL XIX-A-21 a E. 5. d. 257/1957. sz.
 78 A körlevél szövegét lásd többek közö : PEEDEL 1957. II. 68/1957. sz. ala . 
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rult  Túróczy Zoltán püspökségéhez. Az 1957. évi 22. számú törvényerejű rendelet 
vele szemben sem alkalmazható. Ha  Túróczy nyugdíjba akarna menni, akkor 
ezt megteheti. Horváth  János erre kijelente e, hogy az Elnöki Tanács bármikor 
dezavuálhatja az ÁEH-t , és akkor  Túróczyra alkalmazhatják a rendeletet.

A vita ezt követően már  Vető visszajövetelének keresztülviteléről, illetve  Szabó 
Józsefnek az 1958 márciusára a zsinat által megszavazandó harmadik egyházke-
rület püspöki székébe történő megválasztásáról folyt.  Grünvalszky azt a javas-
latot te e, hogy mivel  Vető és  Szabó távozása a püspöki székből egyaránt nem 
megfelelően történt, ezt el kell magyarázni a gyülekezeteknek, és mind a ke en 
újraválasztás nélkül jöhetnének vissza. Ordass véleménye szerint a fenti kérdé-
sekben „az egyháznak törvényben biztosíto  teljes szabadságát kell biztosítani”.79

Ezt követően pro és kontra felszólalások hangzo ak el  Vető ügyében. Az állam 
által meghívo ak mind azt állíto ák, hogy nincs  Vető-ellenes front az egyház-
ban.  Szabó József viszont kijelente e, hogy ha Ordass rehabilitációjakor az ÁEH 
 azt mondta, hogy a teológiai tanárság egyenértékű a püspökséggel, akkor  Vető 
helyzetének rendezése nem lehet annyira sürgős, hogy   Túróczyt ne a megfelelő 
módon menesszék.  Horváth ezekre az ellenvetésekre azt válaszolta, hogy  Vetőt 
azzal, hogy teológiai tanár le , kikapcsolták „az egyházpolitikából”. Pedig ezen a 
téren ő fontos tényező. Szerinte Ordassnak a teológiai tanárság előrelépést jelen-
te  az előző állapotához képest, viszont  Vetőnek hátralépést, és ezt orvosolni kell.

Az ebédszünet után Ordass kijelente e, hogy a maga részéről támogatni tudná, 
hogy ha megürül a püspöki szék, akkor annak betöltéséért  Vető és  Szabó szálljanak 
ringbe. Annak támogatását, hogy legyen egy harmadik egyházkerület, nehezen 
tudná vállalni.  Keken a maga részéről a háromkerületes megoldást szorgalmazta, 
viszont ragaszkodo   Túróczy megfelelő formák közö i távozásának előkészítésé-
hez.  Nagy Gyula elfogadta a  Keken-féle javaslatot.  Grünvalszky szerint  Vető Lajost 
nem szabad kitenni az újraválasztás bonyodalmainak, mert ő „legalább olyan 
sérelmet hordoz, amilyet Ordass püspök úr annak idején”. Továbbá az ő lemondása 
„az ellenforradalomtól elválaszthatatlan”.80  Pálfy Miklós szerint vele is ugyanaz 
történt, mint  Vetővel. Azt biztosan tudja, hogy  Vető „a halállistán rajta volt”.81

Horváth  János szerint az állam számára mind a jogfolytonosság, mind pedig a 
megválasztás járható út, a lényeg az, hogy  Vető püspök legyen. Ordass erre újra 
kijelente e, hogy törvényes volt  Vető lemondása is és  Túróczy megválasztása 
is. Ezen a ponton kijelente e: fi gyelve a hozzászólásokat, az az érzése, hogy 
most „az egyházon belül lévő ellenzék vallatóóráján vagyunk”.82 Horváth  János 

 79 Ordass Lajos hozzászólása a 2. tárgyaláson. 1957. november 15. MOL XIX-A-21 a E. 5. d. 257/1957. 
sz. 28. o.
 80  Grünvalszky Károly hozzászólása a második tárgyaláson. 1957. november 15. Uo. 34. o. 
 81  Pálfy Miklós hozzászólása a második tárgyaláson. 1957. november 15. Uo. 35. o.
 82 Ordass Lajos hozzászólása a második tárgyaláson. 1957. november 15. Uo. 36. o.
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cáfolta ezt, viszont ragaszkodo  ahhoz, hogy az ’56-os események elő  „pozitív 
szerepet” betöltő személyeket – mivel kisodródtak az egyházból – rehabilitálni 
kell. Szerinte legalább két csoport mutatható ki az egyházon belül, de meg kell 
teremteni az egységet. Ez pedig helycserékkel jár.

Ezt követően – a kedélyek lecsillapítására is – előhozták a kerületi felügyelők 
kérdését. Ordass Lajos  Fasang Árpádot javasolta a Déli Evangélikus Egyházkerü-
let felügyelőjének. Ezt  Horváth elfogadhatónak tarto a: „…ha ő [ Fasang Árpád] 
i  a minisztériumban főosztályvezető lehet, akkor az állam részéről megvan az 
a bizalom, amire az egyháznál betöltö  tisztségnél szükség van.”83 Miután ezt 
megtárgyalták, Horváth  János rákérdeze  arra, hogy visszatérjenek-e a  Vető-
ügyre. Ordass azt válaszolta, hogy napolják el. Ekkor jö  az egyetemes főtitkár 
és a püspökhelye esek kérdése. A főtitkár ügyének megtárgyalásánál Horváth 
 János felkérte  Grünvalszkyt, hogy távozzon. Horváth  Grünvalszky helyzetét 
szintén olyan kérdésnek tekinte e, amely egyházpolitikai jelentőséggel bír az 
állam szempontjából, a  Vető-ügyhöz hasonlóan. Szerintük a kérdés megoldható, 
mert  Veöreös Imre túlterhelt a munkával.  Szabó József püspökhelye esi tisztségét 
rendben levőnek találta  Horváth. Viszont  Zászkaliczky Pálét nem: „ Zászkaliczky 
Pál kinevezését, amikor felmerült, elfogadtuk, és tudomásul ve ük. Azonban 
én [ Horváth] akkor magát a kérdést nem is vizsgáltam meg különösebben. Az-
óta mi foglalkoztunk ezzel a kérdéssel, és az a véleményünk alakult ki, hogy 
 Zászkaliczky politikailag nem bírja az állam bizalmát. Az ő politikai álláspontja, 
magatartása sorozatosan és folyamatosan a mi számunkra elég sok gondot okoz, 
és mindig fenntartás volt vele szemben.”84 Horváth  János elmondta, hogy azért 
is járultak hozzá  Zászkaliczky megválasztásához, mert Budapest közelében 
lako . Azonban ez már nem szempont, és ők ezen a poszton változást akarnak.

Ugyanígy változást akartak állami részről a Lelkésznevelő Intézet igazgatói 
tisztségében.  Friedrich Lajost kérték vissza. Továbbá a sajtóosztályon  Bo a 
István eltávolítását kívánták.  Horváth kijelente e, hogy nekik lenne megfelelő 
elgondolásuk, és ezt el lehetne fogadni. Ordass azt mondta, hogy ezek a kérdések 
már messze túlmennek az 1957. évi 22. számú törvényerejű rendelet hatályán, 
mire  Horváth azt felelte, hogy vannak helyzetek, amikor az utolsó szó nem a 
törvényességé, hanem valami másé. Ezen a ponton vita támadt arról, hogy az 
állam által megbízhatónak tarto  személyek hitelesek-e egyházi szempontból. 
Ezt a problémakört  Nagy Gyula vete e fel. Ezt követően  Miklós Imre bezárta 
a tárgyalások második fordulóját, és arra kérte az egyházi delegációt, hogy 
fontolják meg a személyi kérdéseket.

 83  Horváth János hozzászólása a második tárgyaláson, 1957. november 15-én a Déli Evangélikus 
Egyházkerület felügyelőjének a kérdéséhez. Uo. 41. o.
 84  Horváth János hozzászólása a második tárgyaláson, 1957. november 15-én a személyi kér-
désekhez. Uo. 42–43. o.
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Az utolsó elő i tárgyalás 1957. november 25-én zajlo . Ezen ismét megjelent 
 Túróczy Zoltán, továbbá  Vető Lajos, viszont  Grünvalszky Károly ebben az 
időben már Tabarzban pihent. Horváth  János konkrét javaslatokkal érkeze . 
 Zászkaliczky Pál helyére kerüljön  Koren Emil,  Bo a Istvánéra pedig  Groó 
Gyula.  Friedrich Lajos menjen a sajtóosztályra,  O lyk Ernő térjen vissza a 
teológiára. Ezeket az állami igényeket hallgatva vita robbant ki az egyház sza-
badságáról, a törvényességről és arról, hogy egyáltalán van-e szabad választási 
lehetőség.  Horváth ismét kijelente e, hogy ezek a kérdések nem jogi, hanem 
politikai kérdések, és ők ezeket szépen vagy csúnyán, de meg fogják oldani. 
Ekkor kapcsolódo  be  Vető Lajos a vitába. Elmondta, hogy szerinte ezeket a 
kérdéseket az egyháznak kelle  volna megoldania. Ő erkölcsi elégtételt akar, az 
1948-ban az egyház élére került vezetés, bár nem volt tökéletes, de sok mindent 
elért. A békeharc ügyét kivi e az  EVT-be és az  LVSZ-be stb. Azt hangozta a, 
hogy jelenleg klikkrendszer van, és a béke híveit állítják félre. A félreállíto a-
kat azonban rehabilitálni kell.  Vető hosszú monológjára Ordass a következőt 
mondta: „Ehhez nincs mit hozzászólni.”85

Az egyházi delegáció ezen a ponton rövid szünetet kért. Azt követően ismét 
tárgyaltak az államhatalom hárompüspökös javaslatáról. Ebben két egyházke-
rület és egy egyetemes püspök lenne. Ez utóbbi az egyetemes felügyelői tisztet 
is betölthetné. Így neki két szavazata lenne. Össze kell hívni a zsinatot, hogy 
az szavazza meg az új modellt. Ordass arra hivatkozo , hogy biztosítani kell 
az egyházi közvélemény akaratának a megjelenítését is.  Horváth szerint  Sza-
bó és  Vető problémáját nem lehet egy lapon emlegetni, mert  Vetővel nagyobb 
méltánytalanság történt.  Szabó egyházpolitikai okok mia  szenvede ,  Vető 
politikai okokból, és ez utóbbi súlyosabb: „ Vető lemondatása a demokratikus 
politikát ért sérelem.”86  Szabó ügyét el lehet intézni az  Evangélikus Életben 
megjelent bocsánatkéréssel, de  Vetőt vissza kell tenni a püspöki tisztségébe.

A  Vető személye körül kirobbant vitában Horváth  János és a jelen lévő „ha-
ladó” egyházi személyek  Vető Lajos mellé álltak. Felmerült az is, hogy  Vető 
életveszélybe került az ’56-os események során.  Horváth szerint meg kell bo-
csátani egymásnak, és el kell fogadni egymást. Amennyiben a tárgyaló felek 
nem tudnak megegyezni, akkor létezik egy másik forgatókönyv is. De ez még 
jobban korlátozza az egyház szabadságát, és az egyházi vezetést nehéz helyzetbe 
hozza, mert az fog kiderülni, hogy „a mostani vezetőség nem tudja vezetni az 
egyházat”.87 Ordass ehhez a kérdéskörhöz azt fűzte hozzá, hogy most már látja, 
i  nekik diktálnak, és nincs más dolguk, mint mindent tudomásul venni. Ő a 

 85 Ordass hozzászólása a harmadik tárgyaláson  Vető megszólalására. 1957. november 25. MOL 
XIX-A-21 a E 5. d. 257/1957. sz. 55. o.
 86  Horváth János megszólalása a harmadik tárgyaláson. 1957. november 25. Uo. 59. o.
 87  Horváth János szavai a harmadik tárgyalás végén. 1957. november 25. Uo. 61. o.
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legjobb lelkiismerete szerint próbálja az egyház érdekeit képviselni, de ha az 
államhatalomnak más a véleménye, ő készen áll a következtetéseket levonni.

Ezt követően  Horváth a következő napra tűzte ki a tárgyalások folytatását, 
és azt kérte, hogy egyházi részről addig adjanak választ a vitato  kérdésekre. 
1957. november 26-án az egyházi bizo ság nevében Ordass Lajos közölte, hogy 
elvi kérdésekben nincs vita a két tárgyalófél közö . A személyi kérdésekben a 
következőket tudnák vállalni.  Mihályfi  Ernő helyére  Mályusz Elemér jöhetne. 
A püspöki tisztségeknél újraválasztás történne. Összehívnák a zsinatot, és 
három egyházkerületet hoznának létre.  Grünvalszky visszahelyezését nem 
tudják vállalni, mert szabályszerűen mondo  le.  Groó Gyula inkább lelkész 
lenne, nem akarja a sajtóosztályt átvenni. Horváth János  erre azt mondta, hogy 
ragaszkodnak  Grünvalszky főtitkárként való visszatéréséhez. Viszont sikerült a 
zsinat kérdésében dűlőre jutni, és abban is, hogy három egyházkerületre írják ki 
a választásokat. Megint visszatértek a  Grünvalszky-ügyre, és sajtólelkészséget, 
valamint a Központi Alap lelkészségét és józsefvárosi lelkészséget ajánlo ak 
neki.  Horváth végül közölte, hogy a  Grünvalszky-kérdés ugyanolyan fontos, 
mint a  Vető-kérdés. Ezen nem lehet vitázni. Az egyházi vezetésnek fel kell 
vállalni ezt a megoldást, méghozzá úgy, mint a saját döntését.88

A tárgyalásokat lezáró vitában arról ese  még szó, megtörténhet az, hogy amit 
az állam akar, az nem jó az egyháznak. Horváth János  ezen a ponton megszakíto a 
a tárgyalásokat. De elő e még kijelente e, hogy  Mihályfi  és  Darvas visszatérnek, 
az evangélikus egyház nem kaphat nyugati segélyt,  Grnák Károlyt miniszteri 
biztosnak nevezik ki. Minden kudarcért az egyházi bizo ságot te e felelőssé.

Az utolsó két tárgyalási nap története 
az Ordass-napló tükrében 

Az utolsó két tárgyalási napot közvetlenül megelőzően két fontos dolog történt 
Ordass Lajos naplójának tanúságtétele szerint.

Az egyik, hogy Ordass igyekeze  egyházi szolgálatát a megnehezede  körül-
mények közö  is tovább folytatni. 1957. november 24-én, vasárnap Kaposváron 
prédikált, este pedig ugyano  előadást tarto  Minneapolisról. A kaposvári 
püspöklátogatás gyülekeze el kapcsolatos részével összességében meg volt 
elégedve. „Egy kellemetlenségem azonban volt. Egy  Czár Lajos nevű ember 
– Somogy megye egyházügyi előadója – délelő  fél tízre jelentkeze  hozzám 
kihallgatásra, de csak öt perccel tíz elő  ért oda, amikor nekem már istentiszte-

 88  Horváth János szavai a  Grünvalszky-vitához a negyedik tárgyaláson. 1957. november 26. MOL 
XIX-A-21 a E 5. d. 257/1957. sz. 66–87. o. 
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letre kelle  öltöznöm. Megsértődö , hogy nem tárgyaltam vele.”89 A következő 
nap délelő jén pedig Ordass igyekeze  Budapestre érni, mert az utolsó elő i 
tárgyalást aznap délutánra írták ki. 

A másik dolog a kaposvári szolgálatot megelőző napokban történt:  Lund- ist, 
az  LVSZ főtitkára és  Vajta Vilmos magyarországi látogatása, majd távozásuk. 
 Lund- ist már az ÁEH- ban folytato  első tárgyalása során személyesen is 
érzékelhe e a kapcsolatok negatív irányba történő elmozdulását. A november 
19-ei ÁEH- beli tanácskozásról Ordass a következőt írta: „ Horváth beszéde nyers 
volt, és teljesen hiteles helyzetképet ado   Lund- istnek a február és novem-
ber közö  eltelt idő gyökeres változásairól.”90 A látszatot azonban mindkét fél 
igyekeze  megőrizni. November 21-én az ÁEH a  Margit-szigeti Nagyszállóban 
ebédet ado  a vendégek tiszteletére,  Lund- ist nyilatkozo  a rádiónak, majd 
a következő napon a vendégek elutaztak. Az ÁEH- ban történő tanácskozásokon 
kívül gyülekezeteket, szereteto honokat látoga ak, illetve felkeresték a teológiát 
is. Ordass a vidéken történt látogatások során már tájékozta a  Lund- istet a 
helyzet romlásáról. A nehéz körülmények ellenére a két vendég látogatásáról a 
következőt írta: „Boldog voltam. I létük igen alkalmas időben volt, belelá ak 
igen megnehezült egyházi helyzetünkbe.”91

A november 25-ei tárgyalásról Ordass többek közö  a következőket jegyezte 
fel: „A tárgyalás éles menete nem lepe  meg, hiszen el voltam készülve rá. De 
igen éles le . Amúgy is számoltunk vele, de  Vető Lajosnak egy igen szerencsét-
len – írásban elkészíte  – ölszólalása még szükségen is túl kiélezte a helyzetet. 
Alig-alig voltunk már abban a helyzetben, hogy nyugodtan tárgyalhassunk. 
Ilyenféle mondatok hangzo ak el: »Minimálisra csökkente ük követeléseinket, 
és ezekből semmit sem lehet lealkudni.« [ Miklós, majd  Horváth.]  Szalatnay Rezső 
egyetemes felügyelőségét követelik,  Túróczy gyors lemondását,  Vető automa-
tikus visszatérését,  Grünvalszky főtitkárságát,  Koren Emil fasori papságát és 
püspökhelye ességét,  Zászkaliczky lemondását a püspökhelye ességről,  Friedrich 
Lajos,  Groó Gyula ÁEH  számára is elfogadható elhelyezését,  Veöreös Imre kőbá-
nyai papságát, három esperes leváltását [ Danhauser,  Balikó és  Tekus] stb. stb.”92

Amikor Ordass megállapíto a, hogy ezek a kívánságok teljesíthetetlenek, 
akkor  Horváth azt mondta: „Az erőviszonyok megváltoztak. Nemzetközi szinten 
is. Ma arról van szó, hogy Önök végezhetik-e az egyházi élet irányítását, vagy 
sem. […] Mi ölkészültünk arra az esetre is, ha elakadnak a tárgyalások. Most 
ezt még nem akarjuk előadni. Csak Önökön múlik, hogy mit nyer az egyház, 
vagy mit veszít el. […] Politikai érdekekről van most szó. Minden más politikai 

 89 ON 1957. november 22. 278. o.
 90 Uo. 275. o.
 91 Uo. 277. o.
 92 ON 1957. november 25. 278–279. o.
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érdeket elfojtunk. Ne hivatkozzanak egyházi közvéleményre. Ez nem érdekel 
minket. Úgy alakul a közvélemény, ahogy akarjuk. Nekünk van sajtónk, van 
rádiónk, vannak pártszervezeteink, mi a közvéleményt befolyásolni fogjuk. Az 
Önök kezében van a helyzet kulcsa. El is dobhatják, de használhatják is. Ma a 
politikai érdek egybeesik az egyház érdekével.”93

Ordass válaszában elmondta, hogy nagyon jól tudja, hogy a politikai hatalom a 
kommunisták kezében van. Ezt a hatalmat bármire használhatják. „De abban meg 
nem gátolhatnak, hogy az legyen a meggyőződésem, hogy én az egyház érdekeit 
lelkiismeretem parancsára hallgatva szolgáljam. Ezeket a követeléseket pedig 
teljesíteni nem tudom. Egyelőre mindezt csak a magam nevében mondom.”94

Horváth azt javasolta, hogy a következő nap kilenckor még egy kísérletet 
tegyenek a tárgyalások folytatására. Addig egyeztessék össze a bizo ság tag-
jainak véleményét. Ezt követően  Mekis Ádám az utcán megpróbált rákérdezni 
arra, hogy ő akkor az egyházi bizo ság tagja-e. Ezt követően késő estig tárgyalt. 
 Túróczy,  Keken,  Nagy, Ordass és  Szabó. „Úgy látom, hogy négyen egy véle-
ményen vagyunk.  Szabó erősen hajlik a »kompromisszum« felé, és rábeszélést 
alkalmaz. Azt hiszem, holnap megszakadnak a tárgyalások.”95

November 26-án, kedden valóban megszakadtak a tárgyalások. Ordass így 
kommentálta ezt: „Kitört a harc evangélikus egyházunk és az államhatalom 
közö .”96  Horváth Jánosnak a tárgyalások ala i szerepéről Ordass úgy nyilatko-
zo , hogy nagyon jól taktikázo . Elfogadtato  az egyházi bizo sággal – igaz, 
hogy csak feltételesen – olyan dolgokat, amelyek elutasítását nehéz le  volna 
az államhatalom képviselőinek megmagyarázni. Az egyháziak közül  Pálfy és 
 Mekis igyekeze  az állami hatóságok őket meghívó bizalmának eleget tenni. 
Azonban állami részről olyan mértékben túlfeszíte ék a húrt, hogy a végén 
elkerülhetetlenné vált számukra a törés bejelentése.  Grünvalszky személyi 
ügyének túlhangsúlyozásán borult öl a helyzet. Viszont Ordass számára egy 
dolog – főként 1948-cal összehasonlítva – mindenképpen pozitívan alakult: 
„Örömöm volt, hogy az egyházi bizo ság teljesen egységes maradt.”97

Ordass zárógondolatai a megszakadt tárgyalásokkal, illetve az ezek nyomán 
előállt szituációval kapcsolatban a következők: „Valósággal ölszabadultan 
ve em tudomásul a helyzetet. Gondolom, hogy sok nehéz helyzet alakulhat 
még ki egyházunkban, de ezt a lelkiismeretemre tudom venni. Jobban, mint ha 
megalkudtunk volna – félelemből.”98 Ugyanazon a napon az egyházi bizo ság 
magában tanácskozo . A jövőről beszélge ek. 

