Az evangélikus egyház Amerikában.
(Beszámolás amerikai tanulmányutamról.)

/

II.
Az esperességbe

kebelezhető

egyházak.

A Magyarországból Amerikába vándorolt evangélikusok
a mult század nyolcvanas éveiben kezdtek gyülekezetekbe
tömörülni. Az azóta lefolyt három évtized alatt összesen 72
egyházközségünk van Amerikában. Ezek közül a legtöbb,
számszerint 48 tót egyház 21 lelkésszel az 1902. évben szervezett Slovak Synod néven a Missouri Synod kebelébe tartozik.
Az idetartozó lelkészek névsora jelenleg a következő:
Bella Dániel, Port Chester M. J.
Bradács János, Chicago III.
Chovan András, Strenton J. A.
Häuser Károly, Minneapolis Min.
Hudry János, Hasleton Pa.
Járossi Sándor, Cleveland 0.
Karlovezky Lajos, Bidgeport Coun.
Kolarik József, Tarenton Pa.
Kuharik József, Garfield Ν. Y.
Majoros Gyula, St. Louis 111.
Murcsok János Youngstown 0.
Manka János, Farrel Pa.
Marcis János, Detroit Mich.
Olsavszky András Lakewood 0.
Pankuch György, Binghampton U. Y.
Pelikán János, Pleasant City 0.
Rajcsok Pál, Raritan U. Y.
Szomora János, Chicago 111.
Tuchy István, Wilkesbeare Pa.
Vojtkó János, Akron 0.
Scbnirch Róbert, Chicago 111.
Ε synodusnak külön missziói pénztára van, amelyből
egymást és az alakulóban lévő egyházközségeket, illetőleg
missziókat segélyezik. Theologiai irányzatáról, lelkészképzóséről már fentebb szóltam.
Az 1912. évi statisztika szerint e szláv synodusnak
8270 tagja, 2 tanítója, 2080 tanulója, 380000 dollár vagyis
Theol. Szaklap XII. évf.
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1900000 korona vagyona volt, s 53 helyen tartottak vasárnapi iskolát. Hogy a sok tanuló mellett csak két tanító volt,
azon nincs mit csodálkoznunk, ha tudjuk, hogy Amerikában
mindenütt a lelkészek is tanítanak. A gyenge gyülekezetekben,
ahol a lelkészeknek irodai és szertartási teendői alig vannak,
kell is, hogy a tanítást a lelkészek végezzék. Ε tekintetben
az Amerikába szakadt evang. lelkészek sokszor igazán nagy
és a mi viszonyaink között egészen szokatlan széleskörű
tevékenységet fejtenek ki s családjuk minden arravaló tagjával együtt a gyülekezet gondozásán ós tanításán fáradoznak.
Azon sem szabad megütköznünk, hogy a gyermekek száma
a hivek számához viszonyítva olyan aránytalanul nagy. Az
Amerikába vándorolt hívek nagyobb részben családtalanok,
illetőleg családjukat otthon hagyták. A magános emberek
nem mind csatlakoznak az egyházhoz, hanem legtöbbször
csak a pénzszerzésre törekszenek. Már pedig Amerikában
az egyházak fenntartása sok áldozatot kiván. Igaz, hogy ott
szivesebben meghozzák ezeket az áldozatokat, de nem mindenki akar benne résztvenni. Ez az oka, hogy a 48 gyülekezetre szótosztva a 8300 lélekből kevés esik, de tévedés
volna azt hinni, hogy csak ennyi evangélikus él annak a 48
egyházközségnek a területén. Csakhogy egy jó részük még
nem lépett be az egyházközség kebelébe. A gyermekek nagy
száma azt mutatja, hogy a tótok között már nagyon is sokan
vannak, akik családjaikat kivitették, vagy Amerikában alapítottak családot. Ezek visszavándorlása m á r nagyon is kérdéses.
Ebből levonhatjuk azt a következtetést, hogy a Slovak Synod
egyházai, bár nemzetiségi alapon szervezkedtek, leghamarább
fognak elveszni ősi hazájukra és tót nemzetiségükre nézve,
mert legnagyobb részük örökre Amerikában marad, ott pedig
az elangolosodást megakadályozni nem lehet.
A General Council által alapított vagy segélyezett ós
szemmel tartott tót nyelvű gyülekezetek a következők:
1. Ahol a gyülekezet is, lelkész is csatlakozott: Cserniczky
Gyula, Northampton Pa., Putra Pál, Philadelphia Pa., ahova
tartozik mint társegyház vagy filia: Trenton N. J., Camden
N. J., Pottstown Pa., Perth Amboy N. J., Shuylkill Häven Pa.,
A harmadik ilyen egyház Peckville Pa., melynek lelkészi állása
üresedésben van, a negyedik volna Martins Ferry, melynek
szintén nincs lelkésze.
2. Ahol csak a lelkész csatlakozott: Dianiska Albert,
Mahanoy City Pa. Ide tartozik most Mount Carmel is, mint
társasegyház. Havel László, Freeland Pa. Molnár Pál, Pittsburgh
Pa,, Lichner Sámuel, Chicago 111. Novomeszky Sámuel, Newark
N. J. Ide tartozik móg Guttenberg is. Charleroy lelkészi állása
most üresedésben van, de mint hallom, Molnár Pál foglalta
azt el s így Pittsburgh k a p majd új lelkészt.
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Teljesen független tót nyelvű evang. gyülekezetek és
lelkészek: Boody János, Cleveland 0., Schultz Sámuel,
Chicago 111. Kvacsala Drahotin, Johnstown 0., Micsátek János,
Landsfort Pa., Boor László, Bradock Pa., Engler Sámuel,
New-York City.
Ε 65 tót gyülekezeten kívül van még 2 erdélyi szász
gyülekezet 10 filiával, továbbá 54 szórvány, melyek nagyobbrószót maga dr. Ramer superintendens gondozza.
A tót nyelvű anyagyülekezetek, társegyházak, filiák és
szórványhelyek mai száma tehát összesen 119; német anyagyülekezet 2, hozzátartozó filiák száma tíz. A nem magyar
ajkú amerikai evang. gyülekezetek és szórványok száma tehát
együttesen 131.
A nem magyar nyelvű gyülekezetekről a tisztán magyar
nyelvűekhez átmenetet képez South-Bethlehem Pa. egyháza,
melynek minden egyes tagja tud ugyan magyarul, de mégis
azt kívánják, hogy lelkészük a vend nyelvet is értse s nekik
vendül is tartson istentiszteletet.
A tiszta magyar nyelvű gyülekezetek ma a következők:
Cleveland 0. lelkésze Rúzsa István.
Detroit Mich, lelkésze Vályi Gusztáv (mikor kint jártam,
még Becker Jakab volt).
New-Brunswick Ν. Y. Kovács Mihály (június végóig
dr. Stiegler Ε. S.)
Elgin H. lelkészi állása nincsen betöltve.
Buffalo U. Y. most szervezkedik, lelkésze Korntheur
József.
Miként említettem Martins Ferry Pa. lelkészi állása nincsen betöltve.
South Bethlehem Pa. Dr. Stiegler Ε. S. (f. é. júniusig
még Lambert Vilmos).
