
Az evangélikus egyház Amerikában. 
(Beszámolás amerikai tanulmányutamról.) 

Amerika és az evangélikus magyarság. 

Kikutatható feljegyzések szerint az első magyar kiván-
dorló 1832-ben lépett Amerika földjére. Ki volt, mi vezette, 
mely egyház tagja volt s mi lett a sorsa az új hazában? 
Olyan kérdések, melyekre ezidő szerint nem tudunk meg-
felelni. 

A legközelebbi adat 1841-ről szól, amely évben egy 
Haraszthy nevű magyar ember Wisconsin államban egy 17 
családból vagy főből álló magyar telepet szervezett. Ε telep 
ma már teljesen elangolosodott. 

A magyar szabadságharc leveretése után indul meg 
nagyobb mértékben az amerikai kivándorlás. Az 1851. évben 
maga Kossuth Lajos is kint jár t az Újvilágban és az idegen-
ben is rokonérzést igyekezett kelteni a magyar nemzet ügye 
iránt s a magyar nevet és hazaszeretetet világhírűvé tette. 
A vele kivándorolt magyarok közül többen örökre kint 
maradtak Amerikában, s hasznos polgáraivá lettek új hazá-
juknak 8 nem ritkán általános elismerést és közbecsülést 
vívtak ki maguknak. így pl. Újházy László előkelő társa-
dalmi pozíciót foglalt el, Asboth tábornok pedig az 1861. évi 
amerikai polgárháborúban tüntette ki magát. 

Azóta a kivándorlás mind nagyobb méreteket öltött s 
ma már valóságos nemzeti veszedelemmé lett. Az Amerikába 
induló hajók tömegesen szállítják a magyar honos kivándor-
lókat az Újvilágba. S ma már nem csak egyes emberek 
mennek ki szerencsét próbálni, hanem egész családok indul-
nak ki az ismeretlen, de jobbnak álmodott és dicsőített vi-
lágba. Egész hatalmas magyar koloniákat találunk Amerika 
államaiban.1) Amerika ma már nem az anyagi és erkölcsi 

') Harsányi L. The Hungarians in America 14. lapján ez áll: 
A legtöbb magyar él New-York városában, mintegy százezer; utána 

legtöbb a magyar ember Clevelandban, mintegy 6 —700000. Ezután következnek 
Bridgeport, Conn., Detroit, Mich. New-Jersey stb. 10—12000 emberrel. 

A. L. Bamer, Immigration and language problems, elmondja, hogy 
1776—1820 közt összesen csak 250000 ember vándorolt be Amerikába. 
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hajótöröttek menedékhelye, nem is a szerencsevadászok 
kecsegtető hazája, hanem az elmaradtabb országok munka-
erejének felhasználója és értékesítője. Hazánkból különösen 
a felső vidéki tótság, a dunántúli és gömöri magyarság ván-
dorol ki Amerikába. Hogy milyen arányban, azt legjobban 
mutatják a felvidéken elnéptelenedett s országszerte sok 
helyt meggyengült evangélikus egyházaink. Ez iratban lehe-
tőleg csak az Amerikába szakadt hittestvérek helyzetével 
igyekezem foglalkozni. 

Kétségtelen, hogy amint Kossuth és Újházy, valamint 
Asbóth is evangélikusok voltak, a többi kivándoroltak közt 
is sokan lehettek evangélikusok. Ezek azonban az Ameriká-
ban már működő és virágzó német vagy angol nyelvű evan-
gélikus egyházak tagjai sorába léptek be. A Magyarországból 
kivándoroltak csak akkor kezdtek külön gyülekezetbe cso-
portosulni, mikor a kivándorlás, hogy úgy mondjuk, rend-
szeressé vált. 

A nagyobb mértékű kivándorlás körülbelül 40 eszten-
dővel ezelőtt indult meg. Bizonyosan összefügg ez egyrészt 
a hetvenes évek nagy gazdasági válságának szomorú anyagi 
következményeivel, másrészt a társadalom kózimunkás osz-
tályának a nyolcvanas évektől kezdve mind szélesebben gyű-
rűző ébredésével, amelyek összehatása nemcsak az ország 
drágulási viszonyaira, hanem az elégületlen és a sorsa javí-
tására törekvő társadalmi osztályok itthoni ós kifelé vágyó 
mozgolódására is döntő befolyással volt. 

A Magyarországból kivándoroltak az első evangélikus 
egyházat ezelőtt 30 évvel alapították meg. Az első ós máig is 
fennálló legrégibb egyesületük is, az egész Amerikát behálózó 
Verhovay-egylet hasonló idős. 

Az első evang. gyülekezetek azonban nem a magyar, 
hanem a tót nyelvű magyarhoni evangélikusok között kelet-
keztek. A színmagyar népség gazdaságilag is mindig jobb 
helyzetben volt, de meg sokkal jobban a röghöz kötött ter-
mészetű, mint hogy nagy ok nélkül elszakadjon ősei föld-
jétől. Ezért oly aggasztó hazánkra nézve a magyarság mind 
jobban fokozódó kivándorlásainak jelensége. Ha már a szín-
magyarság is megmozdúl, akkor az ország egész testét 
igazán komoly bajoknak kell emésztenie. Hajdan az ősi hazá-

1820—1911 közt a bevándorlók száma 28772880. Ezek között is a magyar 
bevándorlás számszerű adata i a következők: 

1880-ig 80769 
1881-1890 353719 
1891-1900 592707 
1901—1911 2304263 összesen 3331458. 

Ezek közül azonban időközben sokan visszatértek s így a kintlévők 
számát át lag ennek felére tehetjük. 
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ból ellenséges népek nyugatra torlódó nyomása, ma az elé-
gületlenség elkeserítő indulata kényszeríti a magyart, hogy 
új otthont keressen magának. Szomorú jelenség, amelynek 
orvoslásán minden jó léleknek aggódva kell okoskodnia. 

Evang. egyházunk az országban mindenütt sinyli az 
amerikai kivándorlás szomorú divatját. Az ország felső vidé-
kein lévő, hajdan virágzó egyházaink egymásután nóptele-
nednek ós gyengülnek el. S ma már különösen a dunántúli 
színmagyar gyülekezeteink is megérzik az Amerika-felé foly-
dogáló nagy vórvesztességet. 

Sajnos, hogy az amerikai kivándorlás ügyével sem az 
állam, sem egyházunk nem törődött idejekorán s ma sem 
törődik olyan mértékben, ahogyan azt az ügy fontossága 
ós nemzeti roppant jelentősége megkívánná. A meghasonlott 
lélektől, vagy kalandokra szomjadozó hajlandóságoktól, eset-
leg a gazdagodási vágytól idegenbe hajtott honfitársainkat 
szabad szárnyra bocsátottuk s nem törődött velük többé 
senki sem. Ha ott vesztek, sokszor sajnálkozás nélkül mond-
tuk el felettük: Miórt kalandoztak idegenbe, miért nem tud-
tak megélni ott, ahol apáik is éltek? Ha szerencsésen, vagy 
csalódottan hazavergődtek, irigykedve, vagy közönyösen 
napirendre tértünk felettük. Ha megtelt a lelkük szabadabb, 
sokszor talán romboló eszmékkel, ha lélekben elszakadtak 
az egyház és a haza szivetnemesítő szeretetétől, akkor átkoz-
tuk az Újvilág minden kegyeletes megszentelt érzést pusztító 
közszellemót és lenéztük s kiüldöztük az amerikásokat. 
Pedig államnak, egyháznak és társadalomnak egyaránt az 
emberek lelkében a kivándorlás lázát mutató ütőereken kel-
lett volna a kezét tartania, hogy megérthesse és irányítani 
tudja ezt a hatalmas mozgalmat, amely ma már mintegy 
másfél millió munkás kezet vont el hazánktól és ajándé-
kozott Amerikának. S mi még örülünk annak a 300 millió 
koronának, amelyet Amerikába szakadt véreink évenként 
hazaküldözgetnek és az amerikázást bizonyos mértékben a 
gazdasági fellendülés tényezőjének minősítjük, holott sirán-
koznunk kellene annak a reánk nézve időlegesen vagy 
örökre elveszett energiának az idegenben való érvényesü-
lésen, amelynek mi csak a behulló forgácsait kapjuk meg. S 
ha a forgácsok is milliókra rúgnak, micsoda értéket kép-
viselhet maga az a tőke, amelyet kihasználatlanul elveszte-
gettünk ! 

Hogy mennyivel előbb kezdték a nem magyar ajkú honfi-
társak az amerikázást, azt legjobban mutatja a magyarországi 
kivándorlók által alapított protestáns egyházak keletkezésének 
időpontja. Az evang. gyülekezetek megelőzték a reformátu-
sokat. Tótnyelvű evangélikus gyülekezetek már a nyolc-
vanas évek elején és közepén feles számmal voltak az észak-

it* 
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amerikai Egyesült Államokban, míg a magyarnyelvű evang. 
gyülekezetek legfölebb 8—10 évesek. A legrégibb evang. tót 
egyházak 30-35 éves múltra tekinthetnek vissza, míg a leg-
régibb református gyülekezetek: a bridgeporti Conn., So. 
norwalki Conn. 1893. a trentoni N. J. 1894-ben, a wilkes-
bearei Pa., a loraini 0., a new-yorki 7 Str. a passaici M. J. 
1895-ben keletkeztek. A leginkább tisztán magyar amerikai 
református gyülekezetek közül 1893—1900-ig csak 10, 
1900—1910-ig 38, 1911-től máig 12, összesen 60 gyülekezet 
keletkezett. De a legrégibb és a legújabb gyülekezetek köre-
ben ezek is kénytelenek a magyar mellett a német, de sok-
kal inkább a tót nyelvet is használni. A református gyüle-
kezetek alakulásánál különben is vagy evangélikusok voltak 
a kezdeményezők, akik eleintén vegyes nyelvű, később tisz-
tán magyar egyházakat alapítottak. Másutt éppen nemzeti-
ségi alapon, a tótoktól való elkülönülés érdekében szerveztek 
az evangélikusokat is magukban foglaló közös gyülekezeteket. 
Sőt a református egyházak jórészt máig is csak úgy képe-
sek fennállani, hogy az evangélikus magyarságot a maguk 
kebelébe édesgetik. 

Ilyen módon nagyon sok evangélikus lelket veszít el 
egyházunk Amerikában. A ma működő amerikai református 
papok között is öten születtek evangélikusoknak. Hogy ezek -
s velük együtt igen sokan, miért pártoltak át a reformátu-
sokhoz, ennek az egyéni esetleges hajlandóságtól eltekintve, 
különösen két oka van. Egyik az, hogy az evangélikus hívek 
gyülekezetekbe való tömörítésével sem itthon, sem odakint 
senki sem törődött. A reformátusok pedig, amint az utolsó 
évtized óta itthon is, úgy Amerikában is nagy merészen ala-
pítgatják az új gyülekezetet, amelyek fenntartásának gondja 
kevesebb aggodalmat okoz nekik, mint amennyit a felállítás 
lelkesítő gyönyörűsége szerez. Akik nálunk nem találtak 
mást, mint körültekintgető késedelmeskedést, azokat a refor-
mátusok gyenge bár, de kész gyülekezetek vezetésével kínál-
ták meg. 

A másik ok nyelvi és nemzetiségi természetű. Végzetes 
baj, hogy a tót nyelvű hitrokonok gondozására kiment magyar-
honi evang. lelkészek és theologusok a Krisztus ügyét a 
nyelvi és nemzetiségi szempontok mögé helyezték és kizáró-
lagosan tót papok akartak lenni és maradni. A magyarságot 
ha evangélikus is, pusztulni hagyták. Még csak azt sem 
engedték meg, hogy magyar evangélikust a tót evangélikus 
pap a család nyelvén eltemethessen, vagy megeskethessen. 
Ennek természetes következménye nem lehetett más, mint 
hogy a magyarok a református magyarsággal összefogva 
közös egyházakat szerveztek a közös nyelv alapján, s mert 
& vezetésre evangélikus magyar lelkészeket nem kaptak, a 
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közös gyülekezetek református vezetés alá kerültek és ma 
már többé nem közös vagy egyesült, hanem tisztán református 
egyházaknak vétetnek. Ez az oka, hogy bár Ajnerikában 
csaknem kivétel nélkül minden református gyülekezet alap-
vetői és maguknak az azokat vezető ref. papoknak a beval-
lása szerint, a legbuzgóbb tagjai mind maiglan a magyar 
evangélikusok voltak, mégis kimondottan közös, illetőleg egye-
sült gyülekezetek nincsenek. 