 93 Uo. 279–280. o.
 94 Uo. 280. o. 
 95 Uo. 281. o.
 96 ON 1957. november 26. 281. o.
 97 Uo. 282. o.
 98 Uo. 283. o.
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 TÚRÓCZY ZOLTÁN ELTÁVOLÍTÁSA 
A PÜSPÖKI SZOLGÁLATBÓL

 Túróczy Zoltán püspök röviddel az állam és az evangélikus egyház közö i si-
kertelen tárgyalások után, 1957. december 4-én személyesen kapta meg  Mihályfi  
Ernőtől a püspöki tisztségéből történő eltávolításról szóló üzenetet.  Túróczy 
ekkor a következőket mondta: „A Népköztársaság Elnöki Tanácsának határo-
zatát nem tekintem személyi sérelemnek. Annál fokozo abban hangsúlyozom 
azonban, hogy ezt az intézkedést súlyos egyházi sérelemnek tekintem. Erőszakos 
beavatkozás ez az egyház önkormányzatába. Épp ezért bármennyire tisztele el 
meghajlok is a törvény elő , kénytelen vagyok kijelenteni, hogy én magamat 
továbbra is az Északi Egyházkerületnek az állam előzetes jóváhagyásával, az 
egyház törvényei szerint szabadon megválaszto  s az állam asszisztenciájával 
beiktato  püspökének tekintem. Tudom, hogy ez gyakorlatilag az állam részére 
nem sokat jelent, én azonban tartozom egyházunk törvényeinek és önmagam-
nak ezzel az állásfoglalással.”1 Az 1957. november 26-án kineveze  miniszteri 
biztos,  Grnák Károly először az egyházegyetemhez és a két kerülethez, majd 
azt követően, 1958 januárjától már csak a Déli Evangélikus Egyházkerülethez 
volt kiküldve.  Grnák visszahívását 1958. január 7-én kérte az evangélikus egy-
ház akkori közgyűlési elnöksége –   Vető Lajos és  Mihályfi  Ernő –  Kállai Gyula 
művelődésügyi minisztertől. 1958. január 13-án visszarendelték az egyetemes 
egyházat és az Északi Evangélikus Egyházkerületet felügyelő miniszteri biz-
tosi tisztségéből, de továbbra is o  maradt ugyanebben a minőségében a Déli 
Evangélikus Egyházkerületben.

Hatalmas volt az  LVSZ-ben, Amerikában és a skandináv államokban a felhá-
borodás a tárgyalások megszakadása és az államhatalom önkényes beavatkozá-
saival véghezvi  személycserék kapcsán. A legkeményebb tiltakozások egyike 
 Lund- is ől érkeze . A következő táviratot küldte: „Ötvenmillió keresztyén 
és 32 ország nevében tiltakozunk az ellen, hogy a magyar kormány egyoldalúan 

 1  Túróczy Zoltán nyilatkozata  Mihályfi  Ernő elő . CALWF WS III. 2. a. 1957. 1. o. 
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átlép a gyülekezeteken és önkényesen leválto a a püspököket [ Lund- isték 
úgy tudták, hogy Ordasst is meneszte ék.] és egyéb egyházi tisztségviselőket, 
akiket szabadon választo ak, és akiket az egyház bízo  meg feladatuk elvég-
zésével. Ezeknek a gyülekezeteknek maguknak kell a Szentlélek segítségével 
hallatni a hangjukat, és saját vezetőségüket megválasztani. Isten nem lehet 
játékszer a magyar állam kezében. A  Lutheránus Világszövetség tiltakozik a 
magyar állam akciója ellen, és azonnali visszavonást kér.”2 A tiltakozáshoz négy 
skandináv püspök is csatlakozo : Ynge  Brilioth, Hans  Fuglsang-Damgaard, 
Ilmari  Salomies és Johannes  Smemo.3 Azt is meg kell említenünk, hogy még 
 Niemöller is azon munkálkodo , hogy Ordass maradjon a püspöki székben.4

 Túróczy Zoltán leváltása után Ordass végleg egyedül maradt, mert minden 
munkatársát eltávolíto ák. El kelle  döntenie, hogyan tovább. A maga részéről 
– az 1948-ban történt magatartásától eltérően, amikor is aktív rezisztenciában 
gondolkodo  – ezú al a passzív rezisztenciát választo a. Ennek a gyakorlatban 
történő megvalósulásáról később még részletesen szólunk. I  most csak annyit, 
hogy továbbra is bejárt a püspöki hivatalba, és végezte, amit még engedtek ne-
ki.   Vető Lajosnak megmondta, hogy nem tekinti legitim püspöknek, ugyanígy 
 Mihályfi  Ernőt és  Darvas Józsefet sem törvényes egyetemes, illetve kerületi 
felügyelőnek. Ezzel a három emberrel semmiféle hivatalos kapcsolatot nem tar-
to , egy ese ől eltekintve, amelyről később még szólunk. A külöldről érkeze  
leveleket bontatlanul visszaküldte. A különféle meghívásoknak (sajtótanács, 
különféle bizo ságok, összejövetelek), amennyiben azokhoz a fenti három ember 
bármelyikének köze volt, nem te  eleget. Mivel ez egyre kellemetlenebbé vált, 
ezért megindult az Ordass-ellenes kampány. Ennek egyik látványos fejezete az 
1958. január 23-án rendeze  országos esperesi értekezlet volt.

 2  Lund- ist távirata    Horváth Jánosnak. 1957. december 17. MOL XIX-A-21 a E. 5. d. 259-21-1957. 
 3 A négy skandináv püspök levele   Horváth Jánosnak. CALWF WS III. 2. a. Correspondence 
with Western. 1955/1956–1958/1959. 
 4  Niemöller levele   Vető Lajosnak. 1958. április 3. MOL XIX-A-21 a E. 7. d. 9-21./58. 
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AZ ORSZÁGOS ESPERESI ÉRTEKEZLET 
1958. JANUÁR 23ÁN

Ezen az esperesi értekezleten  Zoltai Gyula betegség mia ,  Válint János pedig 
elvi okokból nem jelent meg.5  Válint arra hivatkozo , hogy az értekezletet nem 
Ordass hívta össze. Megjelent viszont   Horváth János  ÁEH-elnök. Az értekezlet 
  Vető Lajos ismertetésével kezdődö , aki az  ÁEH véleményét adta elő az 1956–58-
as eseményeket taglalva. Minden baj okozójaként Ordasst jelölte meg, mondván: 
„Mindenki akarja az állammal való tisztességes megegyezést, csak Ordass nem. 
Ordasson a felelősség, hogy mi lesz a Déli Egyházkerületben.”6

Az érdekessége ennek az országos értekezletnek nem az volt, amit   Vető 
előado . Hiszen mindenki tudta, hogy ő ezt fogja mondani. Az igazán fi gye-
lemreméltó – utólag – az esperesek reagálása le . A jelenlévő tizennégy es-
peresből lényegében tizenhárom az  ÁEH és   Vető Lajos számára megnyugtató 
választ ado . Ez azt jelente e, hogy az államhatalom által „nemkívánatosnak” 
minősíte  három esperesből is ke ő –  Balikó Zoltán és  Tekus O ó – a több-
ségi véleményt képviselte. Pedig az ő megválasztásuk tudomásulvételével és 
beiktatásukkal  Túróczy Zoltán püspök lényegében a saját bőrét vi e a vásárra.

Az üdítő kivételt a harmadik személy,  Danhauser László budai esperes je-
lente e ebben az egyhangúságban.  Danhauser már 1957. december 23-án meg-
szólalt ezekben a kérdésekben. Azon a napon találkozo  ugyanis egy  Gálik 
nevű fővárosi  ÁEH-előadóval, és határozo an megvédte az Ordass– Túróczy-
vonalat. Nyíltan kijelente e, hogy az egész dolgot néhány – előző hivatalába 
mindenképpen visszatérni óhajtó –, a hatalomból kicsöppent volt egyházi vezető 
generálja.7 Az esperesi értekezleten viszont  Danhauser általános, jogi és erkölcsi 
észrevételeket te . Az általános helyzetről azt mondta el, hogy nyugtalanság 
és elbizonytalanodás érezhető az evangélikus egyházban.  Túróczy Zoltán tör-

 5  Válint János akkoriban Pest megyei esperesként szolgált, később az Ordasshoz való hűsége 
mia  válto ák le és nyugdíjazták. Eleinte Bényén, majd Irsán volt gyülekezeti lelkész.
 6 Jegyzetek az országos esperesi értekezletről. 1958. január 23. CALWF WS III. 2. a. 1958–78. 
 7  Danhauser és  Gálik találkozójáról készült pro Memoria. EOL DOLL 2. d. 7. cs. 
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vényesen megválaszto  és állami asszisztenciával beiktato  püspököt egyik 
pillanatról a másikra eltávolíto ák. 1957. december 4-e óta semmiféle tájékoz-
tatást nem kaptak, a  Vető által ado  értékelés pedig nem korrekt. Az emberek 
bizalmatlanokká váltak a hirtelen megjelent új vezetéssel szemben: „Ordass 
Lajos és  Túróczy Zoltán püspökök világszerte ismert emberek. Őket nemcsak 
ismerték, de szere ék is. Szere e őket a hazai papság, hiszen amerre jártak, 
zsúfolt templomok várták őket, és óriási off ertóriumokat kaptak.  Túróczyt 
háromszor választo uk meg püspöknek szinte egyhangú lelkesedéssel. Ordass 
püspökünk viszont a Nyugat közismert embere. Nem véletlen az, hogy az  LVSZ 
alelnöke ismételten. I hon is mindenki szereti és becsüli. […] Ezt nem tudnám 
elmondani a jelen vezetőkről, tanúm [sic!] erre éppen az 1956. évi nyári lelkészi 
konferenciák. Ezek a konferenciák őszintén, talán sokszor durván felsorolták a 
kifogásokat, fájó sebeket.”8

 Danhauser jogi természetű megjegyzésében tagadta azt, hogy a fent említe  
konferenciák „politikai” jellegűek le ek volna. Morális észrevétele szerint az 
egyház nagy ügyéről van szó, ugyanakkor egyes személyek a saját hatalmi 
törekvéseiket készítik elő. Ezért fi gyelmeztete , hogy egyházszakadás elő  áll 
az evangélikusság, és ez a szakadás „…nem okvetlenül szervezeti kérdés. Az a 
csalódás, meghasonlás, ami a szívek mélyén végbemegy, az is már szakadás. 
Én nem munkálom ezt, csak óva fi gyelmeztetem azokat, akik ezért felelősek 
a történelem színe elő . Amit mondtam, tisztele el és szerete el mondtam.”9 
  Horváth János a hozzászólásával megpróbálta ellehetetleníteni  Danhauser 
állásfoglalását, azonban ez nem sikerült teljesen.

Még egy felszólalás említésre méltó, mégpedig  Káldy Zoltáné. Ő megpróbált 
kétfelé beszélni, de mindenki számára világos volt, hogy ez egy „helyezkedő” 
ember megnyilvánulása. Megvédte  Vetőt és  Grünvalszkyt, mondván, hogy a 
lelkészek tudatosan rosszul állítják be őket. Elmarasztalta az  ÁEH-t, hogy miért 
Ordass-sal és  Túróczyval tárgyalt 1956-ban, miért nem a lelkészekkel. Háláját 
fejezte ki az  LVSZ-nek az adományokért, de szerinte elérkeze  az az idő, amikor 
csak imádkozhatnak, de nem szólhatnak bele a magyarországi evangélikusok 
dolgaiba. Végül a következővel fejezte be: „Az egyházszakadás árulás. De akik 
nem azon az úton mennek, amin Ordass, azok nem okvetlenül árulók […]. Én 
szeretem Ordasst, szeretem  Vetőt, ők is Istennek szolgái. Reménységgel, deka-
dencia nélkül, jó kedvvel és nem szomorúsággal kell a jövőbe nézni. Szeretném, 
ha Ordass megmaradna a helyén, de ha nem tudja vállalni az utat, tovább kell 
mennünk.”10

  Horváth János melle   Mihályfi  Ernő is kritizálta  Danhauser álláspontját, 

 8  Danhauser László esperes felszólalása. 1958. január 23. CALWF WS III. 2. a. 1958–78. 
 9 Uo. 
 10  Káldy Zoltán felszólalása az országos esperesi értekezleten. 1958. január 23. CALWF WS III. 
2. a. 1958-78. 

Ordass 10.indd   486Ordass 10.indd   486 2012.11.10.   15:49:292012.11.10.   15:49:29



487

Az országos esperesi értekezlet 1958. január 23-án

és „reakciósnak” nevezte azt.  Danhauser az utolsó szó jogán így válaszolt: 
„…sajnálom, hogy szavaimra azt fogják rá, hogy reakciós hang. Úgy látszik, 
akkor mindent csak helyeselni lehet és szabad. Ha ez a reakció szava, akkor 
okosabb, ha teljesen elhallgatok. Akkor nincsen szavam senkihez. De egyhá-
zam iránti féltő szeretetből meg kelle  mondanom mindezeket. Szerete el és 
tisztele el mondtam, amit mondtam. Köszönöm, hogy meghallga ak.”11

A távol lévő  Válint János esperesről  Mihályfi  Ernő úgy nyilatkozo , hogy fel 
van üggesztve, és fegyelmi eljárás elő  áll, mert nem jegyzetelte e le a Pesti 
Evangélikus Egyházmegyében tarto  LMK-gyűlés anyagát.

 11  Danhauser László felszólalása az országos esperesi értekezleten. 1958. január 23. CALWF WS 
III. 2. a. 1958–78. 
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  HORVÁTH JÁNOS TÁJÉKOZTATÓJA 
1958. JANUÁR 24ÉN

Ezt a tájékoztatót saját kijelentése szerint hármas céllal tarto a meg   Horváth 
János: 1. informálni akarta hallgatóit az evangélikus egyház és a Déli Evangé-
likus Egyházkerület helyzetéről; 2. mindezt az állam szemszögéből adta elő; 3. 
azért, hogy a lelkészek is „helyesen” lássák a dolgokat.

Az első részben  Horváth az állam és az evangélikus egyház 1956 elő i, 
közelebbről az 1948–1956 közö i viszonyát értékelte. Azt mondta róla, hogy 
kifogástalanul jó volt. Megfelelt az evangélikus egyházzal kötö  egyezmény 
szellemének. Ordass-sal az  ÁEH részéről tárgyaltak, és megvolt a lehetősége, 
hogy püspökként jöjjön vissza.  Vető és  Dezséry 1956-ban az események hatására 
mondo  le. Életveszélybe kerültek, mint az összes „haladó” ember akkoriban. 
Ordass visszajö  a hatalomba, és az állami szervek azt gondolták, hogy nem 
fog teret adni az „egyházi reakciónak”. De nem ez történt: „Október 23. után az 
evangélikus egyházban nem az egyház érdekéről, nem a vallásszabadságról, nem 
az egyház életlehetőségéről és működéséről volt szó, hanem kizárólag a hatalom 
megszerzéséről, a kulcspozíciók megszerzéséről, a haladó emberek leváltásáról 
és konzervatív emberek beállításáról.”12  Túróczy harmadszori püspökké válasz-
tásáról –  Bo a István és  Kendeh György 1956 végén megfogalmazo  egészen 
más természetű ellenérveire is hivatkozva –  Horváth azt mondta, hogy azt az 
 ÁEH elkapkodta.   Horváth János szelektív memóriája – a  Mindszentyvel történő 
találkozáshoz hasonlóan – i  megint érvényesült. Ugyanis egy szót sem szólt 
arról, hogy ők a maguk részéről a legmesszebbmenőkig támoga ák  Túróczy 
Zoltánt, és a beiktatásán az államhatalom képviselte e magát. Előzőleg  Túróczy 
Zoltán rákérdeze  az  ÁEH álláspontjára, és mind Ordass, mind pedig  Túróczy 
őszintén „meghatódtak”   Horváth János és az  ÁEH akkori „előzékenységétől”.

Az  ÁEH-elnök az előadás második részében kifejte e, hogy a politikai 
hatalom hogyan látja az Ordass– Túróczy-féle egyházvezetés tevékenységét. 

 12   Horváth János beszéde. 1958. január 24. CALWF WS III. 2. a. 1958–78. 3–4. o.
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Horváth János tájékoztatója 1958. január 24-én 

A legfőbb vád velük szemben, hogy nem támoga ák a kormányt. Elfogadták 
a sok kedvezményt és pénzt, ennek ellenére nem akartak a rendszer melle  
politizálni. Ezzel szemben Amerika-imádatot közvetíte ek az egyházi sajtóban, 
Minneapolisban nem védték meg a kommunista kormányt. Ordass nem lépe  
fel a nyugati képmutató politikával szemben. Nem helyezkede  szembe a  NATO 
melle i politizálást folytatókkal ( Fry,  Lilje,  Lund- ist stb.).

Azért kelle  1957. november végén leülni tárgyalni, mert már tarthatatlanná 
vált a helyzet. Akkor Ordassék az állam részéről hangoztato  elvekkel egyet 
tudtak érteni, de a személyi változásokat már nem akarták. Ez ugyanis azt jelen-
te e volna, hogy együ  kell kormányozni a „haladó” erőkkel: „Ordass püspököt 
az veze e politikai felfogásában, hogy mit szól a Nyugat, ha ő politikailag jó 
viszonyba kerül a kormánnyal. Ordass püspök ezt úgy fogalmazta, hogy »mit 
szól a világ«. A világ ala  azt érte e, hogy a Nyugat.”13

Ordass „üggetlen egyház”-teóriája – az  ÁEH-elnök interpretációja szerint – 
lényegében az imperialista országoktól való üggés és a szocialista országoktól 
való üggetlenség.  Horváth szerint nincs „üggetlen egyház”. Az államhatalom 
akkor támogatja az egyházat, ha az egyház is támogatja az államhatalmat. Ez 
mindenü  így van. Az egész világon. Ezt követően a beszéd vége felé haladva 
Ordasst egyenesen „mindszentizmussal” vádolta meg. Ennek a magatartásnak 
a következménye minden baj az egyházban, ezért nem kapnak kongruát a Déli 
Egyházkerület lelkészei. A zárómondatok a megbékélés lehetőségeiről szóltak, 
de az állam által diktált feltételek alapján.  Horváth végül ezzel fejezte be: 
„Meggyőződésem, hogy az evangélikus lelkipásztorok túlnyomó többségének 
az a véleménye, hogy az egyházban a reakciósok há érbe kerüljenek, és hogy 
az egyházat a haladó gondolkodású személyek vezessék. Azt hiszem, ha össze-
fogunk, minden lehetőség megvan arra, hogy megoldódjék az a válság, amely 
jelenleg a Déli Egyházkerületben megvan.”14

Gondosan tanulmányozva   Horváth János tájékoztatóját, elmondható, hogy i  
tulajdonképpen az utolsó ultimátum is elhangzo  Ordass felé. Ennek lényege, 
hogy Ordass vagy beáll abba a vonalba, amelyet az állam és a politika diktál 
neki, vagy nem, de akkor nem maradhat püspök.

Ordass a következő hónapokban – bár egyre szűkülő lehetőségek közö  – 
folyta a a  Túróczy eltávolítása utáni passzív rezisztenciáját. 1958 áprilisában 
és májusában két súlyos szívroham érte. Az államhatalom válaszul megkezdte 
az evangélikus egyház felmérését, hogy felkészüljön az Ordass utáni időkre.

 13 Uo. 15. o.
 14 Uo. 21. o. 
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 KEKEN ANDRÁS ÉS  KÓSA PÁL KÍSÉRLETE 
ORDASS MEGMENTÉSÉRE

1958 márciusában  Keken András és  Kósa Pál még megpróbálták menteni a 
menthetőt. Ordass Lajos tudtával és beleegyezésével készíte ek egy tervezetet, 
 Keken András pedig ehhez csatolt egy mellékletet, amely Ordass Lajos ügyével 
foglalkozo .15

A tervezet tizennégy pontban tárgyalta az ún. problémás kérdéseket. Ezek 
közül a legfontosabb az első pont volt, amely az egyházi autonómia ügyében 
támadt feszültséget kívánta feloldani. Kijelente ék, hogy az egyházi belső 
ügyek dolgában vétójogot biztosítanának az államnak. Ugyanakkor az egyház 
a maga „egyházi szempontjainak” fi gyelembevételét kérhetné. Ha ellentétek 
merülnek fel, akkor egy ún. egyeztető bizo ság feladata lenne a megoldás 
keresése. Ha ebben sikerül megegyezni, akkor egyetemes lelkészértekezletet 
kell összehívni, amely az első pont ismertetése után tisztázná az Ordassra 
szórt vádakat. Ennek következményeként a Déli Evangélikus Egyházkerület 
lelkészeit sújtó minden állami intézkedést visszavonnának. A kongruaelvonást 
megszüntetnék, a miniszteri biztost visszarendelnék, Ordass püspökségét elis-
mernék. A következő dolog az lenne, hogy az egyetemes közgyűlés felállítaná 
a már említe  egyeztető bizo ságot. Ezt követné a zsinat összehívása, amely 
döntene a gyakorlati kérdésekről: az egyetemes és egyházkerületi felügyelői 
tisztségek megüresedéséről és az egyetemes elnökség megválasztásáról. Ebben 
az esetben   Vető Lajos lenne az egyetemes püspök, elnöktársa  Szalatnay Rezső. 
 Szabó József lenne az északi püspök, Ordass a déli, és az ő elnöktársa  Fasang 
Árpád lenne. Mindehhez állami hozzájárulás lenne szükséges. Újabb válasz-
tásokat rendelnének el egyetemes és egyházkerületi szinten. Végül a kerületi 
és egyetemes közgyűlések legitimálnák a helyzetet.

 15  Keken és  Kósa közös munkájának a címe: Tervezet a Magyarországi Evangélikus Egyház további 
békés szolgálatának biztosítására. A  Keken-féle melléklet címe: D. Ordass Lajos püspök ügyében. 
MOL XIX-A-21 a. 7. d. 9. cs. 15/1957. sz. 

Ordass 10.indd   490Ordass 10.indd   490 2012.11.10.   15:49:292012.11.10.   15:49:29



491

Keken András és Kósa Pál kísérlete Ordass megmentésére

A  Keken András által készíte  és a tervezethez csatolt melléklet Ordass 
Lajos személyét kívánta tisztázni. Abban az időben, amikor ez az írás elké-
szült, Ordass személyére vádak tömege hullo . Megvádolták szeretetlenséggel, 
empátiahiánnyal, elzárkózással.  Keken önkritikusan mondta ki, hogy amikor 
Ordass visszajö , „…nem talált csodaszerű megoldásokat nehéz kérdéseinkre 
[…]. S akkor ahelye , hogy segíte ük volna […], zúgolódni kezdtünk ellene, 
akadékoskodtunk, s néha el is gáncsoltuk terveit […]. Sok igaztalan bírálat és 
sok indokolatlan csalódás bizonyos visszahúzódást eredményeze  nála, s így az 
»imádkozó püspök« szeretete még rejte ebbé vált.”16 Ordass soha nem bánto a 
a régi egyházi klientúrát, helye e mindig azt hangsúlyozta, hogy nekik nem 
szabad úgy bánni az ellenfeleikkel, ahogy azok bántak velük. Az  LVSZ nagy 
meghökkenésére az első anyagi segítséget a detronizált egyházi vezetők anyagi 
követeléseinek kielégítésére kérte. A Déli Evangélikus Egyházkerület lelkészei 
pedig 1958. január 24-én lete ék a voksot Ordass személye melle .

