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Jogegyenlőségi törekvések vagy 
Kárpát-medencei Kirchenkampf?

A magyarországi németség és az evangélikus egyház 
viszonya a II. világháború alatt

A második világháború korának világpolitikája nagyrészt a német birodalom, illetve a német nép körül 
forgott. Ez különleges helyzetbe hozta a magyarországi németséget is, akiknek jelentős része evangélikus 
volt. Így a korban a magyarországi evangélikus egyház számára is fontos kérdéssé vált a hazai németség-
hez való viszonya. Az egyház 1940 és 1943 között két ügyben is szinte harci helyzetbe került: 1941-ben a 
visszacsatolt Bácska területén élő német evangélikus gyülekezetek nem akartak visszatérni a magyarországi 
egyház keretei közé, 1940 végén pedig német evangélikusok egy csoportja messzemenő követeléseket 
terjesztett az egyetemes egyház elé. A következő oldalakon ezt a két ügyet és közös hátterüket vizsgálom 
a két ügy legfontosabb iratai, a világháború ideje alatti egyházkerületi és egyetemes egyházi közgyűlések 
jegyzőkönyvei, püspöki jelentések és püspöki körlevelek alapján.

Új német evangélikus egyházszervezetek a Kárpát-medencében 1939 és 1942 között

A magyarországi evangélikusság életében hagyományosan nagy szerepet játszottak a magyarországi németek. A 
trianoni békeszerződés azonban a német gyülekezetek többségét végérvényesen elszakította a magyarországi egy-
háztól, többek között a Felvidéken, Bánátban és a Szerémségben. Ezek a gyülekezetek általában az 1930-as évek 
végéig más nemzetiségű evangélikusokkal közös egyházszervezetet alkottak. Viszont ekkortól több német evan-
gélikus közösség külön német egyház megszervezésére törekedett. Két ilyen folyamat felvázolása megkönnyítheti 
a magyarországi evangélikus németség követelései kérdéskörének a megértését.

A szlovák, német és magyar evangélikus gyülekezetek 1922-től egy szlovákiai egyházban éltek. 1938-ban (és 
1939-ben) az egyháztagoknak kb. csak 10 százaléka – többségükben magyarok – került vissza a magyarországi 
egyházhoz. A német gyülekezetek az 1930-as évek végén külön egyházszervezet megteremtésére törekedtek. A 
szlovákiai német evangélikus gyülekezetek képviselői 1939. június 26–27-én Késmárkon megalapították az ön-
álló szlovákiai német egyetemes egyházat. Az elfogadott egyházi alkotmány az egyházat német népi egyháznak 
nevezte, de a többségében német gyülekezeteknek magyar és szlovák tagjai is voltak, az ő helyzetük az elkövetkező 
években sem tisztázódott véglegesen. Az egyház vezetőjének, püspöki adminisztrátori tisztséggel, Johann Scherert 
választották. Az elvi döntés után, 1940 májusában kivált a szlovákiai egyházból 40 német többségű gyülekezet több 
mint 34 500 gyülekezeti taggal (a szlovákiai evangélikusság kb. 10 százaléka) és 44 lelkésszel. A gyülekezetekből 
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három egyházmegyét alakítottak. Az egyházalkotmány állami elismerése elhúzódott 1942 júniusáig, de ezután 
megválaszthatták püspöknek Johann Scherert, kerületi felügyelőnek pedig dr. Adalbert Forbergert (Túróczy 
1939; Túróczy 1940; Túróczy 1941).

A jugoszláviai német, magyar és szlovén evangélikus gyülekezetekből álló egyház 1931-ben nyerte el állami elis-
mertségét. (A szlovák egyházközségek egy másik egyházkerületet-egyházat alkottak.) 1941-ben a magyar és szlovén 
gyülekezetek, valamint a bácskai német gyülekezetek visszakerültek a magyar államhoz. A német gyülekezeteknek 
egy másik része – Philipp Popp püspökkel együtt – Horvátország területére esett. A tíz nyugat-bánáti gyülekezet 
viszont német katonai igazgatás alá került, de sokak számára reálisnak látszott a lehetőség, hogy néhány éven belül 
ők is Magyarországhoz kerülnek vissza. Így a magyarországi egyház – különösen az illetékes bányai egyházkerület 
– úgy tekintett ezekre a gyülekezetekre, mint akik hamarosan szintén „hazatérnek”. A tisztázatlan helyzet ellenére 
1942 folyamán ez a tíz gyülekezet is önállóan szervezkedett, és január 26–27-én Ferenchalmán (németül: Franzfeld, 
szerbül: Kačarevo) tartott zsinatán megalapította a Bánsági Német Evangélikus Egyházat – bár a zsinaton csak öt 
egyházközség képviseltette magát, közülük is egy elutasította az alkotmány elfogadását. 1942. március 5-én a belgrádi 
katonai hatóság törvényerőre emelte az új egyházalkotmányt. Az egyház létrehozása a berlini Német Evangélikus 
Külügyi Hivatal jóváhagyásával történt, annak vezetője, Th eodor Heckel püspök 1942. március 15-én be is iktatta 
bánáti püspöknek Franz Hein ferenchalmi lelkészt.1 

A magyarországi németek 1938 és 1945 között

A trianoni Magyarországon az 1930-as években több mint 477 ezer német anyanyelvű állampolgár (a lakosság 5,5 
százaléka) élt. Az 1938–1941 közötti határrevíziók – különösen Észak-Erdély és a Bácska visszacsatolása – követ-
keztében a magyarországi németek száma mintegy 800 ezerre nőtt. Szervezeti képviseletük a ’30-as évek közepétől 
egyre erősödött, és szellemiségében egyre közeledett a németországi nemzetiszocialista állampárt politikájához. Az 
első bécsi döntés után az Imrédy-kormány 1938 novemberének végén a Németországhoz való közeledés jegyében 
engedélyezte a Volksbund der Deutschen in Ungarn (Magyarországi Németek Szövetsége) megalakulását, amelynek 
már a kezdetektől több nemzetiszocialista vonása volt. Az 1939 májusában tartott országgyűlési választásokon a 
Volksbund a bajai és a bonyhádi választókerületből képviselőt juttatott a parlamentbe. A második bécsi döntés 
kihirdetésével egyidőben Teleki Pál miniszterelnök német–magyar kisebbségi egyezmény aláírására kényszerült, 
amely többek között kimondta, hogy a magyarországi németség egyetlen legitim képviselője a Volksbund, és a 
szervezetnek kizárólagos joga van arra, hogy elismerje a népcsoporthoz való tartozást. Ezenkívül az egyezmény 
azt is leszögezte, hogy a magyarországi német népcsoport tagja csak nemzetiszocialista világnézetet valló személy 
lehet. Ezt követően a Volksbund sok esetben vezető németországi politikusok eszközévé vált. 1940-től a szerve-
zet országszerte egyre több alap- és középfokú iskolát működtetett. 1942 januárjában Bonyhádon megalakult a 
Hűségmozgalom, mely a Volksbunddal ellentétben a németségnek a magyar hazához való hűségét hangsúlyozta 
(Spannenberger 2005).

A magyarországi németség és Németország sorsának az összefonódását leginkább a magyar határokon belül 
tartott SS-sorozások szolgálták. 1941 nyarán vittek először Magyarországról önkénteseket az SS-be, ekkor még 
illegálisan. Ezt követően három alkalommal tartottak a magyar kormány engedélyével Waff en-SS-toborzást Ma-

 1 Az 1942. évi bányai egyházkerületi közgyűlés jegyzőkönyve.
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gyarországon: 1942 februárja és áprilisa között csaknem 18 000, 1943 nyarán újabb 18 000 magyarországi németet 
soroztak be a Waff en-SS-be, 1944 májusa és júliusa között 55 000 személyt, a 17 és 50 év közötti magyarországi 
német férfi ak túlnyomó többségét besorozták, ekkor már kényszerrel (Spannenberger 2005).

