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Dr. Lehoczky Dezső

Tallózás egyháztörténeti írásokban 
A történetírás hűsége, pontossága

A  történelem  folyamatosságában vannak 
k iem elkedő esem ények, m elyek egy 
korszak lezárását, újnak a kezdetét jelentik, 

£  /  ■  tehát időpontjuk határkőként kiemelkedik. 
1  /  Az egyháztörténelemben nem elsősorban az

időpontok a fontosak, de bizonyos események szorosan 
kapcsolódnak bizonyos helyhez, korhoz, nagy történelmi 
változáshoz. Elvárható, hogy a történelmi mérföldkövet, 
sorsfordulót jelentő események időpontja és helye pon
tosan szerepeljen az egyháztörténeti tanulmányokban. A 
történelmi-, egyháztörténelmi írásokat mindenkor nagy 
érdeklődéssel olvasom, de nincs szándékomban egy
háztörténeti kritikát írni, ezért magyarázatul leírom az 
ezen íráshoz vezető előzményeket.

A II. világháború utáni szerveződés során Dr. 
Haraszti Sándor lelkipásztorsága idején az Újpesti Bap
tista Gyülekezetben felnövekvő gyermekek rendszeres és 
egységes hitoktatása jól szervezetten kezdődött. A 
gyülekezethez tartozó szülők (Újpesten, Rákospalotán, 
Bp. V. és XIII. kerület iskoláiba járó) gyermekeinek hit
tanórája négy korcsoportban a gyülekezeti ház helyiségei
ben történt hetenként egy alkalommal.

A hitoktatás-szervezésben és az oktatásban 1947 
szeptembertől 1949 júliusig, két tanévben vettem részt. Ez 
természetesen az egyetemi tanulmányok mellett történt 
(1947- Pázmány Péter Tudományegyetem Orvostu
dományi Karán voltam hallgató). A két nagyobb csoport 
oktatását végeztem.

A középiskola felső négy osztályában az oktatás 
egyik tárgya volt az egyháztörténelem. Ennek keretében 
szerepelt az anabaptisták, továbbá az európai baptizmus 
és különös hangsúllyal a legújabb kori magyarországi 
baptista misszió története. Előkészületként sok (lehetőleg 
minden) elérhető írást áttanulmányozva, előadásokat 
(köztük Dr. Somogyi Imrének a Nap utcai kápolna kister
mében 1947 telén tartott egyháztörténeti előadás-soroza
tát) meghallgatva készítettem oktatási jegyzetemet, melyet 
folyamatosan kiegészítve, up to date adatai máig is jól 
használhatók. Többek között ez az előzmény tartotta 
ébren egyháztörténeti érdeklődésemet és magyarázza kri
tikus szemléletemet.

délelőtt külön-külön tanácskoztak a Wesselényi-, illet re a 
Kistemplom utcai kis termekben, délután pedig együtte
sen a József utcai kápolnában, ahol ö röm  és a 
szeretetnek megnyilvánulása közt kimondták az
egyesülést. Ekkor bálaadó imára emelkedtek, és többen 
buzgón rebegtek imát, mely alatt édes érzet töltötte e l a 
jelenlevők szívét. Mindenben egyek vagyunk. Egy az Úr, 
egy a bit, egy a keresztség. Egy az Isten és mindeneknek 
Atyjuk, ki mindenek felett vagyon és mindenek által és 
ti ben tietek mindetiitekben

„Szeptember 2-ik napján a Nap utcai kápol
nában jöttek össze az ország minden részéből érkezett 
küldöttek... Titkos szavazással elnökké Udvarnoki 
András; másodelnökké pedig Csopják A ttila  testvér 
választatott meg.” E napon megtörtént a különböző 
szakbizottságok megválasztása is.

A baptisták két árnyalat közti szakadása 1893-94- 
ben kezdődött, és számos alkalommal sikertelen 
egyesülési próbálkozás után 26 év elteltével végre 
egységbe tömörülve megalakult a Magyarországi Baptista 
Gyülekezetek Szövetsége. Ez emlékezetes történelmi 
ünnepi esemény volt a trianoni békeszerződésben meg
csonkított Magyarország területén megmaradó, 24.000 
feletti taglétszámról 8.000-re csökkent baptista közösség 
történetében.