Ezek közül a lelkészek közül külön meg kell említeni  Bolla Árpádot (1931–
2006), aki Ordass eltávolítása esetére a lelkészi szolgálatból történő kiválását je-
lente e be. Egyházi körök gúnyolódását, állami körök cinikus tudomásulvételét 
és Krisztus szabad szolgálatában eltöltö  életet hozo  számára ez a bejelentés.17

A  Keken-féle mellékletnek a második kérdése: Ordass lehetségesnek tartja-e 
az egyház életét és szolgálatát a szocialista Magyarországon?  Keken szerint 
azzal, hogy visszajö  a szolgálatba, ezt a kérdést megválaszolta! Ordass az 
egyház önkormányzatát az egyházi törvények alapján értelmezte. Igyekeze  a 
békebizo ságokban és a  Hazafi as Népfrontban egyházi emberként jelen lenni. 
November 3-a nem „az ellenforradalmi kormányzás” bevezetését jelente e az 
evangélikus egyházban, hanem tájékozódó jellegű értekezletet tarto ak. Ordass 
a későbbiekben teljes jóhiszeműséggel kormányzo . Hiszen az egyetemes és 
az egyházkerületi felügyelők lemondtak, az 1957. évi 22. számú törvényerejű 
rendeletet pedig rá nem vonatkozta ák. Ugyanakkor Ordass széles perspektí-
vájú kormányzást óhajto . A külöldi kapcsolatokat illetően az 1956. augusztus 
4-én aláírt ún. galyatetői pontok érvényesek. A külöldi evangélikusok nem 
avatkoztak be a magyarországi belpolitikai ügyekbe. Ordass szolgálatának jó 
volt a külöldi visszhangja. Végül  Keken arra kérte a lelkészeket, hogy olvassák 
el és fontolják meg a fejtegetéseit, és döntsenek helyesen.

  Horváth János 1958. március 28-án a maga részéről elutasíto a a  Kósa Pál 
és  Keken András által benyújto  tervezetet azzal, hogy az nem elfogadható 
az Ordass-ügy rendezésére vonatkozólag, sőt még tárgyalási alapnak sem 
alkalmas.  Keken és  Kósa anyagára válaszul születe  meg  Grnák Károly  ÁEH-
osztályvezető tervezete. Ennek lényege: miután minden próbálkozás csődöt 

 16  Keken András: D. Ordass Lajos püspök ügyében. MOL XIX-A-21 a E 7. d. 9. cs.15/1957. sz. 
 17  B 1994; 1995.
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mondo , sőt úgy tűnik, hogy Ordass ellentámadásba ment át, meg kell mozdulni. 
 Darvas próbálja meg felvenni Ordassal a kapcsolatot, hívják össze a Déli Evan-
gélikus Egyházkerület tanácsát. Ha Ordass nem válaszol, akkor  Darvas egyedül 
tegye meg ezt. Az ülés elő  jogi szakvéleményt kell bekérni  Gö che Ervintől és 
 Sólyom Jenőtől arra vonatkozólag, hogy a Déli Evangélikus Egyházkerület püs-
pöki széke üres, Ordass sem nem püspök, sem nem lelkész. Ezt követően az  ETA 
tanári kara nyilatkozzon, és fogadják el a  Gö che– Sólyom-féle szakvéleményt.. 
Mondják ki Ordass felelősségét az állam és a Déli Evangélikus Egyházkerület 
kapcsolatának megromlásáért. Három esperes –  Sikter András,  Mekis Ádám 
és  Zoltai Gyula –, továbbá a Pest megyei egyházmegye a  Sólyom– Gö che-
szakvélemény és a teológiai tanárok helybenhagyó véleménye alapján korrigálja 
az eddigi álláspontját. Ordassra össztüzet kell zúdítani mind az  Evangélikus 
Életben, mind pedig a  Lelkipásztorban. A lelkészeket meg kell nyugtatni, és el 
kell nekik magyarázni a helyzetet: „ Karner kifejezte készségét, hogy cikket ír 
erről a tárgyról [az Ordass-kérdésről]. Groónak van elgondolása arra, hogyan 
ügg össze Ordass egyházfogalma a katolikus egyházfogalommal.  Pálfy Ordass 
külügyi kapcsolatairól gyűjtö  anyagot.  Fekete István kifejtené azt a gondolatát, 
hogy az egyházban nem szabad eluralkodnia egyetlen személyi ügynek, van 
ennél fontosabb dolga is az egyháznak.  O likkal (sic!) dokumentumokat lehetne 
feldolgoztatni az Ordass-ügyről.”18 Ezenkívül  Káldy,  Koren,  Grünvalszky,  Mekis, 
Zoltai,  Sikter,  Harkányi László a lelkészi munkaközösségi értekezleteken jó 
gondolatokat fogalmazhatnának meg, javasolta  Grnák. Miközben a fenti szemé-
lyek végeznék a számukra kijelölt munkát, addig Ordass fő támogatóit –  Keken 
Andrást,  Kósa Pált,  Scholz Lászlót,  Zászkaliczky Pált,  Murányi Györgyöt,  Bo a 
Istvánt és  Szabó Józsefet – kezelésbe kell venni és el kell hallga atni. Szigorúan 
meg kell mondani, hogy amennyiben bármilyen rendzavarás történne, őket 
vonják felelősségre.  Darvas József az általa összehívo  déli evangélikus egy-
házkerületi tanácsülésen a fentiekre hivatkozással mondja ki, hogy a püspöki 
szék üres, és követelje, hogy írjanak ki új választásokat.

 18  Grnák Károly tervezete. 1958. április 14. MOL XIX-A-21 a E 7. d. 9. cs. 15/1958. sz. MOL XIX-A-21 
a E 7. d. 9-18/a/1958.sz. 
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 GRNÁK FELMÉRÉSEI

Az Ordass nélküli jövőt előkészíteni kívánva  Grnák Károly már a Déli Evangélikus 
Egyházkerület miniszteri biztosaként 1958. április elejétől 1958. július végéig álta-
lános felmérést készíte  a Magyarországi Evangélikus Egyház Ordass– Túróczy-
korszakban végze  munkájáról. Munkamódszerét az jellemezte, hogy az ado  
munkaágat összehasonlíto a egyfelől a  Horthy-korszakban végze  hasonló mun-
kával, másfelől pedig az illető munkaterületnek a  Vető– Dezséry-korszakban ado  
állapotával. A jelentések minden esetben javaslatok megfogalmazásával végződtek.

 Grnák Károly nem egyedül dolgozo , hanem belső egyházi segítők igénybe-
vételével. A jelentéseket azonban minden esetben a saját neve ala  te e közzé. 
A segítők személyére vonatkozólag vannak feltevéseink, de bizonyítékok híján 
a továbbiakban is csak a  Grnák-féle felmérésekről beszélünk. A jelentésekkel 
kronológiai sorrendben foglalkozunk.

Az ifjúsági munka

Az i úsági munkáról szóló jelentés, amely 1958. április 9-én készült, azzal a meg-
állapítással kezdődö , hogy az  ÁEH-nak mindig is törekvései közé tartozo  az 
egyházak visszaszorítása ezen a téren. Ebből a szempontból az Ordass– Túróczy-
korszakban olyan változások következtek be, amelyek aggodalomra adnak okot. 
Ezért  Grnák Károly beszélt néhány elvtárssal és evangélikus pappal, megnéze  
sok jegyzőkönyvet, és a következő megállapításokat te e. Az említe  két hír-
forrás melle  a miniszteri biztosnak rendelkezésére állha ak egy  „Gabriella” 
fedőnevű szóbeli jelentéseket adó személy adatai is, aki 1957 decemberében az 
állambiztonsági hivatal megfelelő részlegének te  jelentést pontosan az i úsági 
munkáról. Az illető személy  Baji Lászlónak jelente .19 A jelentésben név szerint 

 19  „Gabriella” jelentése. 1957. december 18. ÁBTL III/III. Objektumdosszié 10-10734. Evangélikus 
egyházi reakció 0-13-599/1. 
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a következők vannak megemlítve az i úsági munkában különösképpen is aktív 
személyekként:  Veöreös Imre,  Bo a István,  Görög Tibor,  Madocsai Miklós,  Só-
lyom Károly,  Frenkl Róbert és  Cserháti Sándor.  „Gabriella” a jelentést követően 
megbízást kapo  arra, hogy derítse fel, milyen mértékben óhajtják kiterjeszteni 
az i úsági munkát.

Az egyháztörténeti visszapillantás során  Grnák annak a véleményének ado  
hangot, hogy az i úsági munka a  Horthy-korszakban élte virágkorát. Ekkor mű-
ködö  a  Keresztyén I úsági Egyesület ( KIE), amely tulajdonképpen a 19. század 
második felében angol nyelvterületen alakult  Young Men’s Christian Assembly 
(YMCA) koedukált magyar változata volt. Magyarországon közös protestáns 
 KIE működö , egy református és egy evangélikus ággal, üggetleníte  i úsági 
titkárokkal. Az egyetemista fi atalokkal külön foglalkoztak, ennek és a  KIE-nek 
közös lapja  Pro Christo címen jelent meg. 1942-től  Dezséry László személyében 
egyetemi lelkészt kaptak, 1949-től  Benczúr László ve e át  Dezséry szerepét.

Az i úsági munka sajátos részét képezték a skandináv hatásra megalakíto  
népfőiskolák. Ezek mind fi úkkal, mind lányokkal foglalkoztak. Az  Evangéliu-
mi Munkásszövetség a munkásfi atalokat célozta meg. A gyermekek számára 
gyermekbibliakörök, vasárnapi iskolák, ún. gyermekgyülekezetek alakultak.

1948–53 közö  „sikerült normális mederbe vinni az egyházi i úsági mun-
kát”.20Az ún. mozgalmi keresztyénség helye  az egyházi vezetés által előírt 
i úsági munka le  a meghatározó. A konfi rmációt, a gyermek- és i úsági 
munkát a pártállam iránt lojális püspökök és papok irányíto ák. Azonban már 
az 1956-os lelkészkonferenciákon „reakciós” papok ezeknek a munkaágaknak 
az újragondolását is hangozta ák. 1956. november 3-án  Keken András bejelen-
te e, hogy megalakult az  Evangélikus Keresztyén I úsági Szövetség, és várja 
az eligazítást. Szóba került a  KIE és a cserkészet újraindítása. Kiküldtek egy 
háromtagú bizo ságot ( Keken Andrást,  Danhauser Lászlót,  Bo a Istvánt), 
amelynek a feladata a dolgok á ekintése és a javasla étel le . Ordass ugyan-
akkor szóba hozta két evangélikus gimnázium visszaadásának kérdését is. Az 
 ETA két tanára –  Sólyom Jenő és  Wiczián Dezső – beszámolt  O lyk Ernő és 
 Friedrich Lajos lemondatásáról. Felvete ék  Pálfy Miklós dolgát is, és együ -
működésüket jelezték a megújuló i úsági munkával kapcsolatban.

1957 márciusától az  Evangélikus Élet minden számában teljes oldal jelent meg 
az i úság részére. „A »reakciós« papság nagyon elemében volt. Akadt számos 
olyan konferencia, ahol »haladó« lelkész szóba sem jöhete .”21 A püspökök 
a körleveleikben propagálták a gyermek- és i úsági munkát. Az egyetemes 
közgyűlés 1957. július 10-én létrehozta az evangélikus egyházegyetem i úsági 

 20  Grnák Károly: I úsági munka az evangélikus egyházban. MOL XIX-A-21 a 7. d. 9-17-1958. sz. 
25. o. 
 21 Uo. 8. o.
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Grnák felmérései

bizo ságát. Ez a bizo ság 1957. szeptember 25-én Fóton üléseze , és direktívá-
kat fogado  el az i úsági munkát illetően. Tulajdonképpen feltámaszto ák a 
régi egyesületi tevékenységet, bár hangsúlyozták, hogy „észrevétlenül, minél 
kevesebb feltűnéssel”. Minden korosztály számára alkalmakat kívántak kidol-
gozni. Megfelelő munkásokat akartak beállítani, továbbá megfelelő technikai 
segédeszközöket beszerezni (fl anel, bábjáték, diafi lmek, magnó stb.). Minden 
egyházmegyében kinevezték az i úsági megbízo akat.

Az i úsági munka vezetőivel kapcsolatban  Grnák mély felháborodással 
említe e meg  Bolla Árpád nevét, aki „annyira Ordass-hívő”, hogy 1958. január 
24-én   Horváth János tájékoztatója után kijelente e, hogy leveszi a Luther-ka-
bátot, ha nem Ordass marad a püspök.22

Azt is tervbe ve ék, hogy vagy az  ETA-n, vagy a feltámaszto   Luther Márton 
Intézetben laikus munkásokat képeznek. Négyévesre tervezték az ő tanításukat, 
a tananyag az  ETA-n folytato  képzéshez le  volna hasonló.

 Grnák azt is megírta, hogy kik az i úsági munka vezetői és motorjai. Bár elis-
merte, hogy „haladó” papok is vannak közö ük, de szerinte „ők nem látják, hogy 
mire akarják használni őket, a többi azonban tudja”.23 Ezenkívül a pártállamhoz 
hű embereiket „csak” a munkára használják, az irányítás azonban a „reakciósok” 
kezében van.  Grnák szerint az Ordass– Túróczy-vonal visszahozta a  Horthy-
korszakbeli i úsági munkát.  Grnák szerint Budapesten a Deák tér, Kelenöld, 
Budahegyvidék jár elöl. Vidéken Kecskemét, Nagysimonyi, Nagybarátfalu, 
Paks, Pécs, Csögle, Celldömölk, Gerendás, Fancsal, Diósgyőr-Vasgyár, Tordas, 
Egyházasdengeleg, Sárszentlőrinc, Nagytarcsa, Pilis, Monor, Sopron és Alberti 
gyülekezeteiben folyik a legnagyobb i úsági élet.

Mindez az állam és az evangélikus egyház közö i egyezmény megszegése. 
A fentiek alapján  Grnák a következőket javasolta. Vissza kell állítani az 1948–56 
közö i állapotokat, az egyetemes i úsági bizo ságot fel kell oszlatni. Az állam 
szempontjából megbízható egyházi vezetők kontrollja alá kell helyezni az egész 
munkát. Az i úsággal foglalkozó papokat egyenként végig kell látogatni és le 
kell állítani őket. Be kell tiltani az összes újítást. A fóti konferenciatelepet ki kell 
venni  Zászkaliczky Pál kezéből, mert „ellenforradalmi vívmány” az, hogy ő o  
vezető szerepet kapo . A jövőre vonatkozólag ki kell mondani: „A kifejeze en 
egyházi rendezvényeken túl nincs közük az i úsághoz, köztük szervezkedni 
nem lehet.”24

 22 Uo. 15. o.
 23 Uo. 16. o.
 24 Uo. 24. o. 
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A konferenciák

 Grnák második jelentése a konferenciákat ve e nagyítóüveg alá 1957. április 
29-én. Valószínűleg az első jelentés eredménye le  az, hogy   Horváth János 1958. 
április 12-én minden további konferenciát megtilto .

Ennek  a dokumentumnak a legfontosabb megállapítása az, hogy a két kon-
ferenciatelep, Fót és Gyenesdiás „egészen eldugo  helyen vannak, ahol a »re-
akciós« vezetők zavartalanul működhe ek és működnek”.25

Fót történetével kapcsolatosan  Grnák megemlíte e  Mandák Mária, a „vallá-
sos vénlány” nevét, majd megismételte azt az állítását, hogy a lojális egyházi 
vezetők ala  nem volt nagyobb baj ezzel az intézménnyel: „Az állammal lojális 
egyházi vezetőség a fóti o hont a kezében tarto a, s így nagyobb baj  Kiss 
Jánossal nem volt. A helyzet akkor változo  meg, amikor  Zászkaliczky Pál 
fóti lelkész a belmissziói o hon igazgatója le .”26 A fi nn ébredés  Grnák szerint 
annyit tesz, mint „hatalmat gyakorolni a falusi népen”.

A fóti ház óriási szerepet játszo   Grnák szerint az „ellenforradalom” előkészí-
tésében. „Nagy felháborodással ítélték el azokat a papokat, akik írni merészeltek 
az egyházi sajtóban a falu jövőjéről, a szövetkezeti gazdálkodásról.”27 Minden 
„rossz”, ami bekövetkeze , a lelkészkonferenciákon kezdődö  el az evangélikus 
egyházban: „Fót tehát az volt az evangélikus egyházi reakció számára, ami 
Szeged volt a  Horthy-ellenforradalom számára. Az alapgondolat születésének 
helye és szimbóluma.”28 Fót 1956 októbere és  Grnák első jelentése (1957. április 
9.) közö  teljes gőzzel üzemelt. Megrendeztek i  46 konferenciát 2855 részt-
vevővel 132 napon keresztül. Mindezek a konferenciák –  Grnák szerint – az 
Ordass– Túróczy-vonal szolgálatában álltak.

A dolgok rendbehozására a következő taktikát kell alkalmazni  Grnák Károly 
szerint. Fótra és Pilisre  Grnák szóhasználatával élve „idiótákat”, Gyenesdiásra 
„aggokat” kell költöztetni. Mind a háromnak megszűnik a belmissziói jellege. 
Budapesten a Báthory utca 8-ban létrehozhatják a  Luther Márton Intézetet, 
de „haladó” vezetőkkel. Ez az intézet a lelkésztovábbképzést, valójában a „po-
litikai nevelést” fogja szolgálni. Valamint „kántorok, presbiterek […] haladó 
szellemben való továbbképzése” lesz a feladata.29 Az intézet igazgatójául „a 
politikailag legszilárdabb teológiai professzor,  O lyk Ernő” a legalkalmasabb. 
Természetesen a teológiai tanárság melle . Gondnoknak viszont  Dezséry volt 
sofőrjét,  Poroszlay Frigyest javasolta a jelentés készítője.

 25  Grnák Károly jelentése a konferenciákról. MOL XIX-A-21 a E 7. d. 9. cs. 27/1958. sz. 1. o. 
 26 Uo.
 27 Uo. 2. o.
 28 Uo. 
 29 Uo. 5. o. 

Ordass 10.indd   496Ordass 10.indd   496 2012.11.10.   15:49:292012.11.10.   15:49:29



497

Grnák felmérései

 Grnák jelentésének zárómondatai azt sürge ék, hogy kezdődjék el a költöz-
tetés, és induljon be a  Luther Márton Intézet.  Miklós Imre ráírta a jelentésre 
kívülről: „1958. június 16-án kaptam kézbe. Így csak tudomásul szolgál.”

A lelkészképzés új jelenségeinek értékelése

1958. június 12-én – tehát pár nappal Ordass eltávolítása elő  –  Grnák elkészí-
te e az  ETA életével kapcsolatos jelentését is, amely a lelkészképzés múltjával, 
közelmúltjával, jelenével és jövőjével foglalkozo .30

A jelentés ezzel az általános véleménnyel kezdődik: „A tanári kar többsége 
reakciós, konzervatív, bigo  egyén, akiknek politikai felfogása, származása és a 
felszabadulás elő  betöltö  társadalmi tevékenységéből adódóan államunkkal 
ellenséges [sic!].”31 Ha ez így marad, Grnák  szerint nincs remény arra, hogy „a 
kispapok [sic!] haladó szellemben nevelkedjenek”. Az 1956-os események elő  az 
 ÁEH már foglalkozo  az  ETA-val. Bizonyos eredményeket sikerült felmutatni, 

 30  Grnák Károly: A lelkészképzés mai jelenségeinek értékelése. MOL XIX-A-21 a E 7. d. 9. cs. 
44/1958. sz. 11. o. 
 31 Uo. 1. o. 

1958. március 5. – A XIV. alapfokú kántorképző tanfolyam záróvizsgáján
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azonban „az ellenforradalom ala  és után az egyházaknak sikerült visszaál-
lítani a régi állapotot, sőt bizonyos mértékben sikerült reakciós vezetőkkel 
megterhelni a teológiákat”.32

A  Horthy-korszakban, 1923-tól a pécsi egyetemhez tartozo  az evangélikus 
lelkészképzés. A tanárok „méltóságos urak” voltak. A 4. és 5. fi zetési osztályhoz 
tartoztak. A többségük a „burzsoá nacionalizmus” talaján állt. I  Grnák  felso-
rolt néhány régi tanárt, és véleményt mondo  róluk.  Prőhle Károlyt és  Karner 
Károlyt „erős német beütés” jellemezte,  Deák János „szélsőséges irredenta-
soviniszta”, báró  Podmaniczky Pál az „arisztokráciát képviselte”. Jelszavuk: 
soha többet 1919-et. 1945 után óvatosabbak le ek, majd a Budapestre költözés 
után sikerült őket lekáderezni. Ennek megfelelően:  Pálfy Miklós,  O lyk Ernő 
haladók,   Karner Károly,  Wiczián Dezső,  Sólyom Jenő,  Nagy Gyula és  i . Prőhle 
Károly „kisebb ügyeskedést leszámítva mozdíthatatlanok”. „ Ferdinánd István 
zavaros nézeteivel a nyugati egzisztencialista fi lozófi a és a magyar narodnyik-
írók zagyva keverékével működö , 1955-ben történt lemondásáig.”33 Bármit 
próbáltak Grnák  szerint a teológiával kapcsolatban a  Vető– Dezséry-vonallal 
összefogva elérni, semmi nem sikerült. A tanárok maradtak, akik voltak. Ehhez 
járult hozzá, hogy a hallgatók nagy része deklasszálódo  családokból érkeze . 
Grnák   Zászkaliczky Pált és  Harmati Bélát nevezte meg, mint ebbe a kategóriába 
tartozókat. Majd hozzáte e: „Ennek az i úságnak a nevelője  Friedrich Lajos, 
aki elvtelen irányba hato , mint könnyeztető széplélek.”34

Az 1956-os események megmuta ák, hogy a tanári kar politikailag nagyon 
aktív is tud lenni.  Sólyom Jenő lemonda a  O lykot, majd  Pálfy Miklóst is. 
 Wiczián Dezső mint „üldözö ” jö  divatba.  Karner Károly objektívebb tájé-
koztatást követelt a múltról és a jelenről a külöld számára.  I . Prőhle Károly 
az  Evangélikus Élet „ellenforradalmi számában” – 1956. november 4-én – a 
következőképpen írt arról, hogyan hato  Ordass  Keken által történt fogad-
tatása: „Könnytől és örömtől csillogó szemek mondták erre az Áment [sic!] 
és muta ák, hogy ezek a kőbe véshető szavak azt fejezik ki, amit mindnyájan 
átéltünk, és amiben mindnyájan reménykedünk.”35 Ezenkívül a tanári kar és az 
i úság is nyilatkozo  az „ellenforradalmi” események melle , és „teljes szívvel” 
azonosíto ák magukat azokkal. Ugyanígy csatlakoztak a fóti konferenciák 
megállapításaihoz.