De ebből a tényből távolról sem akarok a református 
atyafiak ellen vádat kovácsolni. Hiszen ők csak a helyzet 
kínálkozó előnyeit használják ki a maguk érdeke és szem-
pontjai szerint. Hanem igenis vádat emelek a magunk közö-
nyössége és nemtörődömsége ellen, mint akik az Amerikába 
szakadt véreink lelki gondozásáról merőben megfeledkeztünk. 
Ennek következménye az a kétségtelenül megállapítható 
tény, hogy a ma már igen számos gyülekezetet alkotó magyar-
honi tót nyelvű evangélikusok túlnyomó nagyobb része 
egyoldalú nemzetiségi és tőlünk idegen szellemű félszeg ortho-
doxia alapján Slovak Synod nevén tömörült, a magyarok 
nagy része reformátussá lett vagy legalább gyermekeit a 
református egyház tagjául nevelteti; mindkét nyelvű evangé-
likusok egy jó része pedig baptista és methodista egyhá-
zakba vagy az Isten és egyháztagadók közösségeibe olvadt be. 

Annak dacára, hogy 1882 — 85. között már volt néhány 
magyarhoni evangélikusokból álló gyülekezetünk Amerikában, 
mégis a hazai hivatalos egyházi körök egészen 1905-ig nem 
foglalkoztak az amerikai hittestverek gondozásának az ügyével. 
Ekkor is maga az egyik amerikai evang. egyetemes egyház 
pennsylvániai kerülete vette fel a magyar hívek ügyét. 1905. 
tavaszán elküldte hozzánk a képviselőjét, aki püspökeinket 
egyenként felkereste. U. a. óv őszén e kiküldött, mint u. a. 
egyház missziói bizottságának ügyvezetője felhívta a magyar-
honi egyetemes evang. egyházat, hogy az amerikai hittest-
vérek gondozásában neki segítőkezet nyújtson.1) Az erre 
vonatkozó egyetemes gyűlési pont a következő: 

') Módomban van A. L. R a m e r missziói superintendens szívességéből 
a pennsylvániai synodus elnökségének 1905. szept. 7-én kelt s az egyetemes 
egyházhoz intézett beadványt támogató következő levelét közölni. Ez a levél 
a helyzetet igen éles világításba helyezi. „Scranton, Pa., America 1905. 
szept. 7. Mélt. és főt. Bachát Dániel ev. püspök Úrnak. Üdv a JKr.-ban. A 
pennsylvániai lelkészség Slav missziói hatósága által Hazletonban Pa. 1905. 
aug. 28-án tartott gyűlésen elhatároztatott , hogy a magyarhoni ág. h. evam:. 
egyház valamennyi püspökéhez sürgős megkeresést intézünk, hogy a tót és 
m a g y a r bevándorlóknak az Istenigével és a szentségekkel való ellátására 
h á r o m komoly érzületű képesített lelkészt küldjenek ki Amerikába. Komoly 
és őszinte kérésünk az a m. f. pk. urakhoz, méltóztassanak ezt az ügyet az 
ev. egyetemes egyház ezidei őszi gyűlésén előterjeszteni, hogy a főt. egye-
temes gyűlés megismerje , milyen fontos velünk együtt munkálva az önök 
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Az 1905. évi egyet. jkv. 101. pont ja : „Az északamerlkai 
Egyesült-Államok ág. h. evang. (lutheri) egyháza megbízásá-
ból s közvetlen elöljárói nevében fordul Ramer A. L. scran-
toni lelkész Pennsylvániában egy 1905. szept. 5-én keltezett 
levélben dr. Baltik Frigyes püspökhöz, azon megkereséssel, 
hogy terjessze elő kérésüket a majdan ülésező egyetemes 
gyűlésen, hogy különösen a Pennsylvánia területén élő s 
foglalkozó legkivált tót s magyar híveink lelki ellátására s 
vallási gondozására küldene lehetőleg három felavatott hithű 
s az ágostai hitvalláshoz szigorúan ragaszkodó lelkészt. Ezek 
mindenikének biztosít a pennsylvániai missziói pénztár, mind-
addig, míg azt a szervezendő egyházak majd maguk tehetik, 
évi 3000 koronát fizetésképen. Ehhez járul esetleg még a 
stóla. Az átköltözési költségek fedezésére küldenek kinek-
kinek 400 koronát. Mindezt hajlandók megtenni tisztán hit-
testvéri szeretetből s azon tiltakozás dacára, melyet az amerikai 

honfitársai részére Amerikába ev. lelkészekről gondoskodni. Amerikában az 
egyház és az ál lam teljesen el vannak egymástól választva. Minden egyes 
gyülekezet maga köteles papjának a fenntartásáról gondoskodni. Ha egy gyüle-
kezet papjának kielégítő fizetést adni szegény, akkor a lelkésznek a missziói 
hatóság ad segítséget. Az Észak-Amerikai evang. luth. egyház, amely 12 syno-
dusból áll s amelynek legrégibb synodusa a pennsylvániai , nemzetiségre és 
nyelvre való tekintettel mindazon missziói gyülekezeteket, amelyek az ágostai 
hitvalláshoz ragaszkodnak, támogat ja . A pennsylvánia i synodusnak, melynek 
területén Önöknek sok honf i társa él, a célja és a törekvése nem önző, hanem 
az, hogy az δ általános ker. jó tékonykodásának keretében mindazon hittest-
véreket támogassa, akik ebbe az országba jönnek . Nem szükség apróra 
bizonyítgatnunk, hogy köztünk lakó sok honfi társuk nélkülözi a lelkészi kiszol-
gálást. Ezeket fel kell keresni, gyülekezetekbe tömöríteni, lelkészekkel ellátni, 
akiket eleinte az amerikai evang. egyház missziói pénztárából kell segíteni. 
Ecclesia plandanda. Ezen missziói munkánál minket , amint az odaát szokásos, 
semmiféle politikai vagy nemzeti kérdésnek nem szabad befolyásolnia. A mi 
feladatunk merőben szellemi, vallási, más tekintetek nem eshetnek mérlegbe, 
mivel azok a megfeszített Üdvözítő hirdetése voltaképeni cél jának csak 
ár thatnának. Hisszük, hogy Isten kegyelméből az egységnek az amerikai és 
a magyarhoni evang. egyházak között való a m a köteléke, melyet a mélt. és 
főt. püspök urakhoz a legutolsó tavaszon elküldött képviselőnk dr. Ramer 
A. L. megkísérelt, tovább is megáll és a r r a fog szolgálni, hogy a m a honfi-
társaik, akik nálunk kerestek otthont, az evangél ium hirdetésével elláttassanak. 
Lesz szerencsénk önnek a pennsylvániai synodus múlt jún iusban tartott 
gyűlésének nyomtatott tárgyalásai t megküldeni. Ebből megismeri a mi mun-
kánkról szóló jelentést, mikép vesznek részt a mi egyházaink ebben a külön-
leges, ámbár ú j missziói munkában , továbbá a Slav synodus lelkészeinek 
magatartását , akik a mi synödusunkat azzal a határozattal keresték meg, hogy 
hagyjunk fel a tótok között való missziói munkáva l . Az Úr Jézusnak, a lelkek 
pásztorának és püspökének a nevében kér jük és megkeressük tehát főtiszte-
lendőségedet, hogy ha csak lehetséges, mielőbb szíveskedjék nekünk három 
tótul és magyarul prédikálni képes felavatot t hűséges lelkészt küldeni. A 
magunk részéről fe lajánlunk nekik évi legkevesebb 600 dollár = 3000 korona 
fizetést. Ε biztos fizetéshez jönnek még a hívek önkéntes adományai a keresz-
telésért, esketésért, temetésért . Előre megküldjük az utazási költséget 80 dollár 
= 400 koronában. Kérésünk kedvező fogadtatásának reményében utaljuk 
főtisztelendőségedet a mi Urunk Jézus szavai ra Lk. 10, 2. stb. stb. 
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szervezett tót egyházak (11) synodusa, ólén Pelikán lelkész-
szel, a pennsylvániai lutheri egyház elöljáróihoz intézett azon 
értelemben, hogy hagyja abba a lelkipásztori gondozást a 
tótok között. Végre azon édes reménynek ad kifejezést, hogy 
az e nyáron személyes közbenjárása folytán, az északamerikai 
Egyesült-Államok lutheri egyháza s a magyarországi ág. hitv. 
evang. egyház között szőtt viszony az állandóság jellegével 
fog bírni s hogy vállvetve építik Isten országát, hívek üdvös-
ségére s Isten dicsőségére az Ur Jézus Krisztus nevében. 

A közgyűlés az átiratot átteszi a püspökökhöz azzal, 
hogy azt intézzék el saját hatáskörükben." 

Ennek az intézkedésnek azonban, sajnos, semmiféle 
positiv eredménye nem lett. A püspökök mindenike írt ugyan 
időnként egy-egy bíztató levelet az Amerikából lelkészeket 
kérő gyülekezeteknek vagy azok vezetőinek, de a maguk 
kockázatára kivándorló lelkészek soha nem voltak a magyar-
honi evang. egyetemes egyház kiküldöttei és képviselői, 
hanem csak magános vállalkozók, akik minden ellenőrzés 
nélkül foglalták el és hagyogatták el a lelkészi állomásokat. 
S ennek roppant nagy erkölcsi kára volt úgy a gyüle-
kezetekre, mint a lelkészekre nézve. Hogy miért ós miben? 
— talán jobb nem részletezni. 

Az 1905. évet követő időkben, amint azt a következő 
jegyzőkönyvi kivonatok mutatják, a kerületek is foglalkoztak 
az amerikai gyülekezetek gondozásának kérdésével. 

Már az 1910. évben nyomát találjuk annak, hogy a 
híveket vesztő egyházak lelkészei is belátták, hogy valamikép 
gondoskodni kellene az idegenbe szakadt hívekről. Ε tekin-
tetben mindenesetre döntő lehetett volna az orosházi lelkész-
nek, akinek egyházából igen sok hívő él szerte egész Ameri-
kában, a bányai egyházkerületen megindított mozgalma, ha 
indítványát kellő és kívánatos erővel meg is valósítják. Ez 
indítvány a következő volt: 

Bányai egyházkerület 1910. évi jkv. 102. pontja. „Olvas-
tatik Veres József főesperes indítványa, mely szerint az 
Amerikába kivándorolt hitrokonokkal való egyházi érintkezés 
ápolása felette szükséges volna és e célra bizottság kikül-
dését hozza javaslatba. 

A közgyűlés az indítványt helyeslőleg fogadván javaslat-
tételre egy háromtagú bizottságot küld ki, amelybe Veres 
József, Bakay Péter és Osztroluczky Miklóst megválasztja." 

Ε háromtagú bizottság javaslatát elkészítette ós a követ-
kező évben a kerületi közgyűlés eló is terjesztette. A javaslat 
szószerint a következő : 

