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ötven év távlatából.
Az Űr 1891. esztendejének június havában Sárkány
Sámuel bányakerületi püspök Bachát Dániel budapesti
esperes és Haendel Vilmos kishonti esperes segédletével a
budapesti Deák-téri templomban az egyház ősi szokása szerint négy társammal együtt a lelkészi szolgálatra ünnepélyesen felavatott és kibocsátott. Mivel már 1885. szeptembere óta be voltam sorozva a Mollinárv-bakák ezredébe önkéntesnek, hogy katonai szolgálattal ne zavarjanak, szülővárosom lelkészétől, Török József pestmegyei főesperestől
segédlelkészi meghívó-levelet kaptam. Szeptemberben azonban már a lipcsei, m a j d 1892. tavaszán a baseli egyetemre
mentem, ahol is az előző 1890—91. tanévben a jénai egyetemen megkezdett történelmi és bölcsészeti tanulmányaimat folytattam. 1892. szeptemberétől 1893. júniusáig a
besztercebányai evangélikus gimnáziumban helyettes tanár
voltam s egyúttal Mockovcsák János zólyomi főesperes
mellett segédlelkészi szolgálatokat is végeztem. 1893. július
havában a tápiószentmártoni egyházközség rendes lelkészi
állásába iktattak be s így ebben a most folyó esztendőben
töltöttem be rendes lelkészi szolgálatom ötvenedik esztendejét. Hogv közben 12 esztendőn át a pozsonyi theológiai
akadémia tanára voltam, ez nem törte meg állandó lelkészi munkálkodásom folyamatosságát, mert Pozsonyban is
Tresztyénszky Ferenc esperes és a gyakorlati theológia tanára mellett igen gyakran hirdettem az Isten igéjét. Sőt az
utolsó hat éven át minden vasárnap délül án magyarul pré1*
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dikáltam a kistemplomban, hogy az Isten igéje Pozsonyban
necsak német és tót nyelven, hanem magyarul is hirdettessék. Ha most, ötven esztendő múltán a befutott életpályára visszatekintek, talán nem lesz érdektelen, ha megfigyeléseimből egyet-mást vázlatosan feljegyzek.
Régente több volt a theológusok között a történeti hagyományos név, mint ma és így anás volt hajdan a theológusok közszelleme is, mint amilyen nia. A légi papi családok
gyermekei atyafiakként találkoztak a theológián és az atyafiságos együvétartozás lelkét a többiekbe is átplántálták.
Ezért a theológusok nem annyira pajtásokként vagy
kollega urakként, hanem testvérekként éltek együtt a
theológián is. Akkor még nem voltak internátusok és ia
theológusok szanaszét laktak a város polgárainál, mégpedig
nem is a vagyonosoknál, hanem a diáktartásra szoruló
szegény özvegyeknél vagy iparoscsaládoknál, de azért a
családias szellem és a testvéri összetartás nagyobb volt közöttük, mint amilyen ma.
Hajdanában legtöbb esetben a családi kör által beoltott és örökségül adott komoly vallásosság s a nyugodt
és istenes élet megszokása és vágya vitte az ifjakat a lelkészi pályára. Engem is ez az interna vocatio vezetett a
papi hivatás vállalására. És nem egy társammal találkoztam ott, akiben hasonló gondolkodás élt. Nem mondom,
hogy minden theológusban megvolt a választott életpályára
való lelki arravalóság vagy belső kényszerrítés, azt sem
állítom, hogy régente is nem akadtak a theológusok között
léha gondolkodásúak, de azt állítom, hogy a theológiai intézetekben általában véve egyházias szellem uralkodott. Azt
sem mondhatom, hogy a theológián megtaláltuk volna
mindazt, amit kerestünk, vagy amire vágyakoztunk és bizony sokszor feltámadt bennünk a csalódottság érzése és
nyugtalanított a kételkedés lelke, de az Isten igéje mindig
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helyrebillentett. Az igét pedig és annak szeretetét a szülői
házban szoktuk meg. Nálunk például egyetlen vasárnap
sem múlt el anélkül, hogy templomba ne mentünk volna, az
ebédtől sem keltünk fel soha a nélkül, hogv hálaadó énekel
ne énekeltünk volna és a szentírásból egy szakasz felolvasásával a lelkünknek egész napra irányt ne adtunk volna.
Sajnálatos, hogy a mai ifjúság az otthonából ilyen lelki
vagyont nem igen visz a theológiára. Ami kegyesség benne
mutatkozik, az nem annyira családi örökség, mint inkább
egyéni szerzemény.
A theológusok természetesen a középiskolából kerülnek
ki. A középiskola azonban ma nem az, atmi ötven évvel
ezelőtt volt. Ma a tanítás csaknem kizárólag tanítás és nem
nevelés. A tanítás anyaga is sokkal aprólékosabb és szétágazóbb. mint amilyen a mi ifjúságunk idejében volt. Régi
evangélikus iskoláink nagyobb részének, mint például az
engem tanító szarvasi iskolának iis a tanárai jórészben, sőt
nagyobbrészben theológiát végzett emberek voltak. Az ilyen
intézeteknek természetesen egészen más volt a közszelleime,
mint ahol a tanárok közönyösek, sőt esetleg vallástalanok,
vegyes házasságban élnek és az egyháziasság egyáltalán
idegen tőlük. Ma a középiskolák ifjúsága, ha egyáltalán
kap, csakis a vallástanártól kaphat némi valláserkölcsi hatást, de az iskolapolitika hivatalos gondolkodására elég jellemző az a tény. hogy az állami elgondolás szerint egy
középiskolának igazgatója vallástanár soha sem lehet.
Ötven évvel ezelőtt a theológiai ifjúság nagyobb része
a lelkészi és az iparos osztáJyból került ki, bár mindenféle
társadalmi osztály képviselve volt a theológián. A gyáripar
elhatalmasodása előtt országunkban a kisiparos boldog és
elégedett életet élt, volt keresete, tisztessége, s munkája mellett ráért olvasni és elmélkedni is. Az iparos osztálynak az
intelligenciával való gyakori érintkezése is arra indította az

6
iparosokat, hogy családjuk tagjait a társadalomban igyekezzenek felfelé emelni. Ε törekvéshez megvolt az anyagi
lehetőségük is. Az iparos osztályból kikerült theológusok
otthonról már bizonyos intelligenciát vittek magukkal a
theológiára, de ami a legfontosabb, családjukban látták,
hogy a mindennapi kenyér csak verejtékező munka gyümölcse lehet és így komolyabban vették élethivatásukat.
Ma széltében panaszkodunk, hogy esetleg lelkészhiány
bajaival kell majd megküzdenünk. Régente ilyenről szó
sem lelhetett, mert az ifjúság mindig elegendő számban
igyekezett a lelkészi pályára. Ennek nem az volt a legfőbb
oka, hogy a tanulás csaknem ingyenes volt, hanem leginkább az, hogy a lelkészi pálya köztekintélyben állott és
anyagilag is biztos megélhetést nyújtott. A lelkész nemcsak
a faluban volt vezérember, hanem a városokban is szívesen
látták őt a közélet minden terén, mert életfelfogásának komolysága és hivatásának tisztessége mindenki előtt tisztelendővé tette személyét. Hogy ma a lelkészi pálya nem
olyan csábító, mint a világi pályák legtöbbje, annak egyik
oka az általános életfelfogás megváltozása, de oka az is,
hogy az egyházközségek sem anyagilag, sem erkölcsileg
nem dotálják lelkészeiket úgy, mint ahogy azt az apák
cselekedték. Evangélikus anyaszentegyházunk fennállása
óta soha sem gondolt vagyongyűjtésre és így anyagiakban
szegények maradtak lelkészei is. Az államtól kapott fizetéskiegészítés, családi és kórpótlék, az evangélikus lelkészeknek
sem a nyugodt életét, sem a külső tekintélyét nem biztosítja,
sőt az utóbbit inkább alászállítja. Az ifjúság is hamarabb
s jobban tud elhelyezkedni a társadalom többi munkaterein,
mint a lelkészi pályán. Ezért ma igazán hivatásérzet és komoly belső indítás kell ahhoz, hogy ebben az elanyagiasodott és látszatok után induló világban valaki a sok lemondásra kényszerítő lelkészi szolgálatot vállalja.
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Pedig a lelkészi pálya ma is ugyanolyan magasan áll
többiek felett, imint azelőtt. Mert nincs gyönyörűbb hivatás,
mint pásztorkodva az Úrhoz vezetni a széledezésre mindig
hajlamos báránykákat és az Isten akarata és szíve szerint
táplálni őket az örökélet eledelével és italával. Ε nemes
hivatás terén azonban az ötven év távlatából sok
változást látok. A pásztorkodás megnehezült. A hívek
régi nyugodt, otthonülő életmódját még faluhelyen is
az ideges nyugtalanság váltotta fel. A családi élet
ι»j formákat öltött. A patriarchális egyszerűséget másodrendű újságokból és mozikból kisugárzó életformák
váltották fel. A lelkészt nem néziik többé atyának,
hanem csak egyszerű látogatónak, aki sokszor igen
rossz időben kopogtat be. ötven évvel ezelőtt a lelkész még
a családok bizalmasa volt, ma már vannak családok, amelyek egyenesen elzárkóznak tőle. És ez a változás nem is az
átélt kommunizmus hatása, hanem a korszellem változásának keserű gyümölcse. Ma nehéz lelkipásztornak lenni,
tehát az egyház érdekében azzá kell lenni. A korszellem
is megváltozik időnként, de az ige és az azon épült egyház
és az egyházat építő szolgálat változatlan.
Az igehirdetés terén is nagy változások történtek ötven
év alatt. Régente az volt a lelkésznek, mint igehirdetőnek
legfőbb törekvése, hogy beszéde biblikus legyen és ezzel építsen és tanítson. Most a lelkészek nagyobb része inkább arra
törekszik, hogy beszéde változatos és tetszetős legyen. Azelőtt
az igehirdető semmi mást nem akart, csak tolmácsolni azt,
amit az Isten üzen. Most ellenben a legtöbb igehirdető arra
törekszik, hogy emberi tudásának és ismereteinek sokféleségével, stílusának ragyogásával és változatosságával gyönyörködtesse önmagát és az embereket. Ezt az ú j módszert Gergely Antal volt mezőtúri református lelkész vezette be és Prohászka Ottokár római katolikus püspök tette a vágyódások

8
tárgyává és a dicsőséges emelkedés eszközévé. Nem ők voltak abban hibásak, hogy utánzóik ízléstelenségekbe estek
vagy túlzásokba bonyolódtak, ö k csak a maguk különálló
értékes egyéniségét szólaltatták meg és juttatták érvényre az
újszerű igehirdetésben, amellyel szokatlanul nagy hatást értek el. Ugyancsak nagy változás állott be a iközlés módja tekintetében is. A rádió ú j korszakot teremtett az igehirdetésben. Mivel a rádiót minden keresztyén egyház bevezette, az
elől én sem zárkózhattam el. De nem kaptam rajta. Azt tartottam s ma is azt tartom, hogy a rádió (és itt nemcsak a magyar rádióról, hanem ,az egész intézményről szólok) megtehetné azt, hogy legalább az egyetlen vasárnap délelőttöt mindenütt az egész világon az istentiszteletek számára tartaná
fenn. Profanizálás az, hogy bárki átkapcsolhat a jazzről a
templomi igehirdetésre és megfordítva. A rádiónak nagy áldása, hogy tanyákra és kórházakba is eljuttatja az Isten
igéjét. Nagy előnye az is, hogy az egyes egyházak tanítását a
más egyházakhoz tartozókkal megismerteti és letördösi azoknak az ellentéteknek bántó éleit, amelyeket a hivatalos egyházak hivatalos szószólói és tényezői a közéletben olyan kínosan tudnak egymásnak szegezni. Viszont azonban a rádió a lelkészeket akaratlanul is osztályozza és alkalmat ád
a hívalkodásra is. Hiszem azonban, hogy a rádiós igehirdetés lassanként megkapja a maga ünnepélyes és hitvallásszerű formáját és komoly tartalmát, amiikor is az egyháziasságot és a vallás megbecsülését széles körökben biztos alapokon, biztos formákban építi fel.
ötven év alatt alkalmam volt megfigyelni, hogyan alakul át a lelkészi hivatal irodaszerűvé. A XIX. század bürokratizmusa nagy pusztítást végzett a lelkészi kar lelkületén, de tekintélyén is. Azelőtt is voltak hivatalos órákhoz
kötött papok, de a lelkész csaknem kivétel nélkül mindig
és mindenütt, a hivatalos órákon kívül is lelkésznek érezte
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és mutatta magát. Lassanként azonban odajutottunk, hogy
a hivatalos órák megtartását ugyan mindenki kötelességének tekinti, de nem ritkán hangzik el lelkészek ajikáról is
a lefokozó mondás: én csak a templomban és a hivatalos
órák alatt tartozom lelkész lenni, azontúl ember vagyok.
Örömmel állapíthatom azonban meg, hogy újabban az ébredés különböző mozgalmaival kapcsolatosan lelkészi karunk már ismét kezd igazi hivatásának felismerésére és gyakorlására eljutni, de azt is meg kell látnom, hogy e tekintetben még nagyon is a kezdet kezdetén vagyunk.
Az általános külső életviszonyok hatásának következménye, hogy a lelkész hivatalnok marad. Sok a levelezés,
sok az intézkedés, sok a statiszti'kázás, sok a formalitás az
egyházi élet minden terén. Sokkal több, mint ötven évvel
ezelőtt volt és még sokkal több, mint amennyit az egyház
evangéliumi szelleme kár nélkül elviselhetne, sőt még mint
amennyit a jó közigazgatás is megkívánna. Ma minden jelentéktelen dolgot nyilvántartunk, irányítunk és ezzel sokszor munkánkat korlátozzuk. Ez is egyik oka annak, hogy
még az esperesek is ritkán tudnak eligazodni a sokszor nem
is az egyházi hatóságok által követelt ügyek miként való
elintézésében. Viszont lelkészeink már annyira megszokták
a felettük vagy mellettük lévő hatóságok beleavatkozását,
hogy alig mernek valamihez hozzáfogni, vagy valamit végrehajtani, amíg arra utasítást nem kapnak. Mindez határozottan kárára és nem előnyére van az egyházi életnek.