A legsúlyosabb vádakat a tanári kar ellen a következőkben fogalmazta meg 
Grnák  Károly: „A reakciós tanárok Ordass elveit képviselik, egyek vele nyu-
gatimádásban, a hazai reakció védelmében, a »haladók« eláztatásában, a »nem 
politizálunk« jelszóban, az egyházi öncélúságban. Ezért nem voltak hajlandók 

 32 Uo. 2. o.
 33 Uo. 4. o.
 34 Uo. 4. o.
 35 P 1956.
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1958. május 20-án Ordass katasztrófa-politikájára egyetlen megjegyzést sem 
tenni.”36 Az i úság is ugyanilyen magatartást mutat. Vannak köztük olyanok, 
akik rendőri felügyelet ala  állnak, vagy az apjuk ellen folyik eljárás. Az egyik-
nek az unokatestvérét most akaszto ák fel.

A teológiai tanárok egymást licitálják felül a reakciósságban.  Karner a reakció 
intelligens módját tanítja.  Sólyom Jenő már tudja, hogy meg vannak számlálva 
a napjai. I .  Prőhle Károly az Ordass-féle High Chur  egyházi gőgjét képviseli: 
„Adja az igazság bajnokát, aki megmondja a magáét mindenkinek, de főleg a 
haladásnak. Mint Ordass 1956-os püspökjelöltje beképzelt le , mindent jobban 
tud. Nevelői hatása nyakas ellenállás. Ő az egyetlen a tanárok közül, aki még 
soha semmiféle formában sem nyilatkozo  arról, hogy bármiféle formában is 
segíteni akarná a haladást, a szocializmust.”37

Ezek az emberek – írta Grnák  – nem akarnak a szovjet békepolitika melle  
nyilatkozni, csak elvi alapon, teológiailag indokolva, az  LVSZ-hez csatlakozva. 
 Karner Károly 1958. május 20-án, amikor a tanári karnak el kelle  volna ítélnie 
Ordasst, a következőket mondta: „…Ordass most a hitvallástétel állapotába 
került, s ha az egész egyház nem is ért egyet vele, de tisztelni kell őt hősies 
vértanú magatartásáért.”38

Grnák  szerint lépni kell az  ÁEH-nak, mert különben nem tudják „megfogni” 
a teológiai képzést.  Karnert nyugdíjazni kell, helyére jöjjön be  Groó Gyula. I . 
 Prőhle Károly legyen tudományos munkatárs az  Evangélikus Országos Könyv-
tárban. A gyakorlati teológiai tanszéket haladó lelkész töltse be.  Benczúr Lászlót 
kell  Prőhle Károly helyére tenni, mert ő haladó.  Sólyom Jenőt meneszteni kell, 
addig pedig „erős nyomás ala ” tartani.  Nagy Gyulát kész helyzet elé kell állí-
tani. Ha nem javul meg, akkor el kell távolítani.  Pálfy Miklós legyen a dékán, 
és  O lyk Ernővel karöltve dolgozzanak.  Fekete Istvánnak még fejlődnie kell, de 
jó eséllyel pályázhat a Lelkészképző Intézet vezetésére. A teológiai hallgatókat 
meg kell szűrni, az Ordass melle  tüntetőket el kell távolítani.

Grnák  jelentéseinek nem volt akkora sikere, mint amekkorára ő maga számí-
to . Azonban ezek a felmérések az államhatalmat hozzásegíte ék ahhoz, hogy 
az Ordass utáni időszakban az egyházi munkát teljes egészében a felügyelete 
alá vonja.

 36  Grnák Károly: A lelkészképzés mai jelenségeinek értékelése. MOL XIX-A-21 a E 7. d. 9. cs. 
44/1958. 6. o.
 37 Uo. 7. o.
 38 Uo. 8. o.
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AZ ORDASSNAPLÓ ALAPJÁN

Arra a kérdésre, hogyan folytatódo  Ordass szolgálata a tárgyalások megsza-
kadása után, két forrásból nyerhetünk adatokat. Egyfelől az Ordass-naplóból, 
másfelől a Déli Evangélikus Egyházkerület levéltárában megmaradt anyagokból. 
Az Ordass-napló csak 1957. december 5-éig ad tájékoztatást, az egyházkerület 
levéltára viszont egészen 1958. június közepéig tükrözi az eseményeket.

A tárgyalásokat követő napon jö  egy telefonhívás, hogy délelő  11-kor 
menjenek  Mihályfi  Ernőhöz. „Elhatároztuk, hogy elmegyünk, hogy távolmara-
dásunk elbizakodo  gőgnek ne tűnjék. Állásfoglalásunkat neki is tudomására 
akarjuk adni.”1 Az Ordass-napló részletesen megemlékszik a  Mihályfi  Ernőnél 
te  látogatásról. Ordass  Mihályfi nak eddig kétféle arcát ismerte: a „kemény” 
és az úgyneveze  „segítőkész” arcát. Előbbivel 1948-ban, utóbbival 1956-ban 
ismerkede  meg. 1948-ban, majd 1950-ben  Mihályfi  Ordass legelszántabb el-
lenfelei közé tartozo . 1956-ban viszont belső egyházi oldalról ő egyenge e 
Ordass visszatérését a püspöki szolgálatba. Az 1957. november 27-ei találkozás 
volt Ordass és  Mihályfi  utolsó hivatalos megbeszélése. A nem kellemes tárgya-
lásról Ordass így írt: „Nézeteink minden ponton homlokegyenest ellenkeztek.”2

A következő napon, november 28-án – csütörtökön reggel – megjelent  Grnák 
Károly az Üllői úton.  Túróczy Zoltán odakére e Ordasst. „Vele [ Grnákkal] volt 
rövid ideig tartó megbeszélésünk. Bejelente e, hogy átnézi az egyház pénzügye-
it, segélyezési intézkedéseit, az alkalmazo ak kérdését 1956. október 1-je elő  
és után. Közölte, hogy külöldi levelet csak jelenlétében szabad felbontanunk, 
a választ vele kell megbeszélnünk, és azt is ő »szignálja«, külölddel telefonálni 
is csak az ő jelenlétében szabad. Általában minden hivatalos intézkedéshez az 
ő engedélyét kell kérnünk. Elhatároztam a legkövetkezetesebb »passzív« maga-

 1 ON 1957. november 26. 284. o. 
 2 Uo.

Ordass 11.indd   503Ordass 11.indd   503 2012.11.12.   12:07:422012.11.12.   12:07:42



504

A     – O   

tartást. Ezen az alapon mindjárt vissza is irányíto am egy hivatalos külöldi 
iratot a öladónak.”3 

A  Mihályfi  Ernővel folytato  tárgyalás és  Grnák megjelenése közö i időben 
még két dolog történt. Az egyik, hogy  Túróczy Zoltán megkérte Ordasst, hogy az 
Északi Evangélikus Egyházkerület „nyílt napján” adjon hivatalos tájékoztatást 
az akkori egyházi helyzetről. „Világosan tudtam, hogy ennek milyen követ-
kezményei lesznek, mégis örömmel vállaltam, mert akarom, hogy az egyház 
emberei tudják, miről van szó”4 – írta Ordass. A tájékoztatást követő napon: 
„ Szabó József közölte velem, hogy délutánra hivatalos volt   Horváth Jánoshoz. 
O  tudomására adták, hogy az előző napi »nyílt napon« mondo  beszámolómat 
még aznap este megjelente ék papok az  Állami Egyházügyi Hivatalnak, és 
 Horváth Jánosnak az volt a nézete, hogy én az »izgatás« fogalmát teljességgel 
kimeríte em. Ez nem volt számomra meglepetés.” Ordass i  a november 28-
án, csütörtökön történt eseményekről szól. Ordass egy nappal később arról is 
értesült, hogy negyvenöt esperest, illetve lelkészt idéztek be az  ÁEH-ba, és 
arról tájékozta ák őket, hogy az Ordass– Túróczy-vonal „…milyen katasztro-
fális »politikai« magatartást tanúsít. És lázíto ák a papságot az egyház vezetői 
ellen, mert azok »lázadók«.”5 November 30-án Ordass püspöki hivatalában is 
tárgyalások folytak, amelyen  Karner Károly,  Sólyom Jenő,  Wiczián Dezső,  Nagy 
Gyula és  Prőhle Károly ve  részt. Ordass örült az „egységes” álláspontnak, bár 
a megbeszélések atmoszféráját kicsit furcsának találta.

A másik dolog, hogy megérkeze  az a kínai küldö ség, amelynek jövetelét 
már előre tisztázták. Ordass – a tárgyalások megszakadását követően – teljes 
bizonytalanságban volt afelől, hogy neki ki kell-e még egyáltalán menni a repü-
lőtérre, és lesz-e bármilyen szerepe a küldö ség i léte ala . Azonban „…amiért 
mégis kimentem végül is, annak egyetlen oka az volt, hogy a rendezők fejetlen-
sége vagy udvariatlansága mia  nem akartam a kínai vendégeket megsérteni.”6

A kínai küldö ség i -tartózkodása idején Ordass „hallgatag” részvevőként 
jelent meg a fogadásokon, ünnepi alkalmakon. Ugyanakkor nem vállalt pohár-
köszöntőket, hozzászólásokat, nem elnökölt a  MEÖT kínai vendégek tiszteletére 
rendeze  összejövetelén. A személyes találkozásokon azt állapíto a meg, hogy 
teológiai gondolkodásuk teljes mértékben eltér egymástól. Egyikük Deák téri 
szolgálata után a következő megjegyzést te e: „Borzasztó volt. Többen kivonul-
tak a templomból. És igazuk volt. Ha ezek a kínaiak ehhez hasonlóan beszélnek 
o hon, akkor az evangéliumnak – emberi vélekedésem szerint – vesze  ügye 
van. És kár nekik annyira szidniuk a misszionáriusokat.”7 Ugyanezt a véle-

 3 ON 1957. november 29. 285. o. 
 4 Uo.
 5 Uo. 286–287. o.
 6 Uo. 284. o.
 7 ON 1957. december 1. 288. o.
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ményét hangozta a akkor is, amikor püspöki hivatalában  Hafenscher Károly 
és  Szabó József társaságában négy kínai vendéggel találkozo .  Hafenscher 
Károlynak sem volt szerencséje a kínai vendégekkel. Ugyanis egyikük őt vá-
doló kijelentéseket te  rá az  ÁEH-ban a magyar forradalommal és szabadság-
harccal kapcsolatos, tájékoztató jellegűnek szánt kijelentése mia . Még aznap 
leválto ák a tolmácsolás munkájából, és csak tíz évvel később kezdték újból 
számításba venni.

Ordass a kínai vendégek nézeteivel kapcsolatban még a következő kemény 
kijelentést te e: „Úgy lá am, hogy teljes mértékben bontakoztak ki ellentétes 
nézeteink. Meg kell kérdőjeleznem, hogy mennyire lehet ezeket az embereket 
egyházi férfi aknak tekinteni? Azt hiszem, hogy a keresztyénséghez vajmi kevés 
közük van, ellenben mindenestől propagátorai Kína politikai törekvéseinek. 
Azt hiszem, Kína keresztyénsége igen kevés reménységet fűzhet hozzájuk.”8

A fenti események advent első vasárnapja elő  és azt követően zajlo ak. 
Örömet ebben az időben a Deák téren, illetve Ócsán végze  saját szolgálatai 
jelente ek. Ez utóbbiról így írt: „Ez a kedves környezet, a buzgó hívek megvi-
gasztaltak délelő i nagy szomorúságom után.”9

Az  ÁEH nem törődö  azzal, hogy a keresztyének számára advent időszaka 
egészen különleges időszaka az egyházi esztendőnek. Egymás után, erőszakkal 
vi ék véghez elképzeléseiket. Ordass kommentárja: „Megkezdődtek tehát az 
egyházunkkal szemben alkalmazo  erőszakos intézkedések.”10Azt is tisztán 
lá a, hogy csak idő kérdése, hogy hozzá is eljussanak. Ez azonban még majd-
nem fél évet ve  igénybe.

 8 ON 1957. december 2. 289. o.
 9 ON 1957. december 1. 288. o.
 10 ON 1957. december 4. 290. o.
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Azt, hogy mi is történt a tárgyalások megszakadását követő időszakban, kétdo-
boznyi anyag őrizte meg részletesebben.11 Az anyagokat részletesen á ekintve 
a következőket lehet megállapítani.

A Déli Evangélikus Egyházkerületben – az egyetemes egyházzal, illetve az 
Északi Evangélikus Egyházkerüle el ellentétben – egészen Ordass Lajos vég-
leges eltávolításáig érvényben maradt  Grnák Károly miniszteri biztosi kineve-
zése. Az Északi Evangélikus Egyházkerületből, illetve az egyetemes egyháztól 
1958. január 18-án rendelték vissza a miniszteri biztost. Hatásköre mindvégig 
ugyanaz volt, mint eredetileg: „Egyházkormányzás ellenőrzése, felülvizsgálása; 
Egyházkormányzati intézkedéseket kizárólag a miniszteri biztos előzetes hoz-
zájárulásával lehet megtenni; Bel- és külöldi levelezések ellenőrzése; Kerület 
pénztárkönyvének á ekintése; Pénzkiutalás csak a miniszteri biztos engedélyé-
vel történhet.”12 Ez a tény önmagában is erősen korlátozta a Déli Egyházkerület 
püspökének kormányzati tevékenységét, hiszen kívülről befelé irányuló állandó 
nyomást, illetve kontrollt jelente . Ennél is súlyosabb volt azonban a belülről 
befelé irányuló, elsősorban  Mihályfi  Ernő és  Vető Lajos személyéhez – illetve az 
őket kritikátlanul segítő belső egyházi körökhöz – köthető nyomás és kontroll. 
1957. december 23-án az egyházegyetem tanácsának értekezletén „legitimálta” 
magát ez az új vezetés, midőn kimondták, hogy ők ke en képezik az egyház-
egyetem elnökségét.  Mihályfi  egyetemes felügyelői jogkörével igazolta ezt.  Vető 
viszont azzal érvelt, hogy ő a szolgálatára nézve rangidős püspök. Ez utóbbi 

 11 EOL DEEK I. 24. d. illetve EOL DEEK II. 2. d. Az EOL-ban kétféle déli kerületi anyag található. 
Az első az 1952 és 1957 közö i – tehát az egyházkerület megalapításától 1957-ig – keletkeze  
iratokat tartalmazza, a második az ezt követő anyagokat. A helyes megkülönböztetés mia  je-
löljük az első csoportba tartozó anyagokat I-es, a másodikba tartozókat II-es számmal. A doboz-, 
illetve iratszámok ezt követően vannak feltüntetve.
 12  Horváth János  ÁEH-elnök levele a miniszteri biztos hatásköréről. 1958. január 13. EOL DEEK 
II. 2. d. 69/1958. 1. o. 
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nem igaz, hiszen Ordasst a rehabilitációt követően úgy kelle  tekinteni, mint 
akinek a tevékenységében 1945. szeptember 27-étől nem volt fennakadás, tehát 
automatikusan őt kelle  volna vezető püspöknek tekinteni. Mivel ez nem így 
történt, Ordassnak ezzel a kétféle nyomással szemben kelle  egyházkormányzói 
tevékenységét végeznie. Ez a tevékenység ennek megfelelően egyszerre volt 
passzív rezisztencia, illetve a számára lehetséges aktív szolgálat. 

Harc a kívülről befelé irányuló nyomással 
szemben

Ordass passzív rezisztenciája nem jelente e azt, hogy ne folyta a volna munká-
ját a szolgálatát bénító nyomás és kontroll lá án. A miniszteri biztossal,  Grnák 
Károllyal semmiféle hivatalos kapcsolatot nem tarto  fenn, mivel működését 
teljesen törvénytelennek lá a.  Horváth János  ÁEH-elnökkel viszont rendszere-
sen leveleze  egyházkerületét érintő ügyekben. Segéd-, illetve parókus lelkészek 
kongruájának intézése, lakcímváltozások, továbbá építkezési anyagok vételezése 
a megfelelő állami minisztériumokon keresztül, gyülekezetek állami oldalról 
generált sérelmes ügyei és egyéb témákban folyt levelezés ke ejük közö .

 Horváth János egy ideig még annak a véleményének ado  hangot, hogy 
a dolgok mind Ordass személyével, mind pedig a Déli Evangélikus Egyház-
kerüle el kapcsolatban még rendbehozhatók. Ezt az álláspontját a  Mihályfi  
Ernőhöz és  Vető Lajoshoz intéze  levelében is kifejte e. „Meggyőződésünk 
szerint megvannak azok a reális öltételek, amelyek lehetővé teszik, hogy a 
Déli Egyházkerület vezetősége is rendezze viszonyát az állammal.”13 Ennek a 
véleményének saját, november 29-ei tájékoztatója után – és hírhedt, 1958. ja-
nuár 24-ei megszólalása elő  – ado  hangot.  Horváth novemberi tájékoztatója 
után az egyházmegyék espereseinek tudtára adták, hogy „maga az elnök úr 
is azt kérte, hogy ne hozzászólások és viták legyenek ebből, mert ez a közlése 
tájékoztató jellegű csupán”.14

Az Ordass Lajos és  Horváth János közö i munkakapcsolatot – legkevesebb 
két alkalommal – nyílt összetűzés is jellemezte. Ezekben az esetekben Ordass 
– kilépve sajátos passzív rezisztenciájából – rendkívül nyomatékosan fi gyelmez-
te e az elnököt arra, hogy áthágta a számára ado  működési határvonalakat.

Az egyik ügy  Válint János, a Pesti Egyházmegye esperese ellen állami részről 
indíto  hajsza volt. Ezt  Horváth János  ÁEH-elnök kezdeményezte, majd bele-

 13  Horváth János levele az MEE Közgyűlése Elnökségének. 1958. január 20. EOL DEEK II. 2. d. 
22/1958. 1. o. 
 14  Zoltai Gyula levele Ordass Lajosnak. 1958. május 2. EOL DEEK II. 2. d. 137/1958. 1. o.
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kapcsolódo   Mihályfi  Ernő és  Vető Lajos is.  Horváth egy 1958. január 22-én 
írt levelében felkérte Ordasst, hogy vesse fegyelmi eljárás alá  Válintot, egyben 
üggessze őt fel hivatalából. Azzal indokolta kérését, hogy az illető esperes – bár 
előzőleg megígérte – nem fogado  gyorsírót, és nem küldö  neki jegyzőköny-
vet az egyházmegyében 1958. január 16-án tarto  LMK-értekezletről.15 Ordass 
január 23-án írt levelében megvédte esperesét, a felelősséget magára vállalta. 
Azzal érvelt, hogy  Válint őmia a nem tudta a jegyzőkönyvet beküldeni, mivel 
ő nem bocsáto a rendelkezésére saját kéziratát. Arra is hivatkozo , hogy az 
egyházmegyének nincs pénzügyi kerete arra, hogy gyorsírót fogadjon. Ezt 
követően így írt: „Az előado akból világosan megállapítható, hogy  Válint Já-
nos esperes ellen emelt kifogásért én vagyok a felelős. Természetes és világos 
azért, hogy én nem indíthatok fegyelmi eljárást az esperes ellen azért, amiért 
én vagyok a felelős. Ha tehát Elnök Úr ebben az ügyben felelőssé kíván tenni 
valakit, akkor szíveskedjék az eljárást velem szemben megindí atni, mert én 
kénytelen vagyok ebben a felmerült ügyben  Válint Jánosnak teljes védelmet 
adni.”16 Az  ÁEH-elnök újabb levélben ismételte meg kérését, Ordass viszont 
válaszában megint leszögezte: „…az esperes ellen fegyelmi eljárást indítanom 
nem áll módomban.”17

Az utolsó levélváltás ebben az ügyben 1958. február 12-én történt, amikor 
is  Mihályfi  Ernő és  Vető Lajos közölték Ordassal, hogy az  ÁEH elnöke nekik 
is írt, és kérik, hogy indítsa el a fegyelmit. „Az E. T. VIII. tc. 47. § 3. bekezdése 
alapján a Művelődésügyi Minisztérium Egyházügyi Hivatalának megkeresésére 
az eljárást hivatalból meg kell indítani. Ez a törvény kötelező előírása. A fe-
gyelmi eljárás megindítása kérdésében tehát nincs joga Püspök Úrnak dönteni, 
mert azt a törvény kifejeze en előírta. Kérjük tehát szíves értesítését az eljárás 
megindításáról. Az egyetemes törvényszék teljes ülése tanácsának elnöksége: 
 Mihályfi  Ernő egyetemes felügyelő és D.  Vető Lajos püspök.”18 Ordass nekik nem 
válaszolt. Ez azt jelente e, hogy az ügy akkor és o  nem folytatódo  tovább.

A másik esemény, amelyben Ordassnak még keményebb összeütközése volt 
az  ÁEH elnökével, ugyancsak a Pesti Egyházmegyében történt. Ordassnak 
 Horváth Jánoshoz intéze  leveléből nyomon követhetjük az ügyet.19 A levélben 
Ordass arról tájékozta a Horváthot, hogy lejárt a Pesti Egyházmegye elnök-
ségének mandátuma. Az egyházmegyei presbitérium elrendelte a felügyelő 

 15  Horváth János  ÁEH-elnök levele a miniszteri biztos hatásköréről. 1958. január 13. EOL DEEK 
II. 2. d. 69/1958. 1. o. 
 16 EOL DEEK II. 2. d. 32/1958. Az egész ügy levelezése ebben az iratcsomagban található. 
 17 Ordass Lajos levele  Horváth Jánosnak  Válint János ügyében. 1958. február 4. Uo. 1. o.
 18  Mihályfi  Ernő és  Vető Lajos levele Ordass Lajosnak a  Válint János esperessel szembeni fegyelmi 
eljárás ügyében. Uo.
 19 Ordass levele  Horváth Jánosnak a Pesti Egyházmegye elnöksége mandátumának lejártáról. 
1958. május 16. EOL DEEK II. 2. d. 150/1958. 
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és az esperes választását. „Az egyházmegyei felügyelői tisztségre az eddigi 
felügyelőt:  Rékasy Pált ajánlo a. Az esperesi tisztségre – a lelkészek vélemé-
nyének meghallgatása után –  Detre László,  Jávor Pál és  Nagybocskai Vilmos 
lelkészeket ajánlo a a gyülekezetek fi gyelmébe.”20 Ezt követően az  ÁEH Pest 
megyei egyházügyi főelőadója – egy bizonyos  Udvardi – május 9-én a következő 
táviratot küldte  Válint János távozó esperesnek: „Ismételten felhívom fi gyelmét, 
hogy  Detre László,  Nagybocskai Vilmos és  Jávor Pál megválasztása nem jöhet 
számításba. Az esetleges szabálytalanságokért Önt tesszük felelőssé. Budapest, 
1958. május 9.  Udvardi.”21 Ordass a következőképpen kommentálta a dolgot: „Az 
egyházügyi főelőadó úrnak ilyen intézkedése ellen óvást kell emelnem, mert 
az állam által is jóváhagyo  evangélikus egyházi törvényeink értelmében az 
egyházmegyéhez tartozó gyülekezetek bármelyikének lelkésze megválasztható 
esperessé, ha ellene fegyelmi eljárás nincsen folyamatban. Kérem Elnök Urat, 
szíveskedjék megfelelő intézkedéssel arról gondoskodni, hogy ez a választás 
egyházunk érdekeinek sérelme nélkül történhessék meg.”22

Ordass és  Horváth János utolsó hivatalos levélváltása 1958. június 12-én tör-
tént, amikor is a püspök a monori egyházközségnek azt a kérését továbbíto a 
 Horváth Jánoshoz, hogy 1954-ben kiado  építési engedélyüket hosszabbítsák 
meg. Levelét – az eddigieknek megfelelően – „szívélyes köszöntéssel” zárta. 
Ordass ebben az időben már minden pillanatban várta végleges eltávolítását. 
Az ügyet távozása után  Grnák Károly osztályvezető oldo a meg.23  Horváth 
következő levele tizenkét nappal később születe , és ezt már a Déli Evangélikus 
Egyházkerület új elnökségnek címezte: „Tekinte el arra, hogy a Déli Evangé-
likus Egyházkerületben rendeződtek a fennálló problémák, a törvényes rend 
helyreállo , úgy határoztam, hogy az addig visszatarto  25%-os rendkívüli 
államsegélyt a kerület lelkészei visszamenőleg (1958. február 1-től) kapják meg.”24

Összefoglalólag azt lehet mondani, hogy Ordass Lajos és Horváth  János kap-
csolata megfelelt egy önmagát egyszerre legitim és tényleges püspöknek tartó 
egyházi vezető és egy állami részről az egyházakkal történő kapcsola artásra 
kijelölt világi személy közö . 