Főt. és mélt. kerületi közgyűlés ! Az 1910. évi kerületi 
közgyűlés jkv. 102. p. értelmében kiküldött bizottság a követ-
kezőkben terjeszti be jelentését. Már az indítványozó úgy 
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tette meg a közgyűlésen indítványát, hogy az ügyet az egye-
temes közgyűlés elé kívánja terjeszteni, mert a kérdés nem 
egy kerületet érdekel, hanem az egész magyar evang. egyházat. 
A bizottság is magáévá tette ezt a felfogást s ennek értel-
mében tisztelettel kéri a kerületi közgyűlést, méltóztassék 
az egyetemes gyűlés elé terjeszteni az indítványt, hogy az 
evang. egyház egyöntetű eljárását tegye lehetővé. Megtoldja 
a bizottság a tavalyi indítványt azzal, hogy nemcsak az 
Amerikába vándorolt, hanem egyszersmind a Boszniába került 
evang. testvérekre is kívánja 'az egyházgondozást kiter-
jeszteni, hogy akár ideiglenesen távoznak el a magyarhoni 
evang. egyház területéről, akár állandóan telepednek meg 
Amerikában vagy Boszniában, ne szakadjon el teljesen az 
összetartozás kötele, sőt folytonosan érezhessék, hogy a 
hazai egyház szeretetének éber szeme kiséri őket életük 
küzdelmei közt a távolban is s egyházi életük fejlődését, 
vallásos hitük áldó, vigasztaló hatását nemcsak élénk figye-
lemmel, hanem gondoskodó szeretettel is kíséri, fejleszti, 
irányozza, védelmezi az ősi haza evang. egyháza. Nyoma-
tékosan hangsúlyozzuk, hogy ebben a törekvésben nem vezeti 
a magyarhoni evang. egyházat semmiféle néven nevezendő 
hatalmi törekvés, hanem kizárólag a körünkből elszakadt 
hitrokonok lelki gondozásának egyházi érdeke, mely szerint 
itthon maradt egyházukkal, hitfeleikkel az egyházi össze-
köttetést fenntartsák, míg a távolban maradnak, vallásuk 
áldását ne nélkülözzék, s ha valamikor visszatérnek, a vallásos 
életet megszakítás nélkül folytassák. Ebből az következik, 
hogy semmi szín alatt sem gondolja a bizottság az össze-
köttetést olyképen, hogy mintegy ráerőszakolja, akaratuk 
ellen, teljesen önkéntes hozzájárulásuk nélkül a magyar evang. 
egyház a maga védelmét, vezetését, befolyását, a külföldre 
jutot t hitrokonokra, hanem úgy gondoljak, hogy beleegye-
zésükkel, hozzájárulásukkal, közreműködésükkel lehet és kell 
az összeköttetést megkezdeni, fejleszteni, fenntartani; ők 
otthon a maguk körében keresnek módot az egyházi szer-
vezkedésre, az egyházi élet szabályozására s ebben támasz-
kodnának az egyetemes evang. egyház törvényes befolyására 
is, melynek egyházi oltalma alá helyeznék magukat, gyüle-
kezeteiket, egyházi szervezetüket, amennyiben új hazájuk 
alkotmánya, ottani életük viszonyai azt megengedik, lehetővé 
ós szükségessé teszik; itthon pedig az egyetemes egyház 
elnöksége ős bizottságai lennének a felsőbb forum, mely az 
összeköttetést fenntartaná és irányozná, érdekükben, ahol 
kell és lehet, közbenjárna, tekintélyének és befolyásának 
erejével. A boszniai törvényhozásban a zsidó hitközség kép-
viseletet kapott, pedig a zsidók sokkal kevesebben vannak, 
mint az evangélikusok; ha ezek érdekében a magyar evang. 
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egyház latba veti vala tekintélyes befolyását: bizonyosan 
kapott volna képviseletet az evang. egyház is. Hogy az össze-
tartozás fejlesztése lehetséges is, szükséges is, azt bizonyítja 
a ref. egyház eljárása, mely ezt az összetartozást már meg 
is szervezte. A dolog természetéből folyik, hogy ezek szerint 
most még nem terjeszthetünk bejavaslatot, részletestervet, 
szabályrendeletet, a viszony szabályozására vonatkozólag, ha-
nem csak annyit javasolhatunk: az egyetemes egyház hívja fel 
határozatban az elnökség útján az Amerikában és Boszniában 
élő evang. híveket, hogy a gyülekezeti életet ápolják, a gyüle-
kezetek is egy magasabb egységbe, egyházmegyébe tömörül-
jenek, törvényekkel szabályozzák egyházi életüket, jogaikat, 
egyházi tevékenységüket, a magyar evang. egyházzal való 
összeköttetésük ápolását, föltóteleit, korlátait, azok módját 
állapítsák meg; az egyetemes evang. egyház pedig felajánlja 
ehez a maga jóindulatát, befolyását, támogatását, hogy a hit-
rokoni összeköttetés meg ne szakadjon, a szabályozatlanság 
miatt az egyházi elet ereje ne vesszen kárba, az összegyűjtött, 
közös célra tudatosan irányított erők hatása hatványozódjók, 
eredménye élénk, tevékeny, rendezett egyházi élet áldásaiban 
mutatkozzék náluk is, nálunk is az őszinte ragaszkodásban, 
kölcsönös bizalomban. Az egyetemes egyház felajánlaná a 
lelkészek javára a nyugdíjintézet jótéteményét, a vagyoni 
és igazságszolgáltatási ügyekben a felsőbb forum tevékeny-
ségét, érintetlenül hagyva a hitrokonok autonom jogait. Ha 
az érintkezés, értekezés megkezdődik: a viszonyok ereje 
a hitrokonok bizalma és buzgalma meg fogja találni az alkal-
mas szervezetet és módot az összetartás szabályozására. Az 
evang. egyház egyelőre csak azt jelezne határozata által: 
testvéreink, eltávozástokkal elszakadtatok keblünkről, egy-
házunkból, de nem szakadtatok el szivünktől, szeretettel 
gondolunk rátok a távolban is, nem tekintünk benneteket 
idegeneknek; halljátok meg hívó szavunkat, az édes anya 
szava az hozzátok; mi, készséges jóindulattal meghallgatjuk 
a ti hívó szavatokat, az idegenbe jutott fiú szava az mihozzánk ; 
találkozzunk hitünk közös mezején, munkálkodjunk együtt, 
az összetartás közös erejével, közös áldásával! Veres József 
előadó, Osztroluczky Miklós, Bakay Péter. 

Erre a következő határozatot hozták a bányai egyház-
kerület 1911. évi jkv. 43. pontjában: 

„Tárgyaltatott Veres József főesperesnek a múlt évi 
kerületi közgyűlés jkvének 102. pontjában felvetett indít-
ványára javaslattétel végett kiküldött bizottság jelentése. 

A közgyűlés a bizottság javaslatát elfogadja s a maga 
részéről fölötte szükségesnek tar t ja nemcsak az Amerikába 
került , de a Boszniában, Szerbiában ós Bulgáriában elő evan-
gélikus véreink egyházi gondozását is ; hogy pedig a felvetett 
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eszme mielőbb testet öltsön, a javaslatot az egész evang. 
egyház egyöntetű eljárása céljából pártolólag az egyetemes 
közgyűléshez felterjeszti." 

Ugyanazon évben, ismét csak amerikai nógatásra a tiszai 
kerület is foglalkozott az amerikai hívek gondozásának kér-
désével. De az ügyet itt sem jut ta t ták dűlőre, hanem itt is 
az egyetemes gyűlésre apelláltak. 

A tiszai ev. egyházkerület 1911-ik évi közgyűlése jegyző-
könyvének 109. pont ja : „Tárgyaltatott Rúzsa István cleve-
landi ev. lelkész kérelme az amerikai magyar ev. hívek fel-
karolása tárgyában. 

A közgyűlés a kérelmet felterjeszti az egyetemes köz-
gyűléshez." 

Ugyanígy járt el a dunántúli egyházkerület is, amelyet 
szintén Amerikából szólítottak fel a segítség nyújtására. 

A dunántúli egyházkerület 1911. évi közgyűlése jegyző-
könyve 191. pontja: „Olvastatott az amerikai egyesült államok 
New-Jersey államában fekvő New-Brunsvick-i magyar ev. 
egyházközség kérvénye, melyben a dunántúli ev. egyház-
kerület útján a magyarországi ev. egyetemes egyházhoz való 
csatolását, kéri. 

Az egyházkerületi közgyűlés nevezett egyházközség 
szándékát melegen üdvözli, a csatlakozás elfogadását a kér-
vény felterjesztésével az egyetemes közgyűlésnek legmele-
gebben ajánlja." 

Mindezekre az egyetemes gyűlés a következő határozatot 
hozta. 

Az 1911. évi egyetemes közgyűlés jkr . 170. pontja: 
„A jogügyi bizottság bemutatja a bányai egyházkerület 

felterjesztését a Boszniában, Szerbiában és Bulgáriában élő 
hitsorsosaink, a dunántúli és a tiszai egyházkerületek fel-
terjesztéseit az Amerikában élő magyar hitsorsosainknak a 
magyarhoni egyházba való belépése, illetve csatlakozása tár-
gyában. 

Az egyetemes közgyűlés elvileg nem ellenzi, hogy az 
Amerikában, Szerbiában, Bulgáriában és Boszniában meg-
alakult magyar evang. egyházközségek és a hazai evangéli-
kus egyház között szorosabb kapcsolat létesíttessék oly mó-
don, hogy az említett külföldi magyar egyházközségek vala-
mely hazai egyházkerület kötelékébe belépjenek. Ehhez ké-
pest beleegyezését adja ahhoz, hogy az egyházkerületek a 
hozzájuk forduló külföldön alakult magyar egyházak keb-
lükbe való belépésének módozatait és feltóteleit, figyelemmel 
az E. A. 80. § rendelkezésére, sa já t hatáskörükben és saját 
elhatározásuk szerint megállapítsák." 

Ε határozattal, amint azt a következő jkvi pont mutatja, 
csupán csak a tiszai egyházkerület foglalkozott érdemlegesen. 
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A tiszai egyházkerület 1912. évi közgyűlése jegyzőköny-
vének 94. pont ja : „Az amerikai ev. hivek gondozása mult 
évi jegyzőkönyvünk 109. pontja alatt tárgyaltatott s ez 
alkalommal Rúzsa István clevelandi lelkész kérelme az 
amerikai hívek felkarolása tárgyában felterjeszteni rendel-
tetett az egyetemes közgyűléshez. Egyetemes közgyűlésünk, 
mult évi jegyzőkönyvének 170. pontja szerint áttette az ügyet 
kerületünkhöz s megengedte, hogy az ez ügyben szükséges 
lépéseket mi tegyük meg. 

Az egyházkerületi közgyűlés a kérdésnek nagy jelentő-
ségét, de egyben nehézségeit ismerve, tudatában van azoknak 
a kötelességeknek, a melyeket az Amerikába szakadt ev. 
hívek gondozása tekintetében teljesítenie kellene, de mielőtt 
bármely irányú végleges intézkedést jelentő határozatot 
hozna, szükségesnek találja, hogy a kérdés tanulmányoztassék, 
mely célból felhívja Rúzsa István clevelandi lelkészt, hogy 
úgy ő, mint közbenjárása folytán más odaszármazott magyar-
országi ev. lelkészek együttesen megfelelő s kimerítő jelen-
tést tegyenek az ott levő ev. hívek és egyházak állapotáról. 
Ezeknek beszerzése után az amerikai ev. hívek jól felfogott 
érdekeért, teljes tudatában egyetemes egyházunk kötelessé-
gének, minden lehetőt el fog követni a mentési munkának 
sikere biztosításáért." 

A tiszai egyházkerület még a következő évben is figye-
lemmel kisérte ezt az ügyet és jóakarattal nyilván is tartotta, 
de a dunántúli és a dunáninneni kerületek nem foglalkoztak 
e kérdéssel. Ezért különösen is fontos a bányai egyházkerü-
letnek ugyancsak az 1912. évben történt következő állás-
foglalása, mely az ügy folyamatát új ós döntésre vezető 
mederbe terelte. 

A bányai ev. egyházkerület 1912. évi jkv. 97. pont ja : 
„A belmisszióról szóló jelentéssel kapcsolatosan püspök 

bejelenti, hogy a clevelandi evang. lelkésztől levelet kapott, 
melyben az Amerikába szakadt evangélikusok gyülekeze-
teiről tájékoztatást nyújt és egyúttal erkölcsi támogatást kér. 
Raffay Sándor vázolja az amerikai evangélikusok viszonyát, 
kívánatosnak tartja, hogy az ottani gyülekezetek külön 
magyar egyházmegyébe tömörítessenek, valamelyik kerület 
kötelékébe becsatoltassanak s lelkészeik a hazai egyetemes 
egyház lelkészeivel egyenlő jogok részeivé tétessenek. 

A közgyűlés a jelentéseket tudomásul véve, kimondja 
hogy az amerikai evang. egyházak szervezésének ügyét fel-
karolja s megbízza Raffay Sándort, hogy ez ügyben az ame-
rikai testvérekkel érintkezésbe lépve, a szervezés munkáját 
indítsa meg és az ügyről a legközelebbi közgyűlésnek tegyen 
javaslatot." 
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Ε határozat volt az alapja az ügy további fejlődésének, 
melyről az egyetemes gyűlés alábbi rendelkezése számol be. 

Az egyetemes gyűlés 1912. évi jkv. 133. pontja. „A mult 
évi jkv. 170. pontjánál beterjesztetik Rúzsa István amerikai 
(clevelandi) ev. lelkész levele és ennek kapcsán olvastatik 
Raffay Sándor indítványa, mely odairányul, miszerint mondja 
ki az egyetemes közgyűlés, hogy az Amerikában lévő evang. 
egyházközségeknek a hazai egyetemes egyházhoz való csa-
tolását, illetőleg az amerikai evang. egyházmegyének meg-
alakítását kívánatosnak tar t ja és ennek előmozdítása végett 
egy bizottságot küld ki, melynek feladata egyrészt az ame-
rikai evang egyházközségekkel, másrészt a m. kir. kormány-
nyal tárgyalásba bocsátkozni s eljárása eredményéről jelen-
tést tenni. 

Az egyetemes közgyűlés mult évi határozatának fenn-
tartása mellett a kérdés tanulmányozására bizottságot küld 
ki, melynek tagjaivá dr. Zsigmondy Jenő, Scholtz Gusztáv 
ós Raffay Sándort választja meg." 

Ε határozat alapján a tiszai egyházkerület várakozó 
álláspontot foglalt el. 

A tiszai egyházkerület 1913. évi közgyűlése jegyző-
könyvének 81. pontja: „A mult évi közgyűlés jegyzőköny-
vének 94. pontjában foglalt s az amerikai hívek gondozására 
vonatkozó határozata, a mult évi egyetemes közgyűlés 
jegyzőkönyvének 133. pontja szerint oly elintézést nyer, mely 
szerint három tagból álló bizottság bízatott meg az Ameri-
kába szakadt híveink lelki gondozásának tanulmányozására. 

A közgyűlés ezt tudomásul veszi, de hogy amerikai 
híveink a kérdés tanulmányozása alatt se maradjanak magukra 
hagyatva, felhívja a lelkészi kart, hogy e kérdést beható 
tanulmány tárgyává tegye s minden lelkész, akinek egyhá-
zából Amerikába költözött hívei vannak, törekedjék velük a 
kapcsolatot fenntartani, netán itt maradt családjaikat gon-
dozni s ily módon közvetve ev. egyházunk s hazánk iránti 
szeretetében megtartani". 