De theológusaink képzése is más ma, mint volt azelőtt. ötven évvel ezelőtt még három theológiánk volt. Az
első világháború után bekövetkezett méltánytalan megcsonkíttatásunk azonban mind a három theológiát kizökkentette életének addigi menetéből. A soproni theológia megmaradt ugyan, de igen nehéz viszonyok között vergődött.
Az otthonukból kiüldözött pozsonyi és eperjesi theológia tö-
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redékeiből Budapesten állítottunk fel ideiglenes theológusképző intézetet, de pár évi fennállása után ez is megszűnt.
A pécsi egyetem keretében felállított, de természetellenesen
ma is Sopronban működő theológiai fakultásunk m á r nem
tudja megőrizni a régi patriarchális szellemet, mert hiszen
egyetemi polgárokkal foglalkozik ée nehezen tudja összeegyeztetni az egyetemi fakultás szellemét a szerényebb evangélikus theológiai intézet szellemével. Itt már internátusunk
is van, de még ma sem tudjuk, hogy ehben megtaláljáik-e,
és ha megtalálták, meg tudják-e tartani a theológusok lelki
nevelésének azt a módját, amely egyházunknak igazán lelkes, odaadó és hűséges pásztorokat ad. Nem akarok a vádaskodásnak még csak a gyanújába sem esni, amikor megállapítom, hogy a fakultás a lelkészi kar egyházias mivoltát
nem emelte. Ez a dolog természetéből következik. A régi
egyházi lelkészképző intézetekben nem egyetemi polgárok
nevelődtek, hanem lelkészjelöltek. Az egyetemi fakultások
hallgatóit és tanárait az elvont tudományos világnézetek befolyásától elzárni nem lehet. De nem is szabad. Ez a világnézet azonban nagyon kevés ponton találkozik az evangélium világnézetével. A kettő párosítása pedig nem mindig sikerül. Ötven év távlatából kénytelen vagyok megállapítani, hogy a lelkészképzés egyházunkban nagy változást szenvedett és ezt a változást egyházunk egész szervezete és élete érzi.
Ötven évvel ezelőtt a lelkészek egymáshoz való viszonya sokkal testvériesebb volt, mint ma. Régente a lelkészek
mindig öleléssel és testvéri csókkal köszöntötték egymást.
Ez m á r magában is kizárta a tiszteletlenséget, sőt a közönyösséget is. Régente bárhova köszöntött be az evangélikus
lelkész, mindenütt „urambátyám" és „uramöcsém" szóval
fogadták, és egymást családtagnak, atyafinak vallották. Ma
még az egyivásúak is úgy meg nagytiszteletűzik egymást,
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mintha nem is volnának egyazon Úr szolgái és egyazon hivatás hordozói. Ε testvérietlen és elidegenítő szokásnak tulajdonítom, hogy lelkészi karunkban kisebb csoportosulások keletkeznek, amelyek zárt kört képeznek. Ezeknek az a
veszedelme, hogy lassanként elaprózzák a lelkészi kar egységesnek rendelt táborát. Viszont ezek a baráti és munkaközösségi alapon álló elkülönülések mutatják, hogy az ember szinte ösztönösen keresi a megértő, a vele összesimulni
kész testvérek közösségét.
Ezek azi elkülönülések az újabb időben támadt ú j munkaterekkel és mozgalmakkal függenek össze. Ilyenek az
evangélizációk, a konferenciázás, az ifjúsággal való behatóbb foglalkozás stb. Az evangélizáció maga nem egyéb
ugyan, mint az igehirdetésnek ünnepi keretből kibontakozó
és könnyen érthető népszerű formája, mégis az evangélizáció munkásai bizonyos mértékben tudatosan és tervszerűen
elkülönülnek a többi lelkészektől. Mindenesetre nagy kár,
mert az evangélizálás m u n k á j a csak akkor ér valamit, ha
nem napokra terjed, hanem állandó folytatása van, amit pedig csakis a helyi lelkészek biztosíthatnak. Az ifjúság gondozása terén is nagy változás történt ötven év alatt. Az ifjúság gondozására és lelki irányítására külön lelkészi állásokat szerveztünk. Ma még nem láthatni tisztán, hogy ez az
eljárás mindenben megfelel-e a jól elgondolt célnak és az
egyház érdekeinek. A missziói m u n k a is tagozódásra vezetett,
a gyülekezetekben szaporodó önálló vallástanárok is lassanként elkülönülnek a gyülekezeti élettől és igyekeznek
kizárólag a maguk iskolaszerű munkakörében megmaradni.
Az egyesületeik is igyekeznek maguknak külön lelkészeket
szerezni, de ezeket a lelkészeket sem a rendes státusba beosztani, seon jogkörüket, sem munkakörüket az egyházi érdeknek megfelelően megállapítani még eddig neim tudtuk.
Mindezeket az elkülönülésre és széttagozódásra alkalmas
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lelkészi muinik a tereket minél előbb harmóniába kell hozni
az egyház hivatalos életével és célkitűzéseivel, mert különben könnyen a bomlás csiráivá lehetnek.
Ötven év távlatából sajnálattal kell nézni azt a bomlást is, aimely az egyetemes egyház testét megszakította. Kivált belőle és külön szervezkedett a katonai egyház. Meggyőződésem, hogy erre semmi szükség nem volt és ma sincs.
Mindazáltal bírálatába nem bocsátkozom, csak megállapítom, hogy e szükségtelen elkülönítés következtében igen nehezen megoldható, de mert katonaságról van szó, a szabad
nyilatkozások alapján megoldásra alig 'megérlelhető olyan
esetek merültek már eddig is fel, amelyek megoldása az
utánunk következő nemzedék egyik kellemetlen öröksége
lesz.
Ugyanilyen bomlás indult meg legújabban a bácsikai
német evangélikus egyházközségek elszakadási törekvésével. Ebben a volt kultuszminiszter helytelen és merőben törvényellenes állásfoglalása volt a b a j megindítója. Egyházközségek vagy egyházmegyék csoportosítása, elszakadása
vagv befogadása mindig kizárólagos egyházi ügy volt. Most
politikummá tették. A miniszter a bácskai küldöttségnek azt
a biztatást adta, hogy ha az elszakadás kérdésében az illetékes püspökkel valamelyes fennakadásuk lesz, ő a közvetítést szívesen vállalja. Ezzel lovat adott alájuk, amelyről
most már leszállni nem akarnak. A németeknek ez az egyházbontó törekvése más téren is megnyilatkozott. Előterjesztést tettek az egyetemes egyháznál, hogy a németek jogait terjesszék ki, különleges nyelvi és népi kultúrájuknak
művelésére az egyházban is teljes szabadságot kapjanak, a
theológián külön német előadások tartassanak, az iskolákban a tanítás a nép nyelvén történjék stb. Ötven évvel ezelőtt ilyen egyházbontó és nemzetrontó törekvéseket csak az
úgynevezett pánszlávok részéről tapasztaltunk. De azok
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sem mentek annyira, mint most a németek. A pánszlávizmust ugyanis egyes emberek képviselték, de a nép ezeknek
a hangos embereknek munkájáról szinte tudomást sem vett.
Most ellenben népi mozgalommal állunk szemben, amely
mozgalom az egyházközségek vezető embereit rákényszeríti, hogy egyéni meggyőződésük ellenére a bontó munkában résztvegyenek. Szomorú jelenség ez, nehéz állapotot teremtett, sok gondot okoz s hogy mi lesz a vége, azt ma
még, amikor az egyházi mozgalom igazában tisztára politikai mozgaloqp, senki nem tudhatja.
Ezekkel a bomlási tünetekkel ellentétben egyházunk a
központosításra irányuló törekvésekkel is kénytelen lesz
előbb-utóbb megbirkózni. Tudjuk, hogy egyházunk életének
kezdetén egészen más volt az autonómia értelme, tartalma
és jelentősége, mint ma. Valamikor az autonóm egyházközségek lelkészei fraternitásokká, az egyházközségek pedig esperességekké tömörültek. De nem azért, hogy autonóm életüket korlátok közé szorítsák, hanem azért, hogy egymást
támogassák. Később az együtt igazgatható egyházközségek
és esperességek nagyobb területen is összefogtak és maguknak szuperintendenst, görög szóval episkopost, azaz felvigyázót választottak, aki a rend megtartásán őrködött. Minden
szuperintendencia vagy episkopátus önálló és zárt egészet
képezett, amely a maga részére statútumokat alkotott. De alkottak statútumokat az egyes egyházközségek és esperességek is. Az 1791. évi zsinat mutatta elsőízben a központosításra irányuló törekvést. A zsinat kánonai azonban nem
nyertek megerősítést és így a legfőbb autonóm egyházi testület a szuperintendencia maradt. Mintegy másfélszáz esztendeje annak, hogy a magyarországi szuperintendenciák
vagy episkopatusok közös tanácskozásra gyülekeztek össze.
A közös tanácskozás azonban semmi több nem volt és nem
is akart lenni, mint közös tanácskozás. Ebből fejlődött ki
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lassanként az egyetemes egyház, amelynek azonban a kerületek felett semmiféle fölöttes joghatósága nem volt. Az
1893. éviben bevégződött zsinat törvényei azonban m á r több
olyan intézkedést mutatnak, amelyek egyházunk kormányzatát a központosítás felé irányították. Ezt a központosítást
a legújabb zsinati törvény erősen fokozza. Erről mindenki
maga is meggyőződhetik; én csak rámutatok arra a nagy
különbségre, amely egyházunkban ötven év alatt az autonóm testületek jog- és hatáskörének önmagunk által való
korlátozása terén történt. Ítéletet mondani nem akarok, csak
a régi jobb világ tűnését sajnálom és megállapítom, hogy
evangélikus egyházunk történelmi múltja és egész szelleme
a központosítás ellen szól.
Ötven év távlatából megállapítom azt is, hogy lelkészi
karunk politikai és társadalmi szereplése terén is nagy változások történtek. Régebben alig vágyott egy-egy lelkészünk
politikai szereplésre. A bányai egyházkerületből leghosszabb
ideig mozgott politikai téren Veres József orosházi espereslelkész és Kovácsi Kálmán rákospalotai lelkész. Emlékük
iránt való minden kegyelet mellett is meg kell állapítanom,
hogy politikai szereplésük sem egyházközségeiknek, sem
az egész egyházunknak nem vált javára. Hála Istennők, ma
nincs papképviselőnk, de ne is legyen. A lelkésznek olyan
a hivatása, hogy ha azt lélekkel akarja betölteni, akkor politikai szerepre nem válLalkozhatik. A lelkész nem lehet sokáig távol híveitől, nem is állhat pártemberképen szemben
gyülekezetének más pártállású tagjaival. Ez nem azt jelenti,
hogy a lelkésznek ne legyen politikai meggyőződése és ne
merjen országos kérdésekben állást foglalni, de kívánatos,
hogy a napi politika szövevényeibe ne ártsa bele magát, mert
az ő élethivatása a jézusi egyenesség, a mindenkin könyörülő szeretet és mindenikivei szemben a megbocsátás gyakorlása. Mikor a főrendiházi törvény meghozatala alikalmá-
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vaj egyházunk szuperintendenseit püspököknek nevezve, bevették a törvényhozás tényezői közé, akkor teret nyitottak
arra, hogy egyházunk a politikai élet irányításának középpontjában felemelhesse szavát és érvényesíthesse igényeit.
Ez nem politizálás, hanem az egyház szolgálata. Ezért ebből
nem is származhatott kár egyházunkra.
ötven év alatt mind jobban kidomborodott az egyháznak a társadalommal szemben fennálló sokféle kötelezettsége. Az egészséges szociális törekvéseket az egyháznak kellene irányítania s így a kulturális és jóléti intézmények egyenesen megkövetelik a lelkész közvetlen közrehatását. Van is
erre elég alkalom és lehetőség a különböző egyesületekben.
A társadalmi egyesületekben való szereplés a lelkészeknek
egyenesen kötelességük, de természetesen akkor is lelkészeknek, mégpedig evangélikus lelkészeknek kell maradeiok. Én
azonban most csak az egyházi egyesületekről akarok pár
szót ejteni. A magyar protestántizmus körében az egyházi
egyesületek létesítése Szilassy Aladár és Szabó Aladár nevéhez fűződik. Mikor ők szorgalmazták a vasárnapi iskolákat,
az ifjúsági egyesületeket és a bibliaórák tartását, aikkor kerültem én a pesti evangélikus egyház egyik lelkészi állásába.
A velük való érintkezés alapján szerveztem meg én is 35 évvel ezelőtt a konfirmáltak egyesületét, amelyből később sok
más egyesület és sok áldásos munka származott. Akkor még
a pesti evangélikus egyházakban nem volt más egyesület,
mint a Tabita, a Budapesti Női Gyáimintézet és a Lutheránia
templomi énekkar. Mikor a bolsevizmus az egyházat el
akarta sorvasztani és a Deák-téri templomot mozgószínháznak akarta berendezni, 1919-ben megalakítottam az Evangélikus Szövetséget, hogy szükség esetén az egyházat helyettesítse. A belmissziói mint ilyen, akkor még ismeretlen volt,
nemcsak Budapesten, hanem az egész egyházban is. A fővárosban megindítottam a Budapesti Evangélikusok Lapját.

Jellemző, hogy ezért a presbitériumban megtámadtak és a
lap eltiltását indítványozták.