 20 Uo.
 21 Uo.
 22 Uo.
 23 Ordass Lajos levele  Horváth János  ÁEH-elnöknek a monori egyházközség kérvénye ügyében. 
EOL DEEK II. 2. d. 167/1958. 1. o. 
 24  Horváth János levele a Déli Egyházkerület lelkészeitől megvont kongrua visszaadása ügyében. 
1958. június 24. EOL DEEK II. 2. d. 186/1958. 1. o.
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Harc a belülről befelé irányuló nyomással 
szemben

Ordass Lajos belső egyházi kapcsolatait, illetve a belülről befelé irányuló, vele 
és szolgálatával szembeni nyomást illetően a fennmaradt levéltári források 
alapján egészen más kép rajzolódik ki, mint a Horváth  Jánossal és hivatalával 
való kapcsolat esetében.

A tárgyalások megszakadását követően azonnal kikristályosodo , hogy 
Ordass sem  Mihályfi  Ernőt, sem  Darvas Józsefet, sem  Vető Lajost nem tudta 
törvényes egyházi partnerként és munkatársként kezelni.  Darvas József eseté-
ben – mint később látni fogjuk – egyetlen levél erejéig megpróbálta áthidalni 
a köztük lévő véleménykülönbséget. Ezt valószínűleg azért te e, mert tudta, 
hogy  Darvas az ÁEH  „kinyújto  karjának” számíto , és rajta keresztül kívánta 
saját véleményét tudatni nemcsak vele, hanem a hivatallal is.

 Mihályfi  Ernő 1957. december 15-én egy meghívót te  közzé.25 Ordass erre úgy 
reagált, hogy írt egy „Kedves Hi estvérem” megszólítással kezdődő, úgyneve-
ze  tájékoztató levelet, bizonyára a többi meghívo nak: „…az egyházegyetem 
tanácsának egybehívásáról nem tudtam. Magam is csak az említe  meghívó 
vétele után értesültem róla. Az ülésen természetesen részt nem veszek. E soro-
kat tisztán ölvilágosítás céljából küldöm meg. Hi estvérem egyéni döntését 
önmaga hozza meg, hogy részt vesz-e ezen az ülésen vagy sem. Egyházunk 
ügyét Isten irgalmas szeretetébe ajánlva, vagyok hi estvéri szerető köszöntéssel 
Ordass Lajos püspök.”26 Ezt követően december 19-én újabb meghívás érkeze  
ugyanerre az értekezletre. Ezen már  Mihályfi  Ernő és  Vető Lajos neve együ esen 
szerepelt, egyetemes felügyelői, illetve lelkészi egyházelnöki minőségükben. 
Ordass nem válaszolt a levélre, és e ől kezdve egyetlen levélre és meghívásra 
sem, amelyen ennek a két embernek a neve szerepelt.

 Darvas József egyházkerületi felügyelő az 1957 novemberében megszakadt 
tárgyalásokat követően egészen 1958. május elejéig teljesen passzív maradt. 
Akkoriban maga az ÁEH  is úgy gondolta, hogy az ő 1956-os – telefonon keresz-
tül történt – lemondását el kellene fogadni. Amikor azonban 1958-ban egyre 
inkább világossá le , hogy Ordass Lajos nem fog tárgyalásokba bocsátkozni 
sem  Mihályfi val, sem  Vetővel, utolsó lehetőségként – mint Ordass elnöktársát 
– ismét előve ék. Ekkor születe  az az „1958. május” keltezésű levél, amelyben 

 25  Mihályfi  meghívója az egyházegyetem tanácsának december 23-án tartandó értekezletére. 
EOL DEEK I. 24. d. 905/1957. Az értekezlet témái:  Mihályfi  tájékoztatója az egyház helyzetéről. 
 Mihályfi  bejelentései és határozatok hozatala személyi változások ügyében. Időközben beérkeze  
ügyek, illetve indítványok.
 26 Ordass Lajos levele „Kedves Hi estvérem” címzéssel. 1957. december 17. EOL DEEK I. 24. d. 
905/1957. 1. o.
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 Darvas felkérte Ordasst, hogy ők ke en hívják össze a Déli Evangélikus Egy-
házkerület tanácsülését.27  Darvas arra hivatkozo , hogy többek kérésére, illetve 
az egyházi munka akadály nélküli folytatódása érdekében kell összehívni a 
tanácsot. Határidőt is szabo , méghozzá május 10-ét. Tehát Ordassnak addig 
kelle  volna közölni az ülés időpontját. Napirendi pontokként az 1957. évi zár-
számadás és az 1958. évi költségvetés elfogadását, illetve a fennálló problémák 
megvitatását jelölte meg.

Ordass Lajos postafordultával válaszolt  Darvas levelére. Igazat ado  neki 
abban, hogy már régen esedékes le  volna az egyházkerületi tanács összehí-
vása. A késlekedés okaként azonban nem saját „halogató” magatartására utalt, 
hanem kijelente e: „…az állam részéről egyházunk irányában hozo  különböző 
intézkedések lehetetlenné teszik, hogy egyházkerületünk belső életéről egyházi 
törvényeink értelmében üggetlenül gondolkodhassunk.”28 Közölte, hogy ilyen 
körülmények közö  nem áll módjában kerületi tanácsülést összehívni. A levél 
végén arra kérte  Darvast, hogy „amennyiben lehetősége van ezeknek az akadá-
lyoknak elhárításáról gondoskodni, szíveskedjék ezt megtenni”.29 Ordass ezen 
levelét követően már végleg egyértelművé vált az ÁEH  és a változást belülről 
kierőszakolni kívánók elő , hogy nem lehetséges a megegyezés, mert a felek 
véleménye homlokegyenest eltérő. Ezt követően a Déli Evangélikus Egyházke-
rület Tanácsának kilenc tagja –  Dubovay Géza (1919–2007),  Gö che Ervin,  Káldy 
Zoltán,  Koren Emil,  Ru kay-Miklián Géza,  Sólyom Jenő,  Szalatnay Rezső,  Velsz 
Aladár és  Virányi Lajos – levélben kérte fel  Darvas Józsefet és Ordass Lajost, 
hogy hívják össze az egyházkerületi tanácsot. Ennek a kérésnek a hatására hívták 
össze a kerületi tanácsot 1958. május 27-ére. Az összehívást elrendelő határoza-
ton és meghívón  Koren Emil püspökhelye es és  Darvas József neve szerepelt.

Ez volt az a pillanat, amikor az eddig részben rejte , részben már jól körvo-
nalazódó harc teljes mértékben „nyílt” küzdelembe fordult át. Az 1948-as „nyílt” 
összecsapáshoz képest i  annyi volt a különbség, hogy ebben a –  Túróczy 
Zoltán „harmadik” eltávolítását követően – bizonytalan időre megroggyant 
ébredési körök nem ve ek részt. Ebben az esetben ezt a harcot teljes mértékben 
a baloldali politikának elköteleze  személyek vi ék végig. Nekik viszont az volt 
a véleményük, hogy nem elég a teológiai, az egyházi, a szolgálatbeli kötődés, 
hanem politikailag is mindenkinek ugyanazon az oldalon kell állnia. Az állam-
hatalom teljes támogatását élvezve ennek a harcnak a legfőbb klerikus vezetői 
belülről  Grnák Károly melle   Grünvalszky Károly és  Vető Lajos voltak. Az ő 
munkájukat  Benczúr László segíte e, aki ugyanakkor püspöki titkárként a Déli 
Egyházkerület ügyeiben is eljárt.  Turcsányi Károly kerületi segédlelkészként 

 27  Darvas József levele Ordass Lajoshoz. (A levélírás dátumát Ordass 1958. május 5-én születe  
válaszlevele alapján május 1-je és 4-e közé tehetjük.) EOL DEEK II. 2. d. 136/1958. 1. o. 
 28 Ordass Lajos levele  Darvas Józsefnek. 1958. május 5. EOL DEEK II. 2. d. 136/1958. 1. o.
 29 Uo. 
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próbálta biztosítani a déli és északi kerületek, valamint az egyetemes iroda 
minimális együ működését.

Ordass semmiféle kapcsolatot nem tarto   Vető Lajossal.  Vető Lajos viszont 
egyedül vagy  Mihályfi  Ernővel együ  egészen a végső időkig a meglehetősen 
egyoldalú kapcsola artásra rendezkede  be. Az 1957. novemberi – kudarcba 
fulladt – tárgyalásokat Ordass nélkül fejezték be, éspedig a  Vető Lajos,  Mihályfi  
Ernő és Horváth  János aláírásával elláto  – öt pontból álló – nyilatkoza al, 
amelyet 1958. január 21-én írtak alá. A nyilatkozatban kerültek minden aktuál-
egyházpolitikai megnyilvánulást.30 Ezt követően  Vető még hónapokig leveleze  
Ordass Lajossal. Részben tájékoztató jelleggel, részben pedig azzal a céllal, hogy 
Ordasst kimozdítsa abból a passzivitásból, amely akkoriban a Déli Egyházke-
rület püspökét annyira jellemezte.

 Vető legfontosabb tájékoztató jellegű megnyilatkozása ebben az időben az 
volt, hogy visszajövetelét követően kiado  egy püspöki körlevelet.31 A monda-
nivalóját két újszövetségi igével – Ef 4,2-vel és Kol 3,13-mal – alapozta meg.32 
A körlevélben először az 1956-os eseményekre tekinte  vissza. Érvelése rend-
kívüli mértékben hasonlíto   Bereczky Albert református püspök 1957 novem-
berében tarto  IX. püspöki jelentésének érveléséhez.  Bereczky jelentése és a 
hozzácsatolt esperesi és gondnoki értekezleti határozat már jóval Vető  püspöki 
jelentése elő  megérkeze  Ordass püspöki hivatalába.33 Mind  Bereczky, mind 
Vető  azt hangsúlyozták, hogy ők idejében felismerték a kormányzás során el-
követe  „hibáikat”, sőt el is kezdték azok helyreigazítását. „Hibáik” nagy részét 
az 1956-ban regnáló kommunista hatalom vétkei következményének igyekeztek 
feltüntetni. Vető  a maga körlevelében i  a kormányzás szélesebb alapra fekteté-
séről, az egységteremtésről, a rehabilitációk beindulásáról, de legfőképpen saját, 
huszonnégy pontos reformcsomagjáról beszélt. Szerinte a hibákat helyrehozó 
törekvéseiket teljes őszinteség jellemezte. „Volt bennem akkor mély belső öröm 
amia , hogy egyházunk építésében eddig jutha unk: a különbségeket áthidaló, 
egymást elszenvedő és egymást hordozó több keresztyén szeretetig.”34 Azonban 
ellenfeleik nem adtak lehetőséget arra, hogy ezeket kijavítsák. Vető  szerint akkor 
bicsaklo  ki ez az egész folyamat, amikor az 1956-os őszi lelkészkonferenciákon 

 30 A nyilatkozat szövegét lásd: Az Evangélikus Egyház és az   Állami Egyházügyi Hivatal közö i 
tárgyalások befejező nyilatkozata. Evangélikus Élet, XXIII. évf. 4. sz. 1958. január 26. 1. o.
 31  Vető Lajos: Körlevél. 1958. január 11. EOL DEEK II. 2. d. 10/1958. A körlevelet  Vető azonnal 
elküldte Ordass Lajosnak.
 32 Az említe  igék  Vető Lajos közlésében: „Elszenvedvén egymást szeretetben”; illetve „elszen-
vedvén egymást és megbocsátván kölcsönösen egymásnak”. Az új bibliafordításban: „Viseljétek 
el egymást szerete el…”; illetve „Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak”. 
 33  Bereczky Albert: IX. püspöki jelentés. Esperesi és gondnoki értekezlet javaslata alapján 
határozat a püspöki jelentésről. 1957. november 14. EOL DEEK I. 24. d. 878/1957. 3. o. Az idézet 
 Bereczky 1955-ös püspöki jelentéséből származik.
 34  Vető Lajos: Körlevél. 1958. január 11. EOL DEEK II. 2. d. 10/1958. 1. o.
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„ellenforradalmi” hangulat támadt, és ez megoszto a a lelkészi kart. A „lázadó” 
tábor rendkívüli rövidlátásról te  tanúbizonyságot. A múltba tekintés után 
Vető  azt hangsúlyozta, hogy a jelen az Elnöki Tanács 98/1957-es határozatával 
kezdődö , amely őt nevezte meg törvényes püspöknek. Vezető püspöki pozíci-
óját azzal indokolta, hogy ő szolgál régebben.  Mády Zoltán kerületi felügyelő 
lemondo , és egyetlen jelölt –  Fekete Zoltán – ajánlására került sor. Vető  kör-
levele egyfajta ultimátumként is értelmezhető, hiszen Ordass Lajosnak ezt az 
érvelést kelle  volna elfogadni ahhoz, hogy ők ke en együ működhessenek. 
Vető  még 1958. február végén is abban reménykede , hogy ezen az alapon 
sikerül megegyezniük. Egy ekkor írt levelében arról számolt be, hogy  Dezséry 
László – aki 1956. november végétől lényegében már törvénytelenül lako  a 
Deák téri paplakban, illetve püspöklakásban – arra kérte őt, hogy intézze el, 
hogy Ordass Lajos maga szorgalmazza az ő kiköltözését. Vető  hozzáfűzte ehhez: 
„Szerete el kérem püspök Urat, szíveskedjék mielőbb megfelelően intézkedni, 
hogy ez a kérdés megoldódjon s Főtisztelendőséged is elfoglalhassa szolgálati 
lakását.”35 Ordass nem válaszolt erre a levélre, így a ke ejük közö i tényleges 
együ működés soha nem jö  létre.

Ordass Lajos és Vető  Lajos teljes kapcsolatnélküliségének egyik legkelle-
metlenebb következménye az le , hogy megnehezede  – olykor egyenesen 
ellehetetlenült – az egyik egyházkerületből a másikba való átkerülés.

Az egyik – végül szerencsésen végződő – példa erre   Bodrog Miklós Miskolcról 
Budapest-Józsefvárosba történő áthelyezésének ügye lehet.36 Vető  Lajos 1958. 
február 10-én közölte Ordassal, hogy  Bodrogot átengedi az Északi Evangélikus 
Egyházkerületből a Délibe, méghozzá  Grünvalszky Károly főtitkár gyülekeze-
tébe. Arra kérte Ordasst, hogy vegye át. Ordass nem válaszolt  Vetőnek, hanem 
ehelye   Bodroggal ve e fel a kapcsolatot. Őt nyilatkozta a, hogy átjön-e.   Bod-
rog igent mondo . Ordass erre áthelyezte, megint csak neki írva. Közölte Hor-
váth  Jánossal a döntést. Tehát kikerülte mind  Vetőt, mind pedig  Grünvalszkyt.

Egy másik esetben viszont nem sikerült döntésig vinni a dolgot. Ez  Magyar 
László – akkoriban kissomlyói segédlelkész – Magyarbólyra kerülésének ügyé-
ben történt így. Vető  Lajos – levonva   Bodrog és mások ügyeinek tanulságait – i  
már kikötö e, hogy csak akkor hajlandó átvenni  Magyar Lászlót, ha Ordass 
Lajos ezt személyesen tőle kéri. Ordass a maga nemleges válaszát a  Magyar 
Lászlót a Déli Egyházkerületben fogadó esperessel,  Káldy Zoltánnal közölte. 
„A magyarbólyi lelkészi állással kapcsolatban közlöm Nagytiszteletűségeddel, 
hogy nem áll módomban  Magyar László segédlelkészt az Északi Egyházkerület 
kötelékéből átkérni, de amennyiben a gyülekezet meghívja őt, úgy örömmel 

 35  Vető Lajos levele Ordass Lajosnak a Deák téri szolgálati lakásba történő beköltözés tárgyában. 
1958. február 22. EOL DEEK II. 2. d. 82/1958. 1. o.
 36 Levelezés   Bodrog Miklós áthelyezése ügyében. 1958. február 10–14. közö . EOL DEEK II. 2. 
d. 65/1958. 
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köszöntöm  Magyar Lászlót a Déli Egyházkerületben […]. Ha  Magyar László 
segédlelkész az északi kerületből való elbocsátást nem tudja megszerezni, akkor 
viszont az szükséges, hogy Nagytiszteletűséged tegye folyamatba a magyarbólyi 
lelkészi állás szabályos betöltését. Bizonyos vagyok abban, hogy a déli kerület 
lelkészei és segédlelkészei közül többen is vannak, akik készek arra, hogy Ma-
gyarbólyban a szolgálatot elvállalják.”37  Magyar Lászlót végül 1958. augusztus 
31-én ikta ák be a szolgálatba, Ordass akkor már nem volt püspök.

Ugyanígy elhúzódo   Hegedűs Lajos mátraszentistváni üdülőgondnok Csa-
nádapácára történő megválasztásának ügye. Az ő áthelyezését bizonyos „hala-
dó” egyházi körök szorgalmazták. A lelkész két választhatósági bizonyítványt 
kapo , egyet Ordass Lajostól, egyet pedig  Koren Emil püspökhelye estől. 
Beiktatására viszont már  Káldy Zoltán püspöksége idején, 1958 novemberében 
került sor.38 Még különösebben alakultak a kecskeméti lelkészválasztás körülmé-
nyei. I  az egész egyházmegye lelkészi kara próbált a  Veöreös Imre utódaként 
 Veöreös támogatását már régóta élvező és az Ordasst követő egyházi vezetők 
által kiemelt módon segíte   Görög Tibor ellenében valaki mást támogatni.  Gö-
rög Tibor az 1957. évi egyetemes közgyűlésen  Hafenscher Károly – Ordass Lajos 
választo ja – ellenében a  Túróczy-csoportnak kedves  Veöreös Imrét ju a a be 
az egyetemes főtitkári székbe.39  Görög Tibor beiktatására is Ordass második 
eltávolítása után, 1958. július 27-én került sor. Egyébként az iratokból kiderül, 
hogy maga Ordass Lajos is más megoldásban gondolkodo . Ő általában véve 
nem szere e a túlzo  „átmászkálásokat” egyik egyházkerületből a másikba. 
Azon a véleményen volt, hogy a püspököknek csak vis major esetén kell a másik 
egyházkerületből jelölteket elfogadni.

Ami viszont a  Grünvalszky Károly veze e egyetemes irodát ille e, o  az 
ügyintézés során adódtak időnként kapcsolatok. Annak ellenére történt ez így, 
hogy Ordass személyes összekö etésbe vele sem került.  Grünvalszky Károly több 
iratot küldö  át, és Ordass is elju ato  az egyetemes irodához olyan anyagokat, 
amelyeket oda kelle  továbbítani. Azt, hogy ez a kapcsolat is lényegében mind-
végig egyoldalú maradt – hiszen a felek soha nem juto ak el sem az igazi levél-
váltásig, sem az együ működésig –, az okozta, hogy Ordass Lajos  Grünvalszky 
1956-os lemondását törvényesnek, visszajövetelét viszont törvénytelennek lá a. 
Emia  történt meg az, hogy Ordass nem válaszolt  Grünvalszky 1958 januárjában 
hozzá intéze  írására sem. A levél egy jegyzőkönyvi kivonatot is tartalmazo , 
amelyben az 1957. december 23-án tarto  egyetemes tanácsülés arra kérte a Déli 
Evangélikus Egyházkerület vezetőségét, hogy „az 1957. évi 22. tvr. alkalmazása 

 37 Ordass Lajos levele  Káldy Zoltán esperesnek a magyarbólyi szolgálat ügyében. 1958. április 
21. EOL DEEK II. 2. d. 74/1958. 1. o.
 38  Hegedűs Lajos átkerülése az Északi Egyházkerületből a Déli Egyházkerületbe. 1958. május 
9. – november 13. EOL DEEK II. 2. d. 149/1958. 
 39 A kecskeméti lelkészválasztás iratai. 1958. május 3. – július 28. EOL DEEK II. 2. d. 153/1958. 
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vége , hivatalos úton, az ÁEH -n keresztül jelentse be a Népköztársaság Elnöki 
Tanácsának mindazokat a változtatásokat, amelyek 1956. október elseje óta tör-
téntek, a püspöki, egyházkerületi felügyelői tisztségek tényleges gyakorlásában 
és a tvr. által előírt hozzájárulások megadását”.40 A csatolt levélben  Grünvalszky 
arra kérte Ordasst, hogy „a Déli Egyházkerület Tanácsa az abban körvonalazo  
intézkedéseket megtenni szíveskedjék”.41 A Déli Egyházkerület hivatala, illetve 
az egyetemes iroda közö  mindennek ellenére elég folyamatos volt a kapcsolat, 
ez azonban soha nem személyek, hanem ügyek közö  történt.