A bizottság megbízásából Raffay Sándor az amerikai 
ügyben döntő jelentőségű minden tényezővel érintkezésbe 
lépett s jelentése alapján a bányai egyházkerület a követ-
kező határozatot hozta meg: 

A bányai ev. egyházkerület 1913. évi jkve 142. pont ja : 
„A mult évi jkv. 97. pontjánál jelenti a kerületi fel-

ügyelő, hogy az egyetemes közgyűlés által az amerikai egy-
házak ügyében kiküldött szűkebb bizottság úgy találta, hogy 
az amerikai magyar evang. egyházak szervezése csak a hely-
színen történt körültekintés útján lesz lehetséges és ezért 
felkérte Raffay Sándor lelkészt, hogy Amerikába utazva, ott 
tanulmányozza az ügyet és visszaérkezése után terjessze elő 
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konkrét javaslatait. Az utazás költségeinek legnagyobb ré-
szére van fedezet, a netalán hiányzó csekélyebb összegre 
nézve pedig a kerületi felügyelő felhatalmazást kér, hogy 
azt a kerületi pénztár fedezhesse. 

A közgyűlés a jelentest tudomásul veszi és felhatal-
mazza az elnökséget, hogy a fedezetlen utazási költséget a 
kerületi pénztár terhére utalványozhassa". 

Ε megbízáshoz az egyetemes gyűlés is hozzájárult: 
Az 1913. évi egyetemes közgyűlés jkvének 115. pont ja : 
„Az amerikai hitsorsosok gondozása, illetve az Ameri-

kában lévő evangélikus egyházközségeknek a hazai egyetemes 
egyházhoz való csatolása ügyében a múlt évi közgyűlés által 
133. jkvi pont alatt kiküldött bizottság jelenti, hogy tekin-
tettel arra, hogy az amerikai evang. magyar egyházak szer-
vezése csak a helyszínén történő körültekintés útján lesz 
igazán megoldható, felkérte Raffay Sándor ev. lelkészt, hogy 
Amerikába utazva, ott tanulmányozza az ügyet és vissza-
érkezése után terjesszen elő konkrét javaslatot. Bejelenti 
továbbá, hogy a költségek legnagyobb részére a fedezet meg-
van és illetve, hogy a bányai egyházkerület a netáni fede-
zetlen útiköltség fedezését magára vállalta. Olvastatik egyúttal 
a tiszai egyházkerületnek e tárgyban hozott határozata, mely 
a lelkészek különös figyelmébe ajánlja a kivándorolt hívek 
családjának gondozását. 

Az egyetemes közgyűlés a bizottság jelentését jóvá-
hagyólag tudomásul veszi, Raffay Sándor ev. lelkészt a maga 
részéről is megbízza, hogy az amerikai ev. magyar egyházak 
szervezésének kérdését a helyszínén tanulmányozza és e 
célból őt Amerikába kiküldi. Egyben felhívja azon lelkészeket, 
kiknek egyházából egyes hívek Amerikába költöztek, hogy 
törekedjenek velők a kapcsolatot fenntartani ós itthonmaradt 
családjaikat gondozni és ezúton evang. egyházunk és a magyar 
haza szeretetében megtartani; úgyszintén, hogy a kivándor-
lókat figyelmeztessék, hogy hol találnak Amerikában evang. 
magyar egyházakat." 

Ε megbízások alapján 1914. január 4-én a pesti evang. 
magyar egyháztól nyert kegyes engedély alapján elindúltam 
az amerikai hitsorsosok meglátogatására 

Ez utamról a következőket jelenthetem. 

Az egyházak felkeresése. 

A bányai egyházkerülettől és az egyetemes egyháztól 
nyert megbízás alapján 1914. január hó 4-ón este indúltam 
el Budapestről, hogy a Brémából 6-án induló gyorshajóval 
Amerikába juthassak. Nehéz ós a folytonos téli vihar által 
hátráltatott utazás után január 14-én este 6 órakor szálltam 
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partra New-York kikötőjében. Akik utamat nagy hálára 
kötelező módon előkészítették, Pelényi János clevelandi 
alkonzul, buzgó hittestvérünk és Rúzsa István clevelandi 
magyar lelkész gondoskodtak róla, hogy az ismeretlen világ 
küszöbénél segítségre találjak. A new-yorki főkonzulátus 
szolgáján kívül dr. Stiegler Sándor new-brunswicki evang. 
lelkész is a kikötőben várt, hogy az első lépések bizony-
talanságában és tanácstalanságában segítséget nyújtsanak. 
Stiegler testvér tanácsára első szállásomat is az ő derék és 
nyugodalmas városában, New-Brunswickban ütöttem fel s 
vele, az ő kedves és szíves kalauzolásával tájékozódtam 
azután New-York ember és házrengetegében és egyházi viszo-
nyaiban. Azután egyedül jártam be az Egyesűit Államok ama 
hat országát, amelyek területén leginkább tömörülve élnek 
a magyarhoni evangélikusok. Mégis szívesen és hálásan emlé-
kezem meg Rúzsa István és családja vendégszerető s minden 
irányban készséges jósággal, lekötelező szívességeiről, Dia-
niska Albert mahanoy-citii evang. lelkész végtelenül becses 
tanácsairól, kalauzolásáról és támogatásáról, melyeknek külö-
nösen az allentowni, philadelphiai és new-yorki tanácskozások 
alkalmával vettem nagy hasznát. De legnagyobb hálával és 
elismeréssel Pelényi János clevelandi alkonzul úrnak tartozom, 
aki megbecsülhetetlen szolgálatokat tett ügyünknek s fárad-
hatatlanul és nagy hozzáértéssel igyekezett utam sikerét 
előmozdítani. Általában nagy hálát érzek mindazok iránt a 
lelkésztestvérek, világi férfiak, konzuli tisztviselők és a 
magyarság ügyét szívünkön viselő barátaink iránt, akik nekem 
nehéz utamban segítséget nyújtani szívesek voltak. 

Január 15-én New-Yorkba mentem, hogy a főkonzulá-
tuson jelentkezve egyúttal azt a szíves intézkedést kérjem, 
hogy a konzulátusokat necsak ittlétemről értesítsék, hanem 
az esetleges segítség nyújtására is felhívják. Amint a dolgok 
későbbi folyamából értesültem, Nuber Sándor főkonzul úr e 
kérésemet teljes jóakarattal teljesítette is. 

Másnap New-Brunswickban Stiegler lelkésztársammal 
tanácskoztam s tőle igyekeztem az első tájékoztatásokat és 
tanácsokat nyerni. Majd az ottani ref. lelkésszel, Hamborszky 
Pállal, 17-én pedig magával az e célra összehívott presby-
teriummal tanácskoztam. 

Január 18-án reggel Philadelphián és Pittsburgon át 
Clevelandba indúltam. Útközben Kováchy Miklós Gyula phila-
delphiai ref. lelkésszel hozott össze a Gondviselés, aki előbb 
a Presbyterian Church kötelékében működött, később azon-
ban a hazai ref. egyházhoz csatlakozott esperességbe lépett 
be. Tőle igen becses értesüléseket nyertem, amiknek később 
igen nagy hasznát láttam. 

Január 19-ón Clevelandban Rúzsa István, Bódy János és 
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Járossi Sándor evang. lelkészekkel és Pelényi János alkon-
zullal találkoztam és tanácskoztam a teendők felől. Itt ismer-
tem meg első ízben a magyarhoni tót evangélikusok gyüle-
kezeti viszonyait, különböző ós nagyon ellentétes irányait s 
egymással harcoló csoportosulásait. 

Január 20-án már Detroitban voltam, hol Becker Jakab 
evang. és Borsos István református lelkészek társaságában 
igyekeztem az amerikai protestantizmus viszonyait és külső, 
belső ügyeit megismerni. 

Január 22-ón Chicagóban Schultz Sámuel és Lichner 
Sámuel tót lelkészekkel, 23-án Elginben dr. Hoefer E. elgini 
evang. lelkésszel, a chicagói synodus elnökével tanácskoztam ; 
24-én ismét Clevelandba mentem, hol 25-én a hívek előtt 
prédikáltam. Ugyanitt Tóth Sándor és Csutoros Elek cleve-
landi ref. lelkészekkel és Kalassay Sándor pittsburgi ref. 
lelkész-esperessel találkoztam és tanácskoztam. 

Január 27-ón Ohio déli részébe Daytonba utaztam, hol 
Kovács Endre ref. lelkésszel jártam be az evang. hívek ott-
honait ós tőle tudtam meg a midle-towni és a cincinnatii protes-
tantizmus helyzetét. Itt találkoztam és beszélgettem Vollmer 
és Zerbe daytoni theol. tanárokkal is, akik sok előttem 
ismeretlen dologról tájékoztattak. 

Január 31-én ismét Clevelandban voltam, hol egy kedves 
orgonahangversenyben vettem reszt, melyet a fáradhatatlan 
Rúzsa család rendezett. De február 2-án már ismét útban 
voltam s elsőbb is Youngstownban Hankó Gyula ref. lelkészt 
ós Hámory Vilmos (Hamborszky) volt ottani evang. (most 
presbyterianus) egyházalapítót kerestem fel, akiktől az 
amerikai evang. egyház történetére és viszonyaira vonat-
kozólag igen becses adatokat szereztem. 

Innét Pittsburgba mentem, hol Alexy Lajos konzuli 
attachó (a czeglédi ev. tanító fia) igazán kedves és nagy 
szolgálatokat tett nekem s ügyünknek. Itt meglátogattam 
Kalassay ref. esperest, majd Bradockban Boor László, Alleg-
henyben Molnár Pál evang. lelkészeket, Homesteadban Har-
sányi Sándor ref. lelkészt, a nem csatlakozott ref. egyház-
megye esperesét, találkoztam Baja Mihály mc. keesporti ref. 
lelkésszel ós két angol lelkészt is felkerestem. 

Február 7-én Philadelphiába mentem, ahol dr. Póterffy 
Emil alkonzul hitsorsosunkkal, majd Korntheur József magyar 
theológussal és két német egyház lelkészével találkoztam. 
Utam egész kérdése azonban február 9-én és 10-én dült el, 
amikor is előbb Allentownban dr. Ramerrel, a bevándorlókat 
gondozó bizottság superintendensével, majd Philadelphiában 
a magyarságot felkaroló General Council elnökségével és a 
philadelphiai theológia tanári karával tanácskoztam. Ε tanács-
kozásokról később részletesen beszámolok. Most csupán csak 
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Dianiska Albert kartársam és volt tanítványom iránt kell 
kifejeznem hálás köszönetemet, aki, mint a missziói bizottság-
nak is tagja, igen nagy segítségemre volt a tanácskozásokban 
is, de meg különben is szíves előzékenységgel igyekezett 
mindenben segítségemre lenni. 

Február 11-ón Mahanoy-Cityben Dianiska Albert, majd 
Landsfortban Micsátek János lelkészt látogattam meg, de 
12-ón már Buffalóban jártam, hogy az egyetlen kimondottan 
közös protestáns gyülekezetet felkeressem s Melegh Gyula 
ottani ref. lelkész ismételt kérésére az unionált egyház függő 
dolgait rendezni segítsek. Erről a nehéz dologról ismét csak 
később fogok részletesen megemlékezni. 

Február 15-ón ismét Clevelandba utaztam, hogy utam 
eddigi eredményeiről s tapasztalatairól ós a jövendő prog-
rammomról Rúzsa, Bódy és Pelónyi urakkal tanácskozzam. 

Február 18-án véglegesen elhagytam Clevelandot s a 
gyülekezet többszörös sürgetésére South-Betlehem egyházát 
látogattam meg, hol a gyülekezetnek a lelkészével volt komoly 
összeütközése. Itt találkoztam Rúzsa, Dianiska, Stiegler és 
Lambert lelkészekkel, Haas superintendenssel és dr. Cserneric 
Gyula gyógyszerésszel, aki az ottani vend-magyar evangélikus 
és a magyar református gyülekezetek alapításában tevékeny 
szerepet játszott. A gyülekezettel tartott közgyűlés arról 
győzött meg, hogy itt igazán megértek a viszonyok arra, hogy 
az amerikai evang. egyházakat vagy szerveznünk kell, vagy 
bele kell nyugodnunk abba, hogy mind elpusztúlnak. 

Innét New-Yorkba mentem, hol Novomeszky Lajos ós 
Engler Sámuel tót lelkészeket, dr. Wenner J. angol lelkészt 
és a new-yorki ref. lelkészeket kerestem fel, majd 26-án a 
foreigne missions board ülésén vettem még részt s itt a magyar 
kikötői lelkészi állás szervezését szorgalmaztam s végre 28-án 
hajóra szálltam, hogy a terhes út fáradalmait kipihenjem. 