A pesti evangélikus egyházban már akkor működött egy
belmissziói bizottság, de jellemző, hogy mikor a bányakerület közgyűlésén egy belmissziói bizottság alakítását javasoltam, az ellen igen sokan felszólaltak és még többen ellenszenvvel fogadták. Igaz, hogy a theológiai előadások között a
belmisszióról soha szót sem ejtettek és így a régebben végzett
lelkészek csak akkor tudtak valamit a belmisszióról, ha valamelyik külföldi egyetemen megfordultak. Ugyanilyen ismeretlen dolog volt az egyesületi élet és annak vezetése, illetőleg irányítása is. Viszont ötven évvel ezelőtt még csaik elgondolni sem lehetett volna, hogy egyházunkban külön egyesületi lelkészi állások szerveztessenek parochusi jogokkal felruházva. Hiszen még a missziói lelkészek is merőben függő
viszonyban voltak vagy az anyaegyház lelkészével vagy az
esperessel. Ma ezeket is rendes parochusi jog illeti meg. Ezekhez jöttek az állami és fővárosi hitoktató-lelkészek is. Ilyen
módon nagyon elszaporodott közöttünk a parochia nélküli
lelkészek száma, akik nagyobb részének jogi viszonya máig
sincs rendezve. Ez is a legközelebbi jövendő feladata. A szaporodásra nézve jellemző példa a székesfőváros, ahol tíz rendes lelkész mellett még negyven okleveles lelkész működik
parochiális jog nélkül.
Ötven évvel ezelőtt meglehetősen mozdulatlan volt az
egyházközségek és így a lelkészek élete is. Ha valahol egyegy templom épült, annak szinte országos híre volt. Az első
világháború után megindult a nagy népvándorlás, falvak és
városok ú j telepítései, a földbirtokreformmal kapcsolatos
gazdasági mozgolódás és ez természetesen kizökkentette csendes életük medréből nemcsak az egyházközségeket, hanem
a lelkészeket is. Egyházunk közönsége áldozatos készséggel
emelt új templomokat, javított régi iskolákat, épített ifjúsági
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és belmissziói célokra szolgáló épületekel. Alig volt valaha
az alkotások terén olyan fellendülés az egyházban, mint az
utóbbi ötven esztendő alatt. Ez idő folyamán törekvés
árvaházak és szeretetházak, kiváltképen pedig virágzásnak
indult a diakonissza intézmény, amely valóságos áldása
az egész egyháznak. A múlt század végén sokszor meggondolatlanul és szükségtelen feladott iskoláink pótlására ú j iskolák épültek. És mintha csak a refonmáció kezdete hajlott
volna vissza hozzánk, nyomdák létesültek, könyvkiadó vállalatok keletkeztek, lapok indultak és olyan intézmények létesültek, mint pl. a népfőiskolák, amelyekről még ötven évvel ezelőtt szó sem esett. Ez intézmények legnagyobbja a
Fébé diakonissza anyaház, amely rövid két évtizeden belül
sokkal több egyházépítő munkát végzett és több intézményt
létesített, mint azelőtt az egész egyetemes egyház. Alakultak
templomi énekkarok, amelyek némelyike ma m á r az ország
bármelyik énekkarával felveheti a versenyt. Mindez azt mutatja, hogy egyházunk élő és alkotó egyház s a múlttal szemben alkotásainál csak az a különbség tűnik szemünkbe, hogy
a múltban egyesek bőkezűsége, most pedig a közösség buzgósága és élni akarása hozta létre az alkotások legtöbbjét.
Ez mindenesetre azt mutatja, hogy egyházunk közössége az utolsó ötven év alatt egyházhűségében nem hanyatlott. Csak amióta a vegyesházasságok terén a reverzálishajsza megindult, estek el híveink közül igen sokan. Azóta
híveink több kísértéssel kénytelenek megküzdeni, mint ötven évvel ezelőtt. Viszont, ez az állapot a lelkészekre a vigyázás és a példaadás terén sokkal több kötelességet ró, mint
a mi ifjúkorunkban. Fokozódott a vigyázás kötelessége. Mert
egyházunk híveinek egy részében a lutheri határozottság és
biztos öntudat nagyon elhanyatlott. Ma igen kevés ember
vállalkoznék a gályarabságra, de annál több akad, aki őseinek hitét elalkudja vagy áruba bocsátja, ötven évvel ezelőtt
2
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egyházunk híveiben erősehb volt a lutheri öntudat, meri
erősebb volt a lelkészekben, tanárokban és tanítókban is.
ötven évvel ezelőtt még nagyon feltűnő és mindenki által
elítélt eset volt, ha valaki az egyház vezetőemberei közül
akár hithagyásra, akár az egyház elárulására vetemedett.
Ma fájdalmas látni, hogy nemcsak presbiterek, egyházfelügyelők, tanárok és tanítók, hanem még lelkészek családjaiban is kötődnek vegyes'házasságok és adódnak reverzálisok.
A lelkészeknek ilyen korban és ilyen közhangulat mellett
sokkal komolyabban és az evangélium erejének teljes érvényesítésével kell betölteniök hivatásukat. És ennek nincs is
akadálya, mert népünk egészében ma is ímegadja lelkészeinknek nemcsak a tiszteletet, hanem a bizalmat is. A tisztelendő
ma is tisztelendő, ha magatartásával, hite erejével és munkásságával rászolgál. Szavát ma is szívesen meghallgatják
és meg is szívlelik, amit legjobban bizonyít az, hogy ha bibliaórákat tart a lelkész, azokat szívesen látogatják, ahol evangélizáció folyik, ott hálásan veszik a veliik való törődést,
mert híveink egészében véve ma is szomjúhozzák az igét és
szívesen hallgatják az Isten üzeneteit.
Az utolsó ötven év alatt azonban lelkészeink magatartása is bizonyos változáson ment keresztül. Valahogyan elvilágiasodott. Ügy, mint ahogy az evangélikus családoké is
egészben véve. S ezt a közszellem okozza. Régente a lelkészi
családok élete úgyszólván mindenütt egyszerű, tiszta és bensőséges volt. Ma azonban sok lelkészi családban is beférkőzött a modern kor sok társadalmi betegsége és lélekrontó
félszegsége. Ma már látni kifestett arcú papnékat, teljesen
modernül viselkedő papleányokat és templomot mellőzni
tudó papfiakat. A lelkészek is megváltoztak. Míg egyrésziik
az igében való elmélyedés gyümölcseképen fokozottabb önmegtartóztatást és nagyobb hitet mutat, addig másrészük
önteltséggel és nagy magabízással akarja egyéni értékét elis-
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mertetni és tisztelendő voltát igazolni. A címkórság is beütött
lelkészi karunkba. Régente a főtisztelendő címet csak egy
ember viselte, a püspök; a nagy tiszteletű cím csak az espereseket és a theológiai tanárokat illette meg, a többi lelkész
pedig kivétel nélkül tisztelendő volt. Ma már a segédlelkészék is szívesen eltűrik, sőt közülük egyesek meg is követelik a nagy tiszteletű cíimet. Pedig a címekkel nem leszünk nagyobbak és többek, mint amilyenek vagyunk. De meg a lelkészeket egyedül csak az Isten veti majd mérlegre. De még
az emberek előtt is a lelkész értékét és mértékét egyedül csak
a végzett munka minősége, a hit mélysége és a szeretet gazdagsága határozza ínég. Persze sokat ártott ezen a téren az
államkormánynak a címosztogatása, minek következtében a
méltóságos és a nagyméltóságú urak már nem is szeretik, ha
őket tisztelendőnek mondják és tekintik.
Ugyancsak fájó tárgya az emlékezésnek, ha az ifjabb
nemzedéknek az öregebbekkel szemben való .magatartását
figyeljük. Régebben egész természetes és magátólértetődő
volt annak a bibliai parancsnak megtartása, hogy becsülje
meg mindenki az előtte járókat s az idősebb előtt keljen fel
és annak orcáját becsülje meg. Ma a kor helytelen szokása a
lelkészek társadalmába is befészkelődött, amennyiben az ifjúság nem azzal a tisztelettel és tartózkodással viselkedik az
idősebbeik és az előttejárók iránt, mint amilyennel ötven évvel ezelőtt mi viselkedtünk. ,·
ötven év távlatából azt is meglátja az ernher, hogy régebben az evangélikus lelkészi kar egészen egységesnek volt
mondható. Hitvallási alapon semmiféle választófal nem volt
közöttük, legfeljebb a pánszlávisztikus mozgalmak idéztek
elő időnként egy-egy kis ellentétet, de soha sem lettek hadviselőkké. Régebben is voltak liberális és ortodox árnvalatii
lelkészek, de ez az egyéni állásfoglalás nem vert éket közéjük és neon is bontotta meg sem az egyházközségek, sem az
2*
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egész egyetemes egyház nyugalmát. Ma azonban bizonyos
pietisztikus és metodisztikus felfogás és gyakorlat az, ami
megbontással fenyegeti a lelkészi kar egységét. Erre nagyon
vigyáznunk kell, mert sóik1 veszedelmet zúdíthat reánk.
De más jelenségek is felmerültek egyházunkban, amelyek választó falakat emelnek a lelkészek közé. Ilyen a
Luther Kiskátéjában említett és az akkori időkben teljesen
érthető, de időközben teljesen elfelejtett magángyónás követelése, még újabban pedig a halhatatlanság kérdésének
szükségtelen felvetése. Ötven évvel ezelőtt ilyenekről szó
sem volt, de nem is lehetett. Hogy a Kiskáténak a magángyónásra vonatkozó tanítása és gyakorlása egyházunkban
elmaradt, az az egyház evangéliumi szellemén és lutheri
jellemén mitsem változtatott. Az ilyen gyakorlatok elmaradásának mindig megvoltak a természetes történelmi okai.
Nem akarok ez okok elmaradásának felsorolására rátérni,
csak kettőt említek meg. Az egyik az, hogy az egyház
hívei nem érezték szükségét a magángyónásnak, mert bajaikkal, aggodalmaikkal és lelki kérdéseikkel mindig bizalommal fordulhattak lelkipásztoraikhoz, akik atyai szeretettel és lelkipásztori bölcseséggel segítségükre voltak.
A másik fő ok, hogy a reformátusokkal való együttélés a
miagángyónás
szokásait
lassanként
egészen
kizárta.
Az együttélés pedig az egyház üldözésének és elszegényedésének volt a természetes következménye. Ami pedig a
halhatatlanság kérdését illeti, ezzel foglalkozni merőben
fölösleges, mert ennek titkát az Isten még nem tárta fel
semmiféle hívőnek vagy hitetlennek, ellenben bizonyos,
hogy az evangéliumi hitnek nélkülözhetetlen alaptényezője.
Ötven évvel ezelőtt egészen csendes és igénytelen volt
az egyházi élet. A lelkészek is, a hívők is megelégedtek a
heti prédikációval és az esetleges funkciók elvégzésével.
A legtöbb községben még az úrvacsora-osztás is kizárólag
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az ii. η. sátoros ünnepekre szorítkozott. Ötven év folyamán
minden tekintetben nagy változás történt egyházunkban.
Ma már a legtöbb egyházközségben szokásban van a pásztorkodó látogatás, a betegek felkeresése, s különösen az
első világháború óta az özvegyek és árvák meglátogatása
és a hívekkel való közvetlenebb törődés. Gyakoribb lett az
úrvacsora-osztás, a hívekkel való foglalkozás pedig részint
egyesületekben, részint azokon kívül is mind szélesebb mederben folyik. A lelkész munkája megszaporodott és egyoldalú papi karakteréből sokat veszítve inkább lelkipásztori
karaktert vett fel. Kétségtelen, hogy ennek a változásnak előidézésére igen nagy befolyással volt a katolikusok tervszerű
mozgolódása, hatalmi törekvése és különösen az 1918. esztendő pünkösdjén életbe léptetett Corpus Juris Canonici pápai törvénykönyvnek a vegyesházasságok dolgában elfoglalt
rideg álláspontja. A reverzális törvénybe iktatása a római
katolikus egyháznak adott kedvezmény volt a polgári házasság behozatala miatt. A polgári házasság kötelező volta után
megindult reverzális-hajszát igen élessé és reánk nézve
igán fájdalmassá tette a száz év óta meglévő Lambruschiniféle egyezmény megszűntelése, ami a katolikusokat támadásra. a protestantizmust pedig védekezésre indította. Ötven évvel ezelőtt a vegyesházasság még nem igen okozott
kárt a protestáns egyházaknak, a kánoni törvény életbeléptetése óta azonban egyházi életünknek egyik pusztító
betegsége lett. Viszont azonban éppen ez a veszedelem
kényszerítette lelkészeinket a hívekkel való komolyabb
foglalkozásra, az ifjúsággal való törődésre és az egyház
létét veszélyeztetető hűtlenség lehető csökkentésére.
Ötven évvel ezelőtt viszonylagos nyugalom uralkodott
az egyházak életében és egymáshoz való viszonyukat, ha
egy-két szórványos eset zavarta is, nagyobb kárt nem
okozott. Az elkeresztelések divatjával azonban egyidejűleg
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tünt fel a katolikus ébredés, amelynek legelső mozzanata
volt a Néppárt megalakítása. Ezekkel a mozgalmakkal az
államhatalom igen keveset, a társadalom pedig alig törődött. Csiak mikor a protestáns közvélemény felzúdult,
akkor kezdett az államhatalom az elkeresztelési kérdéssel
foglalkozni. Csáky akkori miniszter jóakarattal mindent
elkövetett, hogy a kellemetlenségeket orvosolja, de a harci
kedvre hangolt katolicizmust
nyugalomra
bírni már
nem volt képes. Ettől fogva az államhatalom, amely a
Néppárt politikai súlyával is kénytelen volt számolni,
mind engedékenyebb lett a katolicizmussal szemben és a
protestáns közös bizottság által előterjesztett sérelmekre
vagy nem válaszolt, vagy ravasz kimagvarázásokkal felelt.