 Grünvalszky Károly,  Grnák Károly és az egyetemes iroda – a déli kerületi 
püspök passzivitását mintegy megunva – időnként arról is gondoskodo , hogy 
Ordass tudomást szerezzen a személyét és tevékenységét támadó levelekről. Így 
történt ez  Zalán Pál csanádalberti lelkész levelével is, amelyet szerzője abban az 
időben írt, amikor az ÁEH  még reménykede  a dolgok békés kimenetelében.42 
Az írást eredetileg  Mihályfi  Ernő egyetemes felügyelőnek címezték. A levél 
azzal vádolta Ordass Lajost és „szűkebb baráti körét”, hogy az állam és a Déli 
Evangélikus Egyházkerület közö i „lehetetlen és rendezetlen” helyzet nekik 
köszönhető. „Ez a magatartás nem igazolható a Szentírásból, nem az egyház 
sajátos lényegéből fakadó, hanem egyházi forrásokon kívül kell keresnünk ma-
gyarázatát. E magatartás nem szolgálja sem népünk felemelkedésének útját, a 
szocializmusba való beilleszkedését, sem pedig a szocializmust építő Állam és 
Egyház (sic!) közö  kiépítendő becsületes, kooperációs jó viszony kialakulását, 
hanem mindezt egyenesen akadályozza.”43 A viharsarki lelkész ezt követően azt 
kérte, hogy kérdezzék meg a lelkészeket, hogy nekik mi a véleményük, és azt 
adják Ordass és társai tudtára. „I  csak egy kérdésről lehet szó. Nevezetesen 
azonosítsa-e magát az egyházkerület papsága Ordass Lajos püspöknek a Szent-
írással és a hitvallási iratokkal egyáltalán nem igazolható magatartásával vagy 
nem. Szolidaritást vállal-e vele a szolidaritás vállalás minden következményével 
együ , vagy kinyilvánítja, hogy Ordass Lajos egyházpolitikájával nem azonosítja 
magát, és éppen ezért kéri Ordass Lajos lemondását.”44 Végül azt a javaslatot te e, 
hogy a déli kerületi tanács hozzon egy határozatot, amely „…személy szerint 
felhív minden lelkészt a fegyelmi felelősség terhe melle , nyilatkozzék, hogy 
azonosítja-e magát azzal az egyházpolitikával, amelyet Ordass Lajos képvisel, 
és amely a Horváth  János  Egyházügyi Hivatal elnöke által felsorakoztato  
bizonyítékok alapján reakciós és szolidaritást vállal-e azzal annak minden kö-

 40  Grünvalszky Károly egyetemes főtitkár levele Ordass Lajosnak. 1958. január 13. EOL DEEK 
II. 2. d. 11/1958. 1. o.
 41 Uo. 
 42  Zalán Pál csanádalberti lelkész levele  Mihályfi  Ernőnek. 1958. január 30. EOL DEEK II. 2. d. 
79/1958. 1. o.
 43 Uo.
 44 Uo. Kiemelés a levél írójától. 
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vetkezményével, vagy elutasítja azt és kéri Ordass Lajos lemondását, hogy álljon 
félre az Állam és Egyház közö i egészséges jó viszony megteremtése útjából.”45

 Zalán Pál levelének akkor és o  nem volt nagy sikere, hiszen – mint emlí-
te ük – túl korán születe . Viszont az 1969 és 1970 tavaszán a lelkészi mun-
kaközösségi értekezleteken levezényelt Ordass-ellenes megmozdulásokban az 
egyházi vezetők sok mindent felhasználtak a  Zalán-féle érvelésből.

Rajta kívül  Tátrai Károly csorvási lelkész – Ordass örök ellenfele – írt levelet 
Horváth  Jánosnak, éspedig először a kongrua elvétele tárgyában. Nyíltan meg-
írta, hogy ő mind 1948-ban, mind pedig 1956-ban Ordass vonala ellen dolgozo : 
„…az ellenforradalom idején szenvedtem, mert a parochiám 8 ablakát kövekkel 
verték be az ellenforradalmárok a pár al való titkos együ működésem mia . 
[…] Méltánytalan dolog velem így bánni Ordass mia . Szenvedjenek a vele 
együ működők.”46 Még hozzáte e azt is, hogy  Kalavszky Kálmánnal együ  
szeretnének kihallgatásra jönni Horváth  Jánoshoz.  Tátrai ugyanaznap írt egy 
másik levelet is, éspedig az egyetemes irodához. Ennek egy példánya juto  el a 
Déli Egyházkerület irodájába. Ebben sürgős intézkedést kért az elvont kongruák 
ügyében, és javasolta, hogy amíg az ügy nincs lezárva, addig az egyházkerület 
pótolja a hiányt. Hozzáfűzte: „Választ kérek, hogy mi ennek a levonásnak az 
oka, és a kerület miért nem intézkede  a hiány pótlására nézve?”47 Ordass ráírta 
a levélre, hogy magánlevélben küldö  tájékoztatást.

A legkülönösebb megszólalás kétségkívül  Gyekiczky János (1925–2009) – ak-
koriban bakonycsernyei lelkész, az egyházi baloldalnak teológus kora óta lelkes 
támogatója – részéről történt.48 A dolgot  Bay László BM-es tartótiszt – akkoriban 
az ÁEH- ban működö  – írta le.  Gyekiczky 1957. február 25-én a Fejér megyei 
tanács egyházügyi főelőadói irodájában „beszélgetés közben azt a kijelentést 
te e, hogy az Egyházügyi Hivatal elnöke osztályáruló, mert az evangélikus 
egyház ügyében nem eléggé radikálisan és lassan intézkedik”.49 Horváth  János 
helye   Miklós Imre szólalt meg, éspedig egy Vető  Lajoshoz intéze  levélben. 
Ebben tisztázta, hogy  Gyekiczky „…kijelentése és magatartása összeférhetetlen 
az állam és egyház kölcsönös jóviszonyával [sic!] és megengedhetetlen bármely 
lelkész számára. Legjobb tudomásom szerint az állami felsőbbséggel szembeni 
tisztelet durva megsértése egyházi törvényekbe is ütközik.”50 Ezt követően 
 Gyekiczkyt azonnal felüggeszte ék lelkészi állásából, a vele szembeni eljá-

 45 Uo.
 46  Tátrai Károly ajánlo  levele  Horváth Jánosnak. 1958. február 5. MOL  ÁEH XIX-A-21 a E 7. d. 
9-12/1958.
 47  Tátrai Károly csorvási lelkész levele a kongruamegvonás tárgyában. 1958. február 5. EOL 
DEEK II. 2. d. 64/1958. 
 48 A  Gyekiczky-ügy. MOL  ÁEH XIX-A-21 a E 7. d. 9-14/1958. 
 49  Bay László főelőadó feljegyzése. 1958. február 28. Uo. 
 50  Miklós Imre levele  Vető Lajos püspöknek. 1958. február 28. Uo. 1. o.
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ráshoz belső egyházi ügyet is csatoltak. Ez alapján a Fejér-Komáromi Egyház-
megye 1958. szeptember 4-én elmarasztaló ítéletet hozo , feddésre, illetve az 
egyházkerület döntésétől üggően áthelyezésre ítélte. Ordass ekkor már nem 
volt püspök.  Gyekiczky János Horváth  János 1959-ben történt eltávolítását kö-
vetően került jobb viszonyba ÁEH-s  körökkel, akik utólag „elismerték”, hogy 
volt némi igazság  Gyekiczky kijelentésében, és azt is, hogy vele szemben túl 
szigorúan jártak el.

Összességében a  Zalán Pál-,  Tátrai Károly-, illetve a  Gyekiczky János-féle 
korai megszólalásokról az mondható el, hogy ezek lényegében marginális je-
lentőségűek voltak. Nem ezek az emberek okozták Ordass második eltávolítását.

Ebben az időben a lelkészi kar nagy része és a gyülekezetek még az Ordass és 
az ÁEH,  illetve az Ordass és az ő belső egyházi ellenfelei közö i megbékélésben 
voltak érdekeltek. Az ado  időszakban már az egész egyház ismerte az  Evangé-
likus Élet hivatalos közleményeit, Horváth  János 1958. január 24-ei tájékoztató-
ját, valamint az Egyetemes Egyház elnökségének hivatalos levelét. Mindenki 
tudta, hogy a helyzet problémás. Mégis ragaszkodtak Ordass személyéhez, és 
szere ék volna az ő kezében látni az egyházkerület vezetését. Ezt Ordassnak is 
tudtára adták testvéri hangon írt levelek formájában. Csak egyetlen példa erre. 
A kondorosi gyülekezet 1958 februárjában elküldte Ordassnak az 1958. január 
30-án tarto  presbiteri gyűléséről készült jegyzőkönyve 3. pontját. Ebben töb-
bek közö  a következő mondatok szerepeltek: „Presbitérium meghallgatva az 
igazgatólelkész jelentését egyházkerületünk helyzetéről, aggodalmát fejezte ki 
ennek alapján az egyházkerület és az államhatalom közö  megromlo  viszony 
fele . Kijelenti, hogy tudatában van annak, hogy szocializmust építő hazánkban 
él. Bizonyságot tesz arról, hogy ebben a hazában egyházunk szabadon végzi 
Istentől reá ruházo  feladatát s mindenki zavartalanul élheti hitét. Köszöne el 
emlékezik meg arról a hathatós pénzügyi támogatásról, melyet az állam nyújt 
egyházunknak. Ezért nem tudja megérteni, hogy az egyházkerület vezetősége 
és az államhatalom közö i megromlo  viszonynak mi az oka? Felkéri a püspök 
urat, hogy kövessen el mindent a jó viszony helyreállítására, hogy egyházke-
rületünk is zavartalanul élhesse hitéletét.”51

 51 Jegyzőkönyvi kivonat a kondorosi gyülekezet 1958. január 30-án tarto  presbiteri gyűlésének 
jegyzőkönyvéből. EOL DEEK II. 2. d. 46/1958. 3. o. 
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Tényleges egyházkormányzás a Déli 
Egyházkerületben az utolsó hónapokban

KONFERENCIÁK, HITOKTATÁS,  ETA

Még a tárgyalások megszakadása elő i napon – 1957. november 25-én – kez-
dődö  el az a konferencia, amely az evangélikus szórványankét nevet kapta, és 
amelyen úgy Ordass Lajos, mint  Túróczy Zoltán szolgálatokat vállalt. Ordass 
Lajos az elején,  Túróczy Zoltán a végén végze  szolgálatokat. Mindke en 
áhítatokat tarto ak, Ordass Lajos A szórványmunka terhe és A szórványmunka 
szépsége;  Túróczy Zoltán A szórványmunka felelőssége és A szórványmunka erő-
forrása címeken. A záró úrvacsorai alkalmat is Ordass végezte.52 A konferencián 
– amely három napig tarto  – negyven szórványlelkész ve  részt, hallga a 
végig a programot, és fogadta el annak eredményeit. A szórványszolgála al 
kapcsolatos konkrét előadásokat  Tarjáni Gyula,  Uzoni László,  Megyer Lajos, 
 Molnár Gyula,  Rédey Károly,  Schulek Tibor,  Mesterházy Ferenc,  Allinger Já-
nos és  Ferenczy Zoltán tarto a. Az összefoglaló előadásban  Veöreös Imre a 
szórványmunkához kapcsolódó közegyházi feladatokról beszélt, ezzel téve az 
egész egyház ügyévé ezt a munkaágat. Az előadásokat három munkacsoportban 
folyó konkrét tanácskozások köve ék. Ezek vezetői  Klenner Gyula,  Schád O ó 
és  Lupták Gyula voltak.

A tanácskozást ke ős céllal rendezték: részben a szórványsorssal kapcsola-
tos közegyházi feladatok meghatározását, részben pedig a szórványlelkészek 
megsegítését tarto ák fontosnak a rendezők. A konferencia befejeződése után 
négy fejezetben és harminckét pontban határozták meg a további teendőket, 
és elkészíte ek egy ideiglenes – mind a két kerület szórványait – felsoroló 
táblázatot. A szórványankét megrendezése azt muta a, hogy mind  Túróczy 
Zoltán, mind Ordass Lajos a tárgyalások kudarcát követően is átfogó méretű 
koncepcióval rendelkeze  az egyházról és a gyülekezetekről. Az 1958-ban meg-
tarto , illetve terveze  konferenciák dolgát illetően két dologra kell utalnunk. 
Az egyik az, hogy 1958 elején, január és április közö  is rendeztek négy kon-
ferenciát. Ezekből ke ő i úsági, egy-egy pedig ún. apák és fi úk, illetve anyák 
és leányok tanácskozása volt.53

Azonban amikor 1958 áprilisában Ordass levélben közölte Horváth  Jánossal 
az év hátralévő részére terveze  konferenciákat, akkor az ÁEH  elnöke a kö-
vetkezőket válaszolta: „Püspök Úr! […] beadványára közlöm, hogy a terveze  

 52  Veöreös Imre főtitkár levele Ordass Lajosnak az ankét eredménye tárgyában. 1957. december 
9. EOL DEEK I. 24. d. 840/1957. 1. o. 
 53  Zászkaliczky Pál jelentése a konferenciákról. 1958. április 25. EOL DEEK II. 2. d. 133/1958. 1. o. 
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konferenciákat egyelőre nem veszem tudomásul.”54 Ordass levelében huszonegy 
konferencia-összejövetel engedélyezését kérte, ez pedig több mint hetven nap 
konferenciázást jelente  volna. Ezekből a konferenciákból azután utólag egyet 
mégis engedtek megtartani.

A konferenciákat Ordass Lajos az evangélikus tanítás, a hitbeli elmélyülés, 
az evangélikus keresztyén közösség megélése, a jó értelemben ve  egyháziasság 
támogatása legfontosabb alkalmaiként tarto a számon. Ezek melle  a legfon-
tosabb teendőnek a hitoktatás munkájának végzését lá a. Ennek szemügyre 
vételéhez bekérte kerületi espereseitől nyolc egyházmegyéje adatait az 1957–
1958-as tanév vonatkozásában. Az összesítéskor az derült ki, hogy a hitoktatásra 
beiratkozo ak száma 9 140, ami az evangélikus gyermekek 46 százalékának 
felelt meg. Őket 570 csoportban okta ák a lelkészek, heti 806 órában. Tizenegy 
lelkész és hitoktató abban az esztendőben nem kapo  hitoktatási engedélyt.55

A következő munkaterület – amely szintén az evangélikus tanításhoz kap-
csolódo  – az  Evangélikus Teológiai Akadémia ( ETA) munkája volt. Abban az 
esztendőben  Nagy Gyula szolgált az intézmény dékánjaként, így rajta keresztül 
Ordassnak állandó betekintése lehete  az o  folyó oktatásba. Az  ETA és a Lel-
készképző Intézet (LI) legfontosabb problémáját ebben az időben az elhelyezés 
kérdése okozta. Olyan megoldást kerestek, amelyben a két intézmény egy fedél 
alá kerülhete .  Nagy Gyula levélben számolt be a helyzetről: „Az   Állami Egy-
házügyi Hivatal elnöke több alkalommal említe e, hogy ismeri a Lelkésznevelő 
Intézet helyzetének problémáit, és az   Állami Egyházügyi Hivatal foglalkozik a 
kérdéssel, megvizsgálja a megfelelő elhelyezés lehetőségeit.”56 A levélhez  Nagy 
Gyula csatolt egy mellékletet, amelyben összefoglalta mindazokat az okokat, 
amelyek az ügy megoldását sürgőssé teszik. Ordass ezt a mellékletet küldte meg 
az Egyetemes Egyházi Irodának, amelyet ebben az időben már  Grünvalszky, 
 Grnák,  Mihályfi  és Vető  együ  felügyelt. A mellékletet kísérő Ordass-levélből 
eltűnt a korábban megszoko  címzés: „Az Úr nevével köszöntöm az olvasót.” 
Megmaradt viszont a zárórész: „Az Úr kegyelme legyen velünk.”

Ordass és  Nagy Gyula az ösztöndíjak ügyében is leveleztek. Az akkoriban 
már régóta hiányzó külöldi ösztöndíjakat úgyneveze  belöldi ösztöndíjak 
pótolták. Az 1957–1958-as tanévben hárman pályázták meg ezt a lehetőséget, 
és közülük ke en –  Csonka Albert és  Missura Tibor – kapták meg. Előbbi az 
egyházkerületekét, utóbbi az úgyneveze  sajtóosztályi ösztöndíjat.

Ordass azzal is segíteni kívánta a teológusok képzését, hogy a püspöki hi-
vatalába Dániából beérkező – Kaj  Munk összes műveit tartalmazó – kilenc 

 54  Horváth János  ÁEH-elnök válasza Ordass Lajos konferenciákat bejelentő levelére. 1958. április 
12. EOL DEEK II. 2. d. 109/1958. 1. o. 
 55 Esperesek jelentései a hitoktatásról. 1957–1958. EOL DEEK I. 24. d. 860/1957.
 56  Nagy Gyula dékán levele Ordasshoz az  ETA ügyében. Ordass átirányító levele. 1957. december 
31.; 1958. január 7. EOL DEEK II. 2. d. 3/1958.
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kötetet átadta az  ETA levéltárának.  Nagy Gyula dékán ígéretet te  arra, hogy 
megpróbálják megkeresni a dán ajándékozót.57 A jobboldali totális diktatúrá-
val összeütköző, majd meggyilkolt dán lelkész életművével Ordass a baloldali 
diktatúrával napi kapcsolatba kerülő teológusokat kívánta segíteni.

Az 1957–58-as tanévben Ordass volt az  ETA munkáját felügyelő püspök. 
Emelle  a déli egyházkerületi segédlelkészek lelkészképesítő vizsgáját is ő 
felügyelte. Abban a tanévben három segédlelkész jelentkeze  vizsgára:  Dulcz 
Pál, i .  Blázy Lajos és  Szabó István. A lelkészképesítő bizo ság Ordass Lajos 
vezetésével a következő írásbeli témákat adta ki feldolgozásra a jelölteknek: 
1. Laikusok szolgálata az egyházban. 2. Igehirdetés aratási hálaadóünnepen 
az eisenachi perikóparendszer alapján. 3. Úrvacsorai igehirdetés szabadon 
választo  textus alapján. 4. A VII. parancsolat homiletikai feldolgozása. 5. 
 Lőhe Vilmos élete és munkássága.58 A szóbeli vizsgára azonban már csak 1959. 
január 27-én került sor, és ezen már  Káldy Zoltán elnökölt. Az Ordass által 
javasolt témákkal mehe ek a szóbelire. Azonban a következő lelkészvizsgára 
már egészen más írásbeli témákat tűztek ki: 1. Az egyház szolgálata az európai 
szekularizmus világában. 2. Dietrich  Bonhoeff er (1906–1945) élete és szolgála-
ta – előadás gyülekezetnek. Ennek a helyére később a következő címet írták: 
A Prágai  Keresztyén Békekonferencia munkájának és célkitűzéseinek ismer-
tetése gyülekezet számára. 3. Igehirdetés a húsvéti evangélium alapján. Ezt is 
áthúzták, és a helyére ez került: Igehirdetés: Hirosimai bűnbánati és könyörgő 
istentisztelet. 4. Temetési beszéd. 5. Katechézis: A világ teremtése az általános 
iskola harmadik és negyedik osztálya számára.

Ordass egészen az eltávolításáig kapcsolatban maradt a teológiával, és még 
az 1958. június 14-ei évzáróra is meghívót kapo .

Nemcsak a teológiát, a teológusokat és az o  folyó munkát kísérte a püspök 
mindvégig fi gyelemmel, hanem az általa felszentelt fi atal lelkészek pályáját is. 
1957. január 6-án, vízkereszt ünnepén például ő ava a lelkésszé  Szabó Istvánt 
Budapest-Rákospalotán.59 Csalódás lehete  számára, amikor az általa felavato  
 Havasi Kálmán segédlelkész – alig pár hónappal később – bejelente e, hogy 
kilép a szolgálatból. Az indoklás a következőképpen hangzo : „Okom erre az, 
hogy szolgálatomat jó lelkiismere el folytatni nem tudom, elmúlt keresztyén 
hitem. Kérem Püspök Urat, tisztességben elbocsátani szíveskedjék.”60  Havasi 
Kálmán előzőleg a rendkívül erősen baloldali elköteleze ségű lelkész,  Gádor 
András (1914–1966) segédlelkészeként munkálkodo  Angyalöldön. 

 57 Kaj Munk műveinek átadása az  ETA könyvtárába.  Nagy Gyula dékán köszönőlevele. 1958. 
január 29. – február 3. EOL DEEK II. 43/1958.
 58 Segédlelkészek lelkészképesítő vizsgája. 1958. január 31. EOL DEEK II. 2. d. 53/1958. 
 59 O 1992, 279–283. o.
 60  Havasi Kálmán kilépése a lelkészi szolgálatból. 1958. február 10. EOL DEEK II. 2. d. 66/1958. 1. o.
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GYÜLEKEZETEK ÉS LELKÉSZEK ÉLETÉBEN VALÓ RÉSZVÉTEL

A tárgyalások megszakadását követően – lényegében egészen Ordass eltávo-
lításáig – érkeztek igeszolgálatokat, előadásokat kérő meghívások a gyüleke-
zetektől. Ezeknek Ordass nem minden esetben tudo  eleget tenni, jóllehet a 
gyülekezetekben történő személyes megjelenést rendkívül fontosnak tarto a.

Az egyházpolitikai helyzet kiéleződése mia  több meghívást le kelle  mon-
dania. Így történt ez az 1957-es év adventjén is, amikor a bonyhádiak kérését 
kelle  elutasítania. A gyülekezet  Schli  Gyula bonyhádi lelkész szolgálatának 
negyvenéves évfordulóját kívánta püspökével együ  megünnepelni. Az egy-
házközség felügyelőjének levele és Ordass válaszának hangja is rendkívüli 
személyességet árult el: „Örömnapja lesz ez Bonyhád evangélikusságának, de 
öröme nekem is, aki szerete el várom a mi régi iskolai és internátusi Lajos 
fi unkat. Szerete el köszönti öreg tanára:  Márz Konrád.”61 A felügyelő csatolta 
a templomrenoválás történetét ismertető anyagot. Ebből az is kiderült, hogy 
a lelkész színdarabok írásával próbált segíteni a gyülekezeten, továbbá, hogy 
a kitelepítéseket követően 30 százalékra csökkent közösség mekkora anyagi 
és munkabeli áldozatot hozo  a templomrenoválás lebonyolítása érdekében. 
Ordass nagyra értékelte a gyülekezet ragaszkodását lelkészéhez, és ígéretet te  
arra, hogy levélben fogja köszönteni a lelkészt: „Jól esik ilyen hangon írt levelet 
olvasni egyházközségi felügyelő részéről, amikor a papjáról ír. Mert ez – sajnos 
– meglehetősen ritka jelenség mostanában. Annál is inkább sajnálom, hogy az 
indítványt nem áll módomban elfogadni, és nem tudok részt venni azon a kedves 
megemlékezésen, melyen a bonyhádi egyházközség megköszöni  Schli  Gyula 
dr-nak az egy évtizedes bonyhádi szolgálatot. Felügyelő Úr fi gyelmét bizonyára 
nem kerülte el az a nehéz helyzet, melyben egyházunk most újra van, és amely 
lehetetlenné teszi számomra, hogy Bonyhádra a jelze  napon elmenjek. Pedig 
igen szívesen tenném, efelől felügyelő Úr bizonnyal meg van győződve.”62 Ed-
digi ismereteink szerint 1958 tavaszán Ordass Vecsésen, Monoron, Cegléden 
prédikált. Ezek mind Budapest közelében lévő gyülekezetek.63 Mivel Ordass 
mindig komolyan ve e a püspöki szolgálatából fakadó elköteleze ségét a Deák 
térhez, ezért ezen a helyen – az eltávolítása elő i hónapokban is – többször 
prédikált.64 Az utolsó időszakban inkább már csak Budapesten szolgált: többek 
közö  Rákospalotán, Zuglóban, Budahegyvidéken prédikált. Utolsó tényleges 
vasárnapi istentiszteleti szolgálatát is Budapesten, Pesterzsébeten végezte. 
Ordass 1956. december 26-án, a templomszentelés 30. évfordulóján már szolgált 
Pesterzsébeten. Igét hirdete , úrvacsorát oszto , találkozo  a presbitériummal. 