Tehát a magyarországi németség komoly része az 1930-as évek második felétől egyre több szállal kötődött a 
német birodalomhoz, és részben a nemzetiszocialista ideológiához. Ennek a folyamatnak a hatásait az evangélikus 
egyház sem kerülhette el. 

Az evangélikus egyház és a magyarországi németség 1939–1940-ben

Az 1940-es évek elején a magyarországi evangélikus egyháznak hozzávetőlegesen 60 000 német anyanyelvű tagja 
volt. Német ajkú evangélikusok a legnagyobb számban a dunántúli egyházkerületben éltek. A legerősebb tömböt 
a tolnai német evangélikusság jelentette, mintegy 30 000 lélekkel. Ennél kevesebben éltek – szintén a dunántúli 
kerületben – a nyugati határszélen, valamint elszórtan a bányai egyházkerületben. A dunáninneni egyházkerületben 
hat – részben vagy egészben – németnyelvű gyülekezet volt, ebből négy a kicsi mosoni egyházmegyében, a tiszai 
kerületben pedig csak egy egyházközség.2

Pesthy Pál bányai egyházkerületi felügyelő már 1939 szeptemberében arra intett, hogy a vezető népcsalád – a 
magyarság – a nemzetiségekkel együttműködve irányítsa Magyarországot. Raff ay püspök viszont ugyanekkor 
mesterségesen életre keltett problémának tekintette a nemzetiségi kérdést, melyben a legnagyobb veszélynek azt 
látta, hogy a vegyes tannyelvű iskolákban tanuló magyar diákok elveszhetnek a nemzet számára.3

1939. októberi ülésén a Dunántúli Lelkészegyesület tárgyalta a „tolnamegyei német nemzetiségi kérdést”. 
Megállapították, hogy az 1920-as évek végén kezdődött a kívülről irányított propaganda, amelytől az egyházmegye 
többségi döntése alapján a lelkészek inkább távol tartották magukat. Ez viszont a mozgalmak szélsőségesebbé válá-
sához, valamint a lelkészek és a gyülekezetek viszonyának romlásához vezetett. A lelkészegyesület arra a véleményre 
jutott, hogy a lelkészeknek lehetőség szerint részt kell venniük a mozgalmakban, hogy a túlzásokat tompítsák.4 Kapi 
Béla püspök is érzékelte a német gyülekezetek némelyikében tapasztalható feszültséget, ezért egyházkerületi német 
ifj úsági munkást bízott meg Wágner Aurél személyében. Valamint megbízást adott Spiegel-Schmidt Frigyes segédlel-
késznek, hogy a német gyülekezetekben evangélizációt végezzen. Majd 1941 februárjában Kapi püspök a dunántúli 
német evangélikus gyülekezetek számára külön egyházi újságot is indított Wehr und Waff e (Védelem és Fegyver) 
címmel, amelynek a főszerkesztője szintén Spiegel-Schmidt Frigyes lett (Kapi 1939; Balogh–Gergely 1993).

1940 őszén a magyarországi evangélikusság egy része már látta, hogy minden bizonnyal az egyház életére is 
hatással lesz a bécsi kisebbségi egyezmény. Kapi Béla dunántúli püspök az egyházkerület októberi közgyűlésén 
felhívta a fi gyelmet arra, hogy a kérdéssel az evangélikus egyháznak is foglalkoznia kell.5

Az első bécsi döntéssel és Kárpátalja megszállásával nem kerültek vissza Magyarországhoz jelentősebb számban 
német evangélikusok. A második bécsi döntéssel az erdélyi szász evangélikusok közül mintegy 42 000-et csatoltak 

 2 Az 1939. évi dunáninneni egyházkerületi rendes közgyűlés jegyzőkönyve. Az 1940. évi dunántúli egyházkerületi közgyűlés 
jegyzőkönyve. Túróczy 1940.
 3 Az 1939. évi bányai egyházkerületi közgyűlés jegyzőkönyve.
 4 Az 1939. évi dunántúli egyházkerületi közgyűlés jegyzőkönyve.
 5 Kapi 1940. Az 1940. évi dunántúli egyházkerületi közgyűlés jegyzőkönyve.
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vissza Magyarországhoz, de ők megőrizték korábbi szervezeti különállásukat, külön vezér-főesperességet alakítottak 
dr. Molitórisz Károly besztercei esperes vezetésével. A magyarországi egyháznak végig alapvetően jó volt a kapcsolata 
a szász vezér-főesperességgel. A Délvidék 1941-es visszacsatolásakor viszont más helyzet állt elő.

A bácskai német evangélikusok ügye

A jugoszláviai német evangélikusok a szlovén és a magyar egyháztagokkal közös egyházszervezetben éltek. Az 1941-es 
határváltozások révén a vendvidéki és a bácskai evangélikus gyülekezetek a magyar állam fennhatósága alá kerültek. 
A szlovák, szlovén és magyar gyülekezetek csatlakoztak a magyarországi egyházhoz (ahogyan az összes katolikus 
és református gyülekezet is), de a Baranya-háromszögben fekvő Kácsfalu és a 18 bácskai német gyülekezet – körül-
belül 40 000 gyülekezeti taggal – erre nem volt hajlandó. Különállásra utasította őket és a szervezési feladatokkal 

megbízta Heinrich Meder alesperest a határ túloldalán maradt Philipp 
Popp püspök – illetékességét Raff ay Sándor bányai egyházkerületi püspök 
természetesen vitatta. A bácskai német lelkészek sem voltak egységesek a 
kérdéssel kapcsolatban, de Meder és a körülötte tömörülő fi atalabb lelké-
szek mindent megtettek, hogy az ő álláspontjuk érvényesüljön. Három 
lelkész 1941. május 15-én Hóman Bálint vallás- és közoktatásügyi minisz-
ternél el akarta ismertetni bácskai német egyházuk különállását. Ő Raff ay 
Sándorhoz irányította őket, akivel a lelkészek közölték, hogy nem ismerik 
el püspöküknek, és önálló bácskai német evangélikus egyházat akarnak 
szervezni. Raff ay püspök nem volt hajlandó tudomásul venni szándékukat. 
Th eodor Heckel püspök viszont támogatásáról biztosította Mederéket.6

A magyarországi evangélikus egyház határozott elutasító álláspontját 
Kapi Béla dunántúli püspök is hangsúlyozta 1941. júniusi körlevelében: „…
szükségesnek látom rámutatni egyházunk lelki állásfoglalására. Evangélikus 
egyházunk az egyházi integritás alapján áll. Történelmi és lelki alapon a 
magáénak tudja mindazon gyülekezeteket, melyeket keblünkről a trianoni 
békediktátum leszakított.” Hangsúlyozta, hogy a németektől a magyaror-
szági egyház szeretetet és hűséget vár (Kapi 1941. június. 1.; Kapi 2004.).

