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A 20. század diktatúrái az európai szabadegyházak életét is befolyásolták. A 
náci és a vele szellemi rokonságban lévő szélsőjobboldali rendszerek a 
Harmadik Birodalom és szövetségeseinek területén (illetve az általuk meg-
szállt területeken), míg a kommunista rezsim a Kelet- és Kelet-Közép-
Európa szocialista országaiban lévő újprotestáns egyházaknak a létét, sza-
bad működését veszélyeztették. A diktatúrákhoz való viszonyulás – a nyílt 
ellenállástól a kollaborációig – egzisztenciális kérdésként nehezült e vallási 
entitások vezetőire, lelkészeire és a gyülekezetek tagjaira. Mindkét diktatú-
ra államilag támogatott propagandája a társadalom többi tagjához hason-
lóan a szabadegyházak gyülekezeti életére, tagjaik és lelkészeik gondolatvi-
lágára is hatással volt. A múlt tanulságainak levonása pedig minden vallási 
entitás számára értékes tanulsággal szolgál még akkor is, ha vitákat vált ki, 
vagy mítoszokat dönt meg. 

A Daniel Heinz által szerkesztett könyv tanulmányai a német történe-
lem legkritikusabb időszakát vizsgálják szabadegyházi szempontból. Az 
első olyan közös szabadegyházi vállalkozás Németországban, amely e vallá-
si entitások náci múlthoz, és azon belül is az antiszemitizmushoz való vi-
szonyulásukkal foglalkozik. 

A holokauszt óta több mint hat évtized telt el, de a kérdés tudományos 
(és erkölcsi) vizsgálata nem vesztette aktualitását. Jól tükrözi ezt, hogy a 
Hetednapi Adventista Egyház németországi és ausztriai unióinak vezetői 
60 évvel a második világháború befejezése után kértek bocsánatot azokért 
a tettekért, amelyeket a felekezet akkori tagjai elkövettek. Így nem vették 
észre időben a nemzeti szocializmus karakterét, és nem azonosították an-
nak istentelen természetét. A német adventista kiadványokban Adolf Hit-
lert dicsőítő és az antiszemitizmus ideológiájával egyetértő írások jelentek 
meg. Bánatukat fejezték ki aziránt, hogy adventista gyülekezeti tagok is 
részt vettek zsidók és más kisebbségek elpusztításában. Továbbá sok he-
tednapi adventista nem osztozott a zsidó polgártársaik szenvedésében. 
Ezen felül azokért a gyülekezeti tagokért, akik zsidó származásuk miatt 
lettek a gyülekezetből kizárva.1 

A kötet 11 tanulmányát különböző szerzők írták. Wolfgang E. 
Heinrichs a szabadegyházak 19. századi és 20. század eleji zsidóságról alko-
tott képének jellemzőiről írt. Ezt követően Claus Bernet a kvékerek, 
Diether Götz Lichdi a mennoniták, Andreas Liese a Testvérmozgalom, 
Michel Weyer a metodisták, Gottfried Sommer a pünkösdi mozgalom, 
Andrea Strübind a baptisták, Hartmut Weyel a Szabad Evangélikus Közös-
ség, Volker Stolle a Független Evangélikus-Lutheránus Egyház, Dietrich 
Meyer a Testvérközösség, míg Daniel Heinz a Hetednapi Adventista Egy-

                                                 
1  Decleration Concerning the Sixtieth Anniversary of the End of the Second 

World War, May 8, 1945.  

 http://www.jcrelations.net/Decleration_Concerning_the_Sixtieth_Anniversary_of_
the_End_of_the_Second_World_W.3829.0.html 
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ház zsidósághoz való viszonyulását dolgozza fel a Harmadik Birodalom 
éveiben, míg Franz Graf Stuhlhofer az ausztriai viszonyokat mutatja be 
Arnold Köster baptista és Hinrich Bargmann metodista prédikátorokon 
keresztül. 

A szerzők munkáját befolyásolta a rendelkezésükre álló forrásanyag. A 
gyülekezeti lapok és a szabadegyházak kiadványaiban található cikkek a 
hivatalos egyház reprezentánsaitól (lelkészek, vezetők, teológusok) szár-
maznak, és nagyon kevés forrás maradt fenn az egyszerű tagokról. A szer-
zők azonban rámutatnak arra, hogy a szabadegyházak sem tudták magukat 
függetleníteni a korabeli társadalmi trendtől, amelynek része volt az anti-
szemitizmus. 

A 20. század elején a zsidósághoz való viszonyulás inkább teológiai 
kérdésként jelenik meg körükben. Így különösen a zsidó nép végidőben 
betöltött szerepe foglalkoztatta őket. Elvetették a zsidóság örök időre szóló 
kiválasztottságának gondolatát, és érvelésükben felhasználták a korabeli 
faji antiszemitizmus számos elemét. A teológiai gondolkodásmódjuk a náci 
zsidótörvényekkel kapcsolatos reakciójukra is kihatott. A pünkösdiek kez-
detben például a nácik zsidókkal kapcsolatos politikájában Isten kezét 
látták, amely visszavezeti őket az ígéret földjére. 

A szabadegyházak magatartását befolyásolta ezekben a nehéz években, 
hogy mindegyik entitás vezetője a közösségük betiltásának gondolatától 
félt. Elsősorban ez állhatott a náci rendszerhez való viszonyulásuk hátteré-
ben, vagyis, hogy valamilyen formában aktívan vagy passzívan támogatták 
a rezsimet. Lelkészeik, gyülekezeti tagjaik sem nagyon akartak a politika 
által gerjesztett antiszemitizmussal szembehelyezkedni. Legtöbben ezért a 
hallgatást választották a túlélés érdekében. 

A kvékerek kivételével a szabadegyházi közösségek nem is adtak in-
tézményes formában segítséget a zsidóknak. Mindegyik entitásban voltak 
azonban olyan bátor emberek, akik segítették zsidó felebarátjaikat. Daniel 
Heinz írásában a Harmadik Birodalom határain túlra is elkalauzol minket. 
Így tanulmányában a magyarországi adventista zsidómentőkről is olvasha-
tunk. Itt említést tett Michnay László tevékenységéről, aki szemben a né-
metországi kollégáival, egyházvezetőként aktív szerepet töltött be az em-
bermentésben. Heinz tanulmányában megemlíti, hogy a szélsőjobboldali 
Függetlenség 1942. március 29-ei tiszaeszlári vérváddal foglalkozó cikkére 
válaszul Michnay nyílt levélben tiltakozott a hírhedt sajtófőnöknél, 
Kolozsváry-Borcsa Mihálynál. Prédikációiban is bátran elítélte a fajgyűlöle-
tet és önfeláldozó emberszeretetre buzdított. Hivatkozik Mezőfi Vilmos 
visszaemlékezésére, amely szerint 1943 októberében Michnay több száz 
személy előtt – köztük ültek a rendőrség civil ruhás emberei is – beszélt a 
zsidókérdésről. Kifejtette azt hallgatói előtt, hogy Jézusnak csak úgy lehet-
nek igaz követői, ha a mellettük élő zsidókat védelmükbe veszik. Michnay a 
tettekben is részt vett a zsidómentésben. Segítőivel a Székely Bertalan utcai 
és más gyülekezeti termekben bújtatott adventista és nem adventista zsi-
dókat. A kb. 50 megmentett zsidó között találhatjuk Peterdi Andor és Vár-
nai Zseni költőket is. 

Rajta kívül ír még Kubinyi Zoltán tevékenységéről is, aki Pechtol János 
adventista lelkésszel közösen Raoul Wallenbergerrel kapcsolatba lépve 26 
zsidó számára szerzett védlevelet. Később, 1944-ben a frontra kerülve al-
hadnagyi fokozatban a 108/52. számú munkaszolgálatos szakasznál teljesí-
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tett parancsnoki szolgálatot. Tevékenysége során tiszteletben tartotta a kb. 
140 zsidó vallási szokásait. Életüket úgy mentette meg, hogy a parancsot 
megtagadva nem egy németországi haláltáborba, hanem ellenkező irányba 
vezette őket, amíg a szovjet hadsereg katonáival nem találkoztak. 

Összességében elmondhatjuk, hogy a németországi egyháztörténet-
írás egy olyan fontos tanulmánykötettel gazdagodott, amelyet a témával 
foglalkozó szakembereken kívül a németül tudó laikusok is nagy haszonnal 
forgathatnak. 

(ism.: Rajki Zoltán) 

 