 61  Márz Konrád levele Ordass Lajosnak. 1957. november 21. EOL DEEK I. 24. d. 879/1957. 1. o. 
 62 Ordass Lajos levele  Márz Konrádnak. 1957. december 18. Uo. 1. o.
 63 O 1992, 149–154., 161–166., 179–184. o.
 64 Uo. 173–178., 185–189. o.
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Áhítatot tarto  az o ani nőegylet beteg elnöknőjének o honában is.  Bencze 
Imre lelkészéknél ebédelt. A következőkben foglalta össze véleményét: „Igen jó 
benyomást kaptam erről a munkásgyülekezetről. Egyházszeretet nyilatkozik 
szavukból és cselekedeteikből.”65 A pesterzsébeti templomban a papi pad ölö  
Ordass 1958-as szolgálatának emlékét ma emléktábla őrzi.

Ordass több vidéki meghívást kapo , ezek közül azonban nem mindegyiknek 
tudo  eleget tenni. Megvalósult viszont Ordass utolsó vidéki szolgálata, amelyre 
1958. május 26-án került sor Somogydöröcskén, a Somogy-Zalai Egyházmegyé-
ben. Ebben az időben az egyházpolitikai helyzet már ismét olyan mértékben 
kiéleződö , hogy ezt a szolgálatot is majdnem az elmaradás fenyege e. Ráadásul 
május 19-én a kerületi lelkész –  Turcsányi Károly – többek közö  a következőket 
írta: a püspök „…olyan súlyos szívrohamot kapo , aminek következtében a most 
vasárnapi csengődi szolgálatot is orvosi felhívásra kénytelen volt lemondani. Azt 
hiszem meg tudod érteni, és meg fogja érteni a somogydöröcskei gyülekezet, 
ahová nagy örömmel készült püspök úr – betegsége mégis megakadályozza e 
szándékában.”66 Végül mégis sikerült eljutni a 200 éves jubileumát ünneplő, ak-

 65 ON 1956. december 26. 39. o. 
 66  Turcsányi Károly kerületi lelkész levele  Szerdahelyi Pál lelkésznek Somogydöröcskére. 1958. 
május 19. EOL DEEK II. 2. d. 138/1958. 1. o. 

1958. április 13. – Újra Cegléden (1931–1941)
„Lelkészkedésem tíz legboldogabb évét Cegléden töltö em”
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koriban alig száz lelket számláló sváb 
gyülekezetbe, bár nem pünkösd első, 
hanem második napján. A német kite-
lepítés elő  ezer lelket számláló erős, 
életképes gyülekezet élt i . 1958-ban 
viszont egy hatalmas, 60 kilométeres 
körzetet magában foglaló szórvány 
központi helyének számíto . Ordass 
éppen a somogydöröcskei szolgálat 
elő  próbált a vámhatóságokkal tár-
gyalni arról, hogy a lelkész a nevére 
érkeze  motorkerékpárt illeték fi ze-
tése nélkül megkaphassa.67 Ebben az 
időben mind a Somogy-Zalai Egy-
házmegyében, mind a szomszédos 
Tolna-Baranyában már nemcsak az 
o ani egyházpolitikai erők, hanem 
bizonyos lelkészek elő  is nyílt titok 
volt, hogy Ordasst rövidesen menesztik, és a Tolna-Baranyai Egyházmegye es-
perese,  Káldy Zoltán lesz a püspök. Az utolsó vidéki szolgálatról negyven évvel 
később készült tudósítás erősen szubjektív jellegűre sikerede .68

Az egyes gyülekezetek, illetve lelkészek gondjaiban való részvételt illetően 
elmondható, hogy Ordass örömökben is részesede . Az utolsó hónapok ese-
ményei közé tartozo  az a tény, hogy a Zalaistvándihoz tartozó Zalaszentgrót 
és két fi ókgyülekezet – Tüskeszentpéter és Aranyad – számára sikerült saját 
segédlelkészt szerezni. Ordass nagyon örült ennek a megoldásnak, hiszen azt az 
elvet vallo a, hogy a legkisebb helyek lelkésszel történő ellátását is meg kell kí-
sérelni.69 Egy másik nagy öröme a mezőtúri gyülekezet reformátusokkal közösen 
történő árvaház-alapítási tervéhez volt köthető. A gyülekezet lelkésze,  Bártfay 
Lajos – Ordass egykori teológustársa – azok közé tartozo , akiknek munkáját 
a püspök nagy elismeréssel szemlélte. A tervekről hallva Ordass azonnal elin-
tézte, hogy az egyházkerület ügyésze,  Boleratzky Lóránd jogi szakvéleményt 
mondjon róluk, és ezzel segítse a terv megvalósítását. Ebben az ügyben Ordass 
azt értékelte nagyon, hogy a mezőtúri evangélikus és református gyülekezetek 
készen álltak nemcsak egy nagy tervet kigondolni, de annak megvalósulásáért 
további áldozatokat hozni. A dolog végül nem valósult meg, de ez nem a terv 

 67 Ordass Lajos egyházfőhatósági igazolása  Szerdahelyi Pál somogydöröcskei lelkész számára 
külöldről nevére érkeze  motorkerékpár vámmentessége ügyében. EOL DEEK II. 2. d. 148/1958. 
 68  S 1998.
 69 Zalaszentgrót gyülekezeti segédlelkészi díjlevele. 1958. február 9. – március 12. EOL DEEK 
II. 2. d. 85/1958. 

1957. május 26., pünkösdhétfő, 
Somogydöröcske – Ordass utolsó vidéki 

szolgálata a gyülekezet 200 éves jubileumán
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megálmodóin múlo .70 Ordass harmadik nagy örömét a mezőberényi német 
gyülekezetben a tisztújítást követő megbékélés okozta. Így reagált a gyülekezet 
lelkésze –  Kun-Kaiser József – által küldö  bejelentésre: „Hálát adok Istennek, 
hogy a mezőberényi gyülekezet hívei közö  a jó egyetértést visszaállíto a, és 
ezzel alkalmat kínál a gyülekezetnek, hogy a zökkenők után megint az építő 
közösségi élet gyümölcseinek örülhessen.”71

Ordasst a távolból is nagyon érdekelte a gyülekezetekben folyó munka. 
Esperesei közül a Csongrád-Szolnoki Egyházmegyében szolgáló  Zoltai Gyula 
volt az egyetlen, aki nemcsak rendszeresen látoga a a gyülekezeteket, hanem 
hosszú levelekben tájékozta a a püspököt a gyülekezetek hogylétéről. Ordass 
 Zoltai munkájának ezt a részét nagyon magasra értékelte, még akkor is, ha más 
területeken nem érte  egyet vele.

Azokat a leveleket á ekintve, amelyeket az utolsó hónapokban a lelkészek ír-
tak Ordass Lajosnak, elmondható, hogy lényegében háromféle témában keresték 
meg a főpásztort. Egyfelől tanácskérő, másfelől kérő- és végül köszönőlevelek 
kerültek a püspök asztalára. A második és harmadik kategóriába tartozó írások 
voltak többségben. Ez a tény azt muta a, hogy Ordass igyekeze  mindenkit 
meghallgatni, és lehetőség szerint segíte .

A tanácskérések közö  – a politikai helyzet súlyosbodásával párhuzamo-
san – több olyan is akadt, amely a „mit lehet” és „mit nem” kategóriáiba so-
rolható. Így történt ez például  Fábián Imre (1884–1968) volt sárszentlőrinci 
esperes-lelkész, ebben az időben már Tengelicen szolgáló nyugdíjas lelkész 
ügyében. A lelkész minden héten egyszer vetítést tarto  a bibliaórán. Ezek 
nagyon kedvelt alkalmak voltak, amelyeken nemcsak evangélikusok, de más 
vallásúak, sőt helyi vezető pártemberek gyermekei is megjelentek. Aztán egy 
nap „…az iskolaigazgató szóba hozta a dolgot. Mint mondo a, pártemberek őt 
szólíto ák meg, van-e ehhez jogom?”72 A lelkész azt gondolta, hogy az a baj, 
hogy más vallásúakat is odaengede  a vetítésre. Ordass válaszában közölte: 
„…az  Állami Egyházügyi Hivataltól nyert értesülések alapján a vetítés jelenleg 
belügyminiszteri engedélyhez van kötve.”73 Egy másik esetben elmaradt kong-
ruája felől érdeklődö   Ru kay-Miklián Géza gyóni lelkész. Ordass információt 
kért az ügyben, és a neki ado  választ  Benczúr László közölte a lelkésszel: „Az 
ügyben érdeklődtem  Grnák Károly miniszteri biztos úrnál, aki azt mondo a, 

 70 A mezőtúri evangélikus és református gyülekezetek árvaház-alapítási tervei. A levelezés 
időtartama 1958. március 31. – május 12. EOL DEEK II. 2. d. 125/1958. 
 71 Ordass Lajos válasza  Kun-Kaiser József tájékoztató levelére a mezőberényi gyülekezetben 
helyreállt rendről. 1958. március 19. EOL DEEK II. 2. d. 102/1958. 1. o. 
 72  Fábián Imre volt esperes-lelkész levele a bibliaórai fi lmvetítések ügyében Ordass Lajosnak. 
1958. március 12. EOL DEEK II. 2. d. 104/1958. 1. o. 
 73 Ordass Lajos válaszlevele  Fábián Imre tengelici esperes-lelkésznek a fi lmvetítések ügyében. 
1958. március 18. EOL DEEK II. 2. d. 104/1958. 1. o. 
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hogy felvilágosításért a Pest megyei ÁEH  előadóhoz kell fordulni. Közölte azt 
is, hogy a kongruamegvonás kapcsolatban állhat Nagytiszteletűséged rendőri 
felügyelet alá helyezésével. Felajánlo a, hogy ebben az ügyben kész Nagytisz-
teletűségeddel beszélni, amennyiben őt hivatalában megkeresné.”74 Hasonló 
levelet írt Ordassnak  Vértessy Rudolf bábonymegyeri lelkész. Ő közölte: a szülők 
kérik, hogy a püspök engedélyezze, hogy abban az esztendőben kivételesen 
pünkösdkor tartsák a konfi rmációt, mivel az eredeti időpont ütközö  volna a 
június 1-jén tarto  pedagógusnappal. A lelkész támoga a a kérést, mivel „az 
eddigi vasárnapi rendezvények esetén is több alkalommal nehézségbe ütközö  
az istentisztelet megtartása, főleg a szórványokban”.75 Ordass megbízásából a 
pozitív választ  Benczúr László adta meg.

A kérő- és köszönőlevelek körében két csoportot különböztethetünk meg: a 
lelkészek a gyülekezeteknek, illetve saját céljaikra kértek segélyeket. Az első 
kategóriába tartozó leveleket Ordass mind kénytelen volt elutasítani, méghozzá 
ke ős megfontolásból. Egyrészt az egyházkerület kasszájában ezekre a célokra 
nem állt rendelkezésre pénz. Másrészt az ekkoriban – több mint egy évi vá-
rakozás után – végre beérkező NDK-s segély elosztása ölö  sem rendelkeze  
döntési joggal. Ezt az adományt teljes mértékben  Mihályfi  és Vető  felügyelték. 
Ordass elutasító leveleit olvasva két dolgot állapíthatunk meg. Az egyik az, 
hogy szembesíte e az illető gyülekezeteket a pénzhiánnyal, amely – mint írta 
– a jövőt illetően permanens lesz. A másik dolog, amit a szívükre helyeze , az 
volt, hogy igyekezzenek ezekben a dolgokban minél előbb saját lábra állni. Két 
példa erre. A csővári és penci templomok renoválására segítséget kérő levélre a 
következőt írta a gyülekezetek lelkészének: „Egyházunk jelenlegi helyzetében 
nincsen lehetőség arra, hogy külöldi hi estvéreink anyagi segítséget küldjenek 
nekünk, nekünk pedig nincsen lehetőségünk külöldi segély elfogadására. Így 
tehát ilyen forrásból a két templom rendbehozásához nem tudok hozzájárulni. 
Más forrásunk evangélikus egyházunk pénztáraiban nincsen a segélyezésre. 
[…] Tudom, hogy meglehetősen könnyűnek hangzik az emberi szó, ha azt írom, 
hogy kíséreljék meg a gyülekezet teherbíró képességét igénybe venni ahhoz, 
hogy a legsürgősebb tennivalókat elvégezhessék, de csak ezt az emberi szót 
tudom most elmondani, megtoldva azzal az Istenhez irányíto  fohászkodá-
sommal, hogy Ő tanácsolja Nagytiszteletűségedet és az egész gyülekezetet, 
miképpen tudnának ebben a nehéz helyzetben megállni.”76 Hasonló levelet 
kapo   Pál Béla tápiószentmártoni lelkész és  Czerván Illés felügyelő is. Ennek a 

 74  Benczúr László püspöki titkár levele  Ru kay-Miklián Géza gyóni lelkésznek elmaradt kong-
ruája ügyében. 1958. április 23. EOL DEEK II. 2. d. 119/1958. 1. o. 
 75  Vértessy Rudolf bábonymegyeri lelkész kérelme a konfi rmáció pünkösdkor történő megtartása 
ügyében. EOL DEEK II. 2. d. 144/1958. 
 76 Ordass Lajos levele  Pohánka Ödön csővári lelkésznek. 1958. január 20. EOL DEEK I. 24. d. 
919/1957. 1. o.
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gyülekezetnek a vezetői becsatoltak egy 177 000 Ft-os költségvetést, és nagyobb 
összegű segélyt kértek. Ordass válasza: „Ha volna is külöldi segélyünk, ennek 
a nagyon tekintélyes összegnek csak egy töredékrészét lehetne segélyekből 
Tápiószentmártonnak nyújtani, a túlnyomóan nagyobb részéről magának az 
egyházközségnek kellene gondoskodnia. Ha az egyházszeretetnek ez a forrása 
valóban ölhasználható, akkor azt a tanácsot tudnám adni, hogy ha nem is 
tudják az egész templomrenováláshoz szükséges összeget a hívők adományából 
előteremteni, mégis a templomon végezzenek el annyi javítást, amennyire a 
hívek adakozásából összegyülekező összeg telik. Bizonyára nem ügg össze 
egészen szervesen minden elvégzendő munka, és így valamelyik részt önálló-
an el lehetne végezni kisebb összeg odafordításával is. Sajnálom, hogy ennél 
kielégítőbb választ küldeni nem áll módomban. Isten segítse az egyházközséget 
a lehető legjobb munka elvégzéséhez!”77

Ordassnak az a fi gyelmeztetése, hogy a gyülekezetek igyekezzenek józa-
nabbul tervezni, és nem pusztán külöldi segélyekre számítani, sok esetben 
süket ülekre talált. Akadtak egyházközségek, amelyek emia  sok nehézségbe 
lavírozták magukat. Így történt ez az orosháza-rákóczitelepi parókia ügyében 
is. A gyülekezet többször kapo  segélyt Ordasséktól. Egy 21 000 Ft-os össze-
get ráadásul nem arra használtak, amire kérték, viszont nem küldték vissza. 
Ezt követően ismét megjelentek, és 40 000 Ft-ot kértek. Ordass távollétében a 
püspökhelye estől ugyanezt kérelmezték. „Az egyházban ilyen módszerekkel 
nem élhetünk. Mert hová jutna egyházunk, ha a gyülekezetek sorban ilyen kész 
helyzetet teremtenének, és aztán előállnának a sürgető szóval: most pedig azon-
nal segítség kell⁉ ”78 A gyülekezet vezetői utólag azt állíto ák, hogy Ordass Lajos 
személyesen ígért nekik még a segélyen felül is anyagi támogatást, és ők csak 
ebben az ígéretben bízva mertek minden vállalkozásukba belefogni. Azonban 
ennek a vádnak az elhangzásakor Ordass már nem volt püspök, fi gyelmeztető 
levele viszont pontosan az ellenkezőjéről tanúskodik.

Egy esetben kivételt te  a Déli Egyházkerület püspöke, méghozzá Nagymá-
gocs parókiája és temploma ügyében.  Zoltai Gyula esperes azonnali segítség 
kérésére válaszul a gyülekezet kérvényét az egyetemes irodán keresztül továb-
bíto a, valamint engedélyt ado  arra, hogy az egyházkerület lelkészei egy-egy 
off ertóriummal segítsék a gyülekezetet.79

Másként állt a helyzet az egyházkerüle ől az egyházmegyéknek szóló segélyek-

 77 Ordass Lajos levele  Pál Béla lelkésznek és  Czerván Illés felügyelőnek a tápiószentmártoni 
gyülekezet temploma renoválásának tárgyában. EOL DEEK I. 24. d. 920/1957. 1. o.
 78 Ordass Lajos levele az orosháza-rákóczitelepi gyülekezet vezetőinek. 1958. március 12. EOL 
DEEK II. 2. d. 77/1958. 2. o.
 79 Ordass Lajos és  Zoltai Gyula levelezése a nagymágocsi templom és parókia ügyében. 1958. 
március 18. – április 1. EOL DEEK II. 2. d. 110/1958.

Ordass 11.indd   526Ordass 11.indd   526 2012.11.12.   12:07:452012.11.12.   12:07:45



527

A Déli Evangélikus Egyházkerület anyagai alapján

kel, illetve az ún. szórványgyülekezeti segéllyel. Ezeket természetesen kifi ze ék, 
a szórványgyülekezetek 1958 elején több mint tízezer forintot kaptak összesen.

A lelkészek személyes segélykérő levelei – egyetlen kivétellel – mind meg-
hallgatásra találtak. Természetesen i  sokkal kisebb összegekről volt szó, és a 
kérelmek indoklása mia  sem lehete  elutasító választ adni. Főként lelkészek 
beteg gyermekei gyógyí atása mia i anyagi ellehetetlenülés, de más – előre 
ki nem számítható – súlyos kiadások következményei mia i segélykérések 
hangzo ak el. Két köszönőlevélből megállapítható, hogy a lelkészek milyen 
nagyra értékelték a főpásztori segítséget. A kaposvári lelkész csípőfi camos 
kislánya ügyében – egy baráti jó tanácsnak engedve – kért segítséget. A segély 
megkapása után többek közö  a következőket írta: „Köszönöm nemcsak a nagy 
segítséget nyújtó adományösszeget, hanem köszönöm mindenekelő  Püspök Úr 
megértő és gondoskodó szeretetét. Szeretném Püspök Úr felém áradó szeretetét 
hálás és becsületes munkával és szolgála al meghálálni és erre és Püspök Úr 
életére, szolgálatára Urunk gazdag áldását kérve maradok Püspök Úr iránt igaz 
tisztele el:  Dubovay Géza lelkész.”80 A mezőtúri lelkipásztor,  Bártfay Lajos 
tüdőgyulladáson átese  kisfi a ingyenes mátraszentistváni üdültetését kérte 
a püspöktől. Az ő köszönőleveléből is idézünk: „Bőkezű támogatásával olyan 
súlyos problémát volt szíves megoldani, ami részünkről teljesen lehetetlen volt. 

 80  Dubovay Géza kaposvári lelkész köszönőlevele Ordass Lajosnak. 1958. április 29. EOL DEEK 
II. 2. d. 123/1958. 1. o.

1958. június 15., Pesterzsébet  – Ordass a gyülekezeti tagokkal, melle e  Bencze Imre
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Ez az eset újra hatalmasan bizonyíto a meg a mi Atyánknak, Jézus Krisztusnak 
gondviselő szeretetét. Így minden reménységünk megvan, hogy az áldo  mátrai 
levegő visszaadja fi am megviselt egészségét.”81

A fenti és hasonló kérésekre Ordass Lajos 300 forintos segélyeket utaltato  
ki.  Grnák Károly miniszteri biztos – aki a Déli Evangélikus Egyházkerület 
pénztárát is felügyelte – ezekre a segélyekre ellenvetés nélkül rábólinto . 
Ugyanezt te e az egyházkerüle ől az egyházmegyékhez küldö  segélyek ese-
tében is. Mindössze egyetlen esetben jelente  be vétót, így az összeg jóval 
később – Ordass akkor már nem volt püspök – érkeze  meg a segítségre szo-
rulóhoz.  Madarász István – Győrből egyházpolitikai okok mia  is az ország 
másik végébe áthelyeze  lelkész – Somogyvámosról fi liái gondozásához kért 
motorkerékpár-vásárlására segítséget. Ordass azonnal kiutalt 11 000 forint 
segélyt motorkerékpár vásárlásra.  Grnák Károly ezt vétózta meg. A lelkész vé-
gül 1959 januárjában juto  hozzá a segélyhez. A dolog mögö  azonban más is 
meghúzódo . Az történt ugyanis, hogy a békéscsabaiak a Nyugatról ajándékba 
kapo  egyik kombibusz fejében  Madarász Istvánnak ígérték a gyülekezet egyik 
motorkerékpárját. Közben azonban „ Grünvalszky főtitkár úr felrendelte a kocsit 
[a kombibuszt] s most az egyház németországi vendégeivel jár Balatonszárszóra. 
A kocsi nyáron is Pesten, illetve úton van.”82 A lelkész emia  sem juto  hozzá 
a motorkerékpárhoz. 

ÖKUMENÉ

Az állammal történő tárgyalások megszakadását követően Ordass hazai ökume-
nikus kapcsolatai is erősen beszűkültek. Ha az 1957-es helyze el mérjük össze, 
akkor azonnal szembetűnőek a különbségek mind Ordassnak, mind pedig az 
evangélikus egyháznak a hazai ökumenében betöltö  szerepét illetően.

