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1897.aug.26-án születtem Felsőőr öt t/Vas megye/, ahol é- 
des apám községi jegyző^volt. Jóllehet értelmi nevelésünket 
főleg az édes apa irányította, mégis a család vezetőegyéni
ségét testvéreimmel együtt édes anj/aíttban láttuk és éreztük.
E saiátszerű gyermeki viszonyulás édes anyámnak 1917-ben be
következett halála után is megmaradt. ízlés, szemléleti pin
ka, ̂ imeretgazdagodás utáni vágy és célkitűzések lettek apai, 
az érzelmi és akarati világ fejlesztése s építése pedig anyai 
örökségeim. Hogy életemben" ez utóbbiak erősebben ¡futottak' és 
jutnak kifejezésre, azt az erősebb anyai egyéniség hatására 
vezethetem vissza. Apámtól a rendet, gondolkodást"s a részle
tekbe menő elmélyedést tanultam; anyámtól pedig imádkozni, 
tűrni, küzdeni, örülni és szenvedni.

Amikor atyám 1904-ben bevezetett a felsőőri evang.elemi 
népiskolába, hamarosan át kellett élnem az iskolai életnek a 
szülői ház világával való apróbb konfliktusait,^ amelyekben 
önkénytelenül is az anyai adottságok támogatását kerestem. A 
csak magyarul beszélő és^értő elemistának legnagyobb lelki 
és értelmi nehézsége a német nyelvű vallásoktatás miatt volt.
S mivel e tekintetben az#iskola nemcsak a nyelvi, de a^tárgyi 
magyarázgatásra sem fordíthatott időt, a tárgy elsajátítása 
céljából azt kellett elfogadnom, amit otthon az anyai szív a 
maga teljességéből nyújthatott. Azért emelem ki éppen az anyai 
szivet mert r.kath. édes apám evargélikus gyermekeinek val
lás-erkölcsi nevelését tel lesen evangélikus anyámnak engedte 
át, aki minden reggeli áhitat után elmondta, hogy Istenbe ve
tett hittel és erős akarattal a legnehezebb feladatokat is meg 
lehet oldani.

Középiskolai tanulmányaimat 1908-ban kezdettem meg a fel
sőlövői evang. főgimnáziumban s tanulmányi eredményeim teljesen

elbizakodottá ne tegyen, édes anyám minden jeles bizonyitványo-
mát azzal a megjegyzéssel vette tudomásul, hogy "mindez nem 'ér
dem, hanem kötelesség." Ez a rigorózus szülői elismerés szá
momra akkor lett még jelentősebb, amikor egyfelől konfirmáló 
lplkészenj: néhai SIETTNERJIXIILA, felsővasi főesneres, másfelől 
NEMETH_SAMUEL igazgatóm,^-ki jelenleg is igazgatóm s tanártár
sam, -"személyi hatasa alá kerültem, otettner gyula vallásórái
ból minden diáknak magával kellett vinnie a felelősséggel való 
kötelesség tudatát. Neme/th Sámuelre pedig mindnyájan ügy te
kintettünk, mint a buzgó kötelességteljesités élő példájára. E 
két áldott léleknek köszönhetem, hogy á tanulást nemcsak elmé
leti munkának, de jellemformáló erőnek is ítéltem.

Középiskolai tanulmányaimat nem tudtam zavartalanul befe
jezni. Utolsó esztendőmet 1915-ben elvette a világháború, úgy 
hogy érettségi vizsgámat már mint katona voltam kénytelen egy 
miniszteri rendelkezés alapján megtartott néhány hetes érett
ségi tanfolyam után Felsőlövőn letenni. A volt cs.és kir.83. 
gyalogezredben az orosz hadszíntéren, majd a 106.közös gy.e.- 
ben és végül a volt 33.rohamzászlóa3}jnál az olasz harctérén 
nyert különös beosztásom teljesen lehetetlenné tette számomra, 
hogy a világháború idején, 30 hónapi tűzvonali szolgálat iéo j6naia.it 
tanulmányokat végezzek. A világháború nem múlt el felettem ve
szedelmek, bajok és szenvedések nélkül. Két Ízben sebesültem meg, 
egy^szer voltam tífuszban, a háború végén pedig gránátrobbanástői 
kapott idegsokkban szenvedtem, amit csak fokozott anyámnak ekkor 
bekövetkezett halála. Az ellenség előtt tanúsított magatartásom
ért hét érdemreridái kitüntetésben és egy írásbeli elismerésben 
részesültem, a forradalmi időkben teljesített szolgálata/imért 
oedig nemzeti kormányunk dicsérő oklevéllel tüntetett ki. E há
borús és forradalmi szolgálatok elismeréseképpen végül Magyar- 
ország Főméltóságú Kormányzója 1927-ben vitézzé avatott.

Ekkor azonban életem egyik sorsfordulata már mögöttem volt.