Allegheny-Palmerton Pa. egyházába Albrecht Géza volt
nagyszombati lelkészt alkalmazta a missziói hatóság.
Ez anyagyülekezetekhez számtalan filiális és szórvány
tartózhatnék és tartozik is, amelyeknek nagy részét a lelkészek
erejükhöz és idejükhöz mérten ma is gondozzák.
Meg kell azonban jegyeznem, hogy én mindössze csak
az Egyesült-Államok szervezett gyülekezeteit vagy szervezetlen nagyobb telepeit kerestem fel, de ezeken kívül úgy a
déli és nyugati országokban, mint Canadában is még sok
helyen van s még több helyen lehetne gyülekezet.
Azokról a gyülekezetekről, amelyekre egy a magyarhoni
evang. egyetemes egyházzal kapcsolatba hozható esperesség
szervezésénél számítanunk lehet, alább egy táblázatos kimutatásban számolok be. Mielőtt azonban ezt tenném, ki kell
jelentenem, hogy a tőt nyelvű egyházak és lelkészek közül
kötelező nyilatkozatot a belépésre senki sem tett. Csak a
17*
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hajlandóságukat tudatták egyesek. Nem szabad tehát a dolgot
úgy tekinteni, mintha én befejezett ügyet terjesztenék itt elő.
Az ón feladatom csak az volt, hogy az amerikai gyülekezetek
helyzetét, viszonyait, állapotát a helyszínén tanulmányozzam,
lehetőleg megismerjem s egy amerikai evang. egyházmegye
létesítésének kérdésében véleményes jelentést tegyek. Korai
volt tehát a Slovensky Hlasnik és a Svedok gyűlöletes hangú
és testvérietlen cikkezés, amellyel nemcsak engem támadtak
meg, hanem a hazafias érzésű amerikai tót lelkészek ós egyházak ellen is minősíthetetlenül kitörtek és a békés gyülekezetek nyugalmát feldúlták. Az esetleg szervezendő amerikai
esperességbe a következő egyházakat lehetne talán egyelőre
megnyerni, bár meg vagyok győződve, hogy ahoz később
több egyház is csatlakoznék.
Meg kell jegyeznem, hogy az itt felsorolt gyülekezetekre
vonatkozó mindennemű adatot a helyszínén a lelkészektől
szereztem. Szerintük a lélekszám az egyes gyülekezetekben
annyi lehetne, amennyit az első rovat mutat. Ramer superintendens hozzám intézett levele szerint azonban a lélekszám
magasra van becsülve. Legalább itt-ott mindenesetre. Ramer,
aki valamennyi gyülekezet szervezésében részt vett s valamennyinek a bölcsőjót ringatta, kétségtelenül tudja, miért
állítja e számokat túlzottaknak. Ο jobban ismeri az amerikai
magyarság ama szokását, amelynek gyakorlására legtöbbször
a nyomorúság kényszeríti, hogy egy-egy évben sokszor öthat izben változtatja lakóhelyét a szerint, amint a viszonyok
reá nézve kielégítők vagy kedvezőtlenek. Ezért is a magyarság számát sehol sem lehet bizonyosra megállapítani, nem
is lehetséges túlságosra felbecsülni. Meg kell azonban jegyeznem azt is, hogy a felbecsülés nem mindenütt szorul kiigazításra. így nevezetesen a detroiti, az elgini, a mahanoy
cityi, a mount-carmeli, a newarki ós guttenbergi adatok
bizonyosan megállhatnak, mert ott a megszámlálás nem rég
törtónt. A buffalói számadatokat a később közlendő jegyzőkönyv szerint a legutóbb megejtett népszámlálás nem igazolta. A clevelandi két egyház csak az adófizető egyháztagok számát ismeri pontosan, de a lehető szám csak hozzávetőleges. Hasonlót mondhatunk Martins Ferrytől, NewBrunswickról és South-Betlehemről is.
Mindezek előrebocsátása után most már közlöm a kimutatást úgy, amint nekem annak adatait a helyszínén bemondották :
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A felsoroltakon kívül még bizonyosan számíthatunk a
most alapított allegheny-palmertoni egyházra, továbbá a
két chicagói tót egyházra s a függetlenek és a G. C. kötelékében lévők közül is 2 - 3 - r a . Ha azonban az esperesség megalakul, tüstént megindulhat néhány új magyar gyülekezet
szervezése. Nevezetesen nagy szükség volna a tömörítésre
Pittsburgban, ahova Bradock, Homestead, Monessen, Post
Bax, Donora, Zelionople, Mc. Kessport, Mc. Kessrack természetszerűen csatlakoznék. Ugyanígy kellene gyülekezetet
alapítani New-Yorkban, amelyhez Bridgeport ós Newarck
magyarjai csatlakoznának.
Azóta, hogy Amerikában jártam, amint már említettem,
Allentown-Palmerton magyarnyelvű gyülekezete alakult meg,
amelynek lelkésze Albrecht Géza, tanítója Faska Pál. Ramer
superintendens arról értesít, hogy a G. C. egyelőre nem is
szándékozik több gyülekezetet alapítani. Mégis megemlíthetem, hogy nem ez volt az egyetlen hely, ahol az önálló
egyház szervezésének kedvező feltételeit megtalálhatjuk.
Csak azt kell kiemelnem, hogy sokkalta nagyobb szükség
volna missziói körök, mint önálló egyházközségek alapítására. Ha tehát vannak, akik erre a munkára éreznek magukban hivatást, azoknak útját már most szives készseggel
egyengetni fogom
A munkamezőre vonatkozólag a következőket közölhetem :
Philadelphiában külön magyar-német gyülekezet alapítható.
Port Clintonban, melynek temploma is van, Lorainnal
együtt magyar-tót egyház alakulhat.
Akronnak és Barbertonnak vannak templomaik, s így
e két város magyar-tót egyház szervezésére igen alkalmas.
Elgint ügyes ember kezében szép erőre segíthetné
Chicago, Aurora, South Bend, Joliét becsatolása.
Mount Carmel külön tót-magyar gyülekezetté alakítható.
West Virginiában és Canadában külön külön missziói
lelkészeket kellene alkalmazni.
Mindezeket azonban csakis egy öntudatos terv szerint
dolgozó esperesség képes az amerikai egyetemes egyház
készségesen felajánlott segítségével megteremteni.
Ami általában a leendő esperesség, de különösen az
összes magyarhoni eredetű amerikai evangólikusság lélekszámát illeti, ki kell jelentenem, hogy pontos adatokat közölni
nem tudok. Nem is lehetséges. Amerikában az egész lakósság,
de különösen a bevándorolt nép állandó mozgásban van. Egy
város vagy állam mai kimutatása a holnapival már nem
egyezik meg. Hozzávetőlegesen mégis a következő számadat o k a t közölhetem.
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Tekintettel arra, hogy a Slav Synodusban az 1912. évi
»statisztika szerint 8270 megkeresztelt és 4915 megkonfirmált
ejryháztag volt, számítva azt, hogy az 5000 megkonfirmált
közteherviselő ember az összes lélekszámnak 30°/ 0 -jára tehető,
azt mondhatjuk, hogy a Slav Synodus gyülekezeteinek
területén legalább 15000 evangélikus él.