Egyházunk és az állam egymáshoz való viszonyában tehát
ettől fogva bizonyos feszültség állt be, de azért még mindig
lehetett a hatalom birtokosaival nyugodtan és eredményesen is tárgyalni. Az Λ olt a szokás, hogy az egyházat érdeklő
mindenféle intézkedés vagy rendelet vagy törvényjavaslat
nem láthatott addig napvilágot, míg a kormány azt a protestáns egyház vezetőivel meg nem beszélte és véleményüket meg nem hallgatta. Még az első világháború után is
sokszor volt tanácskozás a minisztériumban az egyházi és
iskolai dolgokban, de ezek lassanként megszűntek és
Klebelsberg minisztersége alatt már csak a kész rendeleteket küldték meg hozzászólás végett, ami azonban puszta formalitás volt. Megtörtént az is, hogy éppen protestáns igazságügyminiszter adott ki előzetes megkérdezésünk nélkül
olyan rendeletet, amely a lelkészek meghívó és díjlevelének tételeit egyoldalúan megváltoztatta. Ezt a intézkedést
a honvédelmi miniszter is utánozta. A lelkészek kétoldalú
szerződés alapján jogosan követelhető javadalmát tehát
körön kívül álló hatáság önkényesen megváltoztatta, ami
azelőtt soha meg nem történhetett volna. Mikor a tanács-
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köztársaság tipródott rajtunk, sok helyen eltiltották még a
presbiteri gyűléseket is, de ezen akkor alig lehetett megbotránkozni, mert vallásellenes hatalom adta ki a korlátozó rendelkezést; de azon már méltán megütközhetünk,
hogy pl. az 1791. évi 26. t.-c.-ben az autonóm egyházaknak
saját híveik között biztosított gyűjtési jogot a belügyminiszter 1923. és 1940. között négy rendeletével korlátozta, sőt
kihágásnak minősítette. Az államhatalom ilyen bántó magatartását mindig azzal okolják meg, hogy az általános rendelkezés alól egyes közösségeket kivonni nem lehet és hogy
a protestáns egyházak államsegélyes egyházak és így a kormányt nemcsak a királynak biztosított legfőbb felügyeleti
jog, hanem az általános rend biztosítása jogán a belső
ügyeinkbe való beavatkozás is megilleti.
Igaz, hogy egyházunk és általában az egész magyar
protestantizmus az államsegély sokféle formáját élvezi, kívánja, sőt követeli, de a kormányon lévők elfelejtik, hogy «ζ
i'illamsegiélyhez való jogunk az 1848. évi 20. t.-c.-en nyugszik
és így az államsegély megadása nem kegy, hanem törvényes kötelesség. A törvény voltaképen arra kötelezi az
államot, hogy a törvényesen bevett keresztyén egyházak
minden egyházi és iskolai szükségletét az állampénztár fedezze. Az alkotmányos idők beállta óia azonban a protestáns egyházak ismételten arra az álláspontra helyezkedtek,
hogy az 1848-as törvény szó szerint való végrehajtásától eltekintenek és megelégszenek az egyház és az iskolák államilag történő segélyezésével. Az egymást felváltó kormányok
nagy következetességgel mindig olyan szívességtételnek
igyekeztek az államsegélyt feltüntetni, amelyet az állam
megadni nem köteles. Amennyiben pedig megadja, azért az
egyháztól bizonyos jogok átengedését követeli. így történt,
hogy amikor a középiskolák évi rendes állami támogatásának összegét kialkudták, akkor az állam bizonyos számú
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tanári állás betöltését magának kötötte ki. Talán nem történt volna meg az autonómiát rontó alku. ha az állam nem
az egyes iskolákkal hanem magával az egyetemes egyházzal tárgyalt volna és államsegélyt nem alku szerint, hanem
egy összegben az egész egyetemes egyházra nézve együttesen adta volna meg. Még jobban leszállította autonómiánk
értékét és tekintélyét a tanerőknek állami nyugdíjintézetbe
való felvétele és ezzel az állam által történő sorrendi beosztása. Igaza volt nagyérdemű néhai egyetemes felügyelőnknek, Prónay Dezső bárónak, aki komolyan és komoran harcolt az államsegély elfogadása ellen. Többször hangoztatta. hogy aki fizet, az parancsol. Ö pedig nem akarta,
hogy egyházunkban idegen parancsoljon, ezért tiltakozott
mindig az államsegélj 7 szorgalmazása ellen. Sajnos, nem
hallgathattunk rá. mert szegénységünk és az államnak az
iskolákkal szemben túlságosan felfokozott követelményei,
melyeknek eleget tenni nem bírtunk, rákényszerítettek és
még ma is rákényszerítenek, az államsegélynek nemcsak
elfogadására, hanem állandó és fokozott igénylésére. Ez az
oka, hogy az állam nélkül ma már mozdulni sem tudunk,
hogy tanítóink javadalmát egyoldalúkig az állam állapítja
meg, hogy lelkészeink nagy részének megélhetését az államsegélyek biztosítják s ezek révén maholnap odajutunk,
hogy a családi és korpótlékok, valamint a kongnia révén
lelkészi karunk függetlensége is csorbát szenved. Régebben
a kormány soha sem adott ki rendeletet a nélkül, hogy az
egyház vezetőit meg ne hallgatta volna, ha a rendelet az
egyház életét vagy autonómiáját érintette. Újabban mind
gyakoribb
eset, hogy
rólunk-nélkülünk
intézkednek.
Autonómiánk ilyen módon maholnap csak papiroson él, de
a valóságban napról-napra sorvad.
Ennek azonban jórészt magunk is okai vagyunk. Lelkészeinkben nincs meg az autonómia féltésének és szerete-

tének az a mértéke, amely az esetleges önzést vagy a könynyebbséget lebírhatná. Ötven évvel ezelőtt még nem volt rá
eset. hogy egy lelkész nem az egyházi hatóságok útján, hanem országgyűlési képviselők vagy más személyek révén
igyekezett volna a maga vagy egyháza ügyét a polgári
hatóságoknál elintéztetni. Ma ez már szinte divattá vált
és hiába intjük lelkészeinket, nem látják be, hogy ezzel
autonómiánkat rongálják és az egyház tekintélyét kisebbítik.
Ötven évvel ezelőtt nemcsak az államhoz, hanem
a református testvérekhez való viszonyunk is sokkal
egyszerűbb, bizalmasabb és közvetlenebb volt, mint ma.
Az üldözések, a vallási ügyekben tartott országgyűlések. a folyton megújuló vallási viták, az uralkodóház és az államot kezükben tartó hatalmasságok gyűlölete és állandó támadása összefogásra kényszerítette
a két protestáns egyházat. Igein sok helyen közös templomban imádkoztak, közös lelkészek szolgálatával éltek, közösen vették egymástól az úrvacsorát, közös énekeket énekeltek és a közös evangélium alapján felváltva tanították egymást. A múlt században vívott szabadságharc után megjelenő pátens nyomása alatt még jobban összeforrtak.
Közös volt a két protestáns egyház sajtója, közös az irodalma. közös egyesületben éltek, sőt Budapesten közös
volt a theológiájuk is. A régi közösségekből ma már csak a
Protestáns Arvaegylet, a Budapesti Protestáns Iparosképző,
a Protestáns Irodalmi Társaság és a Közös Protestáns Bizottság maradt meg, A niagvgeresdi egyességet, amely a
két protestáns egyház gyengeségeit akarta erővé változtatni,
meg kellett szüntetni, mert egyes túlbuzgó vagy tapintatlan
lelkészek a közös protestáns egyházközségekben, amelyek
többnyire szórványhelyek voltak, néha a többségi elv kihegyezése, máskor meg a nemzetiségi kérdés kiélezése,

26
legtöbbször azonban a hatalmi érdek előtérbe helyezése
miatt oly egyoldailú álláspontot foglaltak el, amely az
együttélést csaknem lehetetlenné tette. Végtelen kárára vált
a két protestáns egyháznak az ilyen módon folyton fokozódó és még a mai napig is növekvő elidegenedés. Az én
ifjúkoromban még sok lelkészünk volt, aki a közös protestáns theológián végezte tanulmányait és így a testvéri
türelmes együttélés apostola volt. A Székács—Török-kor
testvéri közössége azonban nem vollt hosszúéletű. Lassú elsorvadásának történetét és okait érdemes volna külön tanulmány tárgyává tenni, hogy okulást merítsen a mai nemzedék a jövendőre vonatkozólag.
Evangélikus egyházunk a létfenntartás komoly kötelességének nyomása alatt kénytelen volt sajátos egyéni élelét jobban kiépíteni. Missziói egyházközségeket szervezett,
a szórványokat gondozásába vette, szellemi birtokállományát megtartani és továbbépíteni igyekezett, inert észrevette, hogy az együttélés következtében öröklött szokásai
mennyire lekoptak és lelki szükségei mennyire kielégítetlenek. Ε ráeszmélés következménye volt legutóbbi zsinatunknak az az intézkedése, hogy az egyház lelki életének lutheri
szellemben való gondozását, mint elsőrendű lelkészi kötelességet törvénybe iktatta, a magyarnyelvű egyházközségek
részére az egységes liturgiát kötelezővé tette és a sajátosan
lutheri élet kialakítását minden téren követelte.
A református testvérekkel való melegebb együttműködésnek voltak a múltban igen értékes eredményei. Ötven
évvel ezelőtt alakították meg a Néppártot, ugyanekkor indították meg az Alkotmány című politikai napilapot, majd
megkezdték az örszágos Katolikus Nagygyűlések rendezését, szervezték a kongregációkat, bevezették a lelkigyakorlatokat és így megindították a katolikus egyház nagy ébredési korszakát. A múlt század negyvenes évei óta a kato-
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licizmus nem volt ugyan nálunk uralkodó vallás, de az
elsőség minden előnyével rendelkezett. Közjogi hatalom,
nagy anyagi gazdagság, minden téren való erős befolyás és
óriási hívőtábor birtokában a szabadságharc után ugyan
egyidőre mintha elalélt volna, de amint felébredt és öntudatra jutott, hatalmas erővel szervezkedett és mindenképen igyekezett visszaszerezni a történeti múltjában birtokolt hódító és uralkodó hatalmat. A két protestáns egyház sérelmei pedig mindjobban szaporodtak. Ezért kellett
megalakítani a közös protestáns bizottságot, ezért igyekeztünk a Magyar Szó című lapban protestáns -sajtóorgánumot
szerezni, sőt külön protestáns politikai párt alakítáisával is
próbálkoztak, de ezen a téren a szervezkedés nem sikerült,
mert vezető politikusaink a külön párlba való tömörülést
nem tartották helyesnek. Sajtóorgánumunk is pártolás hiányában csakhamar elhallgatott. Akkor a meglévő lapok
közül igyekeztünk egyet megnyerni, de csakúgy, mint a
bolsevista uralom után. egyik lap sem bízott a protestáns
közönség összetartásában és lapját egyik szerkesztő sem bocsátotta rendelkezésünkre.
Az első világháború után bekövetkezett nemzetközi szocialista, majd bolsevista uralom az egyházakat és a vallást
gyökereiben támadta meg. Ez volt az elmúlt ötven esztendő
alatt az egyházra nézve a legválságosabb helyzet. Az egyház
és a vallás léte forgott kockán. Védelmére nemcsak a protestánsok, hanem a római és a görög katolikusok, sőt az öszszes ú. n. szekták is tömörültek. Élénk emlékezetemben van
még a Vigadó-beli nagygyűlés, amelyen a társadalom különböző osztályai és az összes egyházak a vallástanításnak az
iskolában való meghagyását követelték. Már ekkor és hoszszú hónapokon keresztül azután is minden héten összegyülelekezett a Deák-téri iskolák egyik termében a vallásvédelmi
társaság vezérkara, amelyben nemcsak a történelmi egyhá-
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zak, hanem minden vaLIási közösség vezető emberei képviselve voltak. A római katolikus egyházat a hercegprímás
megbízásából egy kanonok és egy vallástanító-lelkész képviselte. Ezekből a tanácskozásokból alakult ki a Vallásegyenlőségi Szövetség, amelynek elnöke egyik katolikus gróf volt.
s amelynek az volt a prograinmja, hogy az összes vallásfelekezetek azonos közjogi elismertetését törvénybe iktassák.
Amikor a társadalmi nyomás kissé felengedett és az idő lehiggadása bekövetkezett, nemcsak ez a tábor oszlott fel, hanem az ú. n. keresztyén kurzus fedezete alatt a katolikus
egyház ismét csaknem az uralkodó vallás szintjére emelkedett fel. Ebben különösképen közreműködött a protestánsok részvételével is megalakított Központi Sajtóvállalat,
amelynek legfőbb sajtóorgánuma: a Nemzeti Újság lassanként egészen a régi Alkotmány szellemében és céljai érdekében működött. Örötmmel állapíthatom meg, hogv ez egyoldalú törekvések ellensúlyozására akkor még a két protestáns egyház vezetősége és közönsége is a legteljesebb és legőszintébb testvéri összefogást mutatta.
ötven évvel ezelőtt alakult meg a Néppárt is, amelynek
mint fiatal tápiószentmártoni lelkész, magam is kész támogatója akartam lenni. Mikor azonban láttam, hogy ez a párt
nem a népet, hanem csak a katolikus érdekeket nézi, véglegesen elszakadtam tőle. Annak a gondolatnak azonban máig
is híve vagyok, hogy magyar nemzeti érdekből a magyar
történelmi keresztyén egyházaknak össze kell fogniuk és népünk szellemi színvonalának és erkölcsi tisztulásának előmozdítására, valamint az általános jólét biztosítására egyiilt
és egymást támogatva kell a jövő érdekében munkálkodniok.
Ezért voltam kezdettől fogva támogatója a keresztyén egyházak testvéri összefogásának, ezért támogattam mint annak
társelnöke, az Egyesült Keresztjén Nemzeti Ligát, ezért vettem részt az ú. n. keresztyén kurzus megalakításában és
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fenntartásában, ezért lettean tagja a székesfővárosi Keresztyén Községi pártnak. Ezt a magatartásomat elvi okok szülték és táplálják máig is, mert az a meggyőződésem, hogy a
nemzet és a társadalom életének nyugalmát és biztonságát
nem széthúzásokkal, hanem egyedül csak az evangéliumból
kisugárzó és egymást testvériségbe forrasztó jézusi lélekkel
lehet biztosítani és fenntartani.
A római katolicizmus külső és belső megerősödésének
egyik legfőbb munkása és tényezője Prohászka Ottokár püspök volt. Kivételes szellem, lenyűgöző személyiség, mély tudás, őszinte buzgalom és kivételes szónoki képesség birtokosa volt. Az általa megindított katolikus ébredés a protestantizmusra is hatást gyakorolt. Ő gyalkorta használta a kiválóbb külföldi protestáns theológusok (pl. Harnack, Pfleiderer stb.) munkáit, ami miatt egyszer indexre is került. Ez
azonban mit sem von le abbeli érdeméből, hogy a vallás
iránt való érdeklődést széles körökben felkeltette, s a templomkerülőket a templom és az egyház számára visszahódította. Az ő ébresztő munkájából nőtt ki a lelkigyakorlatok
tartásának szokása, amit országos vezető helyen lévő politikusok, nagy urak, képviselők és tisztviselők tömegesen gyakoroltak. Ennek mintájára alakult ki nálunk is a különféle
formájú egyesületi és egyesületen kívüli vallásos propaganda, a csendesnapok, a konferenciák, az evangélizációk
tartása, ami ötven évvel ezelőtt még merőben ismeretlen,
sőt elgondolhatatlan volt a mi egyházunkban.