Ezután 1941 augusztusában a bácskai német gyülekezetek közgyűlést 
tartottak, melyen a közelben tartózkodó Wolf Lajos ceglédi lelkész (a későb-
bi Ordass Lajos püspök) is jelezte részvételi szándékát, de a kérés teljesítését 

megtagadták – dr. Weidlein János, a fél évvel korábban született memorandum egyik aláírója viszont ott lehetett. 
A közgyűlésen lemondatták az addigi bácskai német esperest, Ludwig Bindert, és elhatározták a „Délmagyarország 
Német Evangélikus Egyháza” megalakítását Heinrich Meder újverbászi lelkész, egyházi elnök és Franz Hamm 
világi elnök (a bácskai németség egyik legfontosabb politikai vezetője) vezetésével. A berlini Német Evangélikus 
Külügyi Hivatal támogatta kezdeményezésüket.7

 6 Az 1942. évi bányai egyházkerületi közgyűlés jegyzőkönyve. Tóth 2008.
 7 Ordass 1982; Az 1942. évi bányai egyházkerületi közgyűlés jegyzőkönyve. Harmati 2009.

Ordass Lajos az 1940-es években
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Az önálló bácskai német egyház gondolata ellen a leghatározottabban a bányai egyházkerület vezetői tiltakoztak. Az 
egyházkerület 1941-es rendes évi közgyűlésén, októberben Pesthy Pál kerületi felügyelő megnyitó beszédében örömmel 
emlékezett meg a Délvidék visszacsatolásáról, a szlovák és magyar gyülekezetek csatlakozásáról. Viszont a német egy-
házközségek elkülönülését határozottan elítélte: „Úgy látszik, hogy e mögött a kiválási törekvés mögött bizonyos más, 
mint egyházi tendenciák állanak, de bármi legyen is az indok, nekünk kötelességünk 
fi gyelmüket felhívni arra, hogy ilyen törekvések hangoztatása egyházunk egységét, 
belső tekintélyét veszélyezteti s nemzeti vonatkozásban is téves megítélésnek lehet az 
alapja. […] akiknek a lelkében az elszakadás gondolata helyet fogott, ismételten kérem, 
vessék ki lelkükből ezt a gondolatot evangélikus egyházunk és hazánk érdekében.”8 
Raff ay püspök is határozott hangot ütött meg a témában püspöki jelentésében: „Mivel 
ez a kérdés teljesen politikai természetű, annak sem bírálatába, sem taglalásába nem 
bocsátkozom. Csak végtelen szomorúságomnak és aggodalmamnak adok kifejezést, 
hogy vannak, akik felejtik az Üdvözítő ama tanítását, hogy az evangélium közösségnek 
teremtője és köteléke […] Aki ezt az evangéliumi egységet bármi okból megbontja, 
abban már nem a Krisztus lelke él, hanem idegen isteneknek hódol.”9

Kapi Béla dunántúli püspök 1941 őszén viszont már jobban tartózkodott az 
elítélő nyilatkozatoktól. Éves jelentésében a visszatért vend gyülekezetek köszöntése 
mellett csak tényszerűen írta le, hogy a Baranya-háromszögben fekvő kácsfalui német 
gyülekezet „visszacsatolását megtagadta”. A kerületi közgyűlés is csak annyit foglalt 
határozatába, hogy erről a tényről „sajnálattal értesült”.10

Radvánszky Albert egyetemes felügyelő is óvatosabban szólalt meg a kérdésben. 
A Délvidék visszacsatolása utáni első egyetemes közgyűlésen, 1941 novemberében 
megnyitó beszédében amellett, hogy örömmel nyugtázta a magyar, szlovák és vend 
evangélikusoknak a magyarországi egyházhoz való csatlakozását, a német gyülekezetek különállásával kapcsolatban 
szomorúságának adott hangot. „Az elmondottakkal csak a jogi helyzetet akartam nagy vonásokkal felvázolni […] 
Kommentárt fűzni ehhez nem kívánok. Csak azt izenem innen hazatért német testvéreinknek: apáik is, ők is édes 
gyermekei voltak mindig a magyarországi evangélikus egyháznak, amely édes gyermekeinek tartja most is őket. Ha 
kényszerű vándorlásukból visszatérve a szülői házba, úgy érzik, hogy elintézni valójuk van, tárják fel a helyzetet 
olyan bizalommal, mint amilyen szeretettel nyílik meg az ősi hajlék kapuja a fáradt vándor előtt és akkor látni fog-
ják, hogy megvan a felmerülő kérdések elintézésének nemcsak a lehetősége, de megvan annak a módja és törvényes 
formája is. A mi oldalunkon álló, egyoldalú megítélésre hajlamos híveket pedig arra kérem, óvatosan nyúljanak 
ehhez a kérdéshez, mert a szenvedélyesség csak ronthat azon.” A trianoni országterületen felmerült követeléseket 
is összefüggésbe hozta a bácskai németek ügyével: „és lássák tisztán, hogy e kérdésnek megoldása döntő módon hat 
ki a hazatért Délvidék és a még hazavárt területek hasonló kérdéseinek rendezésére is.”11

A bányai egyházkerület felterjesztést tett az egyetemes közgyűléshez, amiért a bácskai német gyülekezetek nem 
képviseltették magukat a kerületi közgyűlésen, és hogy külön egyházi szervezetet akarnak létesíteni. A közgyűlés 

 8 Az 1941. évi bányai egyházkerületi közgyűlés jegyzőkönyve. 4–5. o.
 9 Az 1941. évi bányai egyházkerületi közgyűlés jegyzőkönyve. 12. o.
 10  Kapi 1941 október. 2. Az 1941. évi dunántúli egyházkerületi közgyűlés jegyzőkönyve. 23. o.
 11 Az 1941. évi egyetemes közgyűlés jegyzőkönyve, 16–17. o.

”

„„Mivel ez a kérdés teljesen po-
litikai természetű, annak sem 
bírálatába, sem taglalásába 
nem bocsátkozom. Csak vég-
telen szomorúságomnak és 
aggodalmamnak adok kife-
jezést, hogy vannak, akik felej-
tik az Üdvözítő ama tanítását, 
hogy az evangélium közösség-
nek teremtője és köteléke […] 
Aki ezt az evangéliumi egysé-
get bármi okból megbontja, 
abban már nem a Krisztus lelke 
él, hanem idegen isteneknek 
hódol.”
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nem foglalt nyíltan állást a kérdésben, csak éreztette, hogy a bácskai németek csatlakozását látná szívesen: „Az 
egyetemes közgyűlés mélységes fájdalommal vesz tudomást […] az egyetemes közgyűlés nem tartja időszerűnek, 
hogy ezekkel a kérdésekkel foglalkozzék, de kifejezést ad annak a reménynek, hogy sikerül megtalálni a kérdések 
olyan megoldását, amely állami és egyházi törvényeink és egyéb hatályos szervezeti szabályaink rendelkezéseinek 
megfelel.”12

1941. november 27-én Heinrich Meder és Franz Hamm Budapesten tárgyaltak Radvánszky Albert egyetemes 
felügyelővel és Kapi Béla rangidős püspökkel. A bácskai németek képviselői külön szervezkedésüket egyrészt azzal 
indokolták, hogy népi alapon állnak, másrészt pedig azzal, hogy a jugoszláv állam engedélyezte a német egyház 
különállását. A magyarországi egyház képviselői kijelentették, hogy ők viszont területi alapon állnak, és közölték: 
„egyházi törvényeink szellemében egyházi szervezetünk keretei között is biztosítható a bácskai, németnyelvű evan-
gélikusok minden jogos népi, nyelvi és lelki szükségletének hiánytalan kielégítése.”13 A magyarországi egyház vezetői 
érvelésük egyik fontos alapjának tekintették az 1895. évi XLIII. törvénycikket. Ez ugyanis többek között abban az 
esetben nem engedélyezte egy új vallásfelekezet létrehozását, ha annak hitelvei „a már létező és törvényesen bevett 
vagy elismert vallásfelekezetek valamelyikével azonosak, vagy attól csupán az isteni tisztelet és az egyházi kormány-
zat nyelvét illetőleg különböznek”. A vallásfelekezet elnevezése pedig nem elfogadható, ha „faji vagy nemzetiségi 
jelleggel birna;” vagy „a már bevett vagy törvényesen elismert vallásfelekezeteket sértené”.14