Horváth  János ÁEH- elnök 1957. február 12-én Ordass-sal folytato  beszélge-
tése során még arra kérte a püspököt, hogy vállaljon egyfajta közvetítő szerepet 
mind a katolikus, mind pedig a református egyház és az államhatalom akkori 
kapcsolatának javítása dolgában.  Grősz József kalocsai érsek, illetve a bécsi 
apostoli nuncius nevét említe e, továbbá a reformátusoktól  Muraközy Gyuláét 
mint lehetséges tárgyalópartnerekét. Horváth  kifejte e azt is, hogy ők nem 
akarnak újabb kultúrharcot, de ha szükséges, belemennek. Ordass a naplójában 
a következőt írta Horváth  kívánságára reagálva: „Szeretném megkísérelni e 
szolgálat elvégzését, bár tudatában vagyok annak, hogy ez mennyire kényes 

 81 Bártfay Lajos köszönőlevele Ordass Lajosnak. 1958. május 17. EOL DEEK II. 2. d. 146/1958. 1. o.
 82  Madarász István házasságkötési, illetve motorkérelme. (Dátum nélküli feljegyzés egy kis 
cédulán.) EOL DEEK II. 2. d. 134/1958. 1. o. 
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öladat. Nem valami képzelődés él bennem a sikerre vonatkozólag, hanem 
világosan látom, hogy ha állam és katolikus egyház közö , vagy állam és 
református egyház közö  éles ellentét fejlődik ki, és harcra kerül a sor, akkor 
károsodik szegény evangélikus egyházunk is.”83

Kétségtelen tény, hogy akkoriban a másik két történelmi egyház és az ál-
lamhatalom közö  jelentősebb feszültségek voltak, mint az evangélikus egyház 
és az állam közö . A katolikusok 1957. január 23-án konferenciát tarto ak.84 
Tehát már a levert forradalom árnyékában – úgy döntö ek, hogy sérelmeiket 
írásba foglalják. A katolikus püspöki kar a megfontolásai során különbséget te  
a nemzethez és a kormányhoz való viszony közö . Előbbivel szolidáris kívánt 
lenni. Annál is inkább, mivel XII.  Pius a forradalmi események során, majd a 
forradalom leverését követően is többször megdicsérte a magyar népet. A püs-
pökök ezért azt határozták, hogy semmi olyasmit nem szabad tenni, amivel 
esetleg a pápa szavait dezavuálnák. A másik oldalon viszont kijelente ék, hogy a 
kormányhoz lehet sérelmekkel fordulni. Sőt az egyházi szolgálat érdekében meg 
is kell ezt tenni. A püspöki kar 1957. február 5-én levélben fordult  Kádár János 
miniszterelnökhöz sérelmeik orvoslását kérve.85 Ebben tisztázták, hogy végle-
ges megállapodást egyház és állam közö  csak az  Apostoli Szentszék köthet, a 
püspöki karnak viszont arra van illetékessége, hogy „sérelmeinket előterjesszük, 
amelyeknek orvoslása nagyban elősegítené az egyház és állam közö i viszony 
javulását”.86 Különösképpen súlyos helyzetbe került a székesfehérvári egyház-
megye, ahol 1957 tavaszán a papok még nem kapták meg januártól kezdődően 
a kongruát, és a márciusi kongrua kifi zetése sem volt biztos. Ennek oka: „…az 
ügyek még nem rendeződtek az egyházmegye és az állam közö .”87

Ez állt Ordass Lajos közvetítő szolgálatának há erében. Először   Szörényi 
Andor római katolikus teológiai tanárral tárgyalt 1957. február 14-én. Ordass 
elmondta Szörényinek, hogy Horváth  János milyen módon tájékozta a őt a 
katolikus egyház és az állam akkori viszonyáról. „ Szörényi felvilágosításai 
más fénybe állíto ák elő em a történteket. Megállapodtunk, hogy ő még ma 
Kalocsára megy, beszámol  Grősz József érseknek, és amennyiben szükségesnek 
látszik egy ke őnk közö i találkozás, akkor arra hétfőn kerülne sor.”88 Az is 
bizonyos, hogy  Grősz József kalocsai érsek, a katolikus püspöki kar vezetője 
1957. február 18-án találkozo  Ordass Lajossal, majd az ÁEH  elnökével. Ordass 
neki is elmondta, hogy mire kérte öl Horváth.  A találkozóról utólag így írt nap-
lójában: „Az az érzésem, hogy a beszélgetés jó volt és talán hozzájárult ahhoz, 

 83 ON 1957. február 12. 40. o. 
 84 B 2008, 811–828. o.
 85 K 2011, 414–415. o.
 86 Uo. 414. o.
 87 Uo. 418. o.
 88 ON 1957. február 14. 42. o.
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hogy elkerülhető legyen az egyház és állam közö i harc. A mi egyházunkra 
nézve is igen súlyos következményekkel járhatna egy ilyen harc kitörése.”89 1957. 
február 20-án Horváth  János, majd a következő napon   Szörényi Andor ado  
tájékoztatást a Horváth  és  Grősz közö i tárgyalásról. Ordasst ezt követően 
fejezte be a római katolikus egyház felé irányuló közvetítő szolgálatot.

Ami a reformátusokat ille e, Ordass 1957. február 19-én találkozo   Muraközy 
Gyulával, és vele a református egyház helyzetéről beszélgete . Ezt követően i  
is befejeződö  a közvetítő szolgálat. Horváth  még a holland  Visser ’t Hoo tal és 
az amerikai Blake Eugene  Carsonnal történt prágai tanácskozásáról is beszámolt 
Ordassnak.90 E találkozót követően jelent meg az ÁEH és  a hivatalt kiszolgáló 
egyházi személyek frazeológiájában a galyatetői tanácskozásnak és az azt követő 
időszak külöldről irányíto  ellenforradalmi megmozdulásainak emlegetése. 
Ordass  Muraközyvel folytato  beszélgetése után a további tárgyalások i  is a 
két fél közö  folytak tovább.

A fenti időszak eseményeinek és Ordass úgyneveze  közvetítő szolgálatá-
nak felvázolására azért volt szükség, hogy világossá váljék az, hogy az 1957-es 
időszakban az egyházi vezető pozitív példájaként emlegete  Ordass a második 
eltávolítását megelőző hónapokban mennyire magára maradt az ökumené 
terén. Miközben az egykor általa segíte eknek végre sikerült egyfajta „modus 
vivendit” kialakítani, aközben Ordass éllovasból buko  tanulóvá lépe  elő.

A meglévő anyagok alapján a következőket mondhatjuk az utolsó hónapok 
ökumenikus kapcsolatairól. A katolikusokkal mindössze annyi kapcsolat ma-
radt, hogy  Hamvas Endre szeged–csanádi püspök és az evangélikus sajtóosz-
tály közö  egymás kiadványainak cseréje folyt. Elsősorban hi ankönyveiket 
muta ák be egymásnak.

Többet lehet mondani a reformátusokkal való kapcsolatról. Pozitívumként 
mindenképpen meg kell jegyezni, hogy a szórványankétot követően az is tisz-
tázódo , hogy azokon a helyeken, ahol evangélikus és református hívek szór-
ványban élnek, a testvéri kapcsolat fenntartása melle  fontos az evangélikus 
öntudat erősítése. „Mindez nem érinti a reformátusokkal való testvéri kap-
csolatunkat, sőt így tesszük az együ működésünket az uniós jellegű helye  
ökumenikus jellegűvé.”91 Azt, hogy Ordass passzivitása következtében bizonyos 
református körök is eltávolodtak tőle, az is mutatja, hogy az 1957 januárjában 
tarto  ökumenikus imahéten a püspök már nem kapo  szerepet. Evangélikusok, 
reformátusok és baptisták ve ek részt az 1958. január 19. és 26. közö i alkal-
mon. Evangélikus részről  Scholz László,  Keken András és  Koren Emil kapo  
lehetőséget a szolgálatra.

 89 ON 1957. február 18. 46–47. o.
 90 P 1992, 229. o., ill. 79. jegyz.
 91  Veöreös Imre egyetemes főtitkár összefoglalása a szórványankétról. 1957. november 27. IV. 
fejezet. 28. o. EOL DEEK I. 24. d. 840/1957. 5. o. 
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Lassan teljesen beszűkültek Ordassnak a  MEÖT-tel való kapcsolatai is. 
A  MEÖT VB tagjaként többször kapo  meghívást különféle ülésekre. Válasz-
leveleiben távolmaradásának indoklása a következőképpen hangzo : „Akadá-
lyoztatás mia  részt venni nem tudok.” Ezt a formulát egyszer vagy kétszer 
ismételte meg ugyanazon szerv meghívására, majd azt követően nem válaszolt 
többé. Ugyanilyen válaszokat írt az általa nagyon szerete   Magyar Bibliata-
nács elnökségének is. Érdekes módon egyetlen kivételt te . Nevezetesen az őt 
Debrecenbe –  Péter János utódának,  Bartha Tibornak (1912–1995) a beiktatására 
– invitáló meghívóra ado  válaszával. „Az ünnepségen részt venni nem tudok, 
azért ez úton ajánlom Isten kegyelmébe az egész egyházkerületet, a püspök úr 
szolgálatára pedig Isten áldását kérem.”92 

A Déli Evangélikus Egyházkerület levéltárában található  Bereczky-féle 1957-
es püspöki jelentés, továbbá a négy református püspök 1958. március 19-ei 
közös körlevele április 4-e és nagypéntek egybeeséséről és az ezzel kapcsolatos 
teendőkről azt mutatják, hogy a református egyház bizonyos körei ekkor már 
Ordass tanítómestereivé kívántak előlépni.

Ordassal 1958 júniusának közepén szóban közölték egyházi oldalról, hogy 
a továbbiakban nem tartanak igényt a szolgálatára. Az ÁEH  ezt követően úgy 
gondolta, hogy neki már Ordass személyével és szolgálatával kapcsolatban 
semmiféle teendője nem lesz. A maguk részéről a továbbiakban ehhez tarto ák 
is magukat. 1963-ban – a nagy politikai amnesztiák idején – világosan meg is 
fogalmazták: „Az amnesztia […] Ordassra nem vonatkozik.”93 Az ÁEH- ban az 
Ordass után – a külöldi ügyekben esetleges reaktivizálása szándékával – ér-
deklődő külöldieknek még brutálisabban úgy fogalmaztak: „Ordass halo !” Ez 
a kijelentés óriási tévedésnek bizonyult. Ordass ugyanis a második eltávolítását 
követő – ezú al haláláig tartó – húsz évben „árnyékpüspökként” nagyon is 
eleven volt…

 92 Ordass Lajos üdvözlő levele a Tiszántúli Református Egyházkerület új püspökének,  Bartha 
Tibornak és az egyházkerületnek. 1958. március 19. EOL DEEK II. 2. d. 105/1958. 1. o.  
 93 P 1992, 286. o. A másik személy, akire nem vonatkozo , éppen a református  Pap László volt.

Ordass 11.indd   531Ordass 11.indd   531 2012.11.12.   12:07:472012.11.12.   12:07:47



 

Ordass 11.indd   532Ordass 11.indd   532 2012.11.12.   12:07:472012.11.12.   12:07:47



533

UTÓSZÓ

Az idő múlik, a kommunista korszaknak bealkonyult. Ordass Lajos magyar 
evangélikus hitvalló püspök egyre inkább történelmi szereplővé válik, nem 
személyes ismerős többé. Keresztyén tanúságtétele ennek ellenére hatással van 
mindazokra, akik saját egyháztörténelmi kutatásaik vagy Ordass önéletrajzi és 
más írásai során találkoznak vele. Nagy emberről van szó, aki egyéniségével a 
múltból is képes megragadni bennünket. Azonban fel kell tennünk a kérdéseket: 
Mit jelent számunkra ez az ember? Mit kezdjünk tanúságtételével?

Ezekre a kérdésekre válaszolni csak akkor lehet, ha Ordass magatartását 
helyesen értelmezzük. Ez pedig nem mindig könnyű. Bár önéletrajza alapján 
sokat tudunk Ordassról, ebben azonban a püspök sokkal inkább csak elmondja 
a történteket, de nem enged bepillantást magatartása átfogó teológiai magya-
rázatába. A történetkutató érezheti belső meggyőződését, de annak tartalmán 
mégis el kell gondolkodnia. A Magyarországi Evangélikus Egyház II. világhá-
ború utáni történetéről szóló doktori disszertációmban, illetve az ebből készült 
tanulmányomban és könyvemben is azt írtam, hogy Ordass irányelve nem egy 
átfogó teológiai elméletből fakadt. Sokkal inkább abból az egyszerű meggyőződésé-
ből, hogy egy papnak meg kell állnia a helyét. Képzeljünk el egy háborús helyzetet, 
ahol a front egy olyan faluhoz közeledik, ahol lelkész szolgál a gyülekezetben. 
Menekülnek a falu lakói, és a kérdés az, hogy szabad-e a lelkésznek elhagynia 
gyülekezetét. Bár nem tudok arról, hogy Ordass valaha is állást foglalt volna 
ilyen kérdésben, azonban a lelkem mélyen sejtem, hogy a kérdésre mit válaszolt 
volna. Azt mondta volna, hogy leányai és felesége nyugodtan elmehetnek, 
azonban neki, a papnak hivatalából fakadó köteleze sége, hogy gyülekezetével 
maradjon: neki nem szabad elmenekülnie.

Ha egy papnak meg kell állnia a helyét, akkor egy püspöknek még inkább. 
Ez a meggyőződés vezérelte Ordasst akkor, amikor 1949-ben a szegedi Csil-
lag börtönben  Túróczy Zoltán püspök kérését megtagadva visszautasíto a, 
hogy lemondjon püspöki hivataláról. Ugyanez a meggyőződés húzódik meg 
Ordassnak az iskolák államosításával kapcsolatos állásfoglalása mögö  is. Mivel 
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az iskolák az egyházhoz tartoztak, és azok államosítása egyfelől igazságtalan, 
másfelől pedig az egyház érdekei ellen való volt, Ordass álláspontja szerint az 
ehhez való hozzájárulás összeegyeztethetetlen le  volna püspöki hivatalából 
fakadó köteleze ségével. Ebben a püspöki hivatalhoz kötődő tántoríthatatlan 
elköteleze ségben találjuk meg Ordass egyéniségének forrását, amely nem más, 
mint az ő mélységes hűsége. 

A hűség természete olyan, hogy csak feszült helyzetben nyilvánul meg, amikor 
kísértésnek van kitéve az ember. Amíg rendben mennek a dolgok, addig termé-
szetes, hogy az ember megállja a helyét. Amikor a dolgok rosszra fordulnak, és 
az ember nehézségekkel küzd, akkor derül ki, hogy kitart-e, hűséges marad-e. 
Példaként gondolhatunk a bibliai Ruthra, aki akkor is hűséges maradt anyó-
sához, amikor reménytelen jövő tárult elé. Ha Ruth férje nem halt volna meg, 
akkor nem le  volna miért megmaradnia az anyósa melle . Az, hogy melle e 
maradt, nem a hűség példája le  volna. Tehát a hűséges ember a saját érdeke 
ellen cselekszik, amikor nehézségek közö  is kitart, amikor inkább öláldozza magát 
ahelye , hogy a könnyebb úton járna.

A kommunizmus természetéből fakadt, hogy az embertől kisebb-nagyobb 
hűtlenségeket és árulásokat követelt. Maga az egész rendszer kellemetlen meg-
alkuvásokra épült, amelyek a rendszer fenntartását célozták. Minden politikai 
rendszernek – még a zsarnokságnak is – szüksége van arra, hogy egy bizo-
nyos fokig megszerezze a nép beleegyezését. Azonban az erőszak önmagában 
ehhez nem elég, más módszereket is ki kell fejlesztenie. A kommunisták azzal 
kényszeríte ék ki az emberek beleegyezését, hogy őket olyan kompromi áló 
helyzetekbe keverték, amelyekben nem lehete  jól dönteni. A megélhetés lehető-
sége kellemetlen döntésekhez volt kötve, és előbb-utóbb majdnem mindenkinek 
kisebb-nagyobb mértékben meg kelle  alkudni a rendszerrel, ha túl akart élni a 
szocializmusban. A kompromi ált emberek pedig bizalmatlanok egymás iránt, 
csak a hasonló helyzetűekkel képesek összefogni, nincs lehetőségük ellenállni, 
végül nem marad más, mint beleegyezni. Ez a rendszer ezért tudo  erőszak 
nélkül is fennmaradni.

Ordass hűségét abban látjuk, hogy nem volt hajlandó engedni a püspöki hivata-
lából származó köteleze ségeiből, még akkor sem, ha azzal saját megélhetésének 
lehetőségeit korlátozta. Mikor Ordass hűségét látjuk, akkor az a nagy hite is elénk 
tárul, amelytől indí atva minden olyan megfontolást félrete , amely a köteleze sége 
ellen szólt, bármilyen rosszat is jelente  döntésének következménye. Ordasst nem 
lehete  megzsarolni, csak a szenvedését fokozni. A hűséghez szükséges erő hitből 
táplálkozik, mert nehéz időkben kitartani csak akkor van értelme, ha az ember 
bízik az isteni gondviselésben, amely a végén majd igazolja és megjutalmazza 
hűséges szolgáját. Ordass Lajos nemcsak a hűség nagy példája tehát, hanem ugyan-
akkor a keresztyén hit nagyszerű példája is. Ezen a há éren érthető az, hogy az 
emberek még ma is érzik Ordass tanúságtételének hatását, és csodálják őt érte.
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A történelem folyamán azonban sok hitvalló volt. A kérdés számunkra inkább 
az, hogy Ordass a keresztyén hit egyik olyan nagy megtestesítője-e, aki mint példa 
csupán az egyes embernek szóló üzenetet hordoz, vagy pedig Ordass tanúságtételében 
az egyháznak szóló üzenet is rejtőzik. Szerintem az ő esetében az egyháznak is 
szóló üzenetről van szó, de aki kimondja ezt, annak fel kell ismernie, hogy a 
közösségnek szóló lecke az egyéni tanúbizonyság mélyén rejtőzik.

Érdekes dolog az, hogy Ordasst a püspöki szolgálata iránti hűsége oda veze e, 
hogy le kelle  mondania az egyház jövője iránt érze  felelősségről. Sokan voltak, 
akik a rendszerrel való kompromisszumukat utólag úgy magyarázták, hogy 
arra azért volt szükség, hogy megmaradjon az egyház, más szóval a „menteni, 
amit menthető” elvére hivatkoztak. Bár erre az elvre őszintén is, és ürügyként 
is lehet hivatkozni, mindenesetre ebben a megalkuvás valamilyen mértékben 
hűtlenséggel keverede . Ordass tanúbizonyságának az üzenete az, hogy azokat 
a kellemetlen kompromisszumokat nem lehet az egyház zászlójára feltűzni, 
mert az emberek nem felelősek az egyház megmaradásáért. Az egyház nem 
emberekre épül, hanem Krisztusra, aki azt ígérte tanítványainak: „…én veletek 
vagyok minden napon a világ végezetéig.” Az ember csak akkor hiszi, hogy emberek 
te eitől ügg az egyház, ha nem bízik teljesen Krisztus szavában, ha nem bízik 
Isten gondviselésében, ha nem tökéletes a hite. Ordass hitvallása fényében tudjuk, 
hogy a hűséges ember nem saját magára bízza az egyház jövőjét, hanem az Isten 
kezébe adja.

Ordass hitvallásának az egyházhoz szóló üzenete tehát az, hogy az egyház tagjai 
nem felelősek az egyház jövőjéért. Ebből nem következik az, hogy felelőtlenek 
lehetnek, hanem az, hogy más a felelősségük, mint korábban gondoltuk. Mivel 
az egyház tagjai Krisztus testéhez tartoznak, az a feladatuk, hogy hűségesek 
maradjanak a Főhöz, és nem az, hogy biztosítsák testének további létét, más 
szóval nem az egyház létéért felelősek, hanem azért, hogy az evangéliumot 
szolgálják. Krisztus testének a tagjai akkor szolgálják Urukat és akkor hűségesek 
hozzá, amikor tanúskodnak cselekedeteiről, a keresztyén igazságról. Így válik a 
öldi egyház a társadalom élesztőjévé. Sőt a hűséges magatartás – mivel hitből 
ered – pusztán az ebből fakadó ereje révén biztosítja az egyház létét.

Ordass tanúbizonyságának üzenete valóban különleges, és bizonyos fokig – a 
történelmi katolikus és református egyházak útjához képest – ellenkező irányba 
mutat. Mind a két egyháznak nagy politikai hagyománya van, amely ütközik 
Ordass tanúbizonyságának leckéjével. Mivel nem felelősek az egyház tagjai az 
egyház létéért, nem a politikán keresztül kell, hogy keressék az egyház helyét a 
társadalomban. A politika ugyanis mindig arról szól, hogy hogyan lehet az ér-
dekünket érvényesíteni és a befolyásunkat növelni. Azonban az ilyen társadalmi 
befolyás nem lehet az egyház célja, csak következménye lehet annak, hogy az 
egyház a valódi célját keresi. Ez a cél pedig az, hogy szolgálja az evangéliumot, 
és tanúskodjon a keresztyén igazságról. A hűséges egyház olyan példát nyújt 

Ordass_X1_Utoszo.indd   535Ordass_X1_Utoszo.indd   535 2012.11.10.   15:55:562012.11.10.   15:55:56



536

 U

a mindenkori társadalom számára, amelynek Ordasshoz hasonlóan saját ereje 
van, és ez vonja magához az embereket. Ezzel ellentétben a politizáló egyház 
politikai tényezővé válik, az ilyen egyház hatása változó politikai erejétől ügg. 
Az ilyen egyház a maga legrosszabb formájában világi érdekekkel fedi el az 
egyház valódi üzenetét, és elidegeníti az embereket.

Azonban Ordass hitvallása a remény jele is a kommunizmus maradványain 
épülő mai magyar társadalomban helyét kereső Magyarországi Evangélikus 
Egyház számára. Ilyen nagy ember csak Isten kegyelméből létezhete , és az, hogy 
ez az ember a Magyarországi Evangélikus Egyházból származo , azt bizonyítja, 
hogy Isten kegyelme ebben az egyházban is él. Ahol pedig él az Isten kegyelme, 
o  nem kell aggódni a pozíció vagy a jövő mia .

A jövő már elkezdődö , és az evangélikus egyháznak az a dolga, hogy ezt a 
jövőt megvalósítsa.

2011. pünkösdjén
Helmut David Baer

Texas Lutheran University Seguin
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– National Lutheran Council
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MOL = Magyar Országos Levéltár 

Ordass_X2_Fuggelek.indd   539Ordass_X2_Fuggelek.indd   539 2012.11.10.   15:56:562012.11.10.   15:56:56



540

F

MOL ÁEH = Magyar Országos Levéltár – Állami Egyházügyi Hivatal 
PEEDEL = Pesti Evangélikus Egyház Deák Téri Egyházközség Levéltára
PSZL = Politikatörténeti és Szakszervezeti Levéltár
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