Mert csakugyan fárasztó út volt ez az amerikai kirán-
dulás, melyet aligha lehetett „kéjutazásnak" minősíteni, amint 
azt egyik jóakaró barátom volt kegyes jellemezni. De kitűnik 
utam e vázolásából az is, hogy a lehető legszélesebb körű 
személyes érintkezés alapján igyekeztem megfelelni feladatom-
nak, ezzel akarván igazolni, hogy komolyan fogtam fel köte-
lességemet s legfőbb törekvésem volt kiérdemelni azt a meg-
tisztelő bizalmat, amellyel a bányai egyházkerület és az 
egyházegyetem is a megbízás adásával kitűntetni kegyes volt. 

Utamból március 19-ón este érkeztem meg Budapestre. 

Az amerikai evangélikusok. 

Az amerikai viszonyok egyik alapos ismerője és ismer-
tetője (H. Thiersch, Ursprung und Entwicklung der Kolonien 
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in Nordamerika, Augsburg 1880. S. 60,) azt mondja, hogy 
„Amerikában mindenkinek azonnal szembeötlik, hogy ott 
valóban a keresztyénség a föld sava, amelynek befolyása min-
denben érvényesül. Itt találkozunk azzal a bámulatot keltő 
jelenséggel, amit senki sem tartana lehetőnek, amíg a tapasz-
talat nem igazolta előtte, hogy van egy nép államegyház 
nélkül, van egy állam, amelyben bár anyagilag egyetlen egy-
házat a legcsekélyebb mértékig sem támogat, a keresztyénség 
mégis igazi népvallás, az erkölcs és a nyilvános felfogás 
keresztyén még pedig olyan mértékben, amilyenben azt az 
öreg európai kontinensen sehol sem találjuk." 

Egészében és nagyjában csakugyan evangéliomi eszmék-
kel telített az amerikai társadalom, de valami sajátságosan 
átszőve a merőben modern eszmék, az egyéni érvényesülés, 
és a gyakorlatiasan hasznos szempontjainak uralmával. Az 
azonban kétségtelen, hogy Amerikában a szabad, sőt magára-
hagyott egyházak a szabad államban nemcsak elvileg, hanem 
valósággal megvannak, élnek és virágzanak, s az is kétség-
telen, hogy ez a magárahagyottság semmiben sem hátrál-
t a t j a az egyházakat valláserkölcsi hivatásuk teljesítésében. 
Sőt ellenkezőleg, a vallásosság ós az egyháziasság Ameriká-
ban sokkal általánosabb, mélyebb, gyümölcsözőbb és alkotó 
erőben s készségben gazdagabb, mint nálunk bárhol, ahol az 
állam az egyházak főtutora és istápolója. Az egyházak ugyanis 
tisztán az általuk képviselt és terjesztett igazságok és erkölcsi 
hatások erejére támaszkodva igényelhetik a létjogosultságot 
s így sokkal szélesebb körű ós mozgékonyabb életet igyekez-
nek kifejteni, mint ahol javak ós támogatások képezik létük 
alapjait. 

A szabadság azonban természetesen nemcsak az életre-
valóságot növeli, hanem az életrevalók érvényesülésének is 
tágas teret nyit. Ez az oka, hogy Amerikában a keresztyénség 
a lehető legkülönbözőbb és legváltozatosabb denominációk 
egész seregével igazolja az Üdvözítő ama példabeszédét, hogy 
a Krisztus egyháza mustármagból terebélyes fává szélesedett, 
melynek sok-sok ága van s ez ágak mindenike otthont, 
védelmet, árnyékot és pihenést nyúj t az azt keresőknek. 

A legkülönbözőbb elnevezésű és irányzatú egyházak 
azonban mind békés egyetértésben élnek egymás mellett. 
Sőt a közös cél és közös hivatás nagy egyetemes kérdései-
nek megbeszélésére időközönként közös tanácskozásokat 
is tartanak. Csupán csak a magyarországi hívekből alakult 
egyházak viszik ki magukkal Amerikába is a testvórietlen 
huzavonát és a lólekhalászatra törekvő kicsinyes bigóttériát. 
De ezt az amerikai angol közvélemény, amely természetesnek 
tartja, hogy methodista vallású ember presbyterianus egyház 
elnöke lehessen, de a mellett az anglikán, lutheri, vagy 
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katholikus egyházaknak is támasza és pártfogója maradjon, 
megérteni, helyeselni ós követni nem képes. 

Ezért is Amerikában az egyházak mindenike szabadon 
és a bennük rejlő erkölcsi erők fajsúlya szerint ól, fejlődik 
és erősödik. Ez egyházak közül bennünket most közelebbről 
csak a lutheri irányú evangéliomi egyházak érdekelnek. 

Jellemző és érdekes történeti tény, hogy amikor 1620-ban 
Amerika partján Chesapeake-Bay kikötőjébe az első rabszol-
gákkal megterhelt hajó befutott és Virginia állam Jamestown 
nevű városának piacán az első négervásárt megtartották, 
ugyanazon év november 15-ón érkezett meg Plymouth-Bay 
kikötőjébe a „Mayflower" — „Gyöngyvirág" nevű 180 tonnás 
angol vitorlás 102 skót protestáns kivándorlóval. Amaz a 
hajó az Újanglia közszellemónek teljes elvadulását ós meg-
romlását, emez a hajó a kegyes vallásosság szellemében 
újjászületett Újvilág jobb jövendőjót képviselte. Az isteni 
gondviselés csodálatos intézkedése igy ellensúlyozta az 
emberek gondolatait az Isten gondolataival. Annak a szellem-
nek, amelyet ez a kis csapat hozott magával Amerikába, mi 
sem szolgálhatna inkább a jellemzésére, mint a tőlük búcsúzó 
lelkészük Robinson Vilmos eme szavai: „Ne maradjatok meg 
örökre Luther és Kálvin mellett, hanem merítsetek az Isten 
igéjéből mindig gazdagabb igazságokat". 

Ez a mondás maradt irányítója az amerikai protestan-
tizmus sokfelé szakadó szabad mozgásának. Ε kis csapat 
után mind többen mentek ki Amerikába, akiket otthonukból 
a vallási türelmetlenség és a politikai üldözés kikergetett, 
úgy hogy 15 év alatt hót új államot alkottak és e hét állam: 
Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, New-Hampshire, 
New-Jersey, Vermont és Maine, képezte az északamerikai 
Egyesült Államok magvát. Ez államok éltető eleme és min-
dent átható szelleme az evangéliomi keresztyénség eszme-
világa volt. 

Ugyanezen időben vándorolt be Amerikába Roger Williams 
Is, majd 1682-ben Penn, aki a pfalzi fejedelmi ház katholizálása 
miatt 1710-ben Amerikába menekült, 4000 német protestánssal 
együtt alapvetője lett Pennsylvánia államnak s egyik leg-
erősebb oszlopa a négerek felszabadítására törekvő mozgal-
maknak. A mai Philadelphia egyik külvárosát képező Ger-
maintown alapítói 1688-ban német quaekerek voltak, akik az 
evangéliom szellemében nemcsak a nógerrabszolgákat fogadták 
testvérekül, hanem az egész állam máig is kiható evangéliomi 
irányának alapvetőiül tekinthetők. A quaekerek Amerika 
evangelizálásának szent munkájában nemcsak úttörők, hanem 
oszlopos vezérek és hatalmas tónyezők voltak és maradtak 
mindaddig, amig a józanabb s történetileg is igazolhatóbb 
evangéliomi irányokba be nem olvadtak. 
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Amerikának nagy egészében még ma is protestáns 
a többsége. Az első települők túlnyomóan katholikus álla-
mokból kerültek ugyan ki, de az angol, holland, német és skót 
települők csakhamar protestáns színezetet adtak Amerika 
lakósságának. Mikor meg a bármely államban üldözött protes-
tánsok és szabadgondolkodók Amerikát tekintették menedé-
küknek és biztos otthonuknak, akkor az Újvilág általános 
többségében protestánssá lett. Vannak ugyan első alapítású 
államai is, amelyek egészben véve ma is katholikusok, újabban 
pedig már az Egyesült Államokban is vannak országok, 
melyekben a katholikus európai államokból történt tömegesebb 
bevándorlás következtében a lakósság vallási számaránya a 
katholicizmusra nézve kedvezőbbé vált, de azért Amerikát 
ennek dacára is egészében protestánsnak és pedig nagyobb 
részében kálvini irányúnak mondhatjuk. Nevezetesen kálvini 
irányú az episcopalis (angiikan), a methodista, a baptista, a 
presbyterianus, a congregacionalista és a magát reformed 
churchnek nevező egyház, amelyek együttvéve a protestáns 
lakósság túlnyomó részét képezik. Ezek mellett azonban 
hatalmas egyházi közösséget alkot a lutheri evangélikus 
egyház is, melyről részletesebben kell szólanom. 

Az amerikai evangélikus egyház körülbelül 300 éves 
múltra tekinthet vissza. A svéd evangélikusok 1637-ben ala-
pították meg Delawareban az első koloniát, melyet a Német-
országból kivándorolt hitsorsosok népesítettek meg. Első 
lelkipásztoruk Kampanius Holm svéd pap volt. Minthogy 
azonban ezek később nem kaptak evangélikus lelkészt, min-
denestől az angol episcopalis egyházhoz csatlakoztak. Anna 
angol királynő 1710-ben a Pfalzból és Bajorországból mene-
külő 4000 evangélikust Amerikába telepítette le s ezek leg-
nagyobb része Pennsylvaniában és New-Yorkban és annak 
környékén talált otthonra. Minthogy azonban ezeknek sem 
voltak papjaik, csakhamar szintén a rokon protestáns egyhá-
zakba olvadtak bele. Csak a Georgia államban lévő Ebenezer 
evangélikusai szereztek maguknak lelkészt 1734-ben. Az ame-
rikai hitsorsosok ügyét végre a hallei pietisták karolták fel. 
Mühlenberg Η. Μ. Brunnholtz Ρ., Schaum, Kurz, Heintzelmann 
Schultze és különösen Kunze J. Chr. voltak az első evangéli-
kus egyházszervezők Amerikában. Hatalmas munkát fejtettek 
ki s az evang. gyülekezetek csakhamar egymásután virág-
zásnak indultak. Ε virágzást még a meddő racionalizmus 
sem volt képes örvendetes lendületében megakadályozni, 
amit kétségtelenül bizonyít az a tény, hogy 1820. október 22-én 
az evang. egyházaknak a pennsylvániai synodus által össze-
hívott konferenciáján már 85 lelkész vett részt és a meg 
nem másított ágostai hitvallás alapján megalapították azt a 
nagy egyetemes egyázat, amely Generalsynode néven ma is 
fennáll és virágzik. 12* 
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Maga a szervezkedést kezdő Pennsylvania-Synodus 
azonban már 1823-ban kivált e szervezetből s új csoporto-
sulás magva lett, melyből 1866-ban a ma is létező General-
council nevű egyetemes egyház keletkezett. A kettő között 
maiglan is fennálló külömbség nem tanbeli eltérésben, hanem 
inkább csak az anyanyelvvel szemben elfoglalt álláspontban 
van. Ezért az egyesülést ez évben komolyan megkisórlették, 
de ma még eredménytelenül. 

A Generalsynod ugyanis az elangolosodott, vagy az 
elangolosodás tényébe belenyugvó evangélikusok közössége, 
míg a Generalcouncil a német nyelv kultiválására különös 
súlyt fektet. Amaz alkalmazkodóbb s általában szabadabb 
szellemű, emez pedig a népnek az anyanyelvhez való ter-
mészetes jogát az istentiszteletben is, a gyülekezeti életben 
és ügyvezetésben is fenntartani és respektálni kívánja. Mikor 
New-Yorkban a Generalsynod egyik vezető emberének, Wen-
nernek a templomában istentiszteleten voltam, a lelkész a 
német szónoklatot csakhamar angolra változtatta át azzal a 
hangos megjegyzéssel, hogy miután a gyülekezet úgyis tud 
angolul s miután a nyelv az istenige mellett úgyis másod-
rendű dolog, s az angol nyelvet az if júság is jobban érti, 
ennélfogva az istentisztelet további folyamán angolul fog 
beszélni. A Generalcouncil papjai pedig az angol nyelvet 
csakis a tisztán angol gyülekezetekben használják s az álta-
luk felvett ós folytatott missziókban a németeknek németül, 
a tótoknak tótul, a magyaroknak magyarul, a lengyeleknek 
lengyelül hirdettetik az evangéliomot. 