Az esperességbe csatlakozni hajlandó egyházközségek
területén lakókat a lelkészek a filiálisokkal együtt körülbelül
10 ezernek mondják.
A nem csatlakozó, de a Slav Synodusba sem tartozó
gyülekezetek területén mintegy 4—5000 lélek ól. A szórványokban szerteszét élő evangélikusok számát legalább
3—4000-re tehetjük.
Ε szerint az Egyesölt Államokban hozzávetőlegesen
35000-re becsülhetjük, amelynek 30%-ja rendes gyülekezeti
életet él.
Az esperesség

szüksége.

Bárhol kerestem is fel a mi hazánkfiait Amerikában,
mindenütt nagyon kellemetlenül érintett, hogy az utcákon
csakis felnőttektől hallottam hazai szót, a gyermekek egymással mindenütt angolul beszéltek. Csak az apró, még nem
iskolaköteles gyermekekhez szóltak a nagyobbak is a hazai
nyelven. Meglátogattam a családokat és azt tapasztaltam,
hogy a családok valamennyi tagját az iskolás gyermekek
angolosítják el. Volt esetem, hogy egy 10 éves gyermek, aki
pedig még itthon született, egyetlen szót sem volt hajlandó
magyarul beszólni. S bár a szülők szégyenkeztek egy kissé
a gyermek dacossága miatt, de tüstént mentséget is találtak
számára abban, hogy már ezután, ha kint maradnak, a magyar
nyelvre úgy sem igen lesz szükségük s ők is e gyermektől
tanulják meg a nélkülözhetetlen angol szót. Arra a kérdésemre, mi lesz akkor, ha ismét visszatérnek majd az elhagyott hazába? — az én magyarom, aki pedig vérbeli vasmegyei magyar volt, a felesége helyeslése közben azt felelte,
hogy ők ugyan még haza-haza vágynak, de ezt a tervet csak
akkor szokták emlegetni, ha a gyermekeket valamiért meg
akarják büntetni vagy ijeszteni. Mert ők nagyon szívesen
hazamennónek, ha annyi vagyonra tesznek szert, hogy a
keresetre való alkalom hiánya dacára otthon is megélhetnek,
de gyermekeik úgy megszokták már Amerikát, hogy a hazamenetelről hallani sem akarnak, A 10 éves leánykát egyszer
hazaküldték már, hogy otthon járjon iskolába, de csakhamar
visszasírta magát Amerikába.
Amerikaszerte bárhol tudakoltam a kivándoroltak hangulatát, mindenütt és mindenkinél ugyanezt a felfogást tapasz-
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taltam. Az első generáció, amely kivándorolt, ha csak valami
igen komoly vagy kényes oka nincs a kintmaradására, mindig
hazavágyik és haza is készül, de a második generáció a nem
ismert Magyarországnál jobban szereti az ismert és r á j u k
nézve nagyon is szabad új hazát, a harmadik pedig az anyanyelvét is teljesen elfelejti.
Ε jelenség megfigyelésére különösen nagy gondot fordítottam s megérlelődött bennem az a meggyőződés, hogy a
tőlünk bármely okból kivándorolt honfitársaknak a haza
iránti hűségben, a hazai nyelv és szokások megőrzésében,
valamint a hazahúzó vágyakozásban való megtartása komoly
hazafias kötelesség. Amerika munkához szoktatja és sok
életrevaló tapasztalattal gazdagítja azokat, akik nem züllött
lélekkel mentek ki és élnek a földjén. A gonosz érzésű ember
ott is az marad, de abban a hazaszeretet szent vágya sem
ól. A jobb érzésű emberek megtartása pedig nemzeti erőgyarapodásunk egyik gazdag forrása lehet. A vagyonban
meggyarapodott, a tapasztalatokban megerősödött, a hazaszeretetben megszilárdúlt kivándorlóknak a hazához való
fűzése szent és nemes feladat es kötelesség egyaránt. Annál
inkább is, mert Amerikában az ember nagyon ki van téve
az eltévelyedésnek. A szabad eszmék az azokhoz nem szokott
emberek lelkét igen könnyen káros irányba terelik és megmételyezik. A hazafias, egyházias és erkölcsös érzület és a
józan gondolkozás csak akkor maradhat meg a kivándoroltakban, ha őket lehetőleg velük egy hazából való megbízható
vezetés alá helyezzük.
A Magyarországból Amerikába vándorolt nép az idegenben sokkal jobban keresi, igényli és szereti a hazai szellemű
vezetést, mint itthon. Ez az oka, hogy szívesen tömörülnek
egyesületekbe ós egyházközségekbe s minden egyesítő törekvést készséggel felkarolnak. Ma is megkéstünk már az odakint szervezett egyházközségek gondozásának és irányításának
köteles munkájával. Egyházaink legnagyobb része téves alapon
és téves irányban csoportosúlt. A Missouristák reánk nézve
többé már sem hazafias, sem egyházi szempontból nem
kívánatos elemek. Mert, ha hazajönnek is, a nemzeti szellemre
nézve elvesztek, az egyházban pedig szektáskodó velleitásokkal léphetnek fel. De még mindig tűrhetőbbek, mint azok,
akik egyházi körön kívül maradva, az atheizmus, anarchizmus, hazátlan szocializmus szélsőségeibe rögződtek bele.
Az esperességbe való tömörítés első sorban azt eredményezi, hogy evang. híveink józan, hazafias, valláserkölcsileg nem túlzásokban mozgó, hanem a hazai viszonyokból
fejlett s ezeknek megfelelő szellemben megmaradnak. Erre
pedig égető szükség van mindaddig, amíg az első nemzedék
lelkében a hazavágyó törekvés tüze ki nem hamvadt. Az első
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nemzedék lélekben még a miénk, annak helyes szellemben
való megtartása elengedhetetlen kötelesség.
Láthatjuk, hogy az amerikai egyházak mind nagy áldozatkészséggel segítik a bevándorolt hitsorsokat az egyházközségek alapításában. Ennek az áldozatkészségnek azonban
nemcsak valláserkölcsi, hanem hazafias, sőt üzleti szempontjai
is vannak. A valláserkölcsi szempont nagyon érthető, ha
tekintetbe vesszük, hogy a messze idegenbe is a hittérítők
egész seregét küldözgetik ki. Annál természetesebb, hogy a
közéjük települő idegeneket is helyes irányba terelni kötelességüknek tekintik. A hazafias szempont is nagyon érthető,
ha mérlegbe vetik ezt a körülményt, hogy Amerikának állandóan szüksége van a munkaerőre, szüksége van a honpolgárok minél több milliójára, még pedig olyan honpolgárokra,
akiket minél szilárdabb erkölcsi alapon a maguk képére és
hasonlatosságára be tudnak olvasztani. Ez az oka, hogy minden amerikai egyház megnyitotta theologiai intézeteit a
bevándorolt ifjúság előtt, hogy azokban képződő lelkészeket
adhasson az új gyülekezeteknek. Igen jól tudja azt az amerikai
egyház, hogy az amerikai theologiákon képzett lelkészeket a
régi hazában vagy egyáltalában nem, vagy bizalmatlanul és
kedvetlenül fogadják, azok hazamenetele és otthoni érvényesülése elé nehéz akadályok gördülnek, amelyek őket kintmaradásra kényszerítik. Ezzel a lelkészeket akaratuk ellenére
is az amerikai érdekek szolgáivá és buzgó harcosaivá teszik.