A vallási ébredés, amilyen mértékben 1 elidegenítette,
ugyanolyan mértékben közelebb is hozta egymáshoz a különböző egyházak híveit. Kétségtelen, hogy a közeledésnek
egyik csendes tényezője a rádió útján való egyházi szolgálat is, mint azt m á r előbb is említettem. Ezáltal a különböző
egyházak hívei kölcsönösen megismerik a többi egyház tanítását és szokásait s lassanként belátják, hogy sem nem ke-
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resztyéni, sean nem emberi dolog az egyházaknak egymás
ellen való uszítása, mert egyik sem olyan rossz, mint
amilyennek ellenfelei lefestik és egyik sem olyan kifogástalan, mint amilyennek a bigottéria beállítja. Legújabban
éppen római katolikusok kezdeményezésebői az egyesítésre irányuló olyan mozgalom indult meg, ami a lefolyt
ötven esztendő egyiik legérdekesebb tünete. A pannonhalmi
főapát, talán a Prohászka Baltazár-féle hangulatos közeledés lassanként elmosódó emléke alatt, vagy talán az első
világháború után bekövetkezett bolsevista támadások megismétlődésétől való aggodalomból, a imúlt év karácsonya
körül felvetette a keresztyén egyházak egyesülésének kérdését. König Kelemen ferencrendi szerzetes erre megindította az Egység Ütja című lapját, amelyben hivatkozva a
Prohászka-Baltazár-féle „Híd Pannonhalma és Debrecen
között" néven ismeretes megmozdulásra és hivatkozva a
húszas évek közepén Bangha Béla és Victor János között
történt nyilvános eszmecserére, mozgalmat indított a keresztyén egység visszaállítása érdekében. Mikor Sőderblom
upsalai érsek és még előbb Gardiner amerikai milliomos
buzgósága alapján az egyházak egyesülésének kérdését
tanácskozások tárgyává tették, akkor a pápaság az egységi mozgalmaktól mereven elzárkózott és a tanácskozásokon semmiféle formában nem volt hajlandó hivatalosan
résztvenni. A keresztyénség többi ágazata azonban kitarlóan foglalkozott az egység kérdésével és ismételt nemzetközi tanácskozásokon tárgyalta anratk lehetőségeit. Az
Egység Ütja mozgalmának ma azért nem tudok döntő
jelentőséget tulajdonítani, mert az egységre irányuló komoly szándékot feltétlenül meg kell előznie, vagy azzal
legalább is párhuzamosan kell haladnia a bántó és egymástól elidegenítő kellemetlenségek megszűntetésének, amilyen
pl. a vegyesházasságok lenézése, a reverzálishajsza, az erő-
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szakos térítés, a közhivatalok betöltésében mutatkozó sokszor igen kíméletlen elfogultság és a hercegprímásnak igen
sokszor éles és még a holtakat is kizáró egyoldalii állásfoglalása stb. De az Egység Ütjában másoktól is jelennek
meg olyan nyilatkozatok, amelyek azt mutatják, hogy a
római katolikus egyház egyszerűen a protestánsok behódolását és feltétlen megadását gondolja az egység egyetlen
feltételének. Gyakorlati szempontból a keresztyén egyházak
kölcsönös megértése és a köznyugalom biztosítása érdekében sokkal értékesebb az Egyesült Keresztyén Nemzeti
Liga működése, amely nem az egyesülést, hanem csak ami
elérhető és egy kis jóakarattal megvalósítható, a Krisztusban hívők egyházainak testvéri együttműködését tűzte ki
céljául. Mert nem okvetlefiül szükséges az, hogy két testvér
egy födél alatt lakjék, az a fő, hogy külön házban is maradjanak jó testvérek és békességes atyafiak.
A keresztyén egyházak a polgári anyakönyv és a polgári házasság behozatala előtt ha néha-néha civajkodtak
is egymással, mégis kénytelenek voltak érintkezni, mégpedig hivatalos ügyekben is, ami aikarva-akaratlan a kölcsönös jóindulatot és türelmet ápolta és erősítette. Mióta az
egyházak nem kötelesek egymással érintkezni, azóta az
elhidegülés folytonosan fokozódik. Közérdeket szolgálna
az, és az egész keresztyénségnek hasznára volna, ha valami
útat-módot lehetne találni a keresztyén egyházak egymással való gyakoribb érintkezésére és így a köztük feltétlenül
szükséges békés együttélés biztosítására. Dehát hol a bölcs
és hol a megértő?
ötven év távlatából különös hangsúllyal lép elém a külföldi egyházakkal való közvetlenebb érintkezés kifejlődése.
Azelőtt csaknem kizárólag Németország volt az a terület,
amelyen evangélikus ifjaink megfordultak. Egyetemes
Gyámiintézetünk a németországi Gusztáv Adoif-Verein és a

32
Gottescasten, valamint a lipcsei misszió munkakörével tartott fenn állandó érintkezést. Az első világháborút megelőzőleg 1914. januárjában indultam el Amerikába, hogy ott
a tőlünk kivándorolt magyarhoni evangélikusok ügyét és
helyzetét egyházi és nemzeti szempontból tanulmányozzam.
Ennek a kiutazásnak az eredménye volt a Filadelfiában
megkötött szerződés, amelyet a Magyarországból kivándorolt evangélikusok szervezkedését végző General Council
elnökével, Schmauck professzorral és a Mount Airy-i theológia tanári karával írtunk alá. Ε szerződés értelmében a tőlünk Amerikába menő evangélikus lelkészek szolgálati idejét odakint, a kívülről hazajövő evangélikus lelkészek szolgálati idejét pedig itthon beszámítandónak állapítottuk
meg és a theológuscserét kölcsönösen megígértük. Sajnos,
hogy ez a szerződés a nagy térbeli távolság és a közben
kitört első világháború miatt nem lépett életbe. Az első
háború befejezése után, a húszas évek közepén a már akkor
Amerikában a különböző evangélikus közösségeket egyesítő United Lutheran Church küldötteivel ezt a szerződést
az egyetemes egyház elnöksége megújította, de a két világháború közt lefolyt zavaros másfél évtized s majd a kitört
második világháború miaitt ez a szerződés is csak elméletileg áll fenn. A két világháború között azonban értékes öszszeköttetéseket létesítettünk Finnország, Svédország és
Norvégia egyházaival és a theológuscsere ezek között máig
is fennáll. Az első világháború után. még a bolsevizmus
kitörése előtt megalakult a két protestáns egyház külföldiekkel érintkezést kereső bizottsága, amely a külföldi
semleges protestáns államokat az egyházak révén igyekezett hazánk és egyházaink mentésére megnyerni,
A legelső lépést azonban mégis külföldről kaptuk. Mindjárt összetöretésünk évében Izland fővárosából az ottani
püspök, valamint a svéd érsek és a dán prímás együttes
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aláírásával táviratot kaptam, amelyben
együttérzésüket
fejezték ki. Ε távirat volt a kiinduló pontja a svéd érsekkel,
Söderblommal és a dán prímással, Ostenfelddel való további állandó érintkezésemnek. Közvetlen a bolsevizmus
kitörése előtt külügyi hatóságaink megbízásából Prőhle
Vilmos barátommal Dániába és Svédországba utaztunk,
ahonnét a legmagasabb körök szíves készségével sikerült
eljuttatnunk nemzetünk és egyházunk szomorú állapotáról
szóló jelentésünket és a Területvédő Liga által kiadott írásokat a győztes hatalmakhoz, hogy őket Magyarország
iránt kíméletre bírjuk. A bolsevizmus bukása után pedig
1920-ban a genfi nemzetközi egyházi gyűlésen vettem részt,
amely Sőderblom svéd érsek elnöklete alatt tartatott. Ezután
évről-évre sokat jártam külföldön, sokat prédikáltam idegen országban és minden lehetőt elkövettem nemzetünk és
egyházunk érdekében. Ε munkának részletes felsorolása
hosszadalmas volna és messze elvezetne, csak azért említem
meg, mert az ötven év munkái között a külföldi érintkezés
felvétele, végezése és fenntartása, amennyire nehéz, éppen
annyira fontos és eredményekben jelentékeny dolog volt.
Külföldi emberekkel való érintkezéseim folyamán mindjobban elszomorított az a tapasztalat, hogy rólunk alig tudnak
valamit, amit pedig tudnak, az nagyobb részében téves.
Ennek azonban jórészt magunk vagyunk az okai, mert nem
törődtünk a rólunk terjesztett hamis hírekkel és nem gondoskodtunk a nekünk kedvező hírverésről. Még ötven évvel
ezelőtt is járta országunkban az a híres mondás: Extra
Hungáriám non est vita. És ebben megnyugodtunk és azt
hittük, hogy az egész világ ebben a meggyőződésben él.
Más népek még fogyatkozásaikat és hibáikat is szépítgetni
igyekeznek, mi pedig még az erényeinkből is sokszor csináltunk tréfát, a rólunk terjesztett hamis híreket pedig
sohasem igyekeztünk megcáfolni. Ezért voltunk mint nem3
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zet mindig lenézettek és mint egyház mindig elhanyagoltak.
A külfölddel való újabban mind gyakoribb és szélesebb
körijén mozgó érintkezésünk azonban jobb jövővel biztat.
A norvég evangélikus egyház missziói telepet létesített Bu
dapesten, amely Johnson Giesle lelkész vezetése alatt működik és templomát a mi istentiszteleteink számára is
nyitvatartja. A külföldi egyházakkal való érintkezésnek
anyagi szempontból is nagy jelentősége volt, különösen a
húszas évek elején, amikor is Amerika, Svédország, Dánia
és Norvégia sokszor igen tekintélyes pénzbeli támogatást
nyújtott evangélikus egyházunk elesettjeinek. De a legfontosabb mégis az a szellemi nyereség volt, amely a külföldi
érintkezésekből egyházi életünket meggazdagította.
Régebben a külföldön tanuló magyar ifjúság inkább
kedélyes hangoskodásával tűnt ki, nem pedig a komolyságával és a szorgalmával. Az ötven év folyamán örvendetes
változás állt be ezen a téren. Külföldön megforduló theológusaink néhol egészen tisztelétreméltó munkát folytatnak és hazajőve a külföldi egyházakban látott élet és tanulmány tárgyává tett irányzatok gyümölcseit igyekeznek
hazai egyházunk talajába átültetni. Különösen az északi
országokkal való érintkezéseink áldásosak. Mindenesetre
sokkal áldásosabbak, mint a hajdanában szokásos németországi kirándulások, ahol inkább a kritikai boncoló szellem eredményeivel ismerkedtek meg theológusaink, míg az
északi országokban inkább megtelítődnek az evangélium
lelkével és így a külföld újabban szokásos járása úgy az
egyházra, mint az ifjúságra nézve sokkal több áldással jár.
A külföldi egyházakkal való érintkezéseim folyamán
mindjobban meggyőződtem arról, hogy a külföldiek szívesen elfogadják az egyházunkról és nemzetünkről való megbízható tájékoztatást. A magyar szabadságharc után a külföldiek sokkal többet foglalkoztak a magyarság dolgával,
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mint a kiegyezés után. Amit azóta rólunk a külföldiek tudtak, azt vagy osztrák forrásokból, vagy a köztünk nyugtalankodó nemzetiségektől tudták. Hazánk német lakossága,
talán az egyetlen erdélyi szász népet kivéve, mindig hűséges és kifogástalan honpolgár volt. A tótok ellenben, különösen az 1859-ben megjelent császári pátens óta, erős propagandát fejtettek ki a nemzet ellen és ami a propagandából egyházunkat illeti, a külföld nagyrészével elhitették,
hogy a Magyarországon élő lutheránusok vagy németek
vagy tótok, a magyarok ellenben mind kálvinisták. Ezért
történhetett meg velem is az a kellemetlenség, hogy mikor
a lipcsei egyetem híres professzoránál, Luthardt-nál tisztelegtem és ő azt kérdezte, hogy milyen nemzetiségű vagyok,
nem akarta elhinni, hogy magyar vagyok, mert azt mondta,
hogv tudomása szerint a magyarok mind kálvinisták, én
tehát, ha lutheránus vagyok, nem lehetek magyar. Pedig
Luthardt nem volt ellenségünk, csalk helytelenül volt tájékoztatva a magyarhoni evangélikus egyházról. De hitvallásos álláspontunk sem volt tiszta a külföldiek előtt. Mikor
ugyanis az amerikai evangélikusok képviseletében Morehead professzor 1919-ben felkeresett, az volt hozzám az
első kérdése, hogy milyen hitvallási alapon áll a magyarhoni evangélikus egyházi? Csak aikkor ismert el bennünket
hittestvéreinek, amikor megtudta, hogy a magyar evangélikus egyház az összes hitvallási iratokat magáénak vallja.
Ma már széltében tudják az egész világon, hogy a magyarhoni evangélikus egyetemes egyház a legkomolyabb lutheri
alapokon áll és hitvallási dolgokban sem a lelkészi kar
körében, sem az egyházban szakadás nincs. Ennek tudása
okozta azt, hogy az Eisenachban tartott első lutheránus
világgyiilés egyik elnöki tisztét a magyar evangélikus egyház képviselőjére ruházták, továbbá, hogy az amerikai
evangélikusok, valamint az osztrák és németbirodalmi egy3·
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ház képviselői egyetemes gyűléseinken is megszólaltak, a
lutheránus világgyűlés elnöksége egyik ülését Budapesten
tartotta meg s végül, hogy a Meie meghívására a finn és
észt evangélikusok képviseletében száznál több hittestvérünk tett nálunk hivatalos látogatást. Az elmúlt ötven esztendő tehát gazdagabbá tett bennünket a külföldi testvérekkel való ismerkedésben, sőt összesimulásban.