A kérdés továbbra is függőben maradt, nem közeledtek az álláspontok. A bányai egyházkerület 1942-es köz-
gyűlésén Pesthy Pál kerületi felügyelő megnyitó beszédében újra hangsúlyozta, hogy a jog és az evangélium szem-
pontjából is elfogadhatatlan a bácskai német gyülekezetek elkülönülése.15 Raff ay püspök 1942. évi jelentésében 
részletesen ismertette a bácskai németek különállásának kérdését, és hangsúlyozta véleményét: „Nem szolgáltunk rá 
erre a testvérietlen magatartásra. Tudom, hogy mozgolódásukban nagy része van az idegen befolyásolásnak. Több-
ször is kértem a zágrábi és berlini püspököket, hogy ne avatkozzanak bele egyházunk ügyeibe. Minden kérésem és 
minden tiltakozásom eredménytelen volt. […] Mert a múltakból mindnyájunkra átöröklődött igazság, a nehéz jelen 
parancsa, a jövendőnk követelménye az, hogy ez ősi földön és Európának ezen a helyén a magyarság és a németség 
testvéri megértéssel, kölcsönös türelemmel és evangéliumi békességgel éljen együtt a közös haza boldogítására. Aki 
ezt nem teszi, bizony mondom, bűnt követ el Istene, egyháza, hazája és önmaga ellen!”16

A bácskai német evangélikusság képviselői és a magyarországi egyház vezetői között nem született megegyezés. 
A magyar kormány pedig ennek híján nem mutatott hajlandóságot az önálló bácskai német egyház elismerésére. 
A kérdés a háború végéig nem tisztázódott véglegesen, a de facto különállás fennmaradt. De a vita lezárásának 
tekinthető, hogy Szinyei Merse Jenő vallás- és közoktatásügyi miniszter 1943. július 13-án leiratban értesítette 
Radvánszky Albert egyetemes felügyelőt, hogy augusztus 1-jétől a bácskai német nyelvű egyházközségek céljaira 
szóló összes államsegélyt – beleértve a nyugdíjcélokat szolgáló államsegélyt is – a magyarországi evangélikus egy-
házegyetem pénztárába utaltatja át, és az egyházegyetemen keresztül kívánja azok elszámolását. Erről Radvánszky 
Heinrich Meder esperest is értesítette, de nem kapott választ tőle.17

 12 Uo. 55–56. o.
 13 Az 1942. évi egyetemes közgyűlés jegyzőkönyve, 22. o.
 14 1895. évi XLIII. törvény 8. §. In: Magyar törvénytár 1897. 310. o.
 15 Az 1942. évi bányai egyházkerületi közgyűlés jegyzőkönyve.
 16 Uo. 10–13. o.
 17 Spannenberger 2005. Az 1943. évi egyetemes közgyűlés jegyzőkönyve.
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A német evangélikusság memorandumának ügye

1940. november 4-ei dátummal, Zimmermann János és Scholtz Ödön nyugalmazott esperesek, dr. Weidlein János 
gimnáziumi igazgató, Schrődl Mátyás alesperes és Spiegel-Schmidt Frigyes egyházkerületi missziói másodlelkész 
memorandumot nyújtottak be az egyetemes egyház elnökségének „evangélikus német gyülekezeteink égető kér-
déseinek megoldásáról”. A kísérőlevélben a német gyülekezetek veszélyeztetett helyzetére hivatkoztak. Leírták, 
hogy a memorandumot „a magyarországi német népcsoporthoz tartozó és evangélikus férfi akkal egyetértésben 
és ezeknek megbízásából, […] a német népcsoport vezetőségének tudtával és beleegyezésével […] a besztercei szász 
főesperesség vezetőinek tudtával […] a [berlini] Deutsches Kirchliches Aussenamt tudtával […] a Gusztáv Adolf 
Egyesület kiküldötte tudtával” készítették.

A bevezető történeti áttekintésben azt igyekeztek kiemelni, hogy a magyarországi evangélikus egyház a 19. 
századtól kezdve komoly erőfeszítéseket tett a németség elmagyarosítása érdekében. A memorandum állítása szerint 
a lelkészi és tanítói kar majdnem teljes egészében az 1923-ban kezdődött német népi szerveződés és ennek szerve-
zete, a Magyarországi Német Népművelési Egyesület ellen foglalt állást. Ennek következtében a gyülekezetek népe 
egyre inkább ellenségként tekintett lelkészeire és tanítóira, és szinte megszakadt a kapcsolat a lelkészek és a német 
gyülekezetek között. A memorandum azt sürgette, hogy az egyház számoljon ezekkel az új körülményekkel: „Nem-
csak nyelvében kell prédikálni, hanem uj gondolatvilágába, uj problémái közé, egyszóval uj történelmi valóságába 
kell a Krisztust beleállítani.” Ennek ellenére a memorandum igyekezett elhatárolódni attól az értékeléstől, hogy a 
politikát az egyházi életbe vinné. Hivatkozott a németországi egyházi helyzetre, és rossz megoldásnak ítélte mind 
a Deutsche Christen (Német Keresztények), mind pedig a Bekennende Kirche (Hitvalló Egyház) útját. Valahol 
a kettő között kereste a megoldást. Állítása szerint a nemzetiszocializmus nem eredendően egyházellenes, tehát 
érdemes közelítő utakat keresni.18

A konkrét javaslatokat három csoportban tárgyalta. Az első rész hat pontban a lelkészkérdésről szól, mivel a 
memorandum egyik alaptézise, hogy a legfőbb problémát a német gyülekezetek és lelkészeik közötti megromlott 
viszony jelenti. Ennek megoldására alapelvként azt írta elő, hogy a lelkészeknek kell gyülekezetükhöz visszatalálni. 
Ennek érdekében a legfontosabbnak azt tartotta: „Német gyülekezeteinkben mindenütt német és ne többé-kevésbé 
németül tudó magyar lelkipásztorok szolgáljanak.” A lelkészképzés terén több változtatást is javasoltak: szervezze-
nek a soproni fakultáson egy német gyakorlati teológiai rendes tanári állást; e tanszék keretében tartsanak német 
katechetikai, homiletikai és liturgikai szemináriumokat; a német hallgatók kötelezően legalább két évet németországi 
teológiai fakultáson hallgassanak, „hogy megfelelő kiképzést kapjanak egy nemzeti szocialista közösségen belül […] 
való lelkészi szolgálatra”. De a memorandum beterjesztői sürgősebb intézkedéseket is szorgalmaztak, „míg a jelenlegi 
lelkésznemzedék kicserélődik”: a gyülekezetek a szász főesperességben szolgáló lelkészek közül is választhassanak 
lelkészt; a berlini Német Evangélikus Külügyi Hivatal továbbképezhesse a magyarországi német lelkészeket; a na-
gyon megromlott lelkész–gyülekezet kapcsolatok esetében pedig lelkészcserét sürgettek. Sérelmezték továbbá, hogy 
tizenöt német gyülekezetnek évek óta nincs felügyelője, ennek az állapotnak a mielőbbi felszámolására szólítottak 
fel, mégpedig úgy, hogy a gyülekezetek akarata minden befolyástól mentesen érvényesülhessen.19