Mert alig lehetséges olyan önzetlen hazafit képzelni, aki ha
maga haza nem mehet, hazatérésre bíztassa gyülekezetének
tagjait, akik után él. Sőt a lelkész példája, főképp ha azt
tisztelik és szeretik, igen sok hazavágyó embert tart vissza
a hazameneteltől.
S erre számítanak is az amerikaiak. Ezért mikor az
amerikai egyházak a bevándorlók számára gyülekezeteket
alapítanak s lelkészeket tartanak, akkor a hazafias érdekek
szolgálatán kívül a hívek szerzését célzó és jórészt anyagi
érdekeket is tartanak szem előtt, mert az bizonyos, hogy a
néhány évtized múlva teljesen elangolosodó új alapítású
egyházközségek mindenestől az ő erkölcsi és anyagi tőkéjüket
fogják gyarapítani.
Nekünk mindezekkel szemben hasonló tudatossággal
és tervszerűséggel keli a küzdelmet felvennünk. Nemcsak az
első, hanem a második generáció érdekében is.
Tapasztalati tény, hogy az idegenben az egymást megértő lelkek jobban ós könnyebben összesimulnak, mint otthon.
A kivándorolt ember sokkal nagyobb bizodalommal fordul a
papjához, mint ahogyan azt itthon tenni szokta. Ha már
most mi adunk lelkészeket a kivándoroltak gyülekezeteibe,
s ha azokat a lelkészeket továbbra is a magunkéinak tekintjük,
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szívesen hazavárjuk és hazasegítjük; ha lelkészek és hívek
egyaránt abban a meggyőződésben élnek odakint, hogy őket
csak a térbeli távolság választja el a régi hazától és a régi
egyháztól: bizonyos dolog, hogy a hazatartozás belső szálait
hatalmasan megerősítettük. Sokszor hallottam, hogy a szülők
a gyermekek miatt nem bírnak többé hazajönni. És pedig
azért nem, mert a gyermekek angol iskolákban nevelkedve
a hazai írást, olvasást és a hazai föld és hagyományok
szeretetét elfelejtik, illetőleg megérteni nem tudják. Ez a
körülmény amerikaszerte gátló akadály ugyan, de különösen
az az olyan helyen, ahol a gyermeksereg merőben csak az
amerikai iskolák és társadalom prédája. Az amerikai viszonyok
nem csak a felnőttekkel, hanem az ifjúsággal való behatóbb
foglalkozásra is minden lelkészt rákényszerítenek. Amerikában a lelkész nemcsak prédikátor, vagy pláne irodavezető,
hanem elsősorban lelkipásztor és tanító, aki híveivel együtt
él, küzd, reménykedik, aggódik és örül. A gyermekeket az
angol iskoláktól szabadon hagyott szombaton és vasárnap
vagy esetleg a szünetek idején csakis ő gyűjtheti össze. Az
esti órákat pedig a felnőttek tanítására használja fel. Napközben meg a papné vagy a paplány gyűjti össze az óvódába valókat vagy a nagyobb lányokat, hogy őket az otthoni
nyelv és szokások szeretetében megtartsa. Végtelenül fontos
dolog tehát, hogy az idegenbe szakadt hittestvérek vezetői
hazai képzettségű, s a hazai kötelékekben megmaradó emberek
legyenek. Mert a gyülekezeti gondozáson kívül volna még
egy mód, hogy magunknak a kivándoroltakat az idegenben
is lehetőleg megtartsuk és ez az, ha elegendő óvónőt,
tanítónőt és tanítót küldhetnénk ki közéjük. Minthogy azonban
Amerikában alig van egyházközség, amely több vezető
személy eltartását megbírná s minthogy e téren nagyobb
mértékű államsegélyre is aligha számíthatnánk, ennélfogva
az a legtermészetesebb, ha az amerikai hitsorsosok egyházainak vezetésére hazai képzésű lelkészeket küldünk ki, akik
azoknak papjai, tanítói, nevelői, útmutatói és a haza és egyház szeretetében természetes vezetői lehetnek Ok képesek
az ifjúságban is azt az érzést megtartani, velük azokat az
ismereteket közölni, amelyek szükségesek arra, hogy a szülők
hazavándorlása esetén a hazai viszonyokat nagyon idegeneknek, esetleg ellenszenveseknek ne találják.
Nekünk tehát úgy a mai, mint a jövendő nemzedék
érdekében elodázhatatlan kötelességünk, hogy az amerikai
egyházakba hazai képzésű lelkészeket küldjünk, azokat a
magunk lelkészi státusában megtartsuk, őket a magunkéinak
tekintsük s nekik a hazajövetelt lehetővé tegyük és őket az
egyetemes nyugdíjintézet jogosúlt tagjainak tekintsük. Ezt
a kötelességet pedig csak akkor teljesíthetjük, ha Ameriká-
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ban mindazokat az egyházközségeket, amelyek a magyarhoni
evang. egyetemes egyházzal az összeköttetést továbbra is
fenntartani kívánják, esperessógbe tömörítjük.
Az esperesség megalakítását az egyházközségek szervezésének és helyes vezetésének a kötelezettsége is szükségessé
teszi. A kivándorlás ma még folytonosan növekedő arányú.
Következőleg folytonosan új egyházközségek alakulására
lehetünk elkészülve. Ez alakulást azonban tervszerűleg
irányítani és vezetni csakis akkor leszünk képesek, ha ezt
az ügyet szervezett esperesség veszi kezébe.
Hogy milyen nagy bajoknak a forrása ma is a szervezetlenség, arról a meglévő egyházközségek története eléggé
tanúskodik. Hoefer elgini lelkész a chicagói synodus elnöke
pl. az elgini evang. magyar gyülekezet történetét a következőkép beszélte el.