De hadd szálljon vissza tekintetünk belső viszonyainkra. ötven év távlatából úgy látom, hogy egyházunkban
élénkebb lett az egyházi élet. Élénkebb, de talán nem olyan
családias. Jól emlékszem, hogy gyermekkoromban a templombamenetel valami különleges ünnepi hangulatban történt. Igaz, hogy akkor is meg volt az a ferde felfogás, hogy
az öregembernek való a templom. A hatvan év körüli emberre azt mondták: ideje, hogy végre Istenhez térjen. És
pl. a reggeli istentiszteleteken, amelyet régebben mindenütt
mindennap megtartottak, többnyire csak a gazdálkodást
már fiaiknak átadott idősebb férfiak és a napi bevásárlást
és hírközlést végző idősebb asszonyok látogatták. Sajnos,
hogy a mindennapi reggeli istentisztelet szinte országszerte
megszűnt. Hogy miért, annak fejtegetésébe bocsátkozni
nem akarok. A vasárnapi istentisztelet azonban ma talán
mindenütt népesebb, mint régente volt. És amit örömmel
tapasztalhatunk, az istentiszteleteiket nemcsak az öregek,
hanem a középkorúak, sőt az ifjak is szépen látogatják.
Ε tekintetben igen előnyös volt a gyermekek vasárnapi iskolába való járatása és az ifjúsági egyesületek működése.
Számtalan esetben hallottam és tapasztaltam, hogy a Bibliához és templomhoz szokott gyermek a szüleit is buzgóságra bírta. De az élettel való küz'ködés megnehezülése is
sok embert odavezet az Úr lábaihoz, hogy gondját lerakja
és kitartást merítsen. Ε külsőleg igen kedvezőnek látszó
buzgólkodás mellett azonban meg kell látnunk az árny-
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oldalt is. A legfájdalmasabb az, hogy egyházunk híveiben
a lutheri határozottság és a biztos öntudat elhanyatlott.
Ma nagyon kevés ember vállalkoznék gályarabságra, de
annál több akadna, mint ahogy akad is, aki ősei hitét könynyelműen elalkudja, vagy csekélységért áruba bocsátja,
ötven évvel ezelőtt még alig akadt példa az egyházi vezetők köreiben, hogy hitüket elhagyták, vagy egyházukat elárulták volna. Ma igen kevés azoknak az evangélikus családoknak a száma, amelyekben egyházunk jövendője és
reménysége biztos alapokon nyugszik. Mi okozta ezt az elhanyatlást és mi tartja azt fenn, sőt mi növeli naprólnapra, ezt érdemes volna külön tanulmány tárgyává tenni.
Ha ötven év távlatából egyházunk irodalmi viszonyain is áttekintek, meg kell látnom, hogy az egylapúság
állapotából ma már szinte a lapok túltengéséig jutottunk
el. Azelőtt egy közigazgatási lapunk volt s mellette egy-két
hetilapunk a belmisszió szolgálatában. Ma a különböző
munkaterek szinte valamennyiének van már külön lapja.
Van az ifjúságnak, van a papnéknak, van a missziónak,
van az evangélizációnak stb. És vannalk külön gyülekezeti
lapok és van szórványlap is. A dús termelés azonban, sajnos, nem jelent mindig gazdagodást. Azt hiszem, itt is el
lehetne mondani, hogy kevesebb több volna. A lapok sokasága azonban mégis azt bizonyítja, hogy egyházunknak
nagy az életereje és az élniakarása és így a lapbőség az
egyház javára szolgál. Az ötven év folyamán már volt tudományos theológiai folyóiratunk is, a Theológiai Szaklap,
amelynek utódja kíván lenni a Keresztyén Igazság. Valamikor a pozsonyi theológiai akadémia tanárai megindították
a szakkönyvek kiadását is, de mert nem találtak kellő
pártolásra, a munkát csakhamar abbahagyták. Mégis jelent meg az elmúlt ötven esztendő folyamán több olyan
egyházi téren mozgó tudományos munka, amely erangéli-
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kus egyházunk belső értékeire kedvező fényt vetett. Jellemző azonban, hogy éppen ötven évvel ezelőtt jelent meg
az újabb idők egyetlen evangélikus magyar dogmatikája
Masznyik Endrétől és azóta félszázad alatt nem akadt ember, aki olyan dogmatikát készített volna, amelyet a szakembereken kívül a dogmatikai kérdések iránt érdeklődő
müveit közönség is haszonnal olvashatna. Ez indított arra,
hogy a MELE legutóbbi közgyűlésén pályázatot hirdettünk
egy népszerű dogmatikára. Remélem, hogy a jószándékú
elgondolásnak meglesz a kívánatos eredménye.
Ugyancsak ötven évvel ezelőtt Masznyik Endre adta ki
Pál apostol leveleinek magyarázatát. Utána hosszú ideig
nem jelent meg hasonló exegetikai munka, csak legújabban adta ki a galáciai levél magyarázatát Kiss Jenő, a
római levelét pedig Karner Károly. Mind a kettő igen értékes munka, ötven évnél régebbi időben adta ki Csecsetka
Sámuel az evangélikus egyházjogot tárgyaló művét. Azóta
csak Mikler Károly egyházjoga jelent meg, amelynek tudományos értékét mindnyájan ismerjülk. Egyháztörténetbe
vágó, sokszor igen értékes tanulmányok, sőt terjedelmesebb
tudományos munkák is jelentek meg az ötven év folyamán,
azonban ezeknek ismertetése nem tartozik feladatom
körébe. Csupán ikét igen értékes munkáról kell még megemlékeznem, nevezetesen Pukánszky Béla zsidó nyelvtanáról
és a Daxer—Kiss féle bibliai görög szótárról, amely különösen értékes kézikönyve a theológusnak.
Irodalomtörténetet írni nem akarok, mert ez nem lehet
tárgya az egyszerű visszaemlékezésnek, csupán csak megemlítem, hogy a nyolcvanas és a kilencvenes éve!k jóindulatú és sokoldalú nekibuzdulása lassanként ellankadt s ha
voltak is irodalmi vállalkozások, azok az egyházi élet fejlődésére nagyobb befolyást nem gyakoroltak. Maga a Luther-Társaság is, amely kezdetben az evangélikus egyházi
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irodalom népszerű és tudományos tennékeinek kiadására
alakult, a sajnálatos belső meghasonlás következtében lassanként odajutott, hogy szinte a feledés pora borult rá.
Bízunk abban, hogy a legújabban megválasztott vezetőség
a Társaságot hivatása magaslatára emeli. A református
egyházzal közösen fentartott Protestáns Irodalmi Társaság
a hosszabb ideig tartó hanyatlás szomorú korszakából csak
legújabban kezd kivergődni. Evangélikus egyházunk azonban itt már tapasztalja tervszerű háttérbeszorítását, amenynyiben az ötven év második felében úgy az elnöki tisztség,
mint a választmányi tagság betöltésénél régi arányait elvesztette.
Egyházi lapjaink az ötven év folyamán sok érdekes és
részben hátrányos változáson estek át. Mikor a hetvenes
évek folyamán a reformátusokkal közös egyházi lap mellőzésével egyházunk kénytelen volt a an aga részére külön lapot indítani, amint azt a régi évfolyamok bizonyítják, a
lapban igen erős és öntudatos evangélikus szellem uralkodott. Sajnos, lapjaink egymást váltották fel és így az egyházias szellem az örökös személyváltozások következtében
mindig bizonyos és pedig nem nagyon kedvező változáson
ment át. A lapváltozások gyakoriságát pedig legnagyobbrészbeai az érdeklődés hiánya okozta. Csaknem minden lapunk anyagi okokból szűnt meg. Viszont ennek oka legtöbbször az volt, hogy a lap nem elégítette ki a hozzáfűzött
várakozásokat. Ma nagy a egyházi lapok száma, de nyugodtan állapíthatjuk meg, hogy alig van köztük egy-kettő, amelyik a maga elé tűzött célt javarészben el nem érné és nem
szolgálná. Mindenesetre érdekes tanulmány volna az utolsó
félszázad evangélikus lapjainak összehasonlítása és a tanulmány alapján annak a ma még talán ismeretlen igénynek a megállapítása, amelynek kielégítése az egyház hivatásával, célkitűzésével és reménységeivel megegyezik.
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ötven évvel ezelőtt a Skót Bibliatársulat traktátusfüzetei jártak közkézen. Ügy a Luther-Társaság, mint a
Magyar Protestáns Irodalmi Társaság is e füzeteik sikerén
felbuzdulva, részben azok ellensúlyozása végett is, apró kis
füzeteket (Koszorú) és tanulmányokat adott ki, hogy az ol
vasó közönséget értékes és olcsó olvasmányokkal lássa el.
Nagyon helyes és nagyon jó szokás volt ez, igen sok erkölcsi haszna volt belőle egyházunknak. Az első világháborút
megelőző idők szellemének megváltozása ezt a jó szokást is
meggyöngítette, m a j d egészen megszűntette. A kiadványokra nem volt fedezet. Igaz, hogy sokszor megfelelő
munka sem akadt. Ma a társaságokon kívül igyekeznek
egyes ifjúsági körök pótolni a traktátusbeli hiányt és általában bizonyos kiforratlan helyzet keletkezett a régi biztos
és eredményes helyzet pótlására.
A lefolyt ötven év folyamán a bibliafordítás terén is
erős mozgolódást láttunk, ötven éve anmak, hogy a theológiai tanárok és a lelkészi karból kiszemelt néhány szakember
bevonásával a Károli féle fordítást revideálták. Ennek a
revíziónak azonban az a születési hibája volt, hogy csaknem minden bibliai könyvet más ember revidiált és így siti
lusban olyan óriási különbségek mutatkoztak, amelyeket
a Kenessey Béla alatt működő egyeztető-bizottság sem tudott a legjobb akarattal sem egységes szöveggé átgyúrni.
Ezt a revíziót használjuk máig is, de fogyatékos voltát mindenki érzi, úgyhogy nagy áldás volt a Brit és külföldi Bibliatársaság amaz elhatározása, hogy ú j revízió alá réti a
Károli-bibliát. Időközben több kísérlet történt az újtestámentum lefordítására, de ezek a kísérletek nem elégítették
ki az egyházi közvéleményt. Valamikor a múlt század közepén Herepey Gergely kiadott egy magyarázatos újtestámentumot, amely azonban természetesen teljesen elfogyott.
Ezt óhajtottam pótolni, amikor a magyarázatos újtestá-
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mentőm kidolgozásához hozzáfogtam, de ebből csak Máté
evangéliuma jelent meg a Luther-Társaság kiadásában.
Azóta az egész újtestámentum fordítását kiadtam, úgy mint
én előttem kiadta azt Masznyik Endre is. Ugyancsak kiadtam az újszövetségi apokrifus könyvek magyar fordítását
is. ami teljesen elfogyott.
Az énekeskönyv dolgában is nagy változások történtek
ötven év alatt. Régebben leginkább csak három magyar
énekeskönyv volt használatban, ú. m. a dunántúli, a győri
és a békéscsabai. Körülbelül hatvan esztendeje annak, hogy
az egyház vezető emberei belátták, hogy gyarló versezetekben gazdag, de tartalomban annál szegényebb énekeskönyvek helyébe ú j énekeskönyvet kellene összeállítani.
Meg is alakult az egyetemes énekügyi bizottság, amely ötven évvel ezelőtt próbafüzeteket is adott ki, de bár szakadatlanul összeült, az egyetemes énekeskönyvet máig sem
bírta elkészíteni. Időközben újból kiadták, különösen Payr
Sándor sokszor meglepően ügyes revíziójával a dunántúli
énekeskönyvet, annak helyesebb beosztást adtak és sok ú j
énekkel gazdagították. Ez az énekeskönyv ma is szinte valamennyi egyházunkban használatban van. Közben megszűnt a győri énekesikönyv, ú j formában jelent meg, de alig
van használatban a békéscsabai énekeskönyv, ellenben a
magyarosodó tót gyülekezetek számára Bartos Pál összeállította a szarvasi énekeskönyvet. Megjelent Kovács Sándortól is a Kis énekeskönyv, amelyet különösen a filiákban
használtak. Igen ügyes fordításban megjelent a Tranoscius
is, ami Vietórisz József nemes érzékét és ügyes stílusát dicséri. Az egyetemes énekeskönyv azonban még mindig a
reménység és a várakozás bölcsőjében nyugszik. Ez az
oka, hogy evangéükus egyházunkban olyan szánalmasan eltérő az éneklés módja, amint a merészebb falusi kántorok
a gyülekezetek hozzá nem értő népét a saját egyéni éneklé-
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síikre szoktatgatták. De ennek a sokféleségnek és sokszor
tűrhetetlen sok ferdítésnek egyik oka az is, hogy nincs egyetemes koráikönyvünk. Ennek természetesen az egyetemes
énekeskönywel kellene napvilágra jönnie. Kisebb énekeskönyvek nagy számban jelenitek meg ötven év alatt. Néhol
vannak külön temetési énekeskönyvek, divatoznak idegen
népeknél használt énekek, vannak külön egyesületi énekeskönyvek is, amelyek azonban az egyház tekintélyének és
egységének többet ártanak, mint amennyit a kegyes hangulatok felkeltésével használhatnak.
Ötven év távlatából nézve lehetetlen észre nem vennünk azt a nagy változá&t, amely az ifjúsággal való foglalkozás terén történik. Az én gyermekkoromban még széltében gyakorolták a nyilvános katekizációt, amelyen azonban
a felnőttek is résztvettek, úgyhogy annak hatása nemcsak
az iskolásgyermekekre, hanem a tanultakat lassanként felejteni kezdő felnőttekre is termékenyítő volt. Sajnos, a katekizációt többé felújítani aligha lehet. Ahol próbát tettek
a felújítással, mindenütt azt tapasztalták, hogy idejét múlta.
