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„krisztusországábanésamiegyházunkbanmindenkinek
vanállampolgársága,akiaszeretettörvényételismeri.”1

Tornallyayzoltán

Tornallyayzoltánareformátusegyházmeghatározóalakjavoltkétvilágháborúközötti
Csehszlovákiában. Tíz éven keresztül a szlovenszkói Tiszáninneni református
egyházkerület főgondnokaként jelentős befolyást gyakorolt nemcsak kerületének,
hanemegészegyházánakbelsőigazgatási,politikaiésvallási-ideológiaikérdésekben
kialakítottálláspontjárais.Tanulmányomcélja,hogyazegyházmegyei,egyházkerületi
és konventi jegyzőkönyvekben fellelhető, valamint az egyház hivatalos lapjában, a
református egyház és Iskolábanmegjelent beszédei alapján vázlatosan bemutassa
mindazokatazirányelveketéseszmeimozgatórugókat,melyekmenténTornallyaykét
világháborúközöttiegyházszervezőimunkásságakibontakozott.2

azéletút

Tornallyayzoltán3 aközépbirtokosid.Tornallyayzoltánésfelesége,szül.Fialkavilma
harmadikgyermekekéntláttameganapvilágot1882-benaGömör-kishontvármegyei
Tornalján.akiegyezésévébenaligezer lakosúnagyközségadualizmusévtizedeinek
ütemesfejlődéseeredményekéntavilágháborúelőestéjénmáregyurbanizálódómező-
városjellegétöltöttemagára.a19.századközepéigatelepüléslegjelentősebbbirto-
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1. magda1930,52.p.
2. etanulmányazelTeBTkművelődéstörténetiTanszékeáltal2010.december10-énmeg-

rendezettPhd-konferenciánelhangzottelőadásbővített,szerkesztettváltozata.
3. életérel.Galo2004.rövidítettváltozata:Galo2005.



4. acsaládtörténetérel.Gaál1999;Peterdi2006.
5. építészmérnökimunkásságáral.kubičkakucsera2004.
6. PeterdiveraszerintaTornallyaycsaládbankülönösenerősvoltazősi földhöz,birtokhoz

valókötődés.Családistratégiájukközpontielemeaföldbirtokmindenáronvalómegtartása
volt.ennekérdekébenkomolyáldozatokraishajlandóakvoltak:Tornallyayzoltánígéretes
építészmérnöki,mígédesapjafelívelőkatonaipályafutásátszakítottafélbe,hogyhazatérve
acsaládibirtokmegmaradásátbiztosítsa(Peterdi2006,91.p.).

kosaazősi,köznemesieredetűTornallyaycsalád4 volt,melyfénykoráta16.századelső
felébenélte,amikorországospolitikátisbefolyásolótényezővévált.akésőbbiekbena
családbefolyásaritkánterjedt túlamegyehatárain,deazonbelülmindvégig fontos
szerepettöltöttbe(Galo2005,28.p.).

Tornallyayzoltánszülővárosában,majdsajógömörönfolytatotttanulmányaiutána
losonciállamifőgimnáziumdiákja lett.ugyanittszerzettérettségit1901-ben,majd–
anyjaakarataellenére–abudapestikirályiJózsefműegyetemépítészmérnök-hallga-
tójalett.Ittkerültkapcsolatbaazún.Fiataloképítészetével,akikkóskárolyszellemi
vezetésévelaközépkorraésanépművészetihagyományokratámaszkodvapróbáltak
egynemzeti stílust létrehozni. IdővelmagaTornallyay isennekaz irányzatnakválta
követőjévé.1905-benkaptakézhezmérnökioklevelét,detovábbiötévigmégazegye-
temenmaradtmint tanársegéd.1910-benbarátjával, Takáts lászlóval tervezőirodát
nyitott Budán, mely az első világháború kitöréséig sikeresen működött.5 Tornallyayt
1913-banamagyarmérnök-ésépítész-egylettitkáráváneveztékki,ésugyanebbenaz
évben kaptameg építészmérnöki pályafutásának egyik legfontosabbmegbízását is:
kóskárolyerdélybevalótávozásautánővetteátakispestimunkástelep(mawekerle-
telep)főteréneképítészetivezetését.amunkátazonbancsakegyévig,1914júniusá-
ig folytathatta:„ekkorkiütöttavilágháború.Bevonultamkatonának.Takátslászló jó
barátoméscégtársamszintén.abbamaradtminden.Félbeszakadtszépenindultkarri-
erem”–olvashatjukTornallyayéleteutolsóéveibenpapírravetettvisszaemlékezésé-
ben (Tornallyayé.n.,10.p.).mintnépfölkelőmérnökötműszakiszolgálatraosztották
be. 1918 nyaráig Galíciában szolgált, majd az olasz frontra vezényelték. Többmint
négyéveskatonaiszolgálatután1918későőszénkerülthazaaszüleihezTornaljára
(Galo2005,30–32.p.).

Úgygondolta,afővárosbanaháborútkövetőzavarosidőszakbannincsmitkeres-
nie,deavészterhesidőkelmúltávalmajdvisszatér,ésújraottfolytatjamunkáját,ahol
abbahagyta.nemígytörtént.Takátslászlócégtársamég1916-banelesettagalíciai
fronton,ésmivelszüleimáridősekvoltak,nővérepedigelváltanélt,véglegazotthon-
maradásmellettdöntött.azotthonazonbanhamarosanegyidegenországrészelett,
Tornalját ugyanis a trianoni békeszerződés értelmében Csehszlovákiához csatolták.
Tornallyaynakimmáronazújkörülményekhezalkalmazkodvakellettberendeznieéletét
(Galo2005,31–32.p.).6

munkásságát a szülővárosába való visszatérésétől a haláláig terjedő időszakban
négy csoportra oszthatjuk: családja és birtokai gondozásában és gyarapításában, a
város társadalmi-politikai életében, a református egyház szolgálatában, valamint az
építészetterénkifejtetttevékenységére.
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7. katalin(szül.1924),mária(1925),János(1928),zoltán(1930),márton(1931)–Peterdi
2006,71.p.

8. a rendőrségi listánnevemellett szerepel, hogy lázít és izgat az államellen (Gaál1999,
107.p.).