A második rész a szervezeti kérdésekkel foglalkozott öt pontban. Nagyon fontos célnak tekintették magasabb, 
német nyelvű egyházszervezeti egységek létesítését. Az anyanyelvi-népi alapú egyházszervezeti elkülönülésre a ko-

 18 Memorandum 1940. 1–5. o.
 19 Uo. 5–6. o.
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lozsvári magyar gyülekezetnek a szász egyházból történt kiválását tartották jó példának. Legalább három német 
egyházmegye megszervezésére tettek javaslatot: a nyugati határszélen fekvő német gyülekezetekből szerveztek 
volna egy egyházmegyét Oroszvártól Szentgotthárdig; a tolna-baranya-somogyi egyházmegyét ketté- vagy tovább-
osztották volna, és így egy vagy két dél-dunántúli német egyházmegye született volna; a szétszórtan fekvő német 
gyülekezeteket pedig Budapest központtal még egy – az egyházkerületektől független, autonóm – egyházmegyébe 
tömörítették volna. A dél-dunántúli megye – vagy megyék – kivételével ezek a javaslatok az egyházkerületi határo-
kat is érintették. A német gyülekezetek évente külön gyűlést tartottak volna, a német esperesek közül egy „bizalmi 
férfi t” választottak volna, aki számtalan területen (köztük a lelkészordináció és templomszentelés jogában) püspöki 
jogkörrel rendelkezett volna, és ő képviselte volna nemcsak az egyetemes egyháznál, de a német egyházi szervekkel 
szemben is a magyarországi német egyházmegyéket. A német egyházmegyék és egyházközségek egymás közötti 
érintkezésének a nyelve a német lett volna. Tehát a szervezeti javaslatok összességében szinte egy önálló német 
egyházkerület – sőt a német egyházi hatóságokkal és szervezetekkel való külön kapcsolattartás terén még ennél is 
önállóbb szervezet – felállítását jelentették volna.20

A harmadik részben a memorandum szerzői négy pontban az iskolakérdéssel kapcsolatos javaslataikat foglal-
ták össze. Figyelmeztettek arra, hogy az egyházon kívül felállított német iskolák révén egyre inkább kicsúszhat 
az egyház kezéből a németség nevelése. Ezért sürgették a német egyházközségek elemi iskoláinak német iskolákká 
történő átszervezését, a német tanítóknak a szászrégeni evangélikus tanítóképzőben történő képzését, az átmeneti 
nehézségeknek tanfolyamok és tanítóáthelyezések révén történő megoldását. Bejelentették igényüket a bonyhádi 
és a soproni evangélikus gimnáziumra.21

Zárásként a három fő fejezet javaslatainak anyagi és alkotmányjogi feltételeit tárgyalta a dokumentum. Javasol-
ták, hogy az államsegélyekből a német egyházmegyék arányosan részesedjenek, a német egyházközségek csak azokat 
az egyházkerületi munkaterületeket támogassák járulékukból, amelyeket nem vettek saját kezelésbe, a saját keze-
lésbe vett munkaterületekre maguk szedhessenek be járulékot. Összefoglalták azokat a paragrafusokat, amelyeket 
a javaslatok értelmében az egyházi alkotmányban és törvényekben meg kellene változtatni. Végül a memorandum 
zárszava újra hangsúlyozta az aláírók békés, testvéri szándékát, és hogy ezek az intézkedések elkerülhetetlenek a 
német gyülekezetek megtartása érdekében.22

A memorandum nagy visszhangot keltett az egyházi közvéleményben. Sokan szélsőségesen nacionalista, 
Volksbund-közeli akciónak tekintették ezt a lépést, amit nem az egyházi szolgálat megkönnyítése, hanem politi-
kai célok vezéreltek (Terray 1990). Az egyházi vezetők nyilatkozataiban visszatérő elem a politikai szempontok 
feltételezése a memorandumban és az egyház egységének a megbontásától való félelem.

Mikler Károly egyházjogász, az egyetemes presbitérium szakértőjeként 1940. december 20-ai feljegyzésében 
a gyakorlati megvalósíthatóság alapján elemezte a memorandum javaslatait. Az első csoportba, a megoldhatatlan 
javaslatok közé soroltak szerinte az egyház egységét és önállóságát tennék kockára, valamint a memorandum ál-
tal említett egyházi célok érdekében nem is látszanak elengedhetetlenül szükségesnek. Ezek meglátása szerint: a 
lelkészek továbbképzése a Német Evangélikus Külügyi Hivatal közreműködésével, a budapesti székhelyű német 
szórványegyházmegye felállítása, a nyugat-magyarországi német egyházmegye megszervezése, a német egyházmegyék 
országos közgyűlésének és vezető bizalmi emberének megválasztása. A második csoportba az ugyan vitatható szük-

 20 Uo. 6–8. o.
 21 Uo.
 22 Uo.
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ségességű, de zsinaton rendezhető javaslatokat sorolta: az államsegély arányos elosztása, a német gyülekezetek külön 
szedhessenek járulékot saját szükségleteikre. A harmadik csoportba a közigazgatási úton letárgyalható – és egyben 
letárgyalandó – javaslatokat sorolta: a Német Evangélikus Külügyi Hivatal szerepétől eltekintve a lelkészkérdéssel 
és az iskolakérdéssel kapcsolatos összes javaslatot, német egyházmegyék szervezését a dunántúli egyházkerületen 
belül, belső érintkezésben a német nyelv hivatalossá tételét (Mikler 1940).

Ez a feljegyzés szemmel láthatólag nagyban meghatározta a vita további menetét. Azokat a kérdéseket, amelyek 
Mikler Károly szerint az első és a második csoportba tartoztak, az egyház vezetősége ettől kezdve gyakorlatilag 
teljesíthetetlen kérésként kezelte, és nem hajlott megfontolásukra. Érdemi tárgyalásra csak a harmadik csoportba 
került kérdések esetében került sor. De ez az eljárás ki is húzta a memorandum „méregfogát”, mert a harmadik 
csoportba csak kisebb horderejű kérdések kerültek.

Kapi Béla dunántúli püspök 1941. januári körlevelében a memorandumüggyel kapcsolatban az egyház egysé-
gének megóvására szólított fel, és hangsúlyozta, hogy a politikának távol kell maradnia a kérdés tárgyalásától, de 
szorgalmazta azt is, hogy a népcsoportok jogos igénye nyerjen teljes kielégülést (Kapi 1941. január).

Az egyetemes egyházi elnökség 1941. április 28-án kelt, az egyetemes presbitérium tárgyalása alapján a me-
morandumra írt válaszában kiemelte annak a fontosságát, hogy a javaslatok elbírálása egyházi szempontok alapján 
történjék. Írtak arról, hogy a memorandum egyes részei azt a benyomást keltik, hogy más szempontok domináltak. 
Felsorolták azokat a kívánságokat, amelyek a bajok kiküszöbölésére alkalmasnak mutatkoznak, és orvoslásuk 
lehetősége egyházi közigazgatási úton is lehetséges: „Feltétlenül kívánatos és szükséges, hogy német nyelvű gyü-
lekezeteinkben mindenütt németül is tökéletesen tudó lelkipásztorok szolgáljanak.” Kívánatosnak tartották a 
német gyakorlati teológiai tanári állás szervezését. Készek voltak foglalkozni azzal a kérdéssel, hogy a német nyelvű 
gyülekezeti szolgálatra készülő teológusok egy évnél többet tölthessenek németországi egyetemen. Méltányosnak 
vélték, hogy a német gyülekezetek a szász vezér-főesperességből is választhassanak lelkészt vagy tanítót. Sürgő-
sen keresztülviendőnek tartották a helyrehozhatatlanul megromlott lelkész–gyülekezet kapcsolatok esetében a 
lelkészcserét, valamint az üresedésben lévő felügyelői tisztségek betöltését. Megfontolandónak tartják a kerületi 
határokon belül német egyházmegyék szervezését. Egyházi középiskolák átadásától elzárkóztak. A többi kérdést 
nem tartották sem feltétlenül szükségesnek, sem a zsinat összehívása híján megoldhatónak. De a felsorolt javaslatok 
egyházi közigazgatási úton – alsóbb egyházi fórumok tárgyalása után – történő rendezését megvalósíthatónak 
tartották (Radvánszky–Kapi 1941).