Helyébe léptettük, de már olyan nagy eredménnyel nem
tudtuk vezetni a vasárnapi iskolát, amelynek általánosítása
különösen faluhelyen igen sok nehézségbe ütközik. Természete szerint nem is terjed ki olyan nagy körre, mint annak
idején a katekizáció, de azért mégis sok áldás származik
belőle és ezért fenn kell tartani. Mert a rendes vallásoktatás
magában nem sokat lendít a vallásosság emelése terén. A
földmívelő ember, ha az elemi népiskolában és a konfirmációban nem szed magába elég egyháziasságot és ha családi életében nincs meg a bibliás hangulat, ha felnő, egyházával szemben legtöbbször közönyössé válik és attól
könnyen elfordul. Valamikor az iparososztály volt a vidéki
egyházközségek gerince. Értelmes voltuknál fogva a presbiterek leginkább belőlük teltek ki és gyermekeiket is ren-
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desen egyházias szellemben nevelték fel. A kisipar megszűnte és a gyáripar elterjedése óta az egyháznak ezt a
biztos és hűséges elemét nagy részben végleg elvesztettük.
Mérhetetlen kára ez az egyháznak, ezért szükséges, hogy
az iparostanoncok kai a kínálkozó alkalom teljes kihasználásával minél buzgóbban foglalkozzunk. Ami pedig a középiskolai valiástanítást illeti, az a folyton újítgatott, de a
megfelelő és kielégítő módot még mindig meg nem talált
vallástanítási tanterv hiányossága és gyarlósága miatt az
ifjúság előtt egyáltalában nem kedves, eredményeiben
pedig nem kielégítő. Még a bibliaórák a leghasznosabbak.
És a legeredményesebbek is, amelyeknek gyakorlása az
utolsó ötven év áldott magvetése. A bibliaórák azonban
csak kis csoportokat töltenek meg vallásos gondolkodással
és egyházias érzéssel, de ha ezek a kovász szerepét töltik be
az egyházban, akkor munkájuk széles körben éreztetni
fogja hatását.
ötven év folyamán elég alkalmam volt megfigyelni,
hogy a női lélek aránytalanul hívebb az egyházhoz és alkalmasabb az egyháziasság biztosítására és terjesztésére, mint
a férfi lélek. Ennek természetes oka nemcsak a női lélek
érzelmi világának gazdagabb és érzékenyebb volta, hanem
kiváltképen az, hogy a férfiak a mindennapi élet törődései
és súrlódásai közben sokszor teljesen elveszítik lelkük hímporát ós az ezzel természetesen összeforrott vallásos hangulatot is. Számtalanszor tapasztaltam, hogy egy-egy szórvány vagy missziói terület hűsége és lábraállása a benne
alakult és működő nőegvesület munkájának
eredménye.
Ezért nem volna szabad egyetlen lelkésznek sem elhanyagolnia a gyülekezete körében működő nőegyesületet, ahol
pedig nincs nőegyesület, ott feltétlenül meg kellene azt
szerveznie és az egyházépítés munkájába bele kellene állítania. Erre már csak azért is szükség van, mert a nőegye-
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sületekben az egyházközség különböző társadalmi rétegei
legkönnyebben tömörülnek testvérközösségbe és legkönynyebben megszokják az egyház ügyeivel és az egymás bajával való testvéries törődést is. ötven év alatt széltében
rendkívül sok ú j nőegyesület alakult egyházunkban, de
összefogó szervezet hiányában igen sok elsorvadt vagy tétlenkedik. Ezért kívánatos az evangélikus nők egyesületeinek országos szervezetbe való tömörítése, ami, hála Istennek, ma már folyamatban is van.
A nőknek az egyházban való jelentőségét felismerve,
az első világháborút követő években az Országos Nőképző
Egyesületnek a Veres Pálné-utcában lévő, de munkálkodását megszűntetett Nőnevelő Intézetét és internátusát 15 évre
kibéreltem és az első igazi női továbbképző intézetet létesítettem, eleinte Szigethy Lajos, később Bánkuty Dezső igazgatása alatt. Ebben az intézetben a drezdai nőnevelő intézetek mintájára egészen ú j tananyaggal és ú j tanterv szerint foglalkoztak a polgári iskolát vagy a középiskola alsó
tagozatát elvégzett nagyobb leányok. A később következő
középiskolai reform a mi intézetünk mintájára állapította
meg az úgynevezett „leánykollégiumi" típust. Ekkor az
eddig „Veres Pálné-leányliceum" néven szereplő és közkedveltségnek örvendő intézményünket a fenntartó egyház
leánykollégiummá szervezte át, ami egészen természetei
volt, hiszen az iskola típusát mi teremtettük meg. Sajnos,
a minisztérium megnemértése következtében ezt a leánykollégiumot később leánygimnáziummá kellett átalakítanunk. Ugyanis a minisztérium a kollégium érettségi bizonyítványát az egyetemen, illetőleg a főiskolákon túlságosan
korlátozott kis körben engedte érvényesülni. így a szülők is
sürgették, hogy térjünk át olyan középiskolai formára,
amelynek végső bizonyítványa az egyetem minden karára
érvényes. Kénytelenek voltunk a változást megtenni. Jel-
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lemző, hogy később Hóman miniszter kárnak vallotta, hogy
a leánykollégiumot feloszlattuk, mert szerinte annak tanterve és tanítási módszere felelt meg legjobban a női lelkületnek.
A nők egyházias lelkületének bizonyos mértékű ellankadása annak a következménye, hogy az utóbbi ötven esztendő folyamán sok régi jó egyházi szokás elkopott minálunk. Azelőtt, legalább vidéken, sohasem mulasztották el,
liogy a jegyesek a lelkésznél jelentkezzenek, amikor is a jegyesség ideje alatt hasznos és szükséges valláserkölcsi oktatást kaptak. A menyasszony, illetőleg asszonyavatás szokása
is elmaradt. Falusi pap koromban az esküvő után való napon történő asszonyavatás kedvező alkalmat nyújtott a lelkésznek arra, hogy az ifjú menyecskét az evangélikus nő
hivatásáról, erkölcsi kötelezettségeiről és egyházával szemben tartozó szolgálatairól kioktassa. Még a vegyesházasságot kötő felekre is tudtunk ilyenmódon közvetlen befolyást
gyakorolni. Az egyházkelés pedig a gyermekágyból felkelt
asszonynak gyermekével együtt a templomban való megjelenése és hálaadása alkalmával az édesanyai hivatás szent
kötelességei megvilágítására nyújtott kiváló alkalmat. Jól
emlékszem kezdő falusi pap koromból, bár egészen fiatal
ember voltam, mégis az ifjú menyecskéket, de még az édesanyákat is, akik rendszerint két rokon társaságában jelentek meg az oltárnál, sokszor térítettem olyan útra, amely a
későbbi békés családi életnek és a szolgáló szeretetben gazdag együttélésnek komoly alapja maradt. Az egyházikelés
elmaradása az egyke káros divatjának elharapózására is
nagy befolyással volt és van. Megengedem, hogy ma máiezeket az elhanyagolt régi jó szokásokat felújítani és kötelezővé tenni aligha lehetne, de azt is vallom, hogy ahol még
megvannak és megtarthatók, azok megtartása csak a legnagyobb áldásnak tekinthető, úgy az egyéni és a családi

46
boldogság biztosítására, mint az egyház jövendőjének
építésére.
Régebben, amíg nem volt polgári házasságkötés, a viszálykodó házastársak békítésének szokása is általános
volt egyházunkban. Ugyanígy a válópörök megindítása
után a háromszori békéltetés is a lelkész kötelessége volt.
Olvastam néhány békéltetésről felvett jegyzőkönyvet s
ezekből azt láttam, hogy ha voltak is a békéltetésnek bizonyos szertelenségei és talán ízléstelenségei is, a lelkésznek
mégis komoly alkalmat adott a családok belső életébe való
betekintésre és az elharapózó bűnök megakadályozására.
Ma már az elválás könnyelműségében és divatos gyakoriságában a házastársak nem tekintik Isten törvényébe ütközőnek a játékos együttélést és a léha elválást és a házasság szentségét rontó testi és lelki romlást, amely oly sok erkölcsi pusztítást végez az egyház és a társadalom életében.
Ezek a békéltetések egyúttal a magángyónás gyakorlatát
is fenntartották és nem ritkán arra indították a helytelen
útra tért embereket, hogy visszatérjenek az Istenhez vezető
erkölcsös ösvényre.
A hívekkel való ez a közvetlen érintkezés, a családi
életbe való gyakori betekintés a lelkész és a hívek között
legtöbbször igen bizodalmas és jó viszonyt teremtett. A hí
vek a lelkészt nemcsak prédikátornak, hanem lelki atyjuk
nak tekintették, akihez minden egyéni és családi, sőt közéleti kérdéssel is bizodahnasan közeledhettek. A lelkész a
gyermekek nevelésének és irányításának munkájában is
sokszor egészen bensőségesen résztvett, a családok barátja
és bizalmasa volt és így templomon kívül is érvényesíthette
hívei között az Isten igéjének nevelő és vezető hatalmái.
Sajnos, hogy a téves szociális elgondolások térfoglalása következtében, miikor a kisipart a gyáripar elnyomta, amikor
a nép a városokba tolakodott és a mezei munkától lassan-
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ként a könnyebben való megélhetést biztosító szolgai állások felé fordult, a lelkész és a hívek közvetlen érintkezése
is nemcsak megnehezült, hanem igen sok helyen véglegesen
meg is szűnt. Ötven esztendő alatt ezen a téren fájdalmas
és talán soha vissza nem fordítható eltolódás történt. Talán
ez az oka, hogy a lelkészek egyrésze is nem a testvéries és
az atyai érintkezés fenntartására törekszik, hanem inkább
csak a szószéken való tetszetős beszédekre helyezi a súlvl
és azt gondolja, hogy a híveket így tartja meg magának és
az egyháznak. Hogy ez a változás lelki elhidegüléssel jár,
azt könnyű belátni. Különösen, ha a vegyes házasságok túlságos és könnyelmű szaporításával híveink amúgy is akaratlanúl is közönyösebbek lesznek az egyház dolgai iránt é-.
elszoknak a lelkész tanácsadásának kikérésétőléselfogadásától.
A lassanként elkopott régi jó szokások helyett azonban
újabb és sok jóval biztató szokások indultak meg egyházunkban. ötven évvel ezelőtt a szórványban élő hívekkel semmit sem törődtünk. A hívek százait és ezreit vesztettük el a szórványok elhanyagolása miatt Most látjuk ezt
igazán a maga szomorú valóságában, mikor a szórványok
gondozását felvettük és azt látjuk, hogy igen sok helyen
már csak öreg híveket találunk, de ifjúságot nem, mert
azok már más egyházak tagjaiként nevelkedtek fel. Szomorú tapasztalás ez, vád a multakkal szemben, de annál
nagyobb kötelezés a jelenre nézve. És e tekintetben örömmel láthatjuk, hogy egyházunknak különösen ifjabb lelkészei a szóványokat milyen nagy szeretettel és önmegtagadással igyekeznek élő egyházakká erősíteni. A szórványokban a lelkész és a hívők kicsiny tábora családias bensőséggel nő össze és öröm látni azt a buzgóságot, amellyel a szórványokban az igét hirdetik és az igét elfogadják. Szinte az
apostoli kor megújulását látjuk igen sok szórványunkban,
amelynek talpraállása és fejlődése boldog jövővel biztat.
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Ötven év távlatából a lelkészi és a nemlelkészi elem
egymáshoz vaió viszonyában is komoly változás észlelhető.
Régebben a nemlelkészi elem inkább a mecénások és a
protektorok szerepét vitte egyházunkban. Történelmi nevek gazdag és befolyásos viselői, hatalomban és áldozatokban tehetős előkelő híveink egész serege között válogathatott a hívők tábora, hogy kit állítson vezető helyre vagy
építő munkába. A történelmi nevek itt-ott megmaradtak,
de az öröklött vagyonok elapadtak. Ma már a nemlelkészi
elem nem a mecénások és protektorok szerepét tölti be,
hanem a lelkészek valóságos munkatársává lett. Az ősöktől örökölt buzgóság ma már nem anyagilag nyújtott áldozatokban vagy adományokban, hanem készséges és testvéries szolgálat végzésében nyilatkozik meg. Ezért is lett egyházunk anyagiakban szegényebb, de alkotó munkában gazdagabb.
Az alkotó munka terén az utolsó ötven esztendő folyamán csakugyan meglepő eredmények
gyönyörködtettek.
Ne csak a folyton épülő templomokra gondoljunk itt, ha
nem a műit század végén sokszor szükségtelenül feladott
iskoláink pótlására, ú j iskolák építésére s kiváltképen
kultúrális és szeretetintézmények létesítésére. Mintha csak
a reformáció kezdete hajolna vissza hozzánk, nyomdák létesültek, könyvkiadó vállalatok keletkeztek, lapok indultak és olyan intézmények keltek életre, amelyekről ötven
évvel ezelőtt még szó sem esett. Gondoljunk csak magában
arra, hogy ma három diakonissza-intézetünk van s azok
legnagyobbja, a Fébe Diakonissza Anyaház nem is ötven
esztendő alatt, hanem két évtizeden belül egymaga annyi
alkotást létesített és tart fenn, amennyi ötven évvel ezelőtt
az egész egyetemes egyházban együttvéve sem volt. Vagy
gondoljunk a templomi énekkarokra, amelyek némelyike
ma már az ország bármelyik énekkarával felveheti a ver-
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senyt. Ez mutatja, hogy egyházunk élő és alkotó egyház.
S a múlttal szemben az alkotások terén még az is szemünkbe ötlik, hogy azokat nem egyesek bőkezűsége, hanem a közösség együttes buzgósága és élniakarása hozta
létre.
ötven évvel ezelőtt az egyház még nagyon ragaszkodott iskoláihoz, bár a kiegyezés után, mikor Trefort Ágoston a népiskolát megreformálta és a tanítói kar színvonalát felemelte, szinte divattá vált az iskolák államosítása.