9. atervekésazépületeklistájátl.Galo2004,75–76.p.
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1922-benházasságotkötöttkirálymáriával(1903–1983),akitőlötgyermekeszü-
letett.7 apjahalála (1919)utánsajátkézbevetteazakkormintegykétmilliókč-térő
családigazdaságirányítását,melyetmindvégigrentábilisanműködtetett(Galo2005,
32.p.).

elsemlehetképzelniahúszas-harmincasévekhelyitársadalmiéspolitikaiéletét
Tornallyay zoltán nélkül. azországosmagyarkisgazda Földmíves éskisiparosPárt,
majdazebbőlalakultmagyarnemzetiPártszíneibentagjavoltavárosiképviselő-tes-
tületnekésaközségi tanácsnak,műépítészivégzettségénekköszönhetőenpedigaz
építészetibizottságnakválhatottvezéralakjává.Felszólalásaibanegyönzetlen,azanya-
országtólelszakítottmagyarságértaggódóésannakszebbjövőjéértmindenkortenni
akarószemélyiségképebontakozikkielőttünk.ahatóságiszervekazonbanveszélyes-
nekítéltékaktivitását.számoseljárástindítottakellene,nemegyszerletartóztattákés
hosszabbidőreőrizetbentartották.neveszerepelazonalistánis,melyet1929-bena
kassairendőrségiigazgatóságállítottösszemindazonszemélyekről,akikazállambiz-
tonságátveszélyeztetik(Galo2004,45–47.p.).8

Tornallyay az új állam keretei közé kerülve sem hagyott fel építészmérnöki tevé-
kenységével,számoshelyiépülettervezéseésfelújításafűződikanevéhez.9

azelsőbécsidöntéstkövetőenTornaljaújraamagyarkirályságrészelett.abevo-
nulóhonvédeketeuforikusörömmelfogadtaavároséskörnyékéneklakossága.atele-
pülésnevébenmagaTornallyayüdvözölteamagyarkatonaialakulatokat.azanyaor-
szághozvalóvisszatérésésasokszormegannyihátrányt jelentőkisebbségi létmeg-
szűnteagyőzelemérzésétésegyszebbjövőillúziójátvetítetteamagyarlakosságelé.
mindezekreményébenújulterővelvettekirészétésvállaltdöntőszerepetatelepülés
életénekátalakításábanTornallyayzoltánis(Galo2005,35–36.p.).

a visszacsatolástkövetőeufóriaazonbanhamaramúlté lett,akövetkezőévben
pedigkitörtamásodikvilágháború,melyújkihívásokeléállítottaTornaljalakosságát
is.

avároséskörnyéke1944.december16.és1945. január15-eközöttközvetlen
hadműveleti területté változott (Gaál 2001, 286., 301. p.). Tornallyay otthonában
vészelteáta frontátvonulását,majdaharcokelmúltávalsemmenekültel.ez rossz
döntésnekbizonyult.

a háborúbefejezését követőenmegkezdődött amagyarság kollektív felelősségre
vonásaésjogaitólvalómegfosztása.Tornallyayzoltántéscsaládjáthamarosannem-
csak állampolgárságától, hanem birtokától és tornaljai kastélyától ismegfosztották.
ráadásulegyvárosisétaalkalmávalahelyikommunistákegycsoportjamegtámadta
éssúlyosanbántalmazta.végültöbbszöriagyvérzésután1946.október18-án,64éve-
sentávozottazélőksorából(Galo2005,37.p.).
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38 Galo Vilmos

areformátusegyházszolgálatában

amintfentebbmáremlítettük,Tornallyayzoltántszülővárosábavalóvisszatéréseután
erőspolitikai-társadalmiaktivitásjellemezte.ennekrészekéntvállaltszerepetarefor-
mátusegyházirányításábanis.

aTornallyaycsaláda16.századbanváltareformációhelvétirányzatánakaköve-
tőjévé,ésekkorfölvetthitétakésőbbiekbenismegtartotta.Tornallyaynakareformá-
tusegyházirántielkötelezettségésfelelősségérzetközvetlenpéldájávalapjaszolgált,
akiacsaládszámosfelmenőjéhezhasonlóan–atornaljaiésberetkeireformátusegy-
házközségekfőgondnokakéntésaGömörireformátusegyházmegyetanácsbírájaként
–szintén „paposkodó”ember volt. Fiae téren igyekezettőseinyomában járni (Galo
2005,33.p.).

az apja elhunyta után betöltetlenül maradt egyházi tisztségek mindegyikére
Tornallyayzoltántválasztottákmeg.ígylettatornaljaiésberetkeireformátusgyüleke-
zetfőgondnoka(utóbbiközségbentestvérének,Tornallyaymargitnakvoltbirtoka),míg
1921-benugyancsakőülhetettazapjahalálávalmegüresedettgömöriegyházmegyei
tanácsbíróiszékbeis.1923-tól1929-igagömöriegyházmegyegondnoka,1929–1939
közöttpedigaszlovenszkóitiszáninneniegyházkerületfőgondnokavolt.azőegyház-
szervezőtevékenységeazonbanmárakorábbiakhozképestgyökeresenátalakultpoli-
tikaiviszonyokközepettebontakozottki(Galo2005,34–36.p.).

reformátusokazelsőCsehszlovákköztársaságban

az első világháborút követően amagyarországtól Csehszlovákiához csatolt területen
élőtöbbmint3,5milliólakosmintegy6%-a,az1930-asnépszámlálásadataialapján
216662személy (szlovákiában145829,kárpátalján70833)vallottamagátrefor-
mátusnak.Csehszlovákia teljes lakosságához viszonyítvaez1,47%-ot tett ki (Tárnok
1939, 9. p.). a reformátusok túlnyomó többsége magyar nemzetiségűnek vallotta
magát,míg a szlovákok az ország reformátusságának csupán8,7%-át alkották.10 az
újonnanlétrejöttcsehszlovákállamareformátusegyházelismerésénekegyikfeltéte-
léülazanyaországiegyháztólvalószervezetielszakadástszabtameg.ennekkénysze-
rűteljesítéséveljöttlétre1921-benakétszlovákiai,adunáninneniésaszlovenszkói
Tiszáninneni,kétévvelkésőbbpedigakárpátaljaireformátusegyházkerület.ahárom
egyházkerület legfelsőbb közös kormányzati szerveként megalakult az egyetemes
konvent,majdakonventáltal1923-banléváraösszehívotttörvényhozózsinatkimond-
taatízegyházmegyébőlállószlovenszkóiéskárpátaljaiegyetemesreformátusegyház
megalakulását.11 az egyháznakaz elsőCsehszlovákköztársaságban való fennállása
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10. az1930.évinépszámlálásadataiszerintareformátusoknemzetiségieloszlásaCsehszlo-
vákiában:magyar195352(90,2%),csehszlovák18944(8,7%),német432(0,2%),egyéb
1934(0,9%);l.Tárnok1939,10.p.

11. acsehszlovákiaireformátusokkétvilágháborúközöttitörténetérel.Csomár1940;Tárnok
1939;Csémy1993;molnár1998;Peyer-müller1994.



12. abelmisszió–Géraeleonóradefiníciójában–aprotestánsegyházakrajellemző,aneopie-
tizmusgondolatkörébőleredőhiterősítő,hitébresztő,megújulásimozgalom,valamintsegí-
tő,ápoló-,mentő-ésszervezőmunka(Géra2006,17.p.).amagyarbelmissziótörténetéről
összefoglalómunkamindeddig nem látott napvilágot. a témáról legújabban l. dr. sípos
2008.
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soránakezdetektőlszámosnehézséggelkellettmegbirkóznia.areformátusokazálla-
mi szervek részérőla többi felekezethez viszonyítvamindvégigmostohaelbánásban
részesültek. ennek legfőbb oka, hogy mind magyar jellegéhez, mind a történelmi
magyarországonkorábbanélvezettszéleskörűbelsőigazgatásiésoktatásiautonómi-
ájáhozerősenragaszkodott.egy,acsehszlováknemzetállamieszméreépülőcentrali-
záltállambanazonbanezenelveketképviselveazegyháznemtalálhatotttámogatásra
akormányzatnál, sőt, azegyenesen tevékenységénekakorlátozására törekedett. az
egyházzalszembeniállaminyomásgyakorlásleghatékonyabbeszközénekazállampol-
gárságelvételével,illetveareformátuslelkészekéstanítókállamifizetéskiegészítésé-
nek(kongrua)amegvonásávalvalófenyegetésbizonyult,permanensfélelembentart-
vaezzelszámoslelkésztéstanítót.nemvoltérdekeltazállamamagyarreformátus
oktatásiintézményrendszerfejlesztésébensem.1925-igmegoldatlanvoltahazailel-
készképzés, 1935-ig pedig a református tanítóképzés ügye is – a kormányzat gán-
csoskodásaellenérevégülönerőbőlsikerültmindkettőtmegoldani.azállamleggyak-
rabbanhangoztatott követeléseazegyházzal szembenaszlovák igazgatásúegyház-
megyefelállításavoltaszlovákreformátushívőkszámára,ezazonbanakétvilághá-
borúközöttiidőszakbannemvalósultmeg.

minden nehézség dacára a református egyház szlovákiában és kárpátalján is
komoly eredményeket tudott felmutatni elsősorban a belmisszió12 terén.mikor az I.
bécsi döntés nyomán a többségében magyarlakta területek visszakerültek
magyarországhoz,azanyaországiakegyhitbenerős,élőreformátusközösségettaláltak
itt,melyhúszévigegypolgárosultabbtársadalommalrendelkezőésfejlettebbszociál-
politikátmegvalósítóállamkereteiközöttélt,ésmelykészvoltarra,hogymagyaror-
szágitestvéreivelegyesülve–vargaImrekésőbbipüspökötidézve–a„szociálisigaz-
ságonfelépülőújésnagymagyarországnaklegyenvilágosságaéséletetadókovásza”
(varga1939,23.p.).

megyeitanácsbíróikinevezésekormondottprogrambeszéde

amintmár írtuk,1921-benTornallyayzoltánülhetettazapjahalálávalmegüresedett
gömöriegyházmegyeitanácsbíróiszékbe.Beiktatásaalkalmávalmondottszékfoglaló
beszédébenismertettecélkitűzéseitésazokatazalapelveket,melyekmenténecélo-
katmegvalósíthatónakvélte.mivelazittkifejtettprogramjaegyházihivataliműködését
mindvégigalapvetőenmeghatározta,indokoltnaktűnikbehatóbbanfoglalkoznivele.

a beszéd elhangzását követően amegyei közgyűlés annak jegyzőkönyvbelimeg-
örökítésétésnyomtatásbanvalómegjelentetéséthatároztael(réz1924,6.p.).ajegy-
zőkönyvbe végül nem került be a beszéd, az egyház hivatalos lapja, a református
egyházésIskolaviszontmájusbankétrészbenleközölte(Tornallyay1921a;Tornallyay
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13. Tornallyayazonműszakiértelmiségcsoportjábatartozott,amelyklasszikushumánművelt-
ségetnyújtógimnáziumotvégzett.ebbőlkifolyólagkiválóstilisztikaiérzékkelmegírtésmér-
nökiprecizitássalmegszerkesztettbeszédeibenrendremegjelennekirodalmi,történelemi
utalásokis;mindazonáltalezekabeszédekelsősorbanatechnikavilágábólvetttaláló,oly-
kormeglepőhasonlatoknakköszönhetőenválnakegyedivé.

14. e„közbeeső”kormányzatiszervekfelállításáranemkerültsor.

1921b),deebbőlacenzúratörölteazutolsó89sort,ígyannakteljesváltozatanemáll
rendelkezésünkre.13

Tornallyay beszéde elején bevallotta, hogymélyenmeghatotta az a bizalom, ami
feléje irányulazegyház tagjai részéről,egyúttal tisztábanvanazzal,hogyeztameg-
előlegezettbizalmatapjavívtakiszámára,akicsaknemegyemberöltőnátközmegelé-
gedésselszolgáltaazegyházat.magaannyit tud ígérni,hogymindenenergiájávalés
tudásával azon lesz, hogymegfeleljen a feléje irányuló elvárásoknak.mindazonáltal
nemkívánleragadnipusztánazelméletimunkánál:„mertnemjótanácsbírónaktar-
tomaztma,akicsakazöldasztalmellettveszrésztatanácskozásbanésavalóélet-
benemplántáljaátajónakelfogadotteszmét.amint,hogymanemjópapazapap
sem,akicsakakatedrárólhirdetiazígeörökszépségeit,ésnemjótanítóazatanító
semma,akicsakaziskolanégyfalaközészorítjabehivatalánaktermékenyítőlevegő-
jét.olyan világot élünk, jobbanmondvaolyan sors lett számunkrakiláncolvaazún.
demokráciaésanépekönrendelkezésénekcégérealatt,hogyhaélniakarunk,elérke-
zettazidejeannak,hogygyöngeszavunkelavultnyilaihelyettatettekgépfegyvereihez
folyamodjunk.” (Tornallyay1921a,2.p.)akálvinistamagyarságönvédelmiharcának
első „gépfegyvere” Tornallyay szerint az új viszonyok közé került egyház szervezeti
kiépítéseésaföltétlenfegyelemmegteremtése,amásodikalelkészifunkciójogköré-
nekkibővítéseésa „kultusznak intenzívebbé tétele”,aharmadikpedigaz iskolaügy
céljaik szolgálatába állítása. ezeknek amegvalósításával véli elérhetőnek amagyar
nemzettudatnakéskálvinistahitnekamindennapiéletbenvalómeggyökereztetését.a
továbbiakbanvizsgájukmegsorraezeketa„gépfegyvereket”.

Tornallyayazegyiklegfontosabbfeladatnakameglévőegyházszervezetátalakítását
tartja,mivelszerinteaztrendezettviszonyokközepettevalóműködésrehozták létre,
viszont „rendkívüli idők rendkívüli intézkedéseket” tesznekszükségessé.szomorúan
látta,hogyaközelmúltsérelmesrendeleteivelszembennemvoltegységesazegyház
állásfoglalása,azegyházközségektanácstalanokvoltakavégrehajtástilletőenéskér-
déseikrecsakkésőbb,amegyeiközgyűlésenkaptakfeleletet.„Hiányzottafegyelemés
szervezetünkakcióképessége”(Tornallyay1921a,2.p.)–mutatrá,ésvéleményesze-
rinteztöbbénemfordulhatelő.mivelközgyűléseketagömöriegyházmegyébenátlag
mindösszekétszertartanak,ezértszerinteszükséglenneolyanközbeesőszerveklét-
rehozására,melyekvalaholfélútonfoglalnakhelyetazegyházközségekpresbitériumai
ésamegyeiközgyűlésekközött,gyorsanösszehívhatóak,ígygyorsdöntésekettudnak
hozni.ezekegy-egyzártabbrégióközpontjábanülhetnénekösszeszükségesetén,dön-
téseikrőlpedigtájékoztatnákatöbbiegyháziszervetésazegyházközségeketis.14 „egy
ilyenszervezettökéletesműködésének–fejtikiatovábbiakban–elsőfeltételeakato-
násfegyelem.avégsőcélértvalóélet-halálküzdelembeneznemislehetmásként.a
meglazítottfegyelembontottafel1918-banazolaszfrontunkat;azabroncsaitólmeg-
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fosztott hordó dongái szétesnek; a karmesteri pálca nélkül a szimfónia kakofóniává
válik.Csakazintelligenciátólnagyontávolállómobnakellenszenvesmindenfegyelem.
[…]akimondottjelszórareagálnikellmindenegyházközségnekésmindenegyházköz-
ségmindenfunkcionáriusának,éppenúgy,mintaszikratávíróhullámairaafelfogóállo-
másmindenhuzalának.meginduladinamó-gép,ugyanabbanapillanatbankikellgyul-
ladniukazodakapcsoltlámpákszázainak.vajonemunkánállehet-eérdekellentétalel-
készéstanítóközött,azegyházésmiközöttünk?vajon,hatűzvan,mástakarhat-ea
csővezető,mintaszivattyúmestervagyazok,akikemezekneksegédkeznek?vajon,ha
azegyháznagyépületeösszeomlik,nemegyformánmagaalátemet-epapot,tanítót,
presbitériumotegyaránt?Tehátértsükmegegymástéssohasemaztkeressükamásik-
ban,amitőleelválaszthat,hanemazt,amiveleösszehoz.vanafizikusoknakegycso-
dálatosműszerük:abolométer.150métertávolságbólmegérziagyertyaszálmeggyúj-
tásábólszármazóhőkülönbséget.Ilyenbolométerünknekünkisvan,azahatodikérzék
az,amelyközlivelünkaszimpátiátésellenszenvet,avándormadárralelhagyottfalujá-
nakhelyét.ennekahatodikérzéknekkellműködniebennünk,hogymegérezzükazidő
szavátsaszónakidőszerűségét.”(Tornallyay1921a,2–3.p.)Továbbászoroskapcso-
latkiépítésétszorgalmazzaamagyarlaktavidékekmásfelekezeteivel,elsősorbanaz
evangélikusokkal, hiszen úgy látja, sorsuk, érdekeik is megegyeznek: „velük együtt
keressük a napsugarat és a levegőt, mint az üvegházra kárhoztatott növény.”
(Tornallyay1921a,2.p.)

Tornallyayelképzeléseinektovábbifontoselemeitképezteazistentiszteletreformja
ésalelkésztevékenységikörénekkibővítése.azelőbbirerézlászlórozsnyóilelkész-
nekavallásésművészetc.tanulmánya(réz1909)vezetterá,utóbbirapedigazafel-
ismerés,hogyabelmisszióimmáronkorparanccsáváltaszekularizációkövetkeztében
folyamatosanteretvesztőegyházakszámára(Tornallyay1921a,2.p.).

Tény, szögezi le Tornallyay, hogy az istentiszteleteket kevesen látogatják, aminek
egyikokaanemmegfelelőprédikációkbankeresendő:„kétközvetlenszó,melyaszív-
bemarkol,jobbankamatozótőke,mintasaul,HeródesvagyPáléletébőlleszűrtigaz-
ságokkilométeresméltatása.netévesszükösszeaszószéketaziskolaelőadóaszta-
lával,nemcsakazértmegyünkaz Istenházába,hogybűneinkre figyelmeztessünkés
recepteketkapjunkazisteneséletre,hanemhogyterhünkönkönnyítsünkésodavisz-
szavágyjunk.nemazajóorvos,akicsaktapogatjaanagybeteget,elmondvánbeteg-
ségénekmivoltát smegszabvaadiétát: hanemés főlegaz, aki bizalmat tudönteni
betegébeegyszebb,jobb,örömökbenteljesemberiéletiránt.”(Tornallyay1921a,2.p.)
emellettaz istentiszteletekbenésegyáltalánazegyháziéletbennagyobb teretkíván
biztosítaniazesztétikumnak,elsőhelyenazenének,melynekfontostársadalmiszere-
petisszán:„azeneaz,amelynekmindeneketfelölelőhatalmávalszeretnémfelrázniaz
alvókat, belevonni kultuszunkközösmunkájábaahíveknagy táborát, ezzel ellensú-
lyozniazanyagigondokrombolását,kiegyenlíteniatársadalmirétegződést.[…]ének
észenekarokatkellszervezni,azeneörömeitbelevinnianépszeretetébe.[…]alélek
necsakszavakatkapjon,hanembizonyosünnepélyesmeghatottságot,szárnyakatkap-
jon,hogyszárnyalhasson.”(Tornallyay1921b,2.p.)denemcsakazéneketésazenét,
hanemazépítészetet issegítségülkívánjahívniaszépségnekésaharmóniánakaz
egyháziéletbenvalóhangsúlyosabbátételéhez,: „Tudomnagyon jól– fejtiki–,hogy
puritán vallásunknem tűrmeg semmi felesleges cifraságot és semmi olyast, ami a
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15. azállamcsakazevangélikusokkalközösenfelállítandóteológiatervéttámogatta,ezazon-
bana reformátusoknaknem feleltmeg.a losonci teológia történetére l.Puntigán2005;
Popély2005;akomáromireformátustanítóképzőrepediglévai1999.

42 Galo Vilmos

figyelmetalényegrovásáramáshovákötnéle.ezigazésfeltétlenülmegokolt.ellenben
semmisemszólhatazellen,hogyazistentisztelethelyeegysivárszobahelyetteszté-
tikailagisszép,harmonikusvonalozásúboltozottteremlegyen.”(Tornallyay1921b,2.
p.)

Beszédekövetkezőrészébenalelkésztemplomonkívülimunkájánakszükségessé-
géremutatrá.szerinteezanehezebbfeladat,mertittnemahívekjönnekazegyház-
hoz,hanemazegyháznakkellelmennieahívekhez.afeladat:„valóditáplálékotadni
nekik,ételtazésznek,italtaszívnek.kívánatossátenninekikakultúrát:ezaművé-
szetekművészete.elismerem,falunkiváltakérdéseklegnehezebbjénektartomezt.e
térenazegyenesútnemföltétlenüla legrövidebb.nagyon jólkell ismernieannaka
nép-psychét,akigyorseredményeketakaréstudelérni.deakásahegynemátrágha-
tatlan.”Hogymindeztrészleteibenhogyképzelteel,nemfejtetteki,mondván,hatöb-
benishozzáhasonlóangondolkodnak,ekkorezagondoltajövőbenmajdúgyiskikris-
tályosodik(Tornallyay1921b,2.p.).

aprogrambeszédmintegynegyedétkitevőutolsórészbenazoktatásügyneknem-
zetiésegyházicélokszolgálatábaállításárólfejtettekinézeteit,deeztacenzúratöröl-
te. azonban a később,más fórumokon elhangzott beszédeiből rekonstruálhatjuk az
ehhez kapcsolódó elképzeléseit. ezek alapján Tornallyay a református iskolahálózat
fenntartásátazegyházegyik legfontosabb feladatának tartja: „...ne feledjükel, igen
tisztelturaim–fejtiki1930-ban–,hogyakálvinistamagyariskolávalállésbukikaz
ittenikálvinistamagyarjövő.”(magda1930b,6.p.)ebbőlazálláspontbólkifolyólagaz
állammindenolyanpróbálkozásávalszemben,melymegpróbáltaleépítenieztazisko-
larendszert,rendkívülhevesentiltakozott.Példakántálljonittegy1925-öseset,mikor
azoktatásügyiminisztériumaz iskolarendszer racionalizálásárahivatkozvaegyszerre
tizenkétgömörireformátusiskolábanszüntettemegatanítóiállást,vagyisvontameg
azoktatókállamifizetéskiegészítését.„Hát,nagytiszteletűegyházmegyeiközgyűlés–
fogalmaztamegedöntés reakciójaként összehívott rendkívüli egyházmegyei gyűlést
megnyitóbeszédébenTornallyay–,ezellenamerényletellenazéghezkiáltunkfelés
a művelt emberiség egyeteméhez apellálunk. Hangunk komoly legyen és férfias.
Határozottéshelytálló.nempolitizálniakarunk,hanemharcolniexistenciánkértésaz
általánosemberikultúráért.”(zajdó1925,78.p.)

az egyház számos vezetőjében, köztük Tornallyayban is a húszas évek közepére
tudatosult,hogyazállamnemérdekeltazönállófelsőbbreformátusoktatásiintézmé-
nyek(teológiaiakadémia,tanítóképző)létrehozásábansem,ígyazokatazegyháznak
sajáterejéretámaszkodvakellfelállítaniaésműködtetnie.15

eszmékésvilágkép

Tornallyaytanácsbíróimegválasztásakormondottbeszédébenrövidenfelvázoltaazo-
katazeszméketis,melyeketmagaegypillanatrasemtévesztettszemelőlprogramja
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kidolgozásasorán,ésmelyekkövetésevéleményeszerintareformátusmagyarságfel-
emelkedésénekkizárólagoszálogátjelentik.ezek:areformátusvalláshozésamagyar
nemzettudathozvaló ragaszkodás,vagyahogyTornallyay írásaibankorabeliszóhasz-
nálattalmegjelenik:ahithűségésfajszereteteszméi.ekéteszme,melyeketélete„oxi-
génjének”és„nitrogénjének”nevezett,beszédeinekgyakorivisszatérőelemeitképe-
zik.Gömöriegyházmegyeigondnokkáavatásasoránfejtettekielsőalkalommalhosz-
szabbanezekkelkapcsolatosgondolatait:„ebbenaborúséjszakájábanamireformá-
tushitéletünknekkétfáklyát[sic!]látokénatávolbólmagasanfellobogni.egymásmel-
lettégezakéttűzoszlop,megvilágítvaasötétségútjait.ahithűségnekésfajszeretet-
nekkét lobogó lángjaez.Távolbólcsak fény,közelbőlmelegség is.ételea léleknek,
italaaszívnek.ezekéteszmeleszazénútmutatómkötelességeimbetöltésénél.ezzel
kívánom átitatniminden gondolatomat ésminden cselekedetemet. ez a két eszme
szinteelsemválaszthatóegymástól.nálunk,reformátusmagyaroknálpedigegyáltalá-
bannem,merthisztörténelmünkszerintavallásszabadságunkértmegvívottharcmin-
digegyetjelentettamagyarságunkvédelmével.ésvajonnemígyvan-eezmais?aki
makönnyelműenhűtlenleszazővallásosmeggyőződéséhez,holnapmárárulójalehet
sajátfajánakis.aszélkakasigentiszteletreméltóatoronytetején,deannálmegveten-
dőbb, ha az emberi formában jár közöttünk.” (ablonczy 1923, 6. p.) néhány évvel
későbbugyanerrőlekkéntír:„ennekakéteszménekakéttűzoszlopánálakarommeg-
látniasötétségbenisakövetendőutat.ennekakéttűzoszlopnakamelegségévelaka-
romfelengesztelni,hakell,ahidegszíveketésközönyöslelkeket.világosságésmeleg-
ség.ezamikétéltetőőselemünk.[…]ezekbenakérdésekbennincsmegalkuvásés
megengedhetetlen az alkudozás, mert alkudozás közben észrevétlenül mehetnek
veszendőbe alapvető értékek és pótolhatatlan létfeltételek. […] könnyű az egyenes
úton megmaradni, de egyszer elvétve azt, nehéz oda ismét visszakerülni.” (magda
1930a,51.p.)

Tornallyayaszovenszkóiéskárpátaljaimagyarreformátusokproblémáinakvizsgá-
latakorarraakövetkeztetésre jutott,hogyezekvalódiokai túlmutatnaka regionális,
országoskereteken,mivelazegészeurópai keresztény civilizáció válságábangyöke-
reznek.egykorábbi,agömöriegyházmegyeközgyűléseelőtt1926-bantartottbeszé-
débenmégúgyvélte,aválságésazebbőlfakadózavarcsakátmeneti,amitavilághá-
borúnégyéves eszeveszett pusztítása idézett elő. ebbena világháborút egy földren-
géshezvagyegy tűzhányókitöréséhezhasonlította,melynekpusztításaazelsőnagy
rengésselvagykitörésselmégnemfejeződöttbe: jöttekés jönnekazújabb lökések,
melyekazt iselpusztítják,amitazelsőnagyrengésmegkímélt.aföldméhébendúló
erőkcsaklassanpihennekmeg,éshosszúidőnekkelleltelnie,mígapusztuláshelyét
újraazéletfoglaljamajdel.ugyanakkorszomorúanjegyzimeg,hogymégmindiggyű-
lölködéssel, szenvedésekkel, fájdalmakkal van tele a világ körülöttük. Továbbra is
nehéz megpróbáltatásokon kell keresztülmenniük, és nem látják a fényt az alagút
végén.Csakakiknekmegadatottajövőbelátásképessége,azoktudnákmegmutatnia
követendőutat.„deholvannakezekazX-sugarakkalfelfegyverzettpróféták?–teszifel
akérdést.–ésholvananép,melykövetimózestapusztánkeresztül?”(zajdó1926,
5.p.)megállapítja,hogyareformátusegyházéleteisforrongásokkal,gyűlölködéssel,
szenvedésekkelvantelítve.ahíveklátszólagmintamegbolygatotthangyabolyfutká-
roznakide-oda,célésésznélkül,valójábanazonbanegyhatározottcéllebegaszemük
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44 Galo Vilmos

előtt: életbenmaradni. Úgy látja, kevesen vannak azok, akik felismerik a baj valódi
okát, a többségnek kicsúszik a talaj a lába alól és a fejvesztettség lesz úrrá rajtuk:
„Bűnbakravanszükségükésmegölikmiltiádest.”(zajdó1926,6.p.)mindezekmég,
fejti ki Tornallyay, utólökései a földrengésnek, de már nem tartanak sokáig (zajdó
1926,5–6.p.).

egyévelteltével,ugyancsakagömöriegyházmegyeközgyűléseelőtttartottbeszé-
débenmégsötétebbenláttattaazeurópaicivilizációésbenneamagyarkálvinistáksor-
sát.mígkorábbanaromlásnakéserkölcsizüllésnekokakéntavilágháborútésannak
utórezgéseit nevezte meg, ekkora már megfogalmazódott benne az a kérdés, hogy
magaanagyHáborúisnemcsakegyállomásavolt-eafelbomlásnak.demibenisnyil-
vánulmegezaválság?Tornallyayerreisválasztadugyanebbenabeszédében:„nincs
márszükségerkölcsitisztaságra,becsületesőszinteségre,nincsmárszükségazősök
tiszteletére.nemideálmáraférfiadottszavaésanőbecsülése.azolyansokszorhan-
goztatottdekadenciaerényszámbamegyésértéketképvisel.aférfisokszorférfiassá-
gát, a nőmeg sokszor valódi nőiességét leplezgeti. Bizánci szellem az úr a puritán
rómafelett.HivatalosközegekállítjákegysorbaamozitazIstenházával.azeurópai
éskeresztyénkultúracsődjeaz,hogypl.atáncbanaprimitívnépekhezmennekinven-
ciókért.megaláznimindent,ami szentéssérthetetlenvolt előttünk, sárba rántania
nagyideálokat,bepiszkolnimindent,amitiszta,átgázolniazönöscélokértmindenen,
amiatörtetésútjábanáll,ezkorunkszelleme.erőszak,terror,pellengérreállítás,pöf-
feszkedőarrogancialépettaszerénység,idealizmus,szenvedniéstűrnitudásésmás
fegyelmezettemberiérzésekhelyére.utcailányokésselyemfiúkfrivolviselkedésediva-
tot teremt.Betörők, gyilkosok, kokottok szennyesélete kedvelt szépirodalmi tárgy. a
polgáribecsületet,areformátuspapságpuritánmagánéletétmegrágalmazni,megté-
vedtexisztenciák bűnözéseiirántrészvétetkelteni,apornográfiátszalonképessétenni
írásban, képben, zenében, táncban és nem tudom, hogy még mi mindenben – ez
korunkélelmes,debetegesakarnokainakmindentörekvése.” (zajdó1927,7–8.p.)
Tornallyay ellenségesen viszonyult a dekadencia irányzatához, úgy vélte, az, aki
magyarnakéskálvinistánakszületett,csakhiténekésmeggyőződésénekmegtagadá-
sávalválhatannakkövetőjévé.ezentúladekadenciánakmintirányzatnakapusztalét-
jogosultságát is megkérdőjelezte, mondván, a szó maga is visszaesést, lecsúszást
jelent,visszacsúsznipedig–agravitációtörvényeszerint–csakegymagasabbpont-
róllehet.Úgygondolta,dekadenciamindigisvoltéslesz,desosemezjelentetteegy
társadalmivagyművészetimozgalomfénykorát:ellenkezőleg,annakhanyatlásátjelöl-
te.„rómavagyarenaissancearanykorát–folytattagondolatmenetét–követteakime-
rültség,azelfajulás,abetegesirányzatokfelburjánzása.Hogyenélkülnincsteremtő
munka,hogyezakovásza tésztában,állítani lehet,deezsokszor feltűnési vágyból
vagy ismeretek elégtelen voltából állíttatik így.” (zajdó 1927, 8. p.) a probléma
Tornallyayszerintaz,hogyfentebbfelvázoltbajokmárnemsporadikusjellegűek,eza
betegségmárakeresztényerkölcshajszálgyökereitrágjaésfelbomlássalfenyegetia
kétezerévesvilágrendet.demikéntvédekezhetünkmindezellen,éshogyanmenekül-
hetünkmegabukástól,fogalmazódikmegakérdés.HinnünkkellIstenben,ésmegkell
változnunk, hangzik Tornallyay válasza: „meg kell változnunk, igen tisztelt uraim.
Testbenéslélekben.lekellmagunkrólvetkőzniazóembertésfelkellöltöznünkama
újemberköntösébe.mertmárigeneltávolodtunkazeszmétől,akálvinészwinglikorá-Fó
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16. apietizmus(pietas:kegyesség) azüres,formálishitélettelszembenaszemélyesvallásos-
ságraésagyakorlatikeresztényéletrehelyezteahangsúlyt.képviselőiamásfelekezetek-
kelvalóbékésegymásmellettélésretörekedtek.

nakembertípusától.Pedigehhezavilágos,egyszerű,puritán,tisztaeszményvilághoz
kellvisszatérnünk.mertcsakennekerejeörökértékű.”(magda1934,11.p.)

Tornallyayúgyvélte,areformátusegyháznemcsakamagyarságéletbenmaradá-
sának végvára, hanem a szétzülléstől fenyegetett egyetemes emberi kultúrának is.
mindazonáltalazegyházonbelül ismegjelentekaválságtünetek,melyek ráadásula
nagygazdasági világválságkövetkeztébencsak továbberősödtek.ezzelkapcsolatos
aggodalmainakaz1931-eskassaiegyházkerületigyűlésenadotthangot,egyúttalmeg-
próbáltakijelölniakrízisbőlkivezetőutatis:„agazdaságiválság–fejtikinyitóbeszé-
dében–természetesenrányomjabélyegétazállami,egyházi,társadalmiésegyéniélet
mindenmegnyilvánulásárais.amaháttérbeszorítjaaHolnapot,amindennapikenyér
gondjaa többi gondokat. szinteállandó izgalomban vagyunkés tetteink rúgójamár
nema számítóhidegvérésnemazemberszeretet.kizökkentünka rendeskerékvá-
gásból.döcögvehaladszekerünkésdöcögésközbenmeglazulnakazeddig jólmeg-
húzottcsavarokésaszekérszéthullássalfenyeget.

széthullássalfenyegetiegyháziéletünketisafegyelemhiánya:mindenjórendnek
aveszteéshalála.afegyelemmagaarendésaszervezetösszhangzatosműködése.
elégazórábólegyfogaskereketkivenniésamutatómegállvagyrohanelőreszabály
nélkül.nekünkis,amiegyháziéletünknekisvannakmárolyanfogaskerekei,amelyek
megkoptakéskimozdultakhelyükből.

agépezetjárásaezértegyenetlen.akoréstekintélytiszteletemeggyöngült.aköte-
lesengedelmesség labilissávált.nincsmegazegymás iránti türelem,megbecsülés,
mégkevésbéaszeretet.azeszmecserékbensokszorpereskedőfelekésnemkrisztus
testvéreiállnakegymássalszemben.avitákhangjadurva,kíméletlen,tendenciózusés
visszataszító.aszemélyeshajsza– legtöbbszörkenyéririgységből–napirendenvan.
[…]

Betegekvagyunk,igentisztelturaim.eztmindnyájanérezzük,mindnyájanhangoz-
tatjukésmégisnyugodtanhaladunktovábbamegkezdett,debizonyárahelytelenúton.
Pedigvanabajellenorvosság.azegyikorvosságamiegyházitörvénykönyvünk.ennek
areceptjeitkell teljesprecizitássalalkalmaznimindenütt,aholrenitensbeteggelvan
dolgunk.amásikorvosságannakahitnekabeidegzéseamegfáradt lelkekbe,hogy
egyházunknemszervibajbanszenved,hanemcsakmúló indispositióban,hogy400
évesfánknakcsakgallyaittépáztamegavihar,detörzseerős,belülépésmégnem
baltaalávaló.”(szőke1931,5–7.p.)

nemértettegyetazokkalazegyháztagokkal,akikapietizmusbanvéltékmegtalálni
aválságbólkivezetőutat.aharmincasévekelejétőlkapott lendületetadunáninneni
egyházkerületbenanehézkárolynevével fémjelzettpietista16 irányzatúkiskoszmályi
mozgalom.Tornallyayugyanabelmissziólelkeshívevolt,deannakpietizmussalátita-
tottformájátmindvégigelutasította.„sokanúgyhiszik–fejtettekiaz1936-oskassai
egyházkerületiközgyűlésenmondottbeszédében–,hogyadunaikerületbőlkiinduló
pietistamozgalommalsegíthetnekabajon.ezamozgalom–nézetemszerint–nem
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46 Galo Vilmos

férösszeakálvinipuritánfelfogással.miharcoskálvinistákvagyunk.Jelmondatunk:
segítsmagadon,Istenismegsegít.BethlenGáborbizonyárajókálvinistavoltésbibli-
ásembervoltésharcosembervolt,denemvoltpietista.atiszáninneniegyházkerület
tradícióinemegyeztethetőkösszeakegyeskedéssel.Hogymikéntkellkötelességein-
ketteljesítenünk,világosanelőírjakálvinJánosInstitutiója[…].”(kőmíves1937,7.p.)

Tornallyay szerint a református egyház elsődleges feladata az egyetemes emberi
értékekközvetítése,ebbőlkifolyólagnemhelyesliareformátuslelkészekaktívpolitikai
tevékenységét.azegyháznempolitizálniakar,mondjaő,hanempontapolitizálásrom-
bolóhatásaiellenakarvédekezni„akrisztusiszeretet:azemberszeretet–fejtikiaz
1929-eskassaiegyházkerületiközgyűlésen–nemegypártnakésegyesosztályoknak
adatott.közöskincseezazegészemberiségnek,közöskincseazegészkrisztusorszá-
gának, amely országban nincsenek pártok, nincsenek külön államalkotó fajok és
kisebbségek, nincsenek optánsperek és állampolgárságimizériák. krisztus országá-
banésamiegyházunkbanmindenkinekvanállampolgársága,akiaszeretettörvényét
elismeri.”(magda1930a,52.p.)

az1930-asévekközepétőlTornallyayegyresötétebbenláttaanemzetközipolitikai
viszonyokat.azegyházkerület1935-bentartottközgyűléséneknyitóbeszédébenkifejtet-
te, hogy a népszövetségben lejátszódó események, a keresztény világ és a krisztusi
erkölcsmegcsúfolásávalegyújabbvilágháborúelőszelétsejtetik,mígakövetkezőévben
márakeresztényeszmeteljesletiprásárólvoltkénytelenbeszámolni:„azelőttünklefolyt
esztendő világviszonylatban is rettentő válságok esztendeje volt. sehol megnyugvás
vagybéke.Puskaporoshordónjátszunkatűzzelszüntelenül.nyugtalansággalteljesaz
életünkúgyjelenünket,mintjövőnketilletőleg.kiadhatvajonhiteltazolyannaivbeszéd-
nek,hogymártúlvagyunkamélyponton?Bizonyazeredmények,atényeknemeztiga-
zolják. ameglepetések napirenden vannak. káosz, bizonytalanság, forrongásminde-
nütt.ésmégmindignemlátjuktisztánaválságbólkivezetőutat.Csakaztlátjuk,hogya
keresztyéneszmeletiportatottésmegcsúfoltatottazegészvonalon.Gyűlöljükegymást
országhatárokoninnenéstúl.ésezagyűlölködésfegyvertadazegészvilágkezébe.”
(kőmíves1937,6.p.;magda1930a,52.p.)Ilyenviszonyokközöttpedig,mikoragyű-
lölet,nempedigaszeretetésmegbocsátásválikuralkodóváazembereklelkében,úgy
véli,lehetetleneredményesegyházépítőmunkátfolytatni(kőmíves1937,6–7).demi
fogtörténni,haaz„újszellem”végérvényesenmagaalágyűriahagyományoskeresz-
tényértékekennyugvóeurópaikultúrát?„Bizonymondom,hogymegéredettaXX.szá-
zadhamiscivilizációjaareformátióra,vagyhaezbenemkövetkezik,avégpusztulásra”
–adjamegTornallyayaválaszt(szőke1936,8.p.).

Összegzés

Összegzéskéntelmondhatjuk,hogyTornallyaynakacsehszlovákiaireformátusegyházzal
kapcsolatoselképzeléseiegyrésztválaszadásikísérletekazúj,kedvezőtlenpolitikaikör-
nyezetkihívásaira.aspecifikusléthelyzetbekerültmagyarreformátusságmegmaradá-
sánakzálogátazegyházakcióképességénekéshatékonyságánakafokozásában,vala-
mintareformátusiskolahálózatfenntartásábanlátta.eztelsősorbanazegyházfegyelem
megszilárdításával,azegyházszervezetkisebbkorrekciójávalésakülönbözőfelekeze-
tekmagyarajkúhíveinekszorosabbegyüttműködésévelvéltemegvalósíthatónak.Fó
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17. eproblémákral.pl.szabó1926,simándy1927.
18. aszeretetmunkairántielkötelezettségétmutatjaaBeretkénfelállítottreformátusárvaház

alapításában,fenntartásábanésirányításábanjátszottfontosszerepe.errel.Galo2011a
ésGalo2011b.

19. akétvilágháborúközöttireformátusteológiaiirányzatokral.Bolyki–ladányi1999.

a nemzet és az egyház szolgálatában 47

Tornallyaymásrésztmegpróbáltválasztadniamagyarreformátusságotáltalános-
ságbanérintőproblémákrais.17 amagyarreformátusegyházbana19.századmásodik
felében jelentekmegazokaválságtünetek (agazdasági-társadalmiproblémák iránti
érzéketlenség,agyülekezeteklelkiéleténekakiüresedése,azegyházbelsőéleténeka
megmerevedése,azértelmetlendogmatikaiküzdelemazortodoxiaésa lapos racio-
nalizmus,vulgárisliberalizmusközött),melyekfokozatosanerősödvemindtöbbekáltal
váltak érezhetővé. Tornallyay ezekre reflektálva a prédikációk közérthetőbbé, tartal-
masabbátételét,alelkészimunkamegreformálásánakaszükségességét(belmisszió),
emellettaművészeteknek,vagyisazesztétikumnakazegyháziéletbenvalóerőtelje-
sebbintegrálásáttartjaalegfontosabbnak.

Hangsúlyoznunkkellazonban,hogyabelmissziórólalkotottelképzeléseicsakrész-
ben találkoztakazbelmisszióeredeti törekvéseivel.abelmisszióa racionalizmusés
liberalizmusnyománazegyházaktólésavallástóleltávolodotttömegekreevangelizá-
ciójáttűztekicéljául.egyikfontosjellemzőjeabiblikuskegyesség(bensőségesvallá-
sosság)volt.Tornallyayviszontszembenálltakegyességmindenformájával,ésabel-
misszióitörekvésekközülcsakahitszélesebbkörbenéshatékonyabbformábanvaló
terjesztésével (a lelkészimunkakibővítése,hitmélyítőkonferenciák,vasárnapi iskola
stb.)ésadiakóniával/szeretetmunkával18 tudottazonosulni,melyekheználamégatár-
sadalomkulturálisszintjénekazemelésetársult.számáraabelmisszióezentörekvé-
sekösszességétjelentette.

Tornallyayt rendszeres teológiai gondolkodás nem jellemezte. világszemléletét a
konzervatívliberalizmusfoglaltakeretbe,melyamagyarreformátusegyháznemzetijel-
legéthangsúlyozta.Teológiaibeállítottságátnemlehetegyértelműenbesorolniakor-
szakreformátusteológiairányzatainakegyikébesem;avizsgáltszövegekalapjánlegin-
kább a történeti kálvinizmussalmutatnak rokonságot, keveredve a liberális teológia
elemeivel.19

szemébenareformátusegyháznemcsakakálvinistahitésamagyarságmentsvá-
ra,hanemaválságbakerülteurópaicivilizációéis.akétvilágháborúközöttelsősorban
oswaldspenglernekanyugatalkonyacíműmunkájanyománelterjedtekakülönböző
válságteóriák,melyekazeurópaicivilizációhanyatlásátdiagnosztizálták,egybenkeres-
tékannakokait.ahúszasévekközepétőlTornallyayazáltalaérzékeltegyházi,társa-
dalmiéspolitikaiproblémákgyökerétazeurópaikereszténykultúraválságábanvélte
megtalálni.eztaválságotőelsősorbanerkölcsiválságkéntértelmezte,melynekokáta
hagyományoskeresztényértékekháttérbeszorulásábantaláltameg.aválságbólvaló
kiutat pedig az evangéliumi szeretetnek az emberi kapcsolatokban való általánossá
tételében,egyújreformációbanlátta.
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vIlmos Galo
servInG THe naTIon and THe CHurCH.GuIdelInes and IdeoloGICal BaCkGround oF THe CHurCH
orGanIzaTIon work oF zolTán Tornallyay.

The ideasofTornallyayrelatedto thereformedChurch inCzechoslovakiawere
attemptstoanswerthechallengesofthenew,unfavourablepoliticalenvironment.
TheHungarianreformedChurch,initsspecificexistentialsituation,hadtakenits
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increasedcapacityandefficiency,aswell as themaintenanceof the reformed
schoolnetworkasapledgeofitssurvival.ontheotherhand,ittriedtofindthe
answer on general problems related to the Hungarian reformed Church.
reflecting on these, it found it most important to make sermons more
understandableandsubstantial,calledforreformofthepastoralwork(internal
mission)andstronger integrationofartsandaesthetics intothechurch life. Its
outlook on the world was framed by conservative liberalism, emphasizing the
nationalcharacteroftheHungarianreformedChurch.Itstheologicalorientation
cannotbeclearlyclassifiedasanyoftheProtestantschoolsoftheologyofthe
era;accordingtothestudiedtexts,itsorientationcorrespondsmostwithhistorical
Calvinismand ismixedwithelementsof liberal theology.Fromtheperiodafter
returningtohishometownuntilhisdeath,theworkofTornallyaycanbedivided
intofourgroups:familynurturingandaugmentationofpossessions,participation
in the social and political life of the town, serving the reformed church and
architecturalactivities.
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