A memorandum aláírói 1941. május 29-én kelt válaszukban nehezményezték, hogy az egyetemes elnökség a 
kérdést csak nyelvi kérdésnek tekinti, pedig „népi vagy ha úgy tetszik, faji” kérdésről van szó. Úgy tartották, hogy a 
kérdést nem lehet teljesen mentesíteni a politikai vonatkozásoktól. Az aláírók azt is sérelmezték, hogy az egyetemes 
elnökség még az általa elfogadható javaslatokban sem akar kezdeményezőként fellépni, hanem alkotmányos úton, 
az alsóbb egyházi fórumok felterjesztése alapján akar döntést hozni. A memorandum aláírói szerint ez a testületek 
magyar többsége miatt oda vezethet, hogy a lényegesebb javaslatok nem juthatnak el az egyetemes közgyűlésig, és 
az alsóbb testületekben nemzetiségi harc robbanhat ki. Azt, hogy a berlini továbbképzés rendezését az egyetemes 
elnökség nem tartotta megvalósítandónak, úgy értelmezték, hogy ezt akadálytalanul megszervezhetik. Mindenképpen 
ragaszkodtak volna a német egyházi munka egységes – német – irányításának a megoldásához. Az aláírók fájdalom-
mal vették tudomásul, hogy az elnökség nem hajlandó egy egyházi gimnázium átadására sem (Gündisch 1941).

Mikler Károly 1941. június 23-án kelt feljegyzésében a memorandum aláíróinak májusi válaszát elemezte. Azt 
javasolta az egyetemes elnökségnek, hogy a javaslatok tárgyalásánál mindenképpen tartsa be az alkotmányos, alulról 
felfelé irányuló utat (Mikler 1941).
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Az egyetemes elnökség részben elfogadta Mikler Károly álláspontját, és a javaslatok többségével kapcsolatban 
valóban alsóbb egyházi testületek felterjesztését várták. De néhány kérdésről az egyetemes presbitérium tárgyalását 
kezdeményezték, amelynek a javaslatai az egyetemes közgyűlés elé kerültek.

Kovács Sándor dunáninneni püspök az egyházkerület 1941 októberében tartott közgyűlésén határozott hangot 
ütött meg a memorandummal szemben. Hangsúlyozta, hogy „Kétségtelen és szemmellátható, hogy a faj kultusza 
megbontja az országok és nemzetek egységét.” Érthetetlennek nevezte a magyarországi németség egy részének 
magatartását a magyarsággal szemben. De ezt csak rövid ideig tartó idegláznak tekintette. „A kártevők kicsinyes 
mesterkedéseit nézzük a korhoz és a magyar nemzethez illő nyugodt méltósággal s azzal a biztos tudattal, hogy ily 
jelenségek a szabad magyar és szabad német nemzet történelmi szükségben gyökerező viszonyának tiszta vizét nem 
zavarhatják meg. Azokkal szemben, akik e régi szellemi köteléket meg nem értik, vagy másképen értelmezik, egész 
határozottsággal kijelentjük, hogy sem nemzetünk, sem hazánk, sem egyházunk egysége semmi áron sem eladó, 
semmi jogunkról senki kedvéért le nem mondunk…”23

A Dunántúli Luther Szövetség 1941. októberi ülésén is támadás érte a memorandum egyik aláíróját, Spiegel-
Schmidt Frigyest. Több felszólaló is kérte, hogy az általa szerkesztett Wehr und Waff e lap szigorúan tartózkodjék 
mindenféle politikától.24

Mesterházy Ernő dunántúli kerületi felügyelő az egyházkerület 1941 októberében tartott közgyűlésén egye-
dül a német nyelv iskolai és közéleti használatát, német tanítók és lelkészek alkalmazását nevezte jogos igénynek. 
Ennél messzebbmenő törekvések szerinte az egyház egységét veszélyeztetik. „Éppen ezért kérem német anyanyelvű 
hittestvéreinket és gyülekezeteinket, ne veszélyeztessék túlzott kívánságokkal egyházunk egységét, ne lépjenek fel 
elszakadási törekvésekkel. […] Maradjanak meg a kipróbált eddigi egyházközigazgatási keretben és bizton hiszem, 
hogy kölcsönös jóakarattal, testvéri szeretettel, minden függő kérdés megoldható lesz, ha csak egyházi szempontokat 
vesznek a kérdések megoldásánál fi gyelembe és nem kevernek bele mesterségesen politikát.”25

Kapi Béla dunántúli püspök 1941. évi jelentésében részletesen foglalkozott a memorandum ügyével, és kifejezet-
ten kemény hangon bírálta a dokumentum több részletét. Továbbra is azt tartotta a legfontosabbnak, hogy a kérdés 
„egyházi síkban maradjon”, és hogy mindenáron meg kell őrizni az egyház történelmi egységét. Meglátása szerint a 
memorandum egyik elvet sem tartotta szem előtt. „Felelősségem teljes tudatában ki kell jelentenem, hogy nem az egyház 
köréből, hanem kívülről vetették gyülekezeteinkbe az ellentét magját, melyből bizalmatlanság, gyűlölet, ellenségeskedés 
támadt. A támasztott követelések legtöbbször nem is egyházi természetűek s nem az egyházi élet terére vonatkoznak.” 
Ezzel kapcsolatban utalást tett a németországi egyházi helyzetre is: „Pedig éppen németországi helyzetkialakulásokból 
nyilvánvaló, hogy a »népcsoport politikai meggyőződéséhez« való alkalmazkodás nem állítható követelésként az 
egyház elé…” Elfogadhatatlannak tartotta, hogy a memorandum szerint a német gyülekezetekben feltétlenül német 
szellemű, a német népcsoporthoz tartozó lelkészekre van szükség. A bonyhádi és a soproni gimnáziummal kapcsolatban 
határozottan szögezte le, hogy a németség sem tehervállalásban, sem a diákok arányában nem játszott olyan szerepet 
az intézményekben, hogy jogot formálhatna rájuk. Védelmére kelt a lelkészeknek és a tanítóknak, hiszen nem igaz, 
hogy mind hűtlenül teljesítették volna kötelességüket (Kapi 1941. október. 8–12.; Kapi 2004).

A püspöki jelentés kemény hangja komoly vitát váltott ki. A jelentésre válaszul dr. Gündisch Guidó egyházközségi 
felügyelő és Spiegel-Schmidt Frigyes kerületi missziói másodlelkész beadvánnyal élt, mely szerint a memorandum 

 23 Az 1941. évi dunáninneni egyházkerületi közgyűlés jegyzőkönyve, 7., 11–12. o.
 24 Az 1941. évi dunántúli egyházkerületi közgyűlés jegyzőkönyve.
 25 Uo. 7–8. o.
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Radvánszky Albert az 1930-as évek elején

Kapi püspök általi összefoglalása félreértésekre adhat alkalmat. Tiltakoztak az ellen, hogy ők „német szellemű” 
lelkészek szolgálatát várnák el a német gyülekezetekben, ezzel szemben ők csak „német” lelkészeket írtak. Hangsú-
lyozták, hogy a memorandum nem akarta az egyház alapjává az evangélium helyett a népcsoport lelkiségét tenni.26

A kerületi közgyűlés határozatában aggodalmának adott hangot a kérdéssel kapcsolatban, és a leghatározot-
tabban állást foglalt az egyházkerület egysége mellett: „…a közgyűlés 
[…] törhetetlenül ragaszkodik az egyházkerület területi épségéhez, 
intézményeinek és szervezetének, alkotmányának és törvényeinek 
sérthetetlen állományához.” A határozat is arra utalt, hogy politikai 
háttere lehet a memorandummozgalomnak: „tiltakozik a közgyűlés 
az ellen, hogy mulékony és változó politikai képletek függvényeként 
kezeltessenek egyházkerületünk és egyházegyetemünk intézményei 
és szervezete.” Sőt határozottan felhívta a német gyülekezetek lelké-
szeinek és tanítóinak fi gyelmét a politikai veszélyre: „Ne engedjék, 
hogy egyházunk bástyafalait a szélsőséges és sokszor elvakult politikai 
irányzat döntögesse.” Ezek mellett a közgyűlés megállapította, hogy 
Kapi püspök lényegében hűen foglalta össze a memorandumot, és 
annak szövege valóban azt sugallja, hogy „német szellemű” lelkészekre 
támasztanak igényt. Leszögezték, hogy az egyházkerület és Kapi Béla 
püspök az elmúlt években minden lehetőt megtett, hogy a németség 
jogos igényeit kielégítse.27

Radvánszky Albert egyetemes felügyelő az 1941 novemberében 
tartott egyetemes közgyűlésen a memorandum ügyével kapcsolatban 
viszonylag pártatlan hangon szólt a kérdésekről: „Ezeknek a szemébe 
kell néznünk. […] Akik a megítélésük szerint fennforgó hitéleti válság 
megoldását kívánják, minden melléktekintet nélkül maradjanak egy-
házi síkon. Akik pedig a másik részről ezzel a kérdéssel foglalkoznak, 
legyenek tisztában azzal, hogy a nyelv és a népiség isteni adottság s 
az ahhoz való ragaszkodás még nem bűn, és lássák tisztán, hogy e 
kérdésnek megoldása döntő módon hat ki a hazatért Délvidék és a 
még hazavárt területek hasonló kérdéseinek rendezésére is.”28

Sólyom Jenő teológiai tanár az 1941. decemberi Lelkipásztorban megjelent cikkében a népi elv fokozott érvé-
nyesítését az egyházszervezet terén egyértelműen káros folyamatnak ítélte: „rendeli-e, akarja-e az evangélikus egyház 
tanítása, hogy egy község, egy állam evangélikus lakosai egymásnak hátat fordítva tömörüljenek gyülekezetbe, 
egyházba, olyan tényező miatt, amely nem gyülekezetalkotó, nem egyházalkotó tényező? Feleletünk egyszerű és 
világos: nem!” (Sólyom 1941, 65. o.)

1941 és 1942 fordulóján aláírói nyomtatásban megjelentették és széles körben terjesztették a memorandumot. 
Terray László állítása szerint az egyházvezetés nem akart erőteljesen fellépni a memorandum szerzőivel szemben 

 26 Az 1941. évi dunántúli egyházkerületi közgyűlés jegyzőkönyve.
 27 Uo. 24–25., 27–28. o.
 28 Az 1941. évi egyetemes közgyűlés jegyzőkönyve, 16–17. o.
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(Terray 1990). Viszont Wolf Lajos budapest-kelenföldi lelkész (1945-től Ordass Lajos néven a bányai egyház-
kerület püspöke) 1942 februárjában Válasz „Evangélikus német gyülekezeteink égető kérdéseinek megoldásáról” 
írt „Memorandum”-ra címen határozott hangvételű iratot jelentetett meg. Ő úgy értelmezte a memorandum 
alapvető problémafelvetését, hogy a német gyülekezetek elvesztése azért fenyeget, mert a magyar gyülekezetekkel 
közös szervezetben kell élniük. Wolf Lajos határozottan cáfolta a memorandum történelmi bevezetőjének számos 
állítását, tagadta, hogy az evangélikus egyház az erőszakos magyarosítás szolgálatába állt volna. Az érvelés több 
pontját is szándékos félrevezetésnek minősítette. A kérdés egyik sarokpontjának azt a követelést tekintette, hogy a 
német gyülekezeteknek német lelkészük legyen. Mivel a Volksbundnak volt joga megállapítani, hogy ki a német, 
ezért attól tartott, hogy ez a követelés valójában a Volksbunddal való közösségvállalást állíthatja feltételül a német 
gyülekezetek lelkészei elé. Wolf Lajos a kérdések beható vizsgálatát javasolta – a német gyülekezetekben szolgáló 
lelkészek bevonásával –, és annak a megállapítását, hogy a memorandum aláírói nem az egyház érdekével ellentétes 
érdekek szolgálatába álltak-e be (Ordass 1982).

1941 és 1942 folyamán az egyetemes presbitérium és e kérdésben kiküldött bizottsága tárgyalta a memoran-
dum javaslatai közül az egyházi közigazgatási úton elintézhető kérdéseket, és ezekről jelentést tett az egyetemes 
közgyűlésnek. Az egyetemes közgyűlés ez alapján 1942. novemberi ülésén elhatározta: „1. A német nyelvű egy-
házközségekben lehetőleg német anyanyelvű, németül azonban teljesen tudó lelkészek szolgáljanak.” 2. Kívánatos, 
hogy a német nyelvű egyházközségek szolgálatára készülő teológusokat gyakorlatilag képző tanszék álljon fel. (Ez 
egyébként 1942-re már meg is történt, és a részletes tanulmányi rend kidolgozása is megkezdődött.) 3. Kívánatos, 
hogy a német nyelvű szolgálatra készülő hallgatók lehetőleg négy félévet németországi fakultáson töltsenek, de leg-
alább hat félévet Magyarországon, és az előírt vizsgákat itthon tegyék le, itthoni illetékes püspökük avassa fel őket. 
A magyar nyelvű hallgatók külföldi ösztöndíjait ez nem korlátozhatja. 4. Az egyetemes közgyűlés várja a további 
előterjesztéseket az egyházkerületektől.29 A presbitérium a német középiskolával kapcsolatban nem támogatta 
valamelyik meglévő evangélikus középiskola elkövetelését, e helyett inkább arra biztatta a német gyülekezeteket, 
hogy állítsanak föl saját középiskolát (Kapi 1942).

1942 folyamán az evangélikus egyház munkája több területen is nehezült a német gyülekezetekben. A dunántúli 
német gyülekezetekben folytatott ifj úsági munka lehetetlenné vált a Deutsche Jugend mozgalom aktivitása miatt, 
így az erre szervezett kerületi tikári állást is meg kellett szüntetni. A soproni gyülekezet népiskolája a felállított 
Volksbund-iskola miatt egyre több tanulót veszített. Több más gyülekezetben is hasonló helyzet alakult ki.30

1943 elején ezekkel a folyamatokkal – és talán a memorandummozgalom és a bácskai német evangélikusok 
magatartásával – szemben foglaltak állást a mezőberényi német evangélikusok: „Felháborodva és keserűen nézi a 
hazai németség egy részének hálátlan magatartását a mezőberényi németség jobbérzésű része is, amint azt a mellékelt 
Nyilatkozat is bizonyítja, melyet eddig 1679 németszármazású, de magyarérzésű testvérünk írt alá. […] vannak ezen 
a sokat szenvedett, de szent és drága magyar földön olyan németek is, akik jól tudják, hogy mivel tartoznak annak 
a magyar nemzetnek, amely nekik a hontalanság idején biztos és meleg otthont, a kenyértelenség keserű napjaiban 
puha, fehér kenyeret juttatott szívesen és ingyen.” (Raffay 1943, 3. o.)