Már 1907—8-ban feltűnt Hoefernek, hogy templomába
egészen idegen alakok is járnak, akik idegen nyelvű énekeskönyveket és bibliákat hordanak magukkal. Akadt köztük,
aki angolul is beszólt s így tudta meg, hogy ez idegen alakok
magyar evangélikusok. Összegyűjtötte őket s formális népszámlálást tartott közöttük. Összesen 59 olyan evangélikus
és 29 olyan református magyar embert talált, akikre egy
egyházközség alapításánál számítani lehetett. Minthogy pedig
az evangélikusok voltak többségben, evangélikus magyar egyházközség alapítására buzdította őket. Felajánlotta számukra
a s a j á t templomát, kántorát és a G. C. Missions Boardjánál
800 dollár évi segélyt szerzett számukra, ha evang. lelkészt
hívnak meg a gyülekezet élére. Megszerezte nekik a chartert
is, melynek alapján 1909-ben az elgini evang. magyar egyház
törvényesen megalakult. Eleinte Rúzsa István clevelandi
lelkész gondozta a gyülekezetet, majd Becker Jakab, Bódy
János ós Schleifer Bertalan váltották fel egymást gyors
egymásutánban, a lelkészi hivatalban. Mikor Schleifer volt a
pap, Rúzsa István, hogy a híveknek az egyházi tömörülésre
külön gócpontot szerezzen, s hogy az angol templom alkalmatlan időben való átengedése miatt nem egyszer türelmetlenkedő híveket nagyobb buzgóságra, összetartásra ós áldozatkészségre buzdítsa, a methodisták régi templomát és lelkészlakását 2000 dollárért kialkudta, megvette s erre a maga
pénzéből 200 dollárt kölcsönadva, 300 dollárt a hívek között
összegyűjtve, összesen 500 dollárt le is fizetett. Schleifer
azonban jobb gyülekezetet szemelve ki, két héten belül hirtelen elhagyta a gyülekezetet. A lelkész nélkül maradt egyházban senki sem szorgalmazta kellőkép a templomvétel
törlesztési összegének összegyűjtését s így a methodista
gyülekezet az eladott templom visszavételével fenyegetőzött.
Mikor ezt a chicagói egyik református lelkész, Vécsey Gábor
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meghallotta, elsőbb is a methodistákkal egyezett meg, hogy a
templomot az evangélikusoktól visszaveszik, az általuk lefizetett 500 dollárt megtartják s azt fizetési részletül betudva, a
templomot 1500 dollárért a reformátusoknak adják át. Hogy
pedig az evangélikusok se mondhassák magukat egészen
veszteseknek, kiment Elginbe, a magyar protestánsokkal
gyűlést tartott s magát az δ papjuknak nyilvánítva kimondotta
az elgini református egyház megalakulását. Az evangélikus
hívek nagyobb része méltatlanul fordult el ez eljárástól,
de pár ember beletörődött a helyzetbe s a reformátusokhoz
csatlakozott. Vécsey mindezt Hoefer megkérdezése és tudta
nélkül cselekedte. Hoefer még elmondotta, hogy a methodistáknál személyesen járt közbe, hogy az evangélikusok
lefizetett 500 koronájából legalább a személyi kölcsönként
szereplő 200 dollárt adják vissza. A 300 dollárt Vécsey a
közös templom használata fejében az evang. „testvérek"
hozzájárulásának kivánja tekinteni. A templomukat vesztett
evangélikus magyarokon Hoefer sem tudott már másként
segíteni, mint hogy a maga templomát és kántora szolgálatait
az elgini evang. híveknek ismét felajánlotta. Amint legutóbb
értesültem, az elgini evang. egyházat, addig is, míg oda lelkész
akad, a detróiti evang. lelkész látja el.
Mindez éppen úgy nem történt volna meg, ha az egyházak és a lelkészeik szervezett esperességben élnek, mint
ahogyan nem kockáztatta volna egy másik nagy gyülekezetünk létét ugyancsak a rendezetlenség. A south-betlehemi
evang. gyülekezetről beszélek, amely ma az Unió legerősebb
evang. gyülekezeteinek egyike. Kimenetelem előtt értesültem
már arról, hogy e gyülekezetre a református testvérek nem
csak jogot formálnak, hanem azt is szeretnék, ha én ott az
evang. egyház különállásának megszüntetésére tennék lépéseket. Ezt az ügyet is meg kell ismertetnem, mert ezzel
szolgáltathatom a legnyomósabb érveket az esperesség szervezésének szükségességére.
Dr. Csernericz Gyula south-betlehemi gyógyszerész
beszélte el nekem, hogy 1906-ban δ igyekezett az ottani
protestáns magyarságot gyülekezette tömöríteni. Kérésére a
szomszédból Kuthy Zoltán és Bereczky Sándor ref. lelkészek
mentek segítségere. Mikor a tömörítés sikerült, Erdélyit
választották meg lelkészül, akit gyülekezetével együtt a
Presbyterian Church vett a szárnyai alá. Mikor azonban a
hazai ref. konvent az amerikai esperességeket szervezte,
Erdélyi is a magyar esperességhez csatlakozott, miáltal nem
csak Dr. Csernericz, hanem a gyülekezet nagyobb részének
a nézetével és törekvéseivel is ellentétbe került. Akik a
Presb. Church kötelékébon akartak megmaradni, a maguk
részére Puky István theologust választották lelkészül. Így
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lett két ref. egyház South-Betlehemben. Puky azonban csak
egy évig maradt a gyülekezetben. Helyébe Radácsy Sándort
választották meg, aki azonban az állás elfoglalása előtt hirtelen más gyülekezet meghívását fogadta el. Ugyanakkor
Erdélyi is más egyházba ment át és a kettős gyülekezet
lelkész nélkül maradt. Ekkor ment oda 1908-ban Nagy Emil,
aki máig is ott működik.
A kettős papság azonban megmaradt. 1909-ben egy
Fájtó nevű kath. papból ref. pappá lett másodlelkész észrevette, hogy South-Betlehemben a ref. gyülekezethez csatlakozott
evangélikusokon kívül még igen sok magyarul és vendül
beszélő evangélikus lakik. Még u. e. évben nem kevesebb,
mint 580 vend-magyar evangélikust gyűjtött össze és kezdett gondozni. A presbyteriánusok, bárha nem is reformátusokról volt ezúttal szó, szívesen támogatták munkáját. Nem
így a magyar reformátusok. Kúthy Zoltán esperes tiltakozott az ellen, hogy „idegen felekezetet vegyenek fel a kálvinista egyházba" s Fájtót elüldözte South-Betlehemből.
Ekkor és ezért történt, hogy Ramer superintendens a G. C.
nevében Lambert Vilmost küldte South-Betlehembe az elhagyott hívek gondozására. Lambert sem magyarul, sem vendül nem tudott. Felváltva, hol németül, hol angolul pródikálgatott, de kötelezte magát, hogy vendül is, magyarul is
megtanul. Mióta azonban a betlehemi híveket gondozza,
1910 óta magyarul semmit, vendül is csak keveset tanult
meg. Emiatt a tiszta magyar evangélikusok egy része a
református egyházhoz csatlakozott, a vend része pedig az
egyházi járulókok fizetését tagadta meg, vagy egyszerűen
kilépett az egyházból. Ezért is Balek József gondnok 1913.
karácsonyán erélyes lépésre határozta el magát. Lambertnek
a közgyűlés által felmondatott s Ramer superintendensnek
megírta, hogy ha nem kapnak magyarul és vendül tudó lelkészt, a gyülekezetet feloszlatják.
Balek József nekem is megírta ezeket és ón kimentem
Betlehembe, ahol közgyűlést tartottam a templomban. Kívülem jelen voltak ott még : Lambert, Dianiska, Rúzsa, Stiegler
lelkészek is, értesítettem a gyűlésről Haas és Ramer superintendenseket is. Haast személyesen fel is kerestem. A
tanácskozás eredménye az volt, hogy Gyurátz püspök urat
még onnét felkértem egy vendül is tudó magyar pap küldésére, de megegyeztünk, hogy ha ilyent nem kapnak, a
betlehemiek Dr. Stieglert hívják meg lelkészül New-Brunswickból.