Ε két egyetemes egyház mellett még egy harmadik 
nagy egyetemes egyházat találunk, amelynek a hivatalos 
neve Synodal Conference, de amelyet közönségesen csak 
Myssouri-Synod néven ismernek. Ez a közösség a rationa-
lizmus romboló hatása alatt keletkezett, amikor 1838-ban 
Stephan Márton drezdai lelkész buzdítására 5 lelkész és 702 
hívő nekiindult Amerikának, s egy orthodox lutheri egyház-
község alapját vetette meg. Ε közösségnek azonban igazi 
szervezője mégsem Stephan volt, akit hierarchikus túlzásai 
miatt csakhamar elűztek, hanem Walter Károly Ferdinand 
Vilmos, aki a theologiát nem a szentírásból, hanem a régi 
protestáns dogmatikusokból merítette. Az 1847. év a Synodal-
Conferenc születése eve. Április 24-től május 6-ig 10 gyüle-
kezet kiküldöttei és 12 lelkész akkor állapította meg Chica-
góban az ú j egyetemes egyház tanrendszerét ós szervezetét. 
Eszerint minden egyes gyülekezet nemcsak az önkormány-
zatnak, hanem a kulcshatalomnak is korlátlan birtokosa; 
lelkészét szabadon választja ós ellenőrzi, ha csakugyan az 
Istenigóje szerint él és tanít-e, vagy nem ? A közgyűlés min-
denben dönt, de a határozatnak egyhangúnak kell lennie. 
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Az egyes gyülekezetek a Synodal-Conferencen csak tanács-
koznak, de magukra nézve csupán akkor fogadnak el onnét 
határozatokat, illetőleg utasításokat, ha azokat a gyülekezet 
közgyűlése egyhangúlag helyeseknek itéli. A Synodal-Confe-
renc tárgya mindig egy-egy tantétel tisztázása. Ma már min-
den egyes tantétel tisztázva van. Az inspiratio tanát a lehető 
legmerevehb formában tanítják. Minden tant, amely a szim-
bolikus könyvekben van, a legszigorúbb formájában tar t ják 
érvényesnek és igaznak. Túlzásaik következménye, hogy az 
egész egyházi életet formalizmusba vesztik, az excommuni-
kációt széltében gyakorolják s az 1872. évi tanácskozásuknak 
megfelelően nemcsak Németországról mondották ki határo-
zatilag, hogy az ottani lutheri egyházat igazi lutheri egy-
háznak el nem ismerik, hanem ugyanezt kimondotta rólunk 
a Missouri Synod egyik lelkésze, volt tanítványom Járossi 
Sándor clevelandi tót lelkész is. Mikor ugyanis őt is fel-
kerestem, hogy vele a Slovak Synod néven a Missouristák-
hoz csatlakozott tót evang. egyházak viszonyairól és azok-
nak esetleges megnyeréséről tanácskozzam, azzal utasított 
el, hogy a Missouri Synodba tartozó egyházak, mint igaz-
hitűek, nem ismerik el a magyarhoni evang. egyetemes egy-
házat igazi lutheránus egyháznak s így vele soha ós semmi-
féle körülmények között nem is egyesülhetnek. Sőt az elvi 
ellentéteket és a szellembeli eltéréseket oly nagyoknak és 
fontosaknak tartják, hogy az u. n. Missourista lelkészek a 
más evang. egyházakban működő evang. lelkészeket, mint 
tévelygőket, a maguk oltáraihoz nem is bocsátják. Viszont 
azonban ők feljogosítva érzik magukat arra, hogy mint igaz-
hitű és orthodox lutheránusok, bármely templomban fungál-
hassanak. Ez a merőben félszeg és az igazhitűsóg igényével 
kérkedő magatartás magyarázza meg, hogy én több missou-
rista papot fel nem kerestem s velük a csatlakozásról nem 
is tárgyaltam. 

Hogy Járossi csakugyan a hivatalos és általános missou-
rista felfogást szólaltatta meg, azt nemcsak a többi magyar-
honi evang. lelkész egyértelmű információjából, hanem az 
amerikai lelkészek állításából s Pieper, Zur Einigung der 
amerikanisch-lutherischen Kirche in der Lehre von der 
Bekehrung und Gnadenwahl, St. Louis 1913., és Prof. Dr. S. 
G. Pfleiderer, Amerikanische Reisebilder mit besonderer 
Berücksichtigung der damaligen religiösen und kirchlichen 
Zustände der vereinigten Staaten, Rom 1882. című művekből 
is tudom. Pedig a missouristáknak nincs joguk igazi luthe-
ránusságukkal kérkedni. Tan, szellem és szertartás tekinte-
tében egyaránt helytelen álláspontra helyezkedtek. A verbá-
lis inspiratio tanának kiélezésével a kálvini felfogást is meg-
haladják. S mégis nem más nekik az írás, mint dicta pro-
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bantia gyűjtomónye. Az orthodox dogmatikusok tanításait a 
szentírás ós a szimbolikus könyvek mellett egyenlő tekinté-
lyűnek vévén, bizonyos tekintetben a római kath. egyház 
tradicionalizmusába vesznek. A kegyelmi kiválasztásról, bár 
a praedestinatio nevének használata nélkül, de kálvini érte-
lemben tanítanak. Viszont a pap hierarchikus uralmának és 
az absolutio önkényes osztogatásának gyakorlásával a római 
papizmus álláspontjára helyezkednek. S egyebekben is le-
térve a józan evangéliomi álláspontról, rá juk illik egy ame-
rikai pap Ítélete, hogy ők tan tekintetében kryptokalvinisták 
és kryptokatholikusok, szertartás tekintetében pedig min-
denek csak nem lutheriek. 

Az 1902. évben a magyarhoni evangélikusokból külön 
szervezkedett tót nyelvű gyülekezeteink jó része a missou-
ristákhoz csatlakozott. Vezérük Pelikán János volt, aki a 
Slovak Synodot szervezte és a missouristák közösségébe be-
csatolta. 

A három nagy egyetemes egyházon és az u. n. Egye-
sült Synoduson kívül még 14 más egyetemes jellegű evan-
gélikus közösség működik Amerikában. 

Én mindezen egyetemes jellegű evang. egyházak közül 
csakis a General Council of the Evangelical Lutheran Church 
in North Amerika nevet viselő egyházközösséggel folytattam 
tárgyalásokat ós igyekeztem megegyezésre jutni. Egyrészt 
mert ez az egyház a magyarhoni egyetemes evang. egyház-
zal tan és szellem tekinteteben teljesen egyezik. Másrészt 
mert ez karolta fel a Magyarországból kivándorolt evangé-
likusok ügyét s ez alapított számukra magyar és tót nyelvű 
gyülekezeteket, ez képez nekik ma is missionáriusokat. S 
végül mert ez kezdte meg velünk 1905-ben a hivatalos össze-
köttetést célzó tárgyalásokat és ma is ez biztosítja minden 
egyes gyülekezet számára a hazából hozott nyelvnek teljes 
jogát. A General Synoddal szintén megkezdtem New-York-
ban a tárgyalást, azonban a legnagyobb áldozatkészség fel-
ajánlása dacára sem fogadhattam el a nyújtott jobbot, mert 
ez az egyházközség az elangolosítást tűzte zászlajára. Ezért 
csakis a General Councilt tartottam a mi érdekeink szem-
pontjából olyannak, amelylyel szövetségre lépnünk lehetséges. 

Az amerikai evangélikus egyházak erőviszonyairól külön-
ben hadd álljon itt a következő táblázatos kimutatás: 
1. General Council (1867) 

alapítás , körzete, lelkésze, egyházú, liivei, vagyona 

Ministerium Pennsylvania 1748 10 
Ministerium New-York 1773 3 
Pittsburgh 1843 7 
Ohio 1857 3 

dollár 
407 582 250000 8,883.098 
150 154 60000 4,762.685 
149 191 30849 2,095.370 

49 86 21500 730.600 
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alapítás, körzete, lelkésze, egyháza, liivei, vagyona 
dollár 

Augustana 1 8 6 0 1 3 6 5 7 1 1 6 7 2 6 5 0 5 2 1 0 , 3 0 9 . 2 4 3 
Canada 1 8 6 1 3 4 3 7 5 2 ? 9 7 6 5 0 0 . 0 0 0 
Chicago 1 8 7 1 3 3 9 6 8 1 1 0 7 5 6 1 0 . 2 0 0 
Englisch f. Ν. 1 8 9 1 2 3 5 3 8 1 6 3 6 4 5 6 2 . 5 0 0 
Manitoba 1 8 9 7 — 3 4 5 1 8 2 9 5 1 5 9 . 1 0 0 
Pacific 1 9 0 1 2 1 9 2 0 3 4 3 9 4 5 7 . 0 0 0 
New-York and N. England 1 9 0 2 2 6 2 6 1 2 2 1 2 2 1 , 8 9 6 . 3 2 5 
Nova Scotia 1 9 0 3 2 8 2 7 6 0 0 0 9 8 . 4 2 5 
Central Canada 1 9 0 9 2 1 3 1 5 2 8 0 0 1 5 8 . 2 0 0 

összesen: — 5 1 1 6 6 5 2 5 3 5 7 6 6 6 2 3 3 1 , 2 3 2 . 7 4 6 

2. General Synod (1820) 
Maryland 1 8 2 0 4 1 0 5 1 2 5 3 9 6 1 8 2 . 5 9 8 . 7 0 0 
West Pennsylvania 1 8 2 5 3 9 4 1 5 4 4 6 5 6 8 1 ^ 9 6 0 . 7 9 9 
East Ohio 1 8 3 6 2 5 0 7 1 1 3 ^ 0 0 7 1 4 . 0 5 0 
Allegheny 1 9 4 2 2 7 1 1 5 6 2 9 9 1 6 1 , 9 5 0 . 6 0 0 
East Pennsylvania 1 8 4 2 4 1 4 0 1 4 6 4 7 1 7 7 2 , 9 6 8 . 9 5 0 
Miami 1 8 4 4 2 4 0 5 5 1 2 9 7 8 8 0 5 . 5 5 0 
Pittsburgh 1 8 4 5 3 9 1 1 2 6 3 3 1 0 5 1 , 3 8 8 . 8 0 0 
Wittenberg 1 8 4 7 2 4 7 7 5 1 7 5 0 6 7 6 6 . 9 0 0 
Olive Brauch 1 8 4 8 3 3 1 4 8 7 2 9 9 3 8 5 . 0 0 0 
Northern Illinois 1 8 5 0 3 5 2 5 6 1 1 2 8 7 7 3 0 . 0 5 0 
Central Pennsylvania 1 8 5 3 2 4 0 9 2 1 5 5 0 5 6 5 2 . 3 0 3 
Jowa 1 8 5 5 2 2 9 3 1 5 9 1 2 3 7 5 . 0 0 0 
Northern Indiana 1 8 5 5 2 4 1 7 4 9 7 8 5 5 2 8 . 4 2 5 
Central Illinois 1 8 6 7 — 2 4 3 0 5 4 3 7 3 4 9 . 0 7 5 
Susquehanna 1 8 6 7 2 5 7 8 0 2 3 1 2 3 1 , 0 0 9 . 4 1 0 
Kansas 1 8 6 8 2 4 1 4 3 5 8 3 9 3 4 0 . 4 0 0 
Nebraska 1 8 7 3 2 4 4 5 1 7 6 2 3 4 4 0 . 7 9 0 
Wartburg 1 8 7 6 2 4 0 4 7 1 1 6 7 8 3 6 1 . 0 5 0 
California 1 8 9 1 2 4 5 2 6 7 5 1 3 6 9 8 . 7 0 0 
Rocky Mountain 1 8 9 1 — 2 1 1 6 2 4 9 8 9 9 . 0 5 0 
Nebraska (Német) 1 8 9 1 3 8 2 1 0 5 1 4 6 3 5 4 3 2 . 8 2 7 
Southern Illinois 1 9 0 1 — 1 1 1 7 2 6 2 5 8 6 . 8 0 0 
New-York 1 9 0 8 5 1 4 0 1 3 4 4 4 8 3 1 2 , 8 9 0 . 8 8 5 
West Virginia 1 9 1 2 — 7 3 2 4 1 2 2 2 2 9 . 7 0 0 

összesen : — 2 4 1 3 4 4 1 7 9 0 4 2 0 2 6 2 2 2 , 7 9 3 . 9 1 4 

Synodal Conferenc ( 1 8 7 2 ) 

Missouri, Ohio és más áll. 1 8 4 7 2 2 2 4 6 7 4 0 6 1 9 3 4 1 9 9 1 5 , 0 0 0 . 0 0 0 
Wisconsin 1 8 5 0 — 3 1 5 3 6 5 1 9 0 2 1 7 1 , 5 0 0 . 0 0 0 
Minnesota 1 8 6 0 — 1 0 0 1 3 8 9 7 2 7 1 5 0 0 . 0 0 0 
Michigan 1 8 9 5 — 4 2 7 5 2 1 6 7 3 2 7 5 . 0 0 0 
Nebraska 1 9 0 4 — 2 3 3 0 2 0 1 0 5 2 3 5 . 0 0 0 
Slovak 1 9 0 2 — 2 2 4 8 8 2 7 0 3 8 0 . 0 0 0 

összesen: — 22 2969 4722 1283750 17,890.000 

Ezeken kívül u. e. egyházközösséghez tartoznak a 
következő nem amerikai közösségek: Norvég, Saxen und 
anderen Staaten, Luth. Synod in Australien, Luth. Synod in 
Neu-Seeland, Ostind. Mission, Mission in London. 