A memorandum javaslatai közül 1942 novembere után egy konkrét kérdés maradt még tárgyalás alatt: a tolnai 
német egyházmegye felállítása. A felsőbb fórumok az ügyet az illetékes egyházmegyéhez utalták, és annak döntése 
alapján zárták le a kérdést: „…a tolna-baranya-somogyi egyházmegye 1943. évi közgyűlése 27. jkvi pont alatt hozott 

 29 Az 1941. évi egyetemes közgyűlés jegyzőkönyve, 55–56. o. Az 1942. évi egyetemes közgyűlés jegyzőkönyve, 52–53. o.
 30 Kapi 1942. Az 1942. évi dunántúli egyházkerületi közgyűlés jegyzőkönyve. Hanzmann 2000.
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határozatával az egyházmegye egyházközségeinek nyelvek szerinti megosztását sem keresztülvihetőnek, sem a hitélet 
mélyítése érdekében célravezetőnek nem tartja, de a jelen időket sem tartja alkalmasnak ilyen kérdések felvetésére 
és egyedül az egyház érdekét szem előtt tartó elbírálására; ennélfogva továbbra is az egyházmegye szervezetének 
megváltoztatása nélkül kívánja a német gyülekezetek minden jogos igényét kielégíteni.” A bejelentést tudomásul 
vették, és az álláspontot is a magukévá tették a dunántúli kerületi közgyűlés és az egyetemes közgyűlés 1943 őszén 
tartott ülései.31

Ezzel a memorandum által felvetett kérdések hivatalos tárgyalása lezárult, javaslatainak nagy többsége nem va-
lósult meg. A leginkább kézzelfogható eredmény a német gyakorlati teológiai tanszék felállítása volt. A lelkészkérdés 
körébe tartozó javaslatok egy részénél ugyan érezhető volt az egyházszervezet támogatása, de komoly lépésekre ezekkel 
kapcsolatban a rendkívüli körülmények és a hamarosan bekövetkező háborús vereség, majd a magyarországi németek 
nagy részének elűzése miatt nem kerülhetett sor. Viszont a világháború utolsó éveiben is jelentkeztek a Volksbund 
egyházellenes tevékenységének a jelei, hanyatlás a német gyülekezetek templomi és vallási életében (Kapi 1944). 
Az 1944 májusa és júliusa között tartott, harmadik magyarországi Waff en-SS-sorozás erőszakossága több német 
ajkú evangélikus gyülekezetet érintett. Ezért a pusztavámi evangélikus lelkész aláírásgyűjtő akciót szervezett ellene 
(Spannenberger 2005). Az egyetemes egyházi elnökség pedig az egyetemes presbitérium tárgyalása után levélben 
tiltakozott Csatay Lajos honvédelmi miniszternél az eljárás ellen. Sérelmezték, hogy sokszor olyan személyeket is 
besoroznak, akik ugyan német ajkúak, de magyar nemzetiségűnek vallották és vallják magukat. Határozottan 
tiltakoztak az ellen, hogy evangélikus tanítókat és lelkészeket is besoroztak (Radvánszky–Kapi 1944).

Összegzés

A magyarországi evangélikus egyháznak 1940 őszétől kezdődően újra nemzetiségi kérdéssel kellett szembesülnie. 
Trianon előtt az evangélikus szlovákság és az egyházvezetés között folyt szinte állandó küzdelem. 1940 és 1944 
között az evangélikus németség néhány vonásában hasonló vitát élesztett fel. Ebben a vitában viszont sokan talán 
nem alaptalanul érezték a nemzetiségi álláspont hátterében Európa legerősebb politikai hatalmát és egy újpogány 
világnézet érvrendszerének egyes elemeit. Ezt a gyanút a bácskai németek ügye esetében minden bizonnyal erősítette 
az a tény, hogy Franz Hamm, a bácskaiak által választott világi elnök a – nemzetiszocialista jellegű – bácskai német 
népcsoportszervezet, majd a Volksbund egyik vezetője és parlamenti képviselője volt (Spannenberger 2005). Így 
bizonyos tekintetben párhuzamba állítható ez a vita a németországi protestantizmusnak a nemzetiszocializmussal 
folytatott küzdelmével. De ezzel a képpel szembeállítható, hogy a memorandum aláírói nem játszottak Hammhoz 
mérhető szerepet a Volksbundban. Tehát a kérdés nem egyszerűsíthető le erre a párhuzamra. Mindenesetre a 
Volksbund történelmi szerepének pontosabb tisztázása is szükséges lenne a kép hűséges megrajzolásához.

Az európai háború vége után a hazai németség ellen lefolytatott nemzethűségi vizsgálatok és jelentős részük 
elűzése kapcsán az egyházvezetés szót emelt a kirívóan igazságtalan eljárások ellen. Kapi Béla dunántúli püspök 
1945 őszén, az egyházkerület közgyűlésén hangot adott együttérzésének: „Német gyülekezeteinkre, megpróbált 
híveink sorsára aggódó szívvel gondolok. Lelkipásztoraiktól pásztori gondoskodást kérek számukra.”32

 31 Az 1943. évi egyetemes közgyűlés jegyzőkönyve, 52. o.
 32 Az 1945. évi dunántúli egyházkerületi közgyűlés jegyzőkönyve, 32–33. o.
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Hivatkozott művek

A bányai ágostai hitv. evang. egyházkerület Budapesten 1939. évi szeptember hó 7-én tartott rendes közgyűlésének jegyző-
könyve. Budapest (Bányai Ág. Hitv. Evang. Egyházkerület) 1939.

A bányai ágostai hitv. evang. egyházkerület Budapesten 1941. évi október hó 9-én tartott rendes közgyűlésének jegyzőkönyve. 
Budapest (Bányai Ág. Hitv. Evang. Egyházkerület) 1941.

A bányai evang. egyházkerület Budapesten 1942. évi szeptember hó 3-án tartott rendes közgyűlésének jegyzőkönyve. Budapest 
(Bányai Evang. Egyházkerület) 1942.

A dunáninneni ág. hitv. evangelikus keresztyén egyházkerület 1939. évi augusztus hó 31-én Losoncon tartott rendes évi 
közgyűlésének jegyzőkönyve. Balassagyarmat (Dunáninneni Evang. Egyházkerület) 1939.

A dunáninneni ág. hitv. evangélikus keresztyén egyházkerület 1941. évi október hó 1-én Tordason tartott rendes évi közgyű-
lésének jegyzőkönyve. Balassagyarmat (Dunáninneni Evang. Egyházkerület) 1941.

A dunántúli evangélikus egyházkerület 1939. évi október hó 5-én Kőszegen tartott évi rendes közgyűlésének jegyzőkönyve. 
Győr, 1940.

A dunántúli evangélikus egyházkerület 1940. évi október hó 3-án Pápán tartott évi rendes közgyűlésének jegyzőkönyve. 
Győr, 1940.
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