U.i. 1919-ben a soproni ev.theol.akadémia hallgatója lettem; 
de itt csak az eléd két félévemet zárhattam le áffóalyszerűen.
Az anyátlanság, apám második házassága, szülőföldem elvesztése, 
a harctéren szerzett idegbajom kiúiulása és a teljes elhagya- 
.tottság tudata annyira megrendített reménységeimben, hogy 1919 
őszén félbeszakítottam teológiai tanulmányaimat. Csak 192l-bpn 
tértem vissza újból a teöLógia falai közé.'A közbeeső éveket az 
államrendő^rség szolgálatában töltöttem, hogy mindennapi kenye
remet valamiképpen biztosíthassam. A visszatérésre azonban nem 
a kenyérkereseti érdek, hanem a minden eddigi bizonyosságában 
csalódott és az igazi bizonyosságot kereső lélek indított. S ta
lán éppen ez a bizonyosság-keresés lett egyik oka annak, hogy 
folytatólagos teológiai tanulmányaim során főleg a rendszeres 
teológiában igyekeztem tájékozódni. Másfelől azonban,egyre job
ban éreztem éopen e tárgy'előadó jának: D.Dr.PROHLE KAR'ÓLY-nak 
személyi hatását is, akiben nemcsak a tiszteletreméltó tudóst 
és professzort, de a^szeretetre és hálára kötelező jóltevőt is 
megismertem, aki nehéz sorsomban bölcs tanácsaival sokszor tá
mogatott. E személyi hatás első gyümölcséül tekintem azon tu
dományos elhatározásomat, amelynek eredményeképpen először ta
nulmányoztam át ISMSLSz nek C e n t r a l f  r a g é n  d é r  
D o g m a t i k ~ c .  s akkoriban teológus társaim között sokat 
emlegetett munkáját. Emlékezetem szerint voltaképpen ezzel indult 
meg autodidaktikus tudományos munkám, amely 1923 évi jul.l-én 
történt lelkésszé avat tatásom után Isten kegyelméből még ma is 
folyik.

1925.julius hó 20-án a csöngei/Vas m./ ev.gyülekezet^ meg
választott ’ lelkipászorává s itt töltött lelkészi éveim alatt ter
mészetszerűleg többet voltam utalva a gyakorlati orientációra,

PROGRAMM/á L É L K l M s g T O R , a _  
és a VIRÁGOSÉÉRT.Á Reiinük megy 
mi cikkéTm7”mégémlékezéseim, prédikációim, vázlatos belmíssziói 
munkaanyag-részek,  ̂irodalmi ismertetéseim és elbeszéléseim mellett 
1927 évi február hó 5-én a soproni ev.liceum vallás tanári állásánál

i m á I -szrnfén~a”gyaRörrafr~vairasőssag~Eővéfélményeinek igyekez
tem megfelelni.

Behatóbb tudományos munkásságom illetve tanulmányaim volta
képpen soproni vallástanárságomtól számíthatók Ez időtől fogva 
a családalapítás és a tanári hivatás yyond jai mellett Isten, ke
gyelméből bepillantást nyerhettem az újabb kori protestáns teo
lógia tanfejíőéésének főbb fázisaiba, ahol is SOHLEIERMAOHER hí-
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át7~üe e tudományos, törekvéseim határozott irányt akkor nyertek, 
mikor D.Dr^PROHLE KÁROLY egyetemi processzor úr 1930. novemberé
ben adőtt“szíves~tánácsara es útbaigazítására a mellékelt doktori 
értekezés tárgyával szerves kapcsolatban a hitvallásos teológia 
munkája felé fordult figyelmem.8 mivel meggyőződésem szerint'sze
mélyes hitéletem belső tapasztalásai hitvallási irataink tanulmá
nyozása közben ezen iratok tartalmával megegyeztek, belső indítás
ból fordultam az ERLANGENI ISKOLA felé, melynek éppen ez volt e- 
gyik nagyszerű ̂ föIIsmöféseriHQPMANN, ÍMffi, SEEB|k G_REIMOLL és 
IHMELS rendszerének beható vizsgálatát ̂ érre a motívumra vezethetem 
vissza. Amennyire körülményeim engedték, figyelemmel igyekeztem 
lenni azon egyéb újabb kori teohótörténeii mozzanatokra ’is. ame
lyek tanulmányi munkám körét helyenként és időnként érintették.
Itt kell kiemelnem HEIM.KAROLY, ELERTJERNER, GIRGENSOHN és AULÉN 
munkáinak hatását, valamint á ma annyira divatossá lett MBlH-fele 
dialektikus teológia megismerését is’.

Tudom, hogy az itt vázolt teol.törekvés és munka még a theo- 
logia viatorum vonatkozásában is csak egy kicsi út-darab, de arról 
is meg vqgyok győződve,^ hogy Isten kegyelme e rövid utat meghossza- 
bíthat ja es az ő igazsága felől való bizonyosságot kereső vandor- 
útas teológustól nem vonja meg a theologia' perfectorum elkövetke
zendő "színről-színre látását” sem.

Vitéz MAGASSI SÁNDOR.