Igen sok egyházközségünk, vagy kényelmi okból, vagy takarékoskodásból, némelyik pedig egyszerűen könnyelműségből lemondott iskoláiról és átadta azokat az államnak. Milyen veszteség érte ezzel evangélikus egyházunkat,
azt felmérni még ma sem tudjuk, legfőllebb csak kezdjük
sejteni. Mikor pedig tanítóink az állami törvény alapján
állami fizetéskiegészítést kaptak s előmenetelük nem az
iskolafenntató egyháztól, hanem külső állami közegtől
függött s mikor nyugdíjukról is állami gondoskodás történt,
tanítóságunknak az egyházhoz való viszonya igen kedvezőtlen változást szenvedett. Azelőtt minden evangélikus
tanító magától értetődőnek tekintette a hitoktatást, sőt a kántorkodást is. Ma még a megmaradt felekezeti iskolákba is
sokszor nehéz kántortanítót kapni, ahol pedig nincs felekezeti iskolánk, ott szinte könyörögni kell az állami népiskolák evangélikus vallású tanítóinak, hogy külön díjazásért
vállalják el a kántorkodást. És a helyzet mindinkább romlik. S egyházunknak előbb-utóbb olyan nehézségekkel kell
majd megküzdenie, amelyeket legyőzni alig lesz képes.
De felekezeti iskoláink tanítói sem olyan buzgók ma
már, mint amilyenek elődeik voltak. Megváltozott a tanítóság szelleme és ezzel együtt változik lassanként az egyházi
iskoláké is. Nem vádolok senkit. Elismerem a buzgók buzgóságát, tisztelem a ragaszkodók ragaszkodását és vallom,
4
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hogy a többség ma is előljár az egyház hűséges szolgálatában. De mind gyakrabban találkozunk olyanokkal, akik az
államhoz kívánnak átpártolni. Igaz, hogy ott olyan előnyöket is élveznek, amilyeneket mi nekik megadni nem tudunk.
De azért mégis csak fájdalmas, hogy az átpártolás divatja
kezd lábrakapni tanítóságunk, sőt tanárságunk körében is.
Ez az oka, hogy ifjúságunkat ma ú j úta'kon és ú j módszerekkel igyekszünk egyházunk iránt való hűségükben megtartani és egyházunknak biztosítani. Az ú j útak és ú j módszerek azonban még ikipróbálatlanok. Ezért kell velük óvatosan bánni és ezért kell a különböző helyeken különböző
módszereket alkalmazni.
Középiskoláinkban ugyanez a helyzet. Az iskolákra
vonatkozó országos törvényekben, kiváltképen pedig az
újabban divatos rendeletekben nem sok kíméletet látunk
autonómiánkkal szemben. Úgy látszik, az állam élén állók
elfelejtették, hogy az általános népnevelés és a szabad kutatás elvén alapuló egyetemes kultúra úttörői mi voltunk. Az
állam, ha lehetne, még az emberi gondolkozást is paragrafusokkal kormányozná. A középiskolára vonatkozó rendelkezések pedig nem az erkölcsi és a szellemi erőknek kifejlesztését, hanem csak a munkabírás és a használhatóság
fokozását tartják szem előtt. Kényszerhelyzetünknél fogva
felekezeti iskoláinkban is ez az állami szempont az uralkodó. És az ősöktől örökölt evangéliumi szellem ápolását és
fejlesztését szinte csak loppal végezhetjük. Hiszen felekezeti
tanáraink az anyagi érdekek és a külső előmenetel ezernyi
szálával vannak hozzákötve az állami kultúrpolitika elgondolásaihoz és intézkedéseihez. Akiket az apáktól örökölt
hagyományos egyházhűség és az egyéni vallásosság nem
köt egyházunkhoz, azok csak evangélikus vallású óraadók
a saját iskoláinkban, de nem az egyház veteményeskertjének öntudatos, hívő és áldozatra is kész munkásai. Ez az
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oka, hogy középiskoláinkban az evangélikus szellem mind
jobban sorvad, míg a divatos korszellem mind jobban terjed és ez az oka, hogy evangélikus ifjúságunk a tulajdon
középiskoláinkban sem nevelődhetik komoly és öntudatos
evangélikus hívővé.
ötven év alatt főiskolai státusunk állapotában is szomorú változások történtek. Országunk feldarabolása előtt
három theológiai intézetünk volt, amelyekből, mint már rámutattam, csupán csak a soproni maradt meg, míg a pozsonyi és az eperjesi intézetek tanári karai csak töredékben
verődtek össze pár rövid évre az ország fővárosában. Egyetlen jogakadémiánkat kiüldözték és szinte kegyelemkenyéren telepedett meg Miskolc városában. De megtelepedett és
az állam rombolni akaró kezének csapásai alatt is mindmáig él és munkálkodik. Mi lesz a sorsa? Ezt csak Isten
tudja. Mi csak azt tudjuk, hogy nem szabad felejtenünk az
Isten igéjének ama kötelezését: Tartsd meg, amid van. A
főiskolákra és egyetemekre járó ifjúság gondozását is felvette egyetemes egyházunk és nemcsak a Budapesten meglévő Luther-Otthon lakóit, hanem az összes egyetemek és
főiskolák hallgatóit is igyekszik az egyház számára megtartani és a jövendő számára biztosítani. Régebben az egyetemi és főiskolai evangélikus ifjúsággal senki sem törődött.
Aki közülök az otthonból elég valláserkölcsi erőt és evangélikus öntudatot vitt magával a főiskolákra, az megmaradt
apái hűségében, aki azonban idegen befolyás alá került, az
vagy a közönyösök vagy a hitehagyók számát szaporította.
Egyházunk vezetősége rájött már a r r a a természetes belátásra, hogy a híveket életük semmiféle korszakában sem
szabad magukra hagyni. Ezért engedélyezett külön lelkészi
állást az egyetemi és főiskolai hallgatók gondozásának céljára. Ennek áldásos hatását és következményeit a jövőtől
bizalommal várjuk.
4*
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Ötven év távlatából az egyház közigazgatása terén is
sok és gyökeres változást észlelhetünk. Nemcsak a formákban, hanem a lényegben is. Ami a formát illeti, bizonyos,
hogy közigazgatásunk bizonyos szempontból egyszerűbb
lett. Azelőtt egy-egy esperességi gyűlés is igen széles körben mozgott. Valóságos esemény volt. Nem is órákhosszat,
hanem napokon át tartott. Minden kis ügyet széltében tárgyaltak. Sokszor négy öt szónok is elmondta ugyanazt
egymás után. És a gyűlés tagjai mind türelmesen végighallgatták. Az idő múlt, a pénz emésztődött, de a tanácskozás hosszúsága nem rövidült. Mikor negyedszázaddal ezelőtt
a bányakerület püspöki hivatalát átvettem, hagyományos
szokás volt, hogy a kerületi gyűlés három napon belül nem
ért véget. A gyűlésnek voltak törzsszónokai, akik vagy minden tárgyhoz hozzászóltak, vagy amibe belemélyedtek,
abból nem tudtak kivergődni. Ma már eljutottunk odáig,
hogy a közgyűlések alig tartanak egyetlen napon át, mert
az összevont bizottságokban mindent előre megtárgyalunk
s a közgyűlésen csak a lkész határozati javaslatokat terjesztjük elő. Ugyanígy rövidült meg a tárgyalás az egyetemes közgyűlésen is. Mióta pedig a legújabb zsinati törvény
alapján az egyházi közigazgatás minden fokozatán presbitérium készíti elő az ügyeket, azóta közigazgatásunk csakugyan gyorsabb, közvetlenebb, olcsóbb és kielégítőbb.
A lefolyt ötven év alatt két ízben ült össze egyházunk zsinata az egyházi törvények korszerű átalakítására. A kilencszázas évek elején tartott zsinati ülések nem vezettek eredményre, az első világháború miatt érdemleges határozatot
nem hoztak. Legutóbbi zsinatunk is ú j törvények hozatala
helyett csak a régi törvények kiegészítését és korszerű javítását végezte. Az élet fogja megmutatni, hogy jó munkát
végeztünk-e csakugyan.
Ötven év távlatából akaratlanul is megakad a szemem
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egyházunk egyik legnagyobb fiának, a haza atyjának:
Kossuth Lajosnak ötven évvel ezelőtt, 1894 tavaszán történt csodálatos és felejthetetlen temetésén. Sem azelőtt,
sem azóta nem volt Magyarországon olyan temetés, mint
Kossuth Lajosé. Aki azon résztvett, el nem felejtheti soha.
Sárkány Sámuel bányakerületi püspökkel az élén az evangélikus lelkészek addig soha nem látott számban vettek
részt a temetésen.
De milyen szomorú volt a lelkészeknek ez a felvonulása. Minden reverendának más volt a formája; némelyiké
csak térdig ért, másik meg a földön húzta. Az egyik lelkésznek a fején cilinder, a másikén pörgekalap, a harmadikén szalma, a negyedikén úgynevezett
Kossuth-kalap,
míg a németnyelvűek németországi kucsmát viseltek. Ma
is keserű érzés fog el, ha erre a látványra visszagondolok.
A Mózes-táblák sokféleségéről nem is szólok, hiszen az még
ma sem szűnt meg. De akkor fogamzott meg lelkemben az
az elhatározás, hogy mindent el fogok követni a lelkészi
egyenruha egyformásítására és valami lelkészekhez illő süveg behozatalára. Hála Istennek, ez már jórészben sikerült
is. ötven évvel ezelőtt, de még később is voltak papok, akik
a reverendát selyemből, sőt brokátból készíttették, voltak,
akiknek reverendája vállrészén bársony volt, voltak, akik
a reverenda felett még a reformátusok palástját is hordták.
Sőt, ami szinte hihetetlennek tetszik, némelyek
hímzett
Mózes-táblákat viseltek, még pedig, ha kereszteltek, a két
Mózes-táblán bölcső volt kihímezve, ha eskettek, akkor pár
galamb vagy virágcsokor és ha temettek, feketével szegélyezett Mózes-táblát vettek fel. Milyen más volt a lelkészi
kar felvonulása akár a Kossuth-szobor leleplezésekor, akár
Gömbös Gyula temetésén, amikor már a reverenda is, a
papi süveg is lehetőleg egyforma volt, csak még a Mózestáblák között akadt néhány tenyérnyi széles, vagy köldökig
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lógó, néhány pedig úgy szaladt szét, mint a gyenge borjú
lába. A Mózes-tábla formájának egységesítése még nem sikerült. A MELE azonban készíttetett és minden lelkésznek
ingyen fel is kínálta a formás és a lelkészi állás komolyságához illő Mózes-táblát. Azonban nem mindenki vette
igénybe
vagy ha elfogadta is, az öregektől örökölt rosszformájú Mózes-táblák elkopására vár, ami pedig igazán
nagy kár.
Milyen nagy áldás volna, ha a lelkészi egyenruha egyforimásításával és az istentiszteleti rend azonosításával együtt
bevezethettük volna egyházunkba az éneklés módjának
azonosságát is. Sajnos, ezen a téren még sok a teendőnk.
Egyházi iskoláinkban ősi szokás volt, hogy a tanítást minden nap énekléssel és imádkozással kezdtük. így énekeinket
minden gyermek megtanulhatta. És a legelső tantárgy mindig a vallás volt. Mikor a Néppárt az állami iskolákban is
megkezdte az egyoldalú felekezetieskedést, a minisztérium
a nem katolikusok ismételten felhangzó panaszára kénytelen volt elrendelni, hogy az állami és községi iskolákban
felekezeti jellegű imádságot mondani nem szabad. Sajnos,
igen sok tanító felekezetieskedésnek érezte a régi öröklött
szokások megtartását és egyházi iskoláinkban is voltak,
akik általános és színtelen imádságokat óhajtottak bevezetni. Úgy tudom, hogy ez a rossz szokás ma m á r megszűnt.
Az éneklés is elhanyagolódott. Sajnos, hogy igen sok felekezeti iskolánk van, ahol az éneklést nem igen gyakorolják,
vagy ha igen, akkor nem tartják meg az egyetemes vallástanítási szabályrendeletben adott rendelkezéseket. Ez az
oka, hogy vannak egyházközségek, amelyekben a gyülekezet alig tud néhány dallamot énekelni, de van olyan is,
amelyben az istentisztelet alatt, ikülönösen az úgynevezett
intelligencia, egyáltalán nem énekel. Az állami iskolába
járó evangélikus gyermekek, különösen pedig a középisko-
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Iák növendékei, lassanként elfelejtik egyházi énekeinket és
megszokják, hogy apáik sem énekeltek, ha éppen nagyobb
ünnepek alkalmával be is tértek az Isten házába. Még nagyobb b a j az, hogy a teljes szabadosság következtében vannak tanítók, akik mint kántorok a maguk elgondolása és
hangulata szerint csavargatják ki az énekek dallamait, úgyhogy egyházunk éneklő egyházból vagy hallgató, vagy élvezhetetlenül éneklő egyházzá válik. Hála Istennek, a régebbi
tanítók, mint kántorok, e helytelen szokása mind kevésbbé
uralkodik és így van reményünk, hogy ha egyszer az egyetemes énekügyi bizottság 60 évi hallgatás után tettre
szánja magát és megszerkeszti az egyetemesen kötelező
énekeskönyvet, amely többé nem szövegkönyv, hanem hangjegyekkel ellátott valóságos énekeskönyv lesz, akkor egyházunk visszatérhet az ősi útra, amelyen a sajátos és egyéni
lutheri istentisztelet ünnepi formáit teljesen kialakíthatja.
ötven év távlatából azonban, ha emlékezetem vetítővásznán jelennek is ímeg lehangoló történések, mégis Istent
magasztaló hálával állapíthatom meg, hogy egyházunk élő,
alkotó és fejlődő egyház. Amit mi gyarló emberek bölcsnek
vélt balga elgondolásainkban vétünk az egyház Urának
szándéka és céltűzése ellen, azt Isten gondviselő kegyelme
kárunkból is javunkra fordítja. Nem a mi buzgóságunk,
munkánk és szolgálatunk tartotta meg eddig egyházunkat,
nem is a mi gyenge hitünk fogja megtartani ezentúl is e
sokat próbált hazában a imi legtöbb próbát szenvedő evangélikus egyházunkat, hanem egyedül az egyház hatalmas
Ura, akitől várjuk a jobb jövendőt és akinek legyen dicséret és dicsőség az Úr egyházában öröktől fogva mindörökké!

Ε visszaemlékezések egyes részleteit a MELE 1943. évi közgyűlésén olvasták lel. Ez a közgyűlés határozta el kézirat
gyanánt való kiadását.