A south-betlehemi evang. gyülekezet felkarolását különösen azért tartottam mellőzhetetlennek, mert amely gyülekezet tagjai eddig óvenkint 10—12 ezer koronát tudtak
tőkésíteni s amelynek a tagjai kivétel nélkül mind haza
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vágynak és haza is mennek: azokat hazai vezetés alatt megtartani, a szektákba való beolvadás veszélyétől megmenteni
és egyházhűségükben és hazaszeretetükben megerősíteni
elsőrendű kötelességünk.
Ma már Stiegler a lelkész Betlehemben s meg vagyok
róla győződve, hogy ez a szép tehetségű ifjú ember az álláshoz méltóan fogja fel és tölti ott be nemes hivatását
Hogy az esperesség alakításának föltétlen szükségét
igazoljam, még egy gyülekezetről kell megemlékeznem. Ez a
buffalói gyülekezet, melynek történetét s viszonyait vázlatosan a következőkben adom.
Buffaloban 1906-ban Tóth Sándor jelenleg clevelandi ref.
lelkész szervezte a gyülekezetet. Ε gyülekezet eredetileg a
két Tonnawandat, Depewet és Lackewannat is magában foglalta. Ez utóbbi azonban az egyházi gondozás nehézségei
miatt csakhamar elszakadt s a Presb. Church anyagi támogatásával önállósult. A szervezésnél nagy hibát követtek el,
mikor Tonnawandán építették fel a templomot s East-Buffaloban szereztek paplakot. A kettő egymástól jó órányira
fekszik, de ugyanazon városhoz tartozik, mert a környéket mind
Buffalóhoz csatolták. A tonnawandaiak most már nem akarnak
a buffalói közös egyház terheihez hozzájárulni, mert nekik a
maguk templomát kell kifizetniök, a buffalóiak meg sokkal
kevesebben vannak, mint hogy az egyházat maguk fenntarthatnák. A buffalói egyház a magyar esperességhez csatlakozott s a konventtől paplak szerzésére 500 dollár ingyensegélyt és 3000 dollár olcsó kölcsönt kapott. Melegh Gyula
lelkész mult évi jelentése szerint azonban „a gyülekezet saját
erejéből a folyó kiadások fedezésére sem képes." Ezért erőt
nyerendő, az evang. híveket kezdték a maguk számára összeszedni annál inkább is, mert Ramer superintendens 1912-ben az
evang. híveket bejárva, arról győződött meg hogy Buffalóban
evang. egyházat kell alapítani. Magyarországból Korntheuer
Józsefet lelkészül kiszemelve, ki is vitette s az 1913/14 tanévet vele az angol nyelv elsajátítása végett a philadelphiai
theologián el is végeztette. A buffalói evangélikusoknak
már Tóth Sándor is igérte a testvéries kiszolgálást, de
velük a szó jogi értelmében is valóban közös egyházközséget
alapítani vonakodott. Melegh Gyula nagyobb őszinteséggel
karolta fel az evangélikusokat, s minthogy azok legnagyobb
része Buffaló Black Rock nevű városrészében lakik, azt is
megígérte, hogy a gyülekezet középpontját oda teszi át. Ε
tervéről a hazai konventet is értesítette, 1913. junius 8-án
pedig az evangélikusokkal a következő „Egyezményt" kötötte:
„Kivonat a buffalói és vidéki magyar ev. ref. egyház
egyházközségi közgyűlésének 1913 junius 8-án tartott gyűlése
jegyzőkönyvéből.
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2. Lelkész jelenti, hogy egyházunk tagjai közé számos
Black Rockon lakó testvérünk iratkozott be s iratkoztak be
evangélikusok is, akikre tekintettel a következő határozati
javaslatot terjeszti elő:
Egyezmény, mely köttetett a buffalói és vidéki magyar
ref. egyház református és ágostai hitv. tagjai között.
Miután a buffalói ós vidéki magyar ref. egyház tagjai
közé az ugyanott lakó magyar ev. vallású atyafiak közül
számosan beiratkoztak, az egyházközségnek 1913. jun. 8-án
tartott közgyűlésén a két testvérfelekezet tagjai között a
következő megállapodások jöttek létre:
1. A két testvér felekezet tagjai között kölcsönös egyenlőség és viszonosság állapíttatik meg. Ehhez képest az ev.
felekezet tagjai ugyanazon jogokban részesülnek, mint amely
jogokban a magyarországi ref. egyház törvényei, illetőleg a
ref. konvent határozatai ós szabályrendeletei a ref. vallású
egyháztagokat részesítik.
2. A magyar ref. konvent útján fölkéretik a hazai egyetemes ev. egyház, hogy abban az egyházi adókedvezményben,
amelyeta ref. egyház egyetemes konventje által 1908 ápr. 24-én
87. sz. alatt az amerikai E. Á.-ban levő magyar ref. hivek és
egyházak gondozása tárgyában kiadott szabályrendelet 25. §-a
a ref. vallású egyháztagok részére biztosít, az ev. vallású
egyháztagokat is részesítse.
3. Az egyház kormányzatára vonatkozólag a ref. egyház
törvényei az irányadók, mindazáltal a következő változtatásokkal :
a) az egyház gondnoka évenként fölváltva a ref. és ev.
egyháztagok közül választandó; b) az egyház presbytereinek
száma a mai 8-ról 12-re emeltetik, és pedig ugy, hogy a
most választandó négy ú j presb. ev. vallású legyen. Későbbi
választásoknál mindenkor az egyháztagok közötti arány az
irányadó, de két ev. vagy két ref. presbyternél kevesebb sohasem lehet; c) A Black Rockon lakó egyháztagok egyháztagsági díjainak ós egyéb adományainak kezelésére egy másodpénztárnok választatik, aki pénztári naplójának havi eredményeit beszolgáltatja a főpénztárnok kezeihez. A másodpónztárnok fölváltva a ref. és ev. egyháztagok közül évente
választandó; d) A black rocki egyháztagok egyháztagsági
díjainak bekollektálása végett évente két egyházfi választatik,
akiknek egyike mindenkor ref. a másik pedig ev. Működési
körüket az egyháztanács állapítja meg; e) Egyházmegyei
gyűléseken vagy más alkalmakon az egyházat fölváltva ref.
és ev. vallású egyháztagok képviselik.
4. A Black Rockon tartandó istentiszteletek sorrendje a
következő: Gyülekezeti ének, fölálló ének, nagy ének, ima,
egyházi beszéd, ima, záró ének. Az énekek fölváltva a ref.
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és ev. énekek közül választandók, lehetőleg úgy, hogy azok a t mindkét felekezet tagjai ismerjék.
5. Az Uri szent vacsora az ev. vallású egyháztagok
részére ugy az east buffalói, mint a black rocki istentiszteletek alkalmával, ostyával is kiszolgáltatandó.
6 Mindaddig, míg az egyház közössége fennáll, úgy a
már meglevő, mint az ezután szerzendő ingó és ingatlan birtokok közös tulajdont képeznek. Ehhez képest azoknak eladása vagy vétele,, kölcsönnel való megterhelése avagy ú j
építkezés stb. felett a közös egyház presbyteriuma és közgyűlése a törvényes határok között jogerősen dönt.