4. Az Egyesűit Synodust nyolc synodus alkotja 249 
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lelkésszel, 485 egyházzal, 69603 hívővel, 2,345.181 dollár 
vagyonnal. 

Ezek közé tartozik a North Carolina 1803-ból, a Tennessee 
1820-ból, South-Carolina 1824-ből, a Virginia 1829-ből, a 
S. W. Virginia 1842-ből, a Missisippi 1855-ből, a Georgia 
1860-ból, a Holston 1861-ből. 

5. A különálló synodusok száma 14. Ezek: Ohio 1818-ból, 
Buffalo 1845-ből. Eielson 1846-ból, Hang-Norweg 1846-ból, 
Texas 1851-ből, Norvég 1853-ból, Német Jowa 1854-ből, Dan-
luth. 1871-ből, Island 1885-ből, Immanuel 1886-ból, Suomi 
(finn.) 1890-ből, Egyesűit norvég luth. 1890-ből, Egyesűit dán 
luth. 1896-ből, Norvég-luth. 1897-ből. Ez a kötelék nélküliek. 
Ezek összesen 118 kerületben 2935 lelkésszel, 6208 egyházzal, 
1083141 hívővel és 18,533.543 dollár egyházi vagyonnal bírnak. 

Az 1912. évi hivatalos kimutatás végeredménye szerint 
Északamerikában az evangélikus egyházaknak van összesen : 
9166 lelkésze, 15739 egyháza, 3623379 híve és 92,747.509 dollár 
vagyis 463,737.545 korona vagyona. 

Ezek a számok magukban véve is hatalmas és erőteljes 
életről tanúskodnak, de az amerikai evangélikus egyházak 
alkotó képességót hadd igazolják még a következő adatok is. 

Theol. semminarium van összesen 29, ebből 5 a General 
Councile. Collegium van összesen 41, ebből a G. C.-é 9. 
Akadémia van összesen 49, ebből a G. C.-é 6. Nők számára 
van összesen 10 Collegium és Seminarium. Ezek vagyoni 
értéke 11,502.977 dollár = 57,414.886 korona. 

Belmissziói intézmény van és pedig: 
Árvaház összesen 61, ebből 15 a G. C.-é. 
Öregek háza összesen 38, ebből 13 a G. C.-é. 
Nyomorékok háza összesen 5. 
Diakonisszaház összesen 9. 
Kórház összesen 42, ebből 9 a G. C.-é. 
Szálló összesen 13. 
Bevándorló és hajómisszió van összesen 21. 
Gyermekotthon összesen 16. 
Városi missziói állomás 8. 
Mindezen intézmények vagyoni értéke kerekszám 10 millió 

dollár, vagyis 50 millió korona. 
Az evangélikus egyház növekedésének menete a statisz-

tika szerint a következő volt: 
lelkész, gyülekezet , hívük száma 

1638 
1738 
1748 
1778 
1798 

1 
9 

12 
30 
50 

1 
45 
70 

100 
300 

50 
5000 
7000 

10000 
20000 
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lelkész, gyülekezet, hívok száma 

1828 175 700 38000 
1848 538 1307 135629 
1868 1748 3111 351860 
1878 2914 5136 655529 
1888 4406 7505 1033367 
1898 6482 10513 1535662 
1908 8191 13380 2052938 

A fentebbi számok pedig az egyházak 1912. évi statiszti-
káját mutatják. Ε számok kétségtelenül bizonyítják, hogy az 
evangélikus egyház Amerikában az egészséges fejlődés 
utján van. 

Az amerikai evang. egyházak 1824 óta foglalkoznak 
rendszeresen a pogány misszióval és azon ma 2438 képzett 
misszionárus és 12699 benszülött segítő dolgozik. Ma a meg-
keresztelt pogányok száma 980340. A misszió céljaira 1912-ben 
3,391.213 dollárt vettek be. 

A General Council szervezete. 

Mint minden egyes egyházközösség, ügy a General Council 
of the Evangelical Lutheran Church in North America is a 
szabad társulás törvényei alá esik s így nyilvánossági jogo-
sultságot = chartert (csarter) kellett szereznie. Ε charter 
magában foglalja mindazon előfeltételeket és sajátosságokat, 
amelyek a közösséget minden más közösségtől elkülönítve 
jellemzik. A charter az alapszabályok természetével bír. Az 
első pont a hivatalos nevet, a második az alapot (Szentírás, 
hitvallásos könyvek) jelöli meg, amelyen a közösség szer-
vezkedik, a többi szól a tagokról, azok felvételéről, kötelezett-
ségeiről, jogairól, a gyűlésekről, a tisztviselőkről, a fegyel-
mezésről, bizottságokról stb. 

Már magának a charternek a természetéből is követ-
kezik, hogy az egyes közösségekhez való csatlakozás ugyan-
olyan szabadság vagy korlátozás keretei között mozog, mint 
bármely egyesületnél. Az egyetemes egyházat synodusok 
alkotják, e synodusokat egyes gyülekezetek képezik, amelyek 
teljesen a lelkész vezetése alatt állanak, akit azonban mun-
kájában a tanács támogat. Az egyetemes közösségbe a be-
és kilépés teljes szabadsága minden gyülekezetnek ós minden 
synodusnak biztosítva van. Az amerikai egyetemes egyházak 
nem zsinatilag szervezett és szigorúan körvonalozott keretek 
között mozgó közösségek, hanem fraternitások, amelyeket 
csak a közös célok közös testvéries szolgálatának vágya és 
kötelezettsége s bizonyos anyagi érdekek tartanak együtt. 

A General Council a maga elnökét mindig 2 évenként 
választja, mert gyűléseit is két évenként tartja. Mostani 
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elnöke DD. LLD. Th. E. Schmauk, lebanoni Pa. lelkész és 
theol. tanár. Mellette a synodusok elnökei alelnökökként szere-
pelnek. 

Hat titkára van és pedig két angol, két német és két svéd. 
Az elnök mellett egy igazgatótanács működik, melynek 

az egyik titkár és a pénztárnok hivatalból tagja. Ε tanács 
két évre választott 9 tagból áll. 

Az összes ügyeket szakbizottságok intézik. Ε bizottsá-
gok a következők : 

1. Board of English Home Missions. 
2. Board of German Home Missions. 
3. Board of Swedish Home Missions. 
4. Board of Foreign Missions. 
5. Porto Rico Mission Board. 
6. Board of Publication. 
7. Board of Immigrant Mission. 
8. Board of Slav Mission. 
9. Board of Education. 
Ezeken kívül vannak még olyan bizottságok is (comitée), 

amelyek egy-egy ügykörrel (pl. a theologiai, a jubileumi, a 
pénzügyi, a zsidó misszió, a belmisszió, a diakonia, a vallás-
tanítás, az egyetemek, a könyvkiadás, a templomi ének és 
zene, a vasárnapi iskolák, a konferenciák, a sajtó, az épít-
kezések, stb. stb. ügyeivel) foglalkoznak. 

A General Councilba tartozó synodusok elnökeit mindig 
egy-egy évre választják. Az elnökök ismételten is megválaszt-
hatók, de csakis háromszor egymásután. A választás nyilvá-
nosan, a synodus közgyűlésén történik. A synodus közgyűlé-
sére minden egyház képviselőket küld. A lelkészeknek komoly 
és írásban megokolt akadály nélkül a közgyűlésről elmarad-
niok nem szabad. 

A közgyűlésen a Szentírás hirdetésének a Szentségek 
kiszolgáltatásának, az egyházi fegyelem és gyülekezeti élet 
megbeszélésének elmaradnia nem szabad. 

A synodusok munkája három körben történik: Ezek 
1. Synodus. 2. Lelkészi gyűlés. 3. Conferencia. 

A synoduson, mely évenként rendszerint csak egyszer 
tartatik, a kerületbe tartozó összes lelkészek kötelesek meg-
jelenni. Itt az egyházak közügyeit tárgyalják. 

A lelkészi gyűlésen csak a rendes lelkészek jelennek 
meg. Itt tárgyalják a tant és a herezist érintő kérdéseket, 
a kandidátusokat itt vetik vizsgálat alá, a fegyelmi ügyeket 
is itt tárgyalják. 

A konferencián közérdekű ügyeket beszelnek meg, a 
bizottságok jogkörébe eső eseteket tárgyalják, tudományos 
vagy tapasztalatot bővítő felolvasásokat tartanak, a belmisszió 
ügyeivel foglalkoznak stb. 
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A synodusok kebelébe a lelkészeket csakis előzetes 
colloquálás, illetve vizsgálat után veszik fel. A jelölteket a 
felavatás előtt a synodus elnökének elnökletével tartott lel-
készi vizsgálaton a bibliai bevezetésből, az apologetikából, 
az ó- és újtestamentomi írásmagyarázatból, a héber ós görög 
nyelvből, a hit- és erkölcstanból, az egyház- és dogmatörté-
netből, a symbolikából, különös tekintettel az evang. egyház 
symbolikus könyveire, továbbá a homiletikából, katechetikából, 
pastorális tlieologiából megvizsgálják, majd személyes vallásos 
nézeteiről és a papi hivatalra vezető indítékairól kérdezgetik 
ki. Ha a vizsgáló bizottság a jelöltet eléggé kószültnek találja, 
felavatja és felveszi a synodus kebelébe. 

Ez a vizsgálat, ha nem is ilyen széles mederben, de mint 
collocutio a máshonnét átjövő lelkészekre és így a Magyar-
országban felavatott lelkészekre is kiterjed. 

A lelkészek'kötelesek felügyelni és időnkónt jelentést 
tenni: a tanítás tisztaságáról, az élet helyességéről, az egy-
házvezetésről. 

A kötelességeit mulasztó lelkészek büntetésének foko-
zatai : elnöki megintés, felfüggesztés, elmozdítás. 

Minthogy a G. C. kebelébe tartozó magyar és tót lel-
készek csaknem mindenike élvez valami segítséget is, attól, 
aki a havi jelentést be nem adja, a G. C. missziói bizottsága 
a havi segélyt megvonja s így kényszeríti a hivatalos teendők 
pontos végezésére. Sajnos, hogy θ rendszábály alkalmazására 
már nem egy ízben volt szükség a magyar papokkal szemben. 

A G. C. bizottságai közül minket most csak a Slav 
Missions Board érdekel. Ennek a bizottságnak elnöke Ph. D. 
W. Rehrig Mauch-Chung Pa. lelkésze a bizottság superinten-
dense ( = ügyvezető, munkafelügyelő, aki egyúttal utazó 
megbízott is) Ph. D. A. L. Ramer, aki jelenleg Allentown Pa.-ban 
lakik. Lelkészi képesítésű, de nem parochus, hanem misszió-
kat szervező lelkész. Ramer és az amerikai egyházi vezetők 
eleinte mind úgy látták és azt hitték, hogy a Magyarországból 
kivándorló evangélikusok csakis tótok lehetnek. Mikor ezek 
között a szervezés munkáját megindították, az ezzel foglal-
kozó bizottságot Slav Missions Boardnak nevezték el. Maga 
Ramer két ízben is járt Magyarországon s nevezetesen Besz-
terczebányán, hogy a missziói munkához szükséges tót nyelvet 
elsajátítsa. Elég sajnos, hogy senki sem figyelmeztette őt 
sem odakint, sem idebent arra, hogy az evangélikusok nem 
mind tótok Magyarországon és hogy neki a magyar nyelvre 
is szüksége van. 

A Slav Missions Board alapította és támogatja az 
amerikai magyar gyülekezeteket is. Munkamezejóbe tartoznak 
a tótok, magyarok, erdélyiek, slovenek ( = vendek), a lettek 
és az olaszok: 
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Ez a bizottság rendkívül széles munkamezőn dolgozik. 
Sok volna felsorolni azoknak a helyeknek a neveit, amelyeken 
már eddig is, fennállása két évtizede alatt gyülekezeteket 
szervezett s amelyeken a gyülekezetek szervezését meg-
kezdte. Csak tájékozásul említem meg a következőket. A 
bizottság superintendense szerint tót nyelvű gyülekezeteket 
kellene és lehetne alkotni: Colorado Springs és Calhan (Col.); 
Beit Stockett, Sand Coulee, (Mont); Cle Elum, Everett, Tacoma 
(Wash.); Portland (Ore.); San Francisco (Cal.); Superior, 
Phillips, Medford (Wis.); Canadában pedig a következő helye-
ken : Fernie, Canmore, Alta, Wimipeg (Man.). 

Ez a névsor egyrészt azt mutatja, mily sok helyen élnek 
gyülekezetbe tömörülés nélkül a mi magyarhoni evang. hit-
testvéreink, másrészt, hogy mily sok lelkész találna még 
munkateret Amerikában! 

A Slav Missions Board ma a következő magyarhoni 
eredetű gyülekezeteket gondozza: 

1. Tót nyelvűek: Philadelphiában 1912-ben tar tot ták az 
első istentiszteletet a tót hívek számára, de rendes lelkészt 
beállítani még nem voltak képesek. Trenton, Ν. Y. számára 
telket szerzett a bizottság, de gyülekezetté szervezni még 
nem tudta. Nanticokét, Pa. minden második vasárnap Hibian 
András theologussal lát tat ja el. Indiana Harbor, Ind. híveit 
Placsko Sámuel theologussal gondoztatja. Detroit, Mich, tót 
híveinek a szünidők alatt Benko Mátyás theologussal tartat 
istentiszteletet; míg Pennsylvánia belső területén Szlabey 
Márton theologus működik, mint misszionárus. 

Mahanoy City, Pa., lelkésze, Dianiska Albert a környék-
beli tót telepesekhez szokott ellátogatni; míg Chicagóban 
Schulz Sámuel, Northempthonban Cserneczky Gyula, Free-
landban Havel Lajos lelkészek támogatják a bizottságot 
missziói munkája kifejtésében. 

2. Magyar nyelvűek: Maga a bizottság jelentése szomo-
rúan állapítja meg, hogy a magyar evangélikusok közt nehéz 
és elkésett a munka, mert már igen sokan csatlakoztak a 
református egyházakhoz (Many of our Lutheran Magyar meni" 
bers have united with Magyar Reformend churches, of which 
there is a large number.). Még szomorúbban említi meg, 
hogy kevés a magyar lelkész ós azok is igen hamar elhagyják 
helyeiket. Elég is csak arra utalni, hogy Elginnek egy év 
leforgása alatt Becker Jakab, Schleifer Bertalan, Bódy János 
voltak a papjai s ma mégis lelkész nélkül pusztulásnak indúl· 
Pedig e gyülekezetet a Slav Missions Board évi 800 dollárral 
segélyezte. Detroit (Mich.) papja 1910 óta Becker Jakab, aki 
azonban elutazásom után a papságról leköszönt, újságíró lett 
s helyét ez év húsvétján a volt sajógömöri lelkésznek, Vályi 
Gusztávnak engedte át. A clevelandi gyülekezet a legvirágzóbb 
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magyar egyház Amerikában, melynek szervezése, vezetése s 
legutóbb szeretetházzal való ellátása Rúzsa István lelkész 
és a neki minden téren teljes lélekkel és meg nem becsülhető 
buzgósággal segítő családjának érdeme. New Brunswick N. J. 
lelkésze eddig dr. Stiegler Ernő Sándor volt, akit azonban, 
értesülésem szerint az elmúlt hetekben South-Bethlehem (Pa.), 
hívott meg lelkészéül s helyébe Kovács Mihály s. 1. ment ki 
e napokban Amerikába. Buffalo (Ν. Y.) most áll a szervezés 
alatt, s e célra a G. C. a philadelphiai theologián már egy 
év óta taníttatja az angol nyelvre Korntheuer József theolo-
gust, akit, értesülésem szerint, már el is küldött Buffaloba. 
A Slav Missions Board mindezeket az egyházakat tetemes 
évi segítséggel keltette életre és tartja életben ma is. A 
bizottság egyetlen magyar tagja, Dianiska Albert, igen nagy 
hálára kötelezi honfitársait és hittestvéreit, hogy a bizottság 
ülésein azok érdekeit teljes készséggel és a bizottságban 
élvezett tekintélye szerint is teljes sikerrel felkarolja. 

Új magyar lelkészi állások volnának szervezhetők 
Philadelphiában, Pittsburgban, New-Yorkban, Chicagóban, 
Martins Ferryben stb., amihez a G. C. készséggel nyújt mindig 
segédkezet, de embere nincsen a munkához.1) 

3. Erdélyi missziója is van a G. C.-nek és pedig Youngs-
town (C.) városában, ahol a pap Schuster György; továbbá 
Ellwood City (Pa.) városában, ahol a lelkész Lentz A. P. Ezek 
a környéken lakó német telepeseket is gondozzák. 

4. South Bethlehem voltakép vend gyülekezet, azért 
nevezi a kimutatás slovennek s ra j ta kívül még ilyen gyüle-
kezet volna szervezendő Harrisburgban és Steeltonban (mind-
kettő Pa.), ha volna vendül is tudó theologus vagy lelkész, 
aki ezeket a derék és buzgó híveket gondozásába venné. 

Minthogy a G. C. Magyarországból elegendő munkaerőt 
nem kap, úgy segít magán, ahogyan tud. Ramer superinten-
dens körútjai alkalmával az intelligensebb fiatalembereket 
neki biztatja a papi pályának s magával viszi Allentownba, 
ahol az előkészítő iskolákat velük elvégezteti, hogy évek 
múlva mint misszionáriusok a tót és magyar gyülekezetek 
szolgálatára lehessenek. Ma a következő fiatalok állanak 
kiképzés alatt: Placsko Sámuel, a chicagói seminariumban; 
Szlabey Mátyás és Benko Mátyás a thieli Collegeben; Hibian 
András, Bellán M. János, Faska Pál, Havir János, Szabó Ede 
pedig az allentowni előkészítő iskolában. Ezek közül csak 
Faska Pál tud tisztán magyarul, a többi, amint velük foly-

' ) A korrektura közben vett értesülés szerint Allegheny-Palmerton álló-
mással a missziói bizottság Albrecht Géza volt nagyszombati lelkészt alkal-
mazta misszionáriusnak évi 720 dollár fizetéssel. Ez egészen ú j alapítású 
gyülekezet, melynek híveit eddig maga Ramer sup. látta el. 
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tátott személyes beszélgetésemből meggyőződtem, nem volna 
képes magyar gyülekezet szolgálatára. 

Amint majd alább, a philadelphiai megegyezésből ki fog 
tűnni, ezek miatt nem kis harcom volt Ramer superinten -
denssei, aki az így képzett embereket a magyar gyülekezetek 
élére is behelyezni óhajtotta. A philadelphiai értekezlet ez 
ellen kifejtett érveléseimet azonban elfogadta s helyeselte 
amaz álláspontomat, hogy az így képzett munkaerők lehet-
nek misszionáriusok ós a lelkészek segítőtársai, lehetnek dia-
kónusok és egyes egyházi intézmények megbízott vezetői, 
de az akadómiailag képzett lelkészekkel azonosakká semmi-
esetre sem tehetők. 

A missziói bizottság a bevándorló hitsorsosok gondozá-
sára évenként 25,825 dollárt, vagyis 129,125 koronát fordít, 
ebből 18.318 dollár a misszionáriusok ós a superintendens 
fizetésére szolgál. 

Ez anyagi eszközzel a G. C. jelenleg a következő misz-
sziói munkát végezi: Támogat 9 tót, 3 magyar, 1 vend, 1 
erdélyi szász, 1 lett összesen 15 lelkészt, 5 tót és 1 lett tanulót, 
36 missziói állomást. 

Minthogy itthon sokan azt hiszik, hogy Amerikában a 
szervezett egyházak a papi hivatalra bárkit oly módon bocsá-
tanak, amint azt nálunk és közöttünk a baptisták vagy még 
inkább a nazarénusok cselekszik, pár szót a theologiai kép-
zésről is kénytelen vagyok szólani. 

A theologiai képzés dolgában a különböző evang. egye-
temes egyházak nem azonos módon járnak el. Az orthodo-
xiájával, egyedül üdvözítő igényével s ennek következtében 
a subjectiv vallásosság döntő jelentőségének hangsúlyozá-
sával kérkedő Missouri Synodnak kétféle theologiai képzése 
van. Az egyik a tudományos, a másik a gyakorlati irányú. 
A tudományos képzést pl. a st.-lousi theologián adják, ahova 
rendes középiskolai előképzés után három évre kötelezik a 
papjelölteket. Ez a képzés tehát nagyjában ós egészében 
a mienknek, illetőleg a németországinak felel iheg. A mási-
ka t a springfildi seminariumban adják, ahova középiskolai 
előképzés nélkül a kegyes laikusokat bocsátják s ahonnét 
három évi proseminariumi és három évi seminariumi képzés 
után lelkészül alkalmazzák. Hogy azonban e kétféle képzést 
maguk sem tekintik egyenlő értékűnek, bizonyítja az, hogy 
3—4 St.-Louisban képzett lelkész közé vegyítenek 1—1 Spring-
fildben végzett hirtelen-papot. 

A G. C. a rendes theol. kurzus elvégzésére mindenkit 
kötelez. A középiskolával még a Fakla-fóle tanulókat is meg-
birkóztatja, csakhogy összevont osztályvizsgálatokkal és 
mindenkit csak a high school és a Coliege elvégzése után 
bocsát be a theologiára. 
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A theologián a tanmenet egészében véve a mienknek 
felel meg, csakhogy aránytalanul gyakorlatibb jellemű. 
A három éves kurzus a következő tárgyakat öleli fel. Ε 
tanmenet a philadelphiai (Mountairy) theologia jövő 1914/15. 
tanévére van megállapítva: 

I. tanfolyam. 
Theol. Encyclopaedia. Heti 2 óra. I. 
A positiv keresztyénség alapjai. Heti 2 óra. II. 
A héber nyelv elemei. Heti 3 óra. I—II. 
Az Újtestamentom nyelve. Heti 1 óra. I. 
Bevezetés az Újtestamentomba. Heti 1 óra. I—II. 
Az Újtest. kánon története. Heti 1 óra. II. 
Pál apostol kisebb levei. Heti 2 óra. I—II. 
A dogmatika elemei. Heti 2 óra. 1—II. 
Keresztyén elvek a modern történetben. Heti 2 óra. I 
Jézus ethikája. Heti 2 óra. I. 
Az apostolok ethikája. Heti 2 óra. I. 
Az Ótest. ethikai világnézete. Heti 2 óra. I—II. 
Az egyház megalapítása. Heti 4 óra. 1. 
Ókori egyháztörténet 680-ig. Heti 4 óra. II. 
Istentiszteleti gyakorlatok. Heti 1 óra. I. 
A homiletika elemei. Heti 1 óra. II. 
Bevezetés a liturgikába. Heti 1 óra. I—II. 

II. tanfolyam. 
Héber exegesis: Kispróféták. Heti 2 óra. I—II. 
Bevezetés a Pentateuchba. Heti 1 óra. I. 
Bevezetés a Prófétákba ós a Hagiografákba. Heti 1 óra II. 
A római levél exegesise. Heti 1 óra. I—II. 
Újszövetségi theologia. Heti 1 óra. I—II. 
A dogmatika általános része. Heti 1 óra. I—II. 
A hitvallásos iratok és a tridenti kánon. Heti 1 óra. I—II. 
Apologetika. Heti 2 óra. I—II. 
A ker. ethika története. Heti 4 óra. I. 
A ker. misszió elmélete és gyakorlata. Heti 2 óra. II. 
A középkori egyház története. Heti 4 óra. I. 
A reformáció története. Heti 4 óra II. 
Katechetika. Heti 1 óra. I—II. 
Pastoralis theologia. Heti 1 óra. II. 
Liturgika. Heti 1 óra. I—II. 
Liturgiái gyakorlatok. Heti 1 óra. II. 
Egyházi zene története. Heti 1 óra. II. 

III. tanfolyam. 
Ótest. exegesis. Heti 3 óra. I—II. 
Újtest. exegesis. Heti 4 óra. I—II. 
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Tételes dogmatika. Heti 1 óra. I—II. 
Egyházpolitika. Heti 1 óra. I—II. 
A lutheri theologia története. Heti 1 óra I—II. 
Apologetika. Heti 1 óra. I—II. 
A Gen. Counc. elvei és azok alkalmazása az egyházra. 

Heti 1 óra. II. 
Az egyház problémája a nevelésben és az életben. 

Heti 1 óra. II. 
A ker. ethika rendszere. Heti 2 óra. I —II. 
A ker. misszió története. Heti 11 óra. II. 
A belmisszió. Heti 8 óra. II. 
A misszió Indiában és Japánban. Heti 10 óra. II. 
Dogmatörténet. Heti 2 óra. I—II. 
Homiletikai gyakorlatok. Heti 2 óra I—II. 
Pastoralis theologia. Heti 1 óra. I—II. 
Liturgika. Heti 1 óra. I. 
Hymnologia. Heti 1 óra. I. 
Egyházi archeologia. Heti 1 óra. II. 
Ε tananyag a theologiai képzés tudományos színvonalát 

és gyakorlati értékét eléggé igazolni látszik. Ezért érthető, hogy 
a philadelphiai tanácskozáson ama feltett kérdésre: „Elis-
meri-e majd a Magyarhoni evang. egyetemes egyház a nálunk 
képzett lelkészeket az alakítandó esperesség magyarországi 
képzettségű lelkészeivel azonosaknak ?" azzal feleltem, hogy 
a Magyarhoni evangélikus egyetemes egyház nem fogja 
kivánni, és nem is kívánhatja, hogy az egész világon az δ 
tanterve szerint tanítsanak, főként akkor, ha az az idegen 
tanterv az egyetemeken és akadémiákon szokásos tananyagnak 
egészébe véve, teljesen megfelel. A G. C. lelkészeinek kép-
zése színvonal tekintetében nem áll a mienk alatt. 

Raffay Sándor. 