Az egyesülési konferencián résztvevők még 
évtizedek múlva is meghatódottság hangján emlékeztek e 
nagy eseményre.

*  *  *

Elvárható tehát, hogy az egyháztörténetet írók pon
tosan idézzék ezen esemény helyét és időpontját. E szem
pontokra gondolva, reményem szerint hasznos tanulság 
céljából, szeretném a figyelmet ráirányítani sajnálatos 
elírásokra, melyek nem uilajdoníthatók nyomdai tévedés
nek. íme a hivatkozások az egyesülés idejére és helyére: 

Egy gyülekezettörténeti //-¿»nyomtatásra előkészített, 
bekötött kéziratában olvastam, hogy „az egyesülés 1920 
tavaszán volt." Ez esetben még javítható ez az adat. De a 
laza időpont megjelölés emlékeztetett a tévedés forrására, 
s ez indított arra, hogy feljegyzéseim ből felsoroljak 
néhány hasonló téves adatközlést.

Emléklapok a Magyarországi Baptista Egyház 125 éves 
jubileum áról MBE, Budapest, 1972. 26. old. Az egység 
korszaka (1920-1945) c. alfejezetben olvasható: „Az 1920 
tavaszán összegyűlt egyesülési konferencia hangulatát a 
bűnbánat és a reménység jellemezte. A konferencia határoza- 
tilag mondta ki az egyesülés után a Magyarországi Bap
tista Gyülekezetek Szövetségének megalakulását.”

Múlt, jelen, jövő, Baptista naptár, 1995, Budapest, 
81. old.: M issz ió történ e ti évford u lók  1995 c. fel
sorolás közli: 75 éve, „1920. augusztus elsején volt az 
egyesülési konferencia, az elismert és az el nem ismert 
szövetség egyesülése”.

* * *

E bevezetés után felidézek egy nevezetes baptista 
egyháztörténeti eseményt és ennek megjelenítését az egy
háztörténeti írásokban. íme az esemény:

A magyarországi baptisták két árnyalatának -  a 
Szabad Baptista Szövetség és az Elismert Baptista Szövet
ség, vagy ahogy nem hivatalosan nevezték egymást: az 
„el nem ismert” és az „elismert" baptisták -  egyesülésére 
az 1920. szeptember 1-3-án Budapesten tartott országos 
konferencián került sor.

A Békehírnök híradása szerint (1920, 26: 147-149): 
„Szeptember 1-ső napján a volt szövetségek bizottságai
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Ugyan e kötet 22-27. oldalain olvashatjuk Bauer 
József bonyhádi prédikátor Elizeus elhívása című igehir
detését, melyhez magyarázat: ....a baptisták ’egyesült’ 
konferenciájának előestéjén, 1920. szeptember 2- 
á n (Pontos időpontja: szeptember másodikán „a délelőt
ti tanácskoznianyt Bauer Jánosi!) épületes előadása előzte 
meg."). Ezután követkézén a szövetség tisztségviselőinek 
megválasztása.

K im er A. Bertalan: Baptista Krónika, III. kiadás, 
Baltha J. Könyvnyomdája, M ezőberény, 1935. 187. 
oldalán ez olvasható: „A magyarországi két árnyalatú ú. 
m. elismert és el nem ismert baptista gyülekezetek 
kiküldöttei 1920 szeptember 23-24-én Budapesten, a 
VIII. Kistemplom u. 12. sz. alatti imaházban gyűlésre 
jöttek össze, és ennek gyümölcse lett a Magyarországi 
Baptista Gyülekezetek Szövetsége. “

Emlékkönyv a Baptista Teológia i Szeminárium 
alapításának 75. évfordulójára, MBE, Budapest, 1981. 18. 
old.: „Újrakezdés, egyesült erőver c. alfejezetben: „A 
háború befe jezése után, a magyarországi baptisták 
történetében döntő lépést jelent a két szövetség 
egyesülése. 1920. szeptember 20-án, Budapesten, a 
Nap utcai gyülekezetben, mindkét régebbi árnyalat 
vezetőinek közreműködésével kimondták az egyesülést.” 
(Ezen helytelen időponthoz tartozó irodalmi hivatkozás
ban, a Békehímökben természetesen a hely és időmeg
jelölés helyesen szerepel.)

Krisztusért járván követségben; tanulmányok a Ma
gyar Baptista misszió 150 éves történetéről c. könyv 131. 
oldalán az esemény színhelyeként a Budapest Nap utcai 
imaház szerepel, és az időpontja 1920. szeptember 2.

Az egyesülés eseményeiről a Békehírnök idézett 
híradásában pontos, félreérthetetlen tájékoztatás szerepel, 
eszerint: A magyarországi baptisták két árnyalatá
nak — a Szabad Baptista Szövetség és az Elismert 
Baptista Szövetség — hivatalos, ünnepélyes 
egyesülése 1920. szeptem ber 1-jén délután 
Budapesten a J ózsef utcai Baptista Gyülekezet 
imabdzában történt.

*  *  *

A tárgyalások és az egyesülés ünnepélyes kihirde
tésének színhelyéü l választott gyülekezeti bázak 
kijelölése nem véletlenszeríí volt. Előzetes egyeztetés 
eredm ényeként jelképeket is képviseltek. Az egy 
háztörténetben természetesen az egyesülés tényének van 
döntő jelentősége. De az eseményekben résztvevők 
számára jelentősége volt az esemény idejének és szín
helyének is.

Az irodalmi idézések alapfeltétele, hogy a szerző 
által ellenőrzött eredeti közlemény adataira szabad 
hivatkozni. Amennyiben egy tudományos igényű folyói
ratban ez nem így történik, és kiderül, a szerző többet 
nem pályázhat közléskéréssel az illetékes folyóirathoz. A 
két baptista szövetség egyesüléséről író szerzők felte
hetően nem nézték meg az eredeti beszámolót, s a külön
böző időpontokat ellenőrzés nélkül verték át egymástól. 
Az egyesülés nagyon jelentős esemény volt a magyaror
szági baptista misszió történetében, ezért is felninő, hogy 
időpontja mégis ilyen megbízhatatlanul ( hatféle időpont) 
szerepel a történeti írásokban. Melyiket válassza a 
tájékoztatásra váró olvasó? Elmarasztalhatok az utódok 
azért is, mert egyik hivatkozásban sem szerepel a

Budapest József utcai Baptista Gyülekezet az egyesülés 
helyeként.

Felvetődik a kérdés, hogy egyháztörténet-írásokban, 
egy-egy gyülekezet kisebb jelentőségű eseményeit megje
lenítő évszámok, esetleg egyéb adatok is ennyire hitele
sek? A hűség a történetírásban is alapkövetelmény. Az 
elődök iránti tiszteletünket fejezzük ki azzal, ha pontosan 
jelöljük a számukra oly fontos és jelentős egyháztörténeti 
esemény helyét és idejét.

Hiszek

Hiszesz-e még a régi hitbeti,
Szent-é előtted még a múlt?
Vagy ami egykor élt szivedben 
Már mind e!korhadt, megfakult?
A büszke dal, ha újra zendül,
Megdobogtatja-é szived?
-Érzem , a könny hogy perg szemem biil,
Hiszek.

Hiszesz-e az emberiségben,
Hogy van nagy hivatása még?
S mit k i nem tntt sok ezer-éven 
Kivívja egy ú j nemzedék?
Kim úl a szolgaság, a vakhit,
Bilincset törnek a nemzetek?
-  Érzem, szememből villám csap ki,
Hiszek.

Mondd, hiszesz-e a fö ld i /étben,
Hogy méltó küzdelemre még?
Hogy nem bolygunk örök sötétben,
S jóságos a hatalmas ég?
Hogy a nagy mindenséggel szemben 
Nem kell feladnunk a hitet?
-  Sugár ragyog könnyes szememben.
Hiszek.

Palágyi Lajos

Prae-existentia

Isten gondol öröktől fogva téged, 
elméjébeti léted mint szikla áll.
M i ehhez mérve habfodomyi élted? 
és mit változtat rajtad a halál?

Weöres Sándor

Imádság

Adj, Istenem, bölcsességet, 
vágyaimnak csendességet, 
illedelmes öregséget 
s könnyű véget, könn yű léget.

Áprily Lajos