7. A teljes jogegyenlőség okáért a ref. Konvent útján
fölkérendő a hazai egyetemes ev. egyház, hogy egyházunk
föntartásához annyi, vagy legalább is félannyi segélylyel járuljon, mint amennyivel ahhoz a ref. egyetemes konvent járul.
8. Amennyiben valamikor a két testvérfelekezet tagjai
külön válnának és külön egyházat alkotnának, az ez idő
szerint meglévő ingó és ingatlan birtokok érintetlenül szállnak vissza a ref. egyház kizárólagos birtokába. Az ú j szerzemények azonban, akár ingó, akár ingatlan birtokok legyenek is azok, olyan arányban osztandók fel, amilyen arányban
azok megszerzéséhez, az ev. testvérek s a hazai egyetemes
ev. egyház is hozzájárultak. Az egyház fenntartására szolgáló egyháztagsági díjak, továbbá a kisebb szórványos adományok, tekintettel arra, hogy azok ellenértékét a rendes
istentisztelet és más lelkészi szolgálatok képezik, a birtokjogot érintetlenül hagyják.
9. Az itt felsorolt 8 pont alapján egyházközségi közgyűlésünk kimondja az egyház közösségét, és hogy e közösség
külsőleg, már a névben is kifejezésre jusson, az egyház
eddigi nevét buffalo és vidéki magyar evangélikus-református
egyházra változtatja meg.
10. Jelen egyezmény az amerikai nyugati magyar ref.
egyházmegye esperesi hivatala útján, jóváhagyás és megerősítés
végett fölterjesztetik a magyarországi ref. konvent elnökségéhez".
Igennel szavazó evangélikusok : Pieck György, Györké
János, Simon Mihály, Tóth Lajos, Varga Sándor, Mráz Sámuel,
Földesi József.
Ezt a megegyezést csakugyan fel is terjesztették a ref.
konventhez, ahonnét azonban, tudtommal, máig sem keresték
meg az egyetemes evang egyházat, hogy a közösséghez ós
az évi segítséghez hozzájárul-e vagy nem ? Melegh lelkész
azt hívén, hogy nekem ez egyezményről, mint hivatalos kiküldöttnek, tudomásom van, két ízben is levelet írt, hogy Buffalót
látogassam meg, mert az evangélikus hívek a közösség fenntartását attól tették függővé, hogy én nekik mit tanácsolok,
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illetőleg, hogy hazai egyetemes egyházunk nevében mi biztatót hozok?
Buffalóban az evang. hívekkel gyűlést is tartottam, az
egyház minden viszonyáról alapos tájékozódást szereztem,
s a következőket tapasztaltam.
A buffalói egyház valóban komoly válságban van. Papját
se képes fizetni, a tartozás letörlesztésére pedig merőben
képtelen. A gyülekezet szét van szóródva. East-Buffalóban
egy bérelt templom minden kinyitásáért 1—1 dollárt, esketéskor
5 dollárt, Blak Rockon egy másik templomért havonként
6 dollárt fizetnek. Nagy teher ez, ha tekintetbe vesszük, hogy
a múlt évben 394 dollár kiadással szemben csak 403 dollár
bevételük volt.
Ε csekély anyagi forgalom magyarázata az, hogy a külön
élő két Tonnawandát nem számítva, van East-Buffalóban 19,
South-Buffalóban 12, Black Rockon 51, szétszórva 6, összesen
tehát 88 fizető egyháztag. Ezek közül Black-Rockon 17 evang.
fizető van s még 32 jelentkezett tagul az esetre, ha a templomot Black-Rockra tennék át. A 70 református az egyházat
egymagában fenntartani képtelen, de az evangélikusokból más
hetvenet könnyű volna összetoborzani.
Ennek megbeszélésére tartottam 14-én este egy közgyűlést, melyet Melegh Gyula ref. lelkész hivott össze.
Mindössze 20 ember jött el, akik közül 16 evangélikus
volt. Ezek arról beszéltek, hogy Black Rockon és Buffaló
többi városrészében vagy 500 evangélikus lakik. Ezek közűi
120—150 bizonyosan megnyerhető egy tisztán evang. gyülekezet alapítására. A közös gyülekezetet azonban nem sokan
akarják, amit az is mutat, hogy a júniusi egyezményt csak 8
evangélikus írta alá. Ezeket sem hatalmazta meg senki, hogy
a többiek nevében szerződésre lépjenek. Ez az oka, hogy
a közös egyházhoz nem csatlakoztak. Annál inkább nem, mert
Ramer superintendens Szokodi József tekintélyes evang.
egyháztagnál járva tudatta, hogy ha evang. egyházzá szervezkednek, akkor a G. C.-hoz tartozó buffalói gyülekezetektől
ingyen templomot és évi 400 dollár segítséget kapnak. Ezt
tekintetbe véve, tanácsomra Szokodi József vezetésével egy
6 tagú összeíró bizottságot választottak, amely bizottság az
összes evang. hittestvéreket felkeresi és felhívja nyilatkozatra: hajlandók-e külön evang. gyülekezet alapítására
s ha ez nem sikerülne, csatlakoznak-e ref. egyházhoz ? Mikor
e megállapodást Melegh Gyula ref. lelkésszel közöltük, ő
annak teljesen lovagias voltáról elismerőleg nyilatkozott,
sőt kijelentette, hogy amennyiben Buffalóban evangélikus
egyház keletkeznék, ő a konventnek azt fogja javasolni, hogy
a ref. egyházat oszlassa fel s tagjait az erősebb evangélikus
egyházba való belépésre szólítsa fel.
Theol. Szaklap XII. évf.
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Még csak azt az óhajtásomat fejeztem ki, hogy ha az
egyesítés bármely irányban sikerülne, akkor a buffalói közös
egyházközösséget világosan tűntessék ki a címben és ne
a megtévesztésre alkalmas „evangélikus-református« elnevezést használják. Végül az evangélikusok összeírására záros
határidőt tűztünk ki és kértem, hogy az eredményről majd
engem is értesítsenek.
Ez értesítést Melegh Gyula lelkész hosszabb levél kíséretében f. é. május havában a következő jegyzőkönyv melléklésével adta meg:
Jegyzőkönyv
felvétetett a buffalói ev. és ref. vallású
honfitársaknak 1914. évi március hó 8-án tartott értekezletén.
Jelen voltak Melegh Gyula lelkész, Siposs Gusztáv, Péntek Sándor, Nagy János, Fodó András, Hermann László,
Kolozsvári József ref., — Pölöskey Sándor, Vasváry István,
Horváth György, Szokody János, Szemeiszter Károly, Ihász
Dániel, Tóth István, Tóth Lajos, Tüskés Mihály, Vánkos Sándor ev. vallású atyafiak.
'
1. sz. Lelkész Nt. Raffay Sándor úrnak s egy általa
tartott ev. értekezletnek megbízásából a jelen értekezletet
megnyitja.
2. sz. Lelkész ismerteti a Nt. Raffay Sándor budapesti
ev. lelkész és theol. tanár jelenlétében tartott ev. értekezlet
határozatát, amely szerint az ev. testvérek megkísérlik az
önálló ev. egyház megalakítását s ha ez kivánt sikerre nem
vezetne : csatlakoznak a közös egyházhoz. Ε végett többeket
megbíztak az ev. testvérek összeírásával, akik feladatuknak
lehetőleg eleget is tettek.
Összeírási íveiken sorszám, név és lakáson kívül föl
van tüntetve az illetők családi állapota, továbbá e k é t kérdés: 1. u h a j t j a - e az önálló ev. egyházat? 2. Ha ezt megalkotni nem lehetne : tagja lesz-e a közös egyháznak ?
Szokody János, Pölöskey Sándor és Vánkos Sándor
összefrók összeírtak 49 egyént, akik közül nős 22, nőtlen,
illetőleg a családja otthon van 27-nek.
Az önálló ev. egyházat mindnyájan óhajtják. A máspdik
kérdésre igennel felelt 18, nemmel 15 ós nem nyilatkozott
16. Megjegyzendő, hogy az igennel felelők közül a közösnek
tervezett egyházba már eddig is beiratkoztak 6-an, a nemmel felelők közül 3-an. A semlegesek közül eddig beiratkozott tag 5.
A South-buffalói összeírók szintén végeztek dolgukat s
szóló tudtával kb. 16 ev. atyafit írtak össze, de közülük
senki sincsen jelen.
Elmondja lelkész, hogy Nt. Raffay Sándor úr értesítése
szerint az önálló ev. egyháznak reménye lehet az angol egyházaktól évi 400 dollár segélyre s díjtalan templomhaszná-
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latra. Megjegyzi továbbá, hogy ha az ev. testverek kétségtelenül kimutatják, hogy az önálló ev. egyház fenntartására
képesek s azt meg is alakítják: felettes hatóságának a külön
ref. egyház beszüntetését s az ev. egyházhoz leendő csatolását fogja javasolni.
A fönt írtak előterjesztése után lelkész a gyűléstermet,
a tanácskozás szabadsága érdekében, a többi ref. vallású atyafiakkal együtt elhagyja.
3. sz. Az ev. atyafiak tanácskozása után Pölöskey Sándor Melegh Gyula lelkészt s a többi ref. atyafiakat az újból
való megjelenésre felkéri s egyúttal ismerteti a tanácskozás
eredményét, mely szerint az önálló ev. egyház fenntartását
biztosítva nem látják. De mert a protestáns egyház föntállását óhajtják : teljes erővel csatlakoznak a közös egyházhoz.
Lelkész e határozat megerősítéséül szavazást rendel el,
amelynek nyomán a jelenvalók egyhangúlag az előbbi értelemben nyilatkoztak. Az értekezletet vezető lelkész kijelenti,
hogy e határozatot örömmel veszi tudomásul, mert egy prot.
egyház fennállásának Buffalóban szerinte is ez az egyetlen
lehetősége.
4. sz. Lelkész ismerteti azt az „Egyezményt", melyet az
egyház kebelébe már eddig is beiratkozott ev. testvérek a
ref. egyháztagokkal 1913. évi június hó 8-án kötöttek.
Az értekezlet ezt az „Egyezményt" általában véve ismét
elfogadja és megerősíti. Mindazonáltal azzal a változtatással,
hogy az újonnan szerzendő ingatlanok különválás esetén
egyenlő arányban legyenek felosztva ós hogy az egyház neve:
„Buffalói és Vidéki Magyar Evangélikus és Református Egyház" legyen. Egyben az „Egyezmény" megerősítését úgy a
ref. konvent, mint általa az Egyetemes Ev. Egyház előtt
megsürgeti.
5. sz. Az egyház közössé tételének ismételt megerősítése
után az értekezlet kimondja, hogy teljes erővel és haladéktalanul indíttassék gyűjtés egy Black Rocken veendő ingatlan
céljára.
6. sz. Több tárgy nem lóvén, lelkész a jegyzőkönyv
hitelesítésére fölkéri Siposs Gusztáv ős Szokody János urakat
s ezzel a gyűlést bezárja".
Ε jegyzőkönyv szerint tehát a buffalói közös protestáns
egyházat véglegesen megalakultnak tekinthetnénk, ha az amerikai viszonyokat jellemző módon nem kaptam volna azóta
azt az értesítést, hogy Melegh Gyulát Mc. Kessport ref. gyülekezete hívta meg lelkészének, Ramer superintendens pedig
Buffalóba elvitte már Korntheuer Józsefet, akit ott az evangélikus hívek összetartásával s munkára lelkesítésővel bízott
meg. Ε szerint tehát Buffalóban az első magyar evang. gyülekezet tényleg megalakult, a közös pedig megszűnt.
17*
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Mindezek azt mutatják, hogy a mi evang. híveink és
egyházaink nyugodt fejlődése, tervszerű vezetése és megfelelő
gondozása az esperesség megalakítását elodázhatatlanná teszi.
Egyházainkat a lelkészek akkor hagyják ott, amikor nekik
tetszik, felelősség nélkül vezetik vagy hanyagolják el a gyülekezeteket, s így híveink nagyon is ki vannak téve azon veszedelemnek, hogy más felekezetekbe, vagy éppen a rájuk folytonosan vadászó szektákba és vallásellenes közösségekbe
olvadnak bele. Ha szervezett esperesség lesz, a pásztor nélkül
maradt nyáj vezetéséről az esperesség fog gondoskodni, a
lelkészeknek pedig nem engedi meg, hogy egyik hónapban
felmondjanak, a másikban újra megmaradjanak s végtére is
eltávozzanak, mint az legutóbb — sajnálatos módon — Detroitban történt.
Megfelelő joghatósággal felruházott felsőség és hivatását betöltő esperes szükséges tehát ahhoz, hogy amerikai
híveink és egyházaink kellő vezetés alá kerülhesenek. Ezért
is az amerikai esperességet meg kell szerveznünk.
Az amerikai

esperesség

előkészítése.

Mikor Elginben Hoefer synodusi elnökkel találkoztam,
az első kérdése, amelyet hozzám intézett, az volt, hogy lehetségesnek tartom-e én az amerikai egyházaknak a magyarhoni
egyetemes egyházzal való olyan egyesítését, amely megengedhetővé teszi azt is, hogy azért az amerikai egyházzal is
szövetségben maradjon? Majd azt kérdezte, nem kálvinista
módon óhajtom-e szervezni az esperességet?
Az a mód ugyanis, ahogyan a magyar református egyházakat esperessógekké szervezték, amerikaszerte megütközést keltett ós még ma is ellenszenves az amerikai egyházak
körében. Mert ők az egyházközségeket szervező és fenntartó
amerikai egyházaknak egyszerűen felmondták a barátságot,
az egyházi vagyont magukkal vitték s szabályszerű elbocsátást nem igen kértek, hanem egyszerűen külön tömörültek.
Sok pör származott ebből, sokat is kellett váltság fejében
flzetniök, el is vesztette a magyarság az amerikai közönség
rokonérzését, de a becsatolás tényleg megtörtént. Mégsem
úgy, amint szerették ós lehetett volna, mert 63 egyházból
csak 23 csatlakozