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A Magyarországi Evangélikus 
Egyház és a második világháború

Hazafi asság és békevágy egyházkerületi közgyűléseken és traktátusokban

Bevezetés

Mit mondott a magyarországi evangélikus egyház a második világháború alatt a világháborúról? Alapvetően erre 
a kérdésre keresem a választ a következő oldalakon. Tudva azt, hogy egységes, hivatalos egyházi álláspontot nem 
találhatunk ebben a témában sem. A püspökök, egyetemes és egyházkerületi felügyelők megnyilvánulásait vizsgáltam 
a világháború alatti egyetemes egyházi közgyűléseken, kerületi közgyűléseken, illetve a püspöki jelentésekben és 
körlevelekben.1 Azon szempont alapján, hogyan viszonyulnak a kor világpolitikájához, a háború és béke kérdéséhez. 
Tehát nem áll módomban általános egyháztörténeti összefoglalást nyújtani. Terjedelmi okok és a vizsgált források 
miatt ez a tanulmány nem tartalmazza a kor sok más fontos témájával, a területi revízióval, a német nemzetiségi-
népiségi mozgalommal és a holokauszttal kapcsolatos megnyilvánulásokat sem, bár mind ezer szállal kötődnek a 
második világháború kérdésköréhez. Arra a kérdésre fókuszálok, hogyan találkozott az evangélikus egyház a kor 
legfontosabb politikai-társadalmi kérdésével: magával a világháborúval. És különösen arra szeretnék választ találni, 
hogyan reagáltak legfontosabb tisztségviselői ezekre a találkozásokra. Vajon milyen mértékben alkalmazkodott 
véleményformálásaiban az evangélikus egyház az általános társadalmi véleményhez?

Háborúról, békéről

Az 1939 és 1940 során tartott egyházkerületi közgyűléseken a püspökök és kerületi felügyelők többsége kitért 
beszédében a világháború kitörésére, hangsúlyozták az emiatt érzett mélységes fájdalmat, elítélték az új háború 
embertelenségét, általában nem próbálták védeni egyik hadviselő fél háborús indokait sem, fontosnak tartották, 
hogy Magyarország ne sodródjon bele a háborúba, és kiemelték a feszült helyzetben a kormányzó és a kormány 
mögötti összefogás szükségességét. A háború lelki hatásaival kapcsolatban felbukkant az optimizmus, de sokkal 

 1 A világháború európai harcainak tartama alatti utolsó közgyűlést a Dunáninneni és a Tiszai Egyházkerület 1944 tavaszán, 
illetve nyarán tartotta, a másik két egyházkerület és az egyetemes egyház pedig 1943 őszén. A front közeledtével a püspökök akár 
hónapokon keresztül körlevél útján sem tudtak érintkezni a gyülekezetekkel. 1944 őszétől 1945 tavaszáig az egyházi vezetőknek 
kevés lehetőségük volt a hivatalos megszólalásra, így ezeken az oldalakon az 1939 és 1944 közötti megnyilatkozásokkal foglalkozom.
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csekélyebb mértékben és biblikusabb óvatossággal, mint az első világháború kezdetén. És sokan már az első hetekben 
komolyan számot vetettek a lelkileg is romboló hatásokkal.

Az 1939 novemberében tartott egyetemes közgyűlésen Kapi Béla rangidős püspök bevezető imájából kicsen-
gett a békevágy: „Jöjj, örökkévaló Isten, ennek a békétlen világnak hozd el a Te békességedet!”2 Radvánszky Albert 
egyetemes felügyelő beszédében a háború tényéről elítélően, aggodalommal beszélt. Elsősorban a háború negatív 
lelki következményeire igyekezett felhívni a fi gyelmet: a lelki elbizonytalanodás, a hitetlenség terjedése és a háborús 
szegénység veszélyére. Hangsúlyos volt az afeletti öröm, hogy Magyarország eddig nem sodródott bele a háborúba: 
„[Isten] áldása szálljon Magyarország kormányzójára és tanácsosaira, hogy továbbra 
is megőrizhessék a bölcsességet, amellyel eddig meg tudták akadályozni, hogy a körü-
löttünk dühöngő háborús tűzvész a magyarság békés hajlékát is lángba borítsa. Mert, 
Főtisztelendő Egyetemes Közgyűlés, végzetes volna megfeledkeznünk arról, hogy vészek 
környeznek, amelyek, ha hiányzik vezetőkből és vezetettekből a bölcsesség, könnyen 
végromlásba dönthetnek.”3 Ez a szempont még 1941 tavaszán is fontos volt. A Harang-
szó című evangélikus néplap is ezt emelte ki Teleki Pál miniszterelnök nekrológjában: 
„Hogy a körülöttünk évek óta tartó vihardúlásban mi, magyarok itthon biztonságban 
lehettünk, országunkat növelhettük, azt kormányzónk után neki köszönhetjük. […] 
Felmérhetetlen nemzetszolgálat volt élete. Ki tudja, nem az lett-e váratlan halála is!?”4

1940-ben is Kapi Béla püspök írt a legrészletesebben a háború ellen, a béke ügye 
mellett: „A keresztyénségnek világosan látnia kell, hogy a háború az emberi bűnösség 
következménye… Bűnösség indítja el útján, s felelőssége az emberek lelkére zuhan. 
Isten azonban jóra használja. Az emberiséget önismeretre, a való helyzet meglátására 
és tisztább vágyódásokra ébreszti.” Tudatosító jelleggel idézte az 1937-es oxfordi világ-
konferencia határozatát: „Ezért a népeket magában foglaló Krisztus-egyháza a háborút 
feltétel és korlátozás nélkül elítéli. A háború mindig a bűn következménye és kitörése.” 
Az egyház háborúban betöltendő feladatát pedig egyértelműen a béke és a szeretet 
szolgálatában jelölte meg: „A keresztyén szeretet szolgálatának időszaka még előttünk áll. Most is állandóan, a 
jövendőben pedig bizonyára fokozottan bizonyságot kell tennünk evangélikus egyházunk keresztyén lelkéről. Nem 
szabad belefáradnunk a békéért imádkozásba, s kezünknek nem szabad megrestülnie az áldozathozatalban.” (Kapi 
1940, 1–5. o.) Tehát Kapi Béla egészen határozottan a béke ügye mellett foglalt állást, rendkívül bátor és evangé-
liumi módon. Érdekes viszont, hogy a kerületi közgyűlés a püspöki jelentésre válaszul a kor hivatalos retorikájára 
sokkal inkább hasonlító határozatot fogadott el: „A közgyűlés Isten előtti alázattal látja, hogy a nemzetközi élet és 
berendezkedés igazságtalanságainak orvoslására a nagyhatalmaknak újból fegyverhez kellett nyúlni…”5 Mesterházy 
Ernő dunántúli egyházkerületi felügyelő ugyanezt a közgyűlést megnyitó beszédében ugyan egyértelművé tette, 
hogy Magyarországnak a tengelyhatalmak oldalán a helye, de aztán Kapi püspökhöz hasonló hangon szólalt meg: 
„De tudjuk, hogy ez a világégés megcsúfolása mindannak, amit a szeretet vallása hirdet. Bűnös világ bűnös emberi 
tevékenységének büntetéseképp jelentkezett, és lehet – reméljük, hogy lehet –, hogy a pusztulás tüzéből sarjad ki 

 2 Az 1939. évi rendes egyetemes közgyűlés jegyzőkönyve, 14. o.
 3 Uo. 3–4. o.
 4 Harangszó, 1941. április 13. 117. o.
 5 Az 1940. évi dunántúli egyházkerületi közgyűlés jegyzőkönyve, 13. o.

Raffay Sándor
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majd az a jobb, emberi világ…”6 Az egyházkerületi elnökségek tagjai általában nem foglaltak állást egyik hadviselő fél 
mellett sem. Ez alól kivételt jelentett Pesthy Pál bányai kerületi felügyelő, aki az egyházkerületi közgyűlést megnyitó 
beszédében úgy fogalmazott, hogy a tengelyhatalmak „a békéért küzdenek és munkálkodnak”.7 Ugyanazon a köz-

gyűlésen, néhány perccel később Raff ay Sándor püspök viszont a háború okaként 
egyértelműen az önzést, a hatalmaskodást és a bosszút jelölte meg, mégis hozzá-
fűzte, hogy „a Gondviselés a sok szenvedést új világ formálására szánta”.8 Túróczy 
Zoltán tiszai püspök pedig a világ militarizáltságával párhuzamosan meghirdette 
az egyház militarizálásnak a programját, az elpacifi kált kereszténységgel szemben 
harciasabb kiállás példáját állította kerülete elé (Túróczy 1940). Ezt 1942-ben úgy 
pontosította, hogy ebben a háborúban az egyháznak is „hadiüzemmé” kell válnia, de 
nem véresszájú hadi uszítóként, hanem a pásztorolást kell hadiüzemként végeznie. 
Így a háborúban élő egyházzal szemben azt tekintette a legfontosabb elvárásnak, 
hogy több igével, több imádsággal, több szeretettel szolgáljon (Túróczy 1942).

1941-től egyre hangsúlyosabb elemmé vált a harcoló honvédségért érzett fe-
lelősségérzet, sokféle módon kifejezték a hálát a frontokon meghozott áldozatért. 
Attól sem riadtak vissza, hogy Isten áldását kérjék a harcoló honvédségre.9 Emellett 
egyre gyakrabban hívták fel a fi gyelmet az összefogás fontosságára. A dunántúli 
egyházkerületi közgyűlés például fontosnak tartotta határozatban kimondani, 
hogy „egyházkerületünk minden tagjától elvárja a teljes hűséget és minden erő 
latbavetését a haza és egyház védelmében és felvirágoztatásában”.10

1942-ben egyre gyakrabban említették a „belső front” fenntartásával kapcso-
latos feladatokat, majd a megszólalásokban jelszóként megjelent a háborús győzelem célja. Kardos Gyula újonnan 
megválasztott dunáninneni püspök székfoglaló beszédében fontosnak tartotta, hogy bizonyságot tegyen arról, 
számára az egyház és a nemzet szolgálata egyenrangú: „A haza és az Egyház egy síkban áll.”11 Mesterházy Ernő 
dunántúli kerületi felügyelő az egyházkerületi közgyűlést megnyitó beszédében a világháború hátterét értékelte. 
Az Amerikai Egyesült Államok és Japán között kitört háborúnak az okát elsősorban az Egyesült Államok „sze-
mérmetlen követeléseiben” látta. A világháború két fő kiváltó okának pedig egyrészt az angolszász államoknak azt 
az önző féltékenységét tartotta, amellyel igyekeztek megakadályozni, hogy a tengelyhatalmak ne részesülhessenek 
igazságosabb arányban a világ javaiból; másrészt pedig a bolsevizmus világhatalmi törekvéseit. Értékelésében odáig 
jutott, hogy az angolszász államok csak külsőleg lennének keresztények, lényegükben nem.12 Kapi Béla dunántúli 
püspök éves jelentésében viszont igyekezett elhatárolni Magyarország háborús céljait a tengelyhatalmak törekvéseitől: 
„Minket nem gazdasági érdek fűt és nem területhódítási vágy vezet. Számunkra ez a háború az életjog és életköte-
lesség háborúja, egzisztenciális háború. […] ez az akaratunk és vágyódásunk ellenére reánk mért háború számunkra 

 6 Uo. 9–10. o.
 7 Az 1940. évi bányai egyházkerületi közgyűlés jegyzőkönyve, 5. o.
 8 Uo. 8. o.
 9 Az 1941. évi rendes egyetemes közgyűlés jegyzőkönyve.
 10 Az 1941. évi dunántúli egyházkerületi közgyűlés jegyzőkönyve, 24. o.
 11 Az 1942. évi dunáninneni egyházkerületi közgyűlés jegyzőkönyve, 28. o.
 12 Az 1942. évi dunántúli egyházkerületi közgyűlés jegyzőkönyve, 6–7. o.

Túróczy Zoltán
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önvédelmi és egzisztenciális háború.” Érdekes, hogy a háborús időben szükséges nemzeti egység érdekében annak 
a fontosságát emelte ki, hogy a magyarságnak meg kell szüntetnie a kiáltó gazdasági és életszínvonalbeli különb-
ségeket, és érvényesíteni az egyetemes emberi jogokat (Kapi 1942, 2–4. o.). Az év során egyre nagyobb fi gyelem 
fordult a harcoló katonák és családjaik felé. Szeptember 27-én országosan egységesen istentiszteleti megemlékezés 
történt az evangélikus templomokban a hősi halált halt honvédekről, október 18-án pedig hadigondozási vasárnapot 
tartottak.13 Túróczy Zoltán tiszai püspök az 1942-es évet már ezzel a mondattal zárta: „Úgy érzem, hogy az új esz-
tendőben nem kérhetek számunkra drágább és időszerűbb ajándékot, mint a békét.” (Túróczy 1942. december 1.)

1943-ban többen beszéltek már arról, hogy a pusztítás egyre közeledik, az ország két tűz közé szorult, és törté-
nelmének talán legnagyobb megpróbáltatása előtt áll, de hálát adtak azért, hogy Magyarország területére nem ért 
még el a világháború. Az előző évnél is határozottabban emelték ki a nemzeti egység és áldozatvállalás fontosságát. 
Több beszédben is újra elítélték a háború embertelenségét. Dr. Gaudy László lelkész az Amerikai Egyesült Államok 
elnökéhez intézett kérést az oroszországi hadifoglyok lelkigondozása érdekében. Radvánszky Albert egyetemes 
felügyelő drámai szavakkal beszélt arról, hogy a kereszténység válságba jutott, hiszen számtalan embertelenséget 
visznek végbe a világon a kereszténység égisze alatt.14 Lichtenstein László tiszai kerületi felügyelő volt az egyetlen 
az egyházkerületi elnökségek tagjai közül, akinek beszédében még 1943-ban is felbukkant a háborús győzelem 
reménye.15 Túróczy Zoltán tiszai püspök jelentésében a háborúban élő egyház számára a legfontosabb feladatnak 
a vigasztalás szolgálatát nevezte. (Túróczy 1943).

A püspökök 1944-es jelentéseiből és körleveleiből az embertelen harc, a rettenetes pusztítás drámai képei rajzo-
lódnak ki az olvasó előtt. Többször is hangot adtak annak a meggyőződésnek, hogy az év folyamán egyre fokozódó 
megpróbáltatások a magyar nemzet történetének legsúlyosabb időszakához tartoznak. Leszögezték, hogy ez a háború 
nem Isten akarata szerint való, hanem az emberi bűn következménye. Hangsúlyozták, hogy a harc a magyar nem-
zet szempontjából önvédelmi jellegű, a nemzet megmaradásáért, az európai keresztény értékek védelméért folyik. 
A püspökök több alkalommal is emlékezés és tisztelet tárgyává, az önfeláldozásban példaképpé tették a harcoló 
honvédeket, különösen a hősi halottakat. Írásaikban továbbra is ott van a béke reménye. A püspöki körlevelek és 
jelentések legfontosabb üzenete az év során az áldozatvállalásra, önfeláldozásra, nemzeti összefogásra, helytállásra, 
engedelmességre, a belső front fenntartására való buzdítás volt. Ezek mellett hangsúlyozták a szeretet kötelességeinek 
teljesítését a menekültekkel, a bombatámadások áldozataival, az árvákkal és az özvegyekkel szemben. Mind a négy 
püspök arra kérte lelkészeit, hogy a végső lehetőségig maradjanak gyülekezetükben.16 Raff ay Sándor bányai püspök 
az 1943–44-es évről szóló, 1944 októberében írt jelentését írásban terjesztette a kerület elé. A háború tombolásával 
kapcsolatban a kereszténység csődjéről írt, de továbbra is áldozathozatalra buzdított: „minden áldozatot meg tudunk 
és meg is akarunk hozni hazánkért …minden felsőségnek engedelmeskedünk az Úrért, és szolgáló készségünkben 
meg nem fáradunk.” (Raffay 1944, 1–3. o.) Kuthy Dezső dunáninneni püspök október 30-ai körlevelében amellett, 
hogy arra buzdított, „mindenki a végsőkig tartson ki a helyén”, nagyon józan módon politikai önmérsékletre is intett: 
„Földiekbe vetett bizodalmunk sorozatos megszégyenülése után hiu reményeket ne tápláljunk.” (Kuthy 1944, 1. 
o.) A dunántúli egyházkerület október 12-én tartott, közgyűlést helyettesítő presbitériumi ülése fontosnak tartotta, 

 13 Az 1942. évi rendes egyetemes közgyűlés jegyzőkönyve.
 14 Az 1943. évi rendes egyetemes közgyűlés jegyzőkönyve.
 15 Az 1943. évi tiszai egyházkerületi közgyűlés jegyzőkönyve.
 16 Raffay 1944; az 1944. évi dunáninneni egyházkerületi közgyűlés jegyzőkönyve; Tiszai 1944; Kapi 1944. szeptember; 1944. 
október.
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hogy határozatban biztassa helytállásra az evangélikusságot: „A presbitérium felhívja egyházunk minden tagját, hogy 
teljes odaadással, rendíthetetlen bizalommal teljesítse a magyar haza és a magyar nemzet iránt kötelességét.”17 Kapi 
Béla dunántúli püspök több körlevelében is kiemelte, hogy a háború és a megpróbáltatások az emberi bűn következ-
ményei. Ezért az egyház népét is bűnbánatra hívta (Kapi 1944. március; 1944. október). Október 14-i és november 
15-i körlevelében Kapi püspök a lelkészeket arra buzdította, hogy vállaljanak munkát a közigazgatási vagy bármilyen 
közérdekű hátországi feladatok ellátásában, vállaljanak teljes sorsközösséget a néppel, ne fogadjanak el maguknak 
kivételes helyzetet. Az utóbbi körlevélben arról is számot kellett adnia, hogy a megpróbáltatások következtében „a 

vallásosság nem emelkedik, hanem hanyatlik” (Kapi 1944. november 15. 1. o.). A 
püspök november 29-én magyar és német nyelvű pásztorlevelet intézett a dunántúli 
gyülekezetekhez, amelyben továbbra is áldozathozatalra kért minden gyülekezeti 
tagot: „Önfeláldozás, bátorság, halálmegvetés, engedelmesség, összetartás, istenfélelem 
avasson hősi lélekké.” (Kapi 1944. november 29. 1. o.)

A magyarországi evangélikusság legaktívabb külkapcsolatai a világháború alatt az 
északi országokhoz kötődtek. 1939-ben ez elsősorban Finnország és Észtország sorsával 
való együttérzést jelentett a szovjet fenyegetettséggel szemben. Az egyetemes közgyűlés 
határozatban fejezte ki aggodalmát: „a fi nn testvérnép egyházi vezetőségét nemzeti 
történelmének nehéz napjaiban egyházunk meleg együttérzéséről átiratban értesíti, s 
rokon érzéséről biztosítja az ugyancsak súlyos időket élő észt nép egyházi vezetőségét is.”18

1940-ben több fórumon is megemlékeztek a fi nn nép hősies helytállásáról. 
Radvánszky Albert egyetemes felügyelő így értékelte a téli háborút: „Lelki büszke-
séggel tudjuk és valljuk mi a fi nneket hitben is testvéreinknek, és hősies megállá-
sukból bizonyságát vettük annak, hogy ennek a hitnek ma is megvan a csodatevő 
ereje.” Az evangélikus egyház gyűjtést is folytatott a fi nnek javára, e célra 44 ezer 
pengő gyűlt össze.19

A fi nn kapcsolatok intenzitását fokozta Molnár Rudolf segédlelkész hosszú kinttartózkodása, amelynek során 
tanulmányai mellett közreműködött a fi nn rádió és katonaújságok magyar nyelvű adásaiban és számaiban, és több 
előadókörutat is tartott.20 1942 októberében pedig Túróczy Zoltán tiszai püspök és Zongor Endre segédlelkész 
utazott – a magyar állam képviseletében is – Finnországba. A magyar állam 1400 darab, az evangélikus egyház 1000 
darab fi nn nyelvű Újszövetséget küldött velük. Az Országos Luther-Szövetség gyűjtést folytatott a fi nn gyerekek 
élelmezésének céljára, amelynek során 34 ezer pengő21 gyűlt össze.22 1943-ban dr. Sarisaalo Aapeli helsinki egyetemi 
tanár több hónapot töltött Magyarországon, és számos evangélikus gyülekezetben tartott előadást, erősítve a két 
nép testvériségének a tudatát.23

 17 Az 1944. évi dunántúli egyházkerületi közgyűlés jegyzőkönyve, 5. o.
 18 Az 1939. évi rendes egyetemes közgyűlés jegyzőkönyve, 14. o.
 19 Az 1940. évi rendes egyetemes közgyűlés jegyzőkönyve, 5. o.
 20 Az 1941. és 1943. évi rendes egyetemes közgyűlés jegyzőkönyve.
 21 Összehasonlításként: a munkabérek még 1943-ban is zömmel havi 300-400 pengő között alakultak, a tisztviselői bérek pedig 
300-500 pengő között. Tehát az 1940-es és az 1941-es gyűjtés összege is meghaladta az átlagos havi munkabérek százszorosát (Ko-
vács 2009).
 22 Az 1942. évi rendes egyetemes közgyűlés jegyzőkönyve.
 23 Az 1943. évi rendes egyetemes közgyűlés jegyzőkönyve.

Kapi Béla



31TANÚK ÉS TANULSÁGOK A Magyarországi Evangélikus Egyház és a második világháború

Keresztes hadjárat?

A szovjetellenes hangvétel már a ’20-as, ’30-as években megfi gyelhető az egyházi vezetők megszólalásaiban. Jel-
lemző példa a dunántúli egyházkerület 1939-es közgyűlésére írt püspöki jelentés, amelyben Kapi Béla püspök a 
Tanácsköztársaság bukásának 20. évfordulója alkalmából felhívta a fi gyelmet a nemzetietlenség és istenellenesség 
veszélyére. Behatóan elemezte a Szovjetunió és a kommunizmus aktuális helyzetét, majd leszögezte: „Ha sokszor 
megfejthetetlennek látszik is a behúnyt-szemű orosz óriás, egészen bizonyosan halálos ellenségünk.” (Kapi 1939, 5. o.)

A Szovjetunió 1941. júniusi megtámadása kapcsán a tengelyhatalmak propagandájában fontos szerepet ját-
szott a keresztes hadjárat kifejezés. Az ősz során megtartott egyházkerületi és egyetemes egyházi közgyűléseken a 
püspökök és felügyelők mind felhívták a fi gyelmet arra, hogy a világháború jellege megváltozott, mert most már 
az „istentelen szovjet”, a „keresztyénség ellensége” ellen folyik a harc. De a legtöbben óvatosan fogalmaztak azzal 
kapcsolatban, hogy milyen értelemben lehet ezt a háborút keresztes hadjáratnak nevezni. Radvánszky Albert 
egyetemes felügyelő kötelességnek nevezte, hogy Magyarország bekapcsolódott a Szovjetunió elleni háborúba: 
„Önmagát tagadná meg a magyar, ha nem segítene útját állni és ártalmatlanná tenni nemcsak Európa, hanem az 
egész kultúrvilág legnagyobb ellenségét: a bolsevizmust.”24 Fontos viszont, hogy beszédében nem vette át a háborús 
propaganda minden szólamát. Keményen fogalmazott a kommunizmussal szemben, de csak a kereszténység, illetve 
tágabb értelemben a vallás szempontjából értékelte a politikai helyzetet: „Az a hatalom, amely most összeomlóban 
van, valóban az antikrisztus hatalma, mely nemcsak a keresztyén hitet, de magát a vallást is minden formájában ki 
akarja irtani. […] a bolsevizmus elleni háború, legyen annak akármi a politikai oka és célja, abban az értelemben 
keresztes hadjárat, hogy letöri az antikrisztust, s győzelmes előhaladása nyomán napfényre léphet újból rejtekéből 
a katakombákba menekült istenhit…”25 Említést tett arról, hogy a háború következtében missziós feladat várhat a 
magyarországi evangélikusságra Kelet-Európában és Ázsiában. Érdekes, hogy a témával kapcsolatban a közgyűlés 
külön határozatot is hozott: „…a szovjet elnyomás alól felszabaduló fi nn-ugor és más turáni testvérnépek evangéliumi 
missziójának szent ügyét az egyetemes közgyűlés minden hazai evangélikus hívőnek, intézménynek és szervezetnek 
a lelkiismeretére helyezi azzal a kérelemmel, hogy ezt a ma még szent óhajnak látszó, óriási feladatot igyekezzék 
Isten segítségével mielőbb maga elé tűzni és annak szolgálatát megkezdeni.”26 Visszatekintve furcsa, hogy ez a téma 
ilyen komolyan foglalkoztatta az egyházi közvéleményt, de az 1941 nyarán és őszén tapasztalt német katonai sikerek 
talán kellő indokot szolgáltattak ezekhez a tervekhez.

Sztranyavszky Sándor dunáninneni egyházkerületi felügyelő azt is hangsúlyozta a kommunizmus elleni harccal 
kapcsolatban, hogy az ellenséges bolsevizmus itthon is leselkedik.27 Mesterházy Ernő dunántúli kerületi felügyelő 
pedig úgy látta, hogy a német–szovjet háború közvetlen oka az volt, hogy a Szovjetunió nem elégedett meg az eddigi 
zsákmánnyal, és felsorakoztatta seregeit a tengelyhatalmak ellen.28 Kapi Béla dunántúli püspök viszont komoly 
tisztánlátással a háború keresztes jellegével kapcsolatban arra fi gyelmeztetett: „…kívánatos azonban, hogy a kereszt 
ne csak jelvény legyen”. És ezzel összefüggésben önkritikusan számvetésre hívta az evangélikus egyházat is, hogy 
egészen keresztény-e a kereszt jele alatt, és hogy a politika nem irányítja-e itthon is az egyházat (Kapi 1941, 3. o.).

 24 Az 1941. évi rendes egyetemes közgyűlés jegyzőkönyve, 13. o.
 25 Uo. 15. o.
 26 Uo. 82. o.
 27 Az 1941. évi dunáninneni egyházkerületi közgyűlés jegyzőkönyve.
 28 Az 1941. évi dunántúli egyházkerületi közgyűlés jegyzőkönyve.



LECTORI SALUTEM32 A Magyarországi Evangélikus Egyház és a második világháború32 TANÚK ÉS TANULSÁGOKA Magyarországi Evangélikus Egyház és a második világháború

A témáról a legrészletesebben és leghatározottabban Túróczy Zoltán tiszai püs-
pök írt éves jelentésében. Nem félt ennek a jelzőnek a használatától, de fenntartást 
ő is megfogalmazott: „Az bizonyos, hogy ha keresztes hadjárat alatt a keresztyénség 
ellensége ellen indított nemzetközi háborút értünk, akkor teljes joggal lehet ezt a 
háborút keresztes hadjáratnak nevezni. […] Aligha volt még háború e világon, melyre 
ennyi joggal el lehetett mondani: »Hoc Deus vult!«, ez az Isten akarata. Ha azonban 
azt gondolnánk, hogy e háború keresztes hadjárat jellegénél fogva az egyik fél Isten 
frontjának nevezhető, a másik pedig a Sátánénak, akkor tévedünk.” Ezzel kapcsolatban 
írt arról, hogy a Szovjetunióban enyhült a keresztényüldözés, de szóvá tette az egyház 
súlyos akadályoztatásait Németországban és Japánban. „Nem lehet tehát ezt a háborút 
egyszerűen úgy feltüntetni, mint amelyik a keresztyénségért folyik. Az emberi hadi-
tervek között nem a keresztyénség a tét.” (Túróczy 1941, 1–3. o.)

Az evangélikus sajtóban ezek a fenntartások sem árnyalták a képet. A Harangszó-
ban a Szovjetunió elleni háborúról nem jelent meg olyan álláspont, amely komolyabban 
eltért volna az állami propagandától. A keleti háború megindulása utáni két lapszám 
nem volt óvatos a jelzőkkel: „Ezért nézünk együttérző reménységgel a háború új fordu-
lata felé, amely – hisszük – eltakarítja határunkról a vörös veszedelmet.” (Harangszó 
1941. június 29. 212. o.) „Most – úgy látszik, – elérkezett ezzel a nemzeteket elpusztítani 

akaró fertőző ragállyal való végleges leszámolás ideje. […] Ez a harc egy tisztulási folyamat megindulását jelenti, 
amelyből – szeretnénk hinni – a világot meggyőző élő istenhit fog győztesen kikerülni!”29

1942-ben viszont már több püspök is fenntartás nélkül keresztes háborúnak vagy vallásháborúnak nevezte 
a Szovjetunió elleni háborút. Többen is fontos érvként említették, hogy nyilvánosságra került a Szovjetuniónak 
az a terve, hogy lerohanta volna Magyarországot; részben emiatt „ránk kényszerítettnek”, nemzeti kötelezettség-
nek, önvédelemnek nevezték a háborút. Mesterházy Ernő dunántúli kerületi felügyelő két indokról beszélt azzal 
kapcsolatban, hogy Magyarország miért a tengelyhatalmak oldalán kapcsolódott be a háborúba: egyrészt mert a 
tengelyhatalmak voltak azok, akiknek a támogatását a magyarság a közelmúltban megtapasztalhatta; másrészt pedig 
„nem tűrhettük, hogy északkeleti határainkhoz eljutott örök ellenségünk ott hosszabb ideig megvesse lábát…”.30 
Túróczy Zoltán tiszai püspök éves jelentésében részletes adatokkal szemléltette a Szovjetunió egyházüldözését, de 
arról írt, hogy talán csak taktikai okokból, mégis enyhült ez a folyamat (Túróczy 1942).

1943-ban viszont megint diff erenciáltabb kép rajzolódik ki az egyházkerületi közgyűlési jegyzőkönyvekből. Raff ay 
Sándor bányai püspök újra óvott attól az egyszerűsítéstől, hogy a háború az istentagadás ellen folyik.31 Mesterházy Ernő 
dunántúli kerületi felügyelő pedig már aggódva vázolta fel a fenyegetőnek látszó jövőt, ezzel még jobban hangsúlyozva 
a háború tétjének a nagyságát: „Egy azonban bizonyosnak látszik. Azon a területen, amely a háború befejeztével a 
szovjet birodalmat fogja alkotni, és ameddig az ő érdekterülete terjed, ott – megfelelő bolsevista szellemű kormányok 
segítségével – a kommunista világrend összes közismert következményeivel uralomra jut. […] fennmaradásunk, jövő 
fejlődésünk alapfeltétele a szovjet uralomnak határainktól minél távolabbi területre korlátozása.”32

 29 Harangszó, 1941. július 6. 216. o.
 30 Az 1942. évi dunántúli egyházkerületi közgyűlés jegyzőkönyve, 7. o.
 31 Az 1943. évi bányai egyházkerületi közgyűlés jegyzőkönyve.
 32 Az 1943. évi dunántúli egyházkerületi közgyűlés jegyzőkönyve, 6. o.

Kuthy Dezső
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Nemzetiszocializmus

A náci Németországgal szemben 1939-ben és 1940-ben a vizsgált megszólalásokban komoly fenntartások fi gyelhetőek 
meg. Kapi Béla dunántúli püspök 1939 őszén felhívta a fi gyelmet a Molotov–Ribbentrop-paktum esetleges negatív követ-
kezményeire az egyházakra nézve, hiszen mind a két totalitárius állam jelentősen szűkítette az egyházak munkaterületét.33 
Így aggódva adott számot a németországi egyházak helyzetéről: „Az állam szinte elbírhatatlan súlyával ránehezedik az 
egyház külső és belső életére.” A világpolitikai tendenciákból Kapi püspök azt a – valószínűleg részben a német egyházi 
harcra utaló – következtetést vonta le: „Hitvalló egyházzá kell átalakulnia minden keresztyén egyháznak.” (Kapi 1939, 
1–5. o.) Dr. Pesthy Pál bányai kerületi felügyelő beszélt arról, hogy a kor elterjedt állami szerkezete a faj és a vér egysége 
és az ezeken alapuló totális államfői hatalom. Ezt a tendenciát önmagában nem értékelte, de Magyarország számára 
nem tartotta alkalmas alapnak, sőt fontosnak tartotta óvni ettől az „importtól” honfi társait: „…meggyőződéses lélekkel 
fordulok hazám minden fi ához, tartson távol magától minden idegen eszmét, óvja 
meg lelkét a magyar nemzeti eszme részére érintetlenül.”34

1940 és 1943 között gyakran visszatérő elem a püspökök és felügyelők megszóla-
lásaiban az aziránti hála, hogy Magyarországon – sok nemzetközi példával ellentétben 
– az egyház szabadon működhet. Ez mindenképpen a nemzetiszocializmussal szem-
beni állásfoglalásként is érthető. Érdekes a dunáninneni egyházkerület 1941. őszi köz-
gyűlésének jegyzőkönyve. Sztranyavszky Sándor egyházkerületi felügyelő megnyitó 
beszédében úgy fogalmazott, hogy a német hadsereg erejét Isten segíti. Kovács Sándor 
püspök viszont azt hangsúlyozta: „Kétségtelen és szemmellátható, hogy a faj kultusza 
megbontja az országok és nemzetek egységét.”35 Raff ay Sándor bányai egyházkerületi 
püspök drámaian vetett számot azzal, hogy a magyar evangélikusság mennyire magára 
maradt: a Német Evangélikus Külügyi Hivatal megbontja a történelmi egységeket,36 
az észak-európai evangélikusok erőtlenek, az amerikai evangélikusok távol állnak a 
magyarságtól.37 Túróczy Zoltán tiszai püspök nemzetközi értékelésében írt arról, 
hogy a Szovjetunióban – talán csak taktikai okokból – enyhült az egyházüldözés, 
míg Norvégiában és Németországban nőtt az egyházra gyakorolt nyomás. Ezzel 
összefüggésben egészen kivételesnek találta, hogy a magyarországi kormányzatnál 
mekkora megértést és támogatást tapasztalt az egyház iránt (Túróczy 1942). 1943-ban Radvánszky Albert egyetemes 
felügyelő drámai szavakkal beszélt arról, hogy a kereszténység válságba jutott, hiszen számtalan embertelenséget visznek 
végbe a világon a kereszténység zászlaja alatt. A magyar állammal való kapcsolatról fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy 
„nem zsarnok itt az állam és nem csatlós az egyház, hanem két hű szövetséges”.38 Kapi Béla dunántúli püspök jelentésében 
szomorú körképet festett az európai kereszténység nehéz helyzetéről: a szovjet egyházüldözés az engedmények ellenére 
tovább folytatódott, Németországban egyre inkább félreállították az egyházat, a norvég egyházi harcban pedig egyre 

 33 Az 1939. évi rendes egyetemes közgyűlés jegyzőkönyve.
 34 Az 1939. évi bányai egyházkerületi közgyűlés jegyzőkönyve, 6. o.
 35 Az 1941. évi dunáninneni egyházkerületi közgyűlés jegyzőkönyve, 11. o.
 36 A berlini hivatal 1942-ben támogatta a nyugat-bánáti evangélikus gyülekezetek külön egyházzá szerveződését.
 37 Az 1942. évi bányai egyházkerületi közgyűlés jegyzőkönyve.
 38 Az 1943. évi rendes egyetemes közgyűlés jegyzőkönyve, 13. o.

„

„…a szovjet egyházüldözés az en-
gedmények ellenére tovább foly-
tatódott, Németországban egyre 
inkább félreállították az egyházat, 
a norvég egyházi harc ban pedig 
egyre keményebb eszközökkel fé-
lemlítették meg a lelkészeket (…). 
Ezen a háttéren határozott irányvo-
nalat szabott a hazai evangélikus 
egyház elé: „Prófétai bá tor sággal 
hirdesse nemzeti, ál lami, társadal-
mi, gazdasági, szo ciális életünkben 
Krisztus örök igaz ságait.”
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keményebb eszközökkel félemlítették meg a lelkészeket és a tanítókat. Ezen a háttéren határozott irányvonalat szabott a 
hazai evangélikus egyház elé: „Prófétai bátorsággal hirdesse nemzeti, állami, társadalmi, gazdasági, szociális életünkben 
Krisztus örök igazságait.”39 Ekkor már hangot adott annak az aggodalmának, hogy a magyar kormány gyakorlatában is 
érvényesül az állami totalitás elve, mert az év során több fontos kérdésben is mellőzték az egyházakat. Drámai hangon 
értékelte a hazai ökumenikus közeledés eredménytelenségét: „…eltapodják a keresztyén egyházakat. Mi pedig úgy teszünk, 
mintha egyetemes keresztyén egyház nem lenne, hanem csak felekezetek.” (Kapi 1943, 13. o.)

1944. március 19-én a német csapatok megszállták Magyarországot. A bevonuláskor két Waff en-SS-katona meg-
verte a bonyhádi evangélikus lelkészt, a bonyhádi evangélikus gimnázium tanárai pedig tüntetést terveztek a bevonuló 
német csapatok ellen, de a terv meghiúsult (Spannenberger 2005). Wolf Lajos kelenföldi lelkész, későbbi püspök, 
miután már előzőleg sikertelenül kérvényezett névmagyarosítást, ettől a naptól önkényesen az Ordass családnevet 
használta, amit a hatóságok két hónappal később engedélyeztek (Terray 1990). Másnap, március 20-án a kormányzat 
és a közigazgatás számos tisztségviselője és nagy tömeg részvételével tartották meg a budapesti Deák téri templomban 
a Kossuth Lajos halálának 50. évfordulójára emlékező istentiszteletet. Kapi Béla püspök bátor szavakkal prédikált a 
nemzet szabadságáról, ami nagy visszhangot keltett, de a püspököt ezért végül nem érte retorzió (Kapi 2004). 1944 
őszén a közgyűlési megszólalásokban is szaporodott a német törekvésekkel és a magyar állami-egyházi kapcsolatokkal 
kapcsolatos kritika vagy legalábbis fenntartás. A tiszai egyházkerület júliusban tartott közgyűlésén Lichtenstein László 
kerületi felügyelő – távollétében felolvasott – megnyitó beszédében a Sztójay-kormány határozott támogatására kérte 
a közgyűlést: „Az új kormány a nemzeti erők összefogásának alapján áll… biztosítsuk azt törhetetlen bizalmunkról és 
támogatásunkról.” Talán nem véletlen, hogy a közgyűlési határozat és így a távirat óvatosabban fogalmazott: „A tiszai 
evangélikus egyházkerület közgyűlése tisztelettel köszönti Nagyméltóságodat, s kéri Isten áldását nehéz időkben kifej-
tendő kormányzati működésére.”40 (Tiszai 1944, 5., 8. o.) Kapi Béla dunántúli püspök éves jelentésében hangsúlyozta 
az egyház önálló, a lelkiismeret hangján megszólaló véleményének szerepét a politikai, kormányzati kérdésekben. Ez a 
kormányzattal szemben némi távolságtartásként értelmezhető (Kapi 1944). Szeptember 26-i körlevelében a lelkészeket 
a nazarénus munkaszolgálatosok segítésére hívta fel (Kapi 1944. szeptember). Raff ay Sándor bányai püspök 1944 
októberében írt jelentését írásban terjesztette a kerület elé. Kritikát fogalmazott meg a kormányzattal szemben, mert 
az sok kérdésben – főleg a tanügy terén – az egyház megkerülésével intézkedett (Raffay 1944).

Összegzés

Az evangélikus egyház vezetőinek retorikája számtalan elemét hordozza a kor politikusai, közírói, szónokai véle-
ményének. Sok képpel, jelszóval, irányultsággal egészen hasonló formában találkozhatunk az evangélikus egyház 
vezetőinél, mint a közélet más szereplőinél. Tetteiket, az általuk képviselt irányvonalat is némileg meghatározta a 
kor szellemisége. Eseménydús, gondterhelt, tragikus évek követték egymást korszakunkban. A kimondott szónak, 
a képviselt véleménynek egyre nagyobb súlya volt. És egyre gyakrabban esett szó a szükséges társadalmi, nemzeti 
egységről. Ez szoros kényszerpályát jelentett az evangélikus egyház vezetői számára is.

Mégis, a szemmel látható kényszerpálya ellenére az a benyomása a megnyilatkozások és visszaemlékezések mai 
olvasójának, hogy a retorikus elemek átvétele sosem történt teljesen tudattalanul, automatikusan. Úgy tűnik, az 

 39 Uo. 46. o.
 40 Az 1944. évi tiszai egyházkerületi közgyűlés jegyzőkönyve, 5., 8. o.
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esetenkénti egybehangzást sokkal inkább eredményezte a vállalt sorsközösség és az azonosulás, mintsem a hatalomtól 
való félelem vagy a megfelelés kényszere. És érdekes módon ahogyan történelmileg szűkül a kényszerpálya, mintha 
úgy lenne egyre erősebbé az önálló megfontolás, a határozott kiállás az evangélikus egyházi vezetők megszólalá-
saiban, írásaiban és tetteiben. Nem tudták magukat teljesen kivonni a háborús retorika nemzeti áldozatvállalása 
alól, de határozottan kimondták, hogy a háború nem az Isten szerint való rend része.

Az evangélikus egyház vezetői a történeti kutatások szerint a második világháború korszakában nem tettek 
meg mindent, amit az utókor elvárna tőlük. De érdemes odafi gyelnünk azokra a szavaikra és tetteikre, amelyek 
igazabbak voltak kortársaikénál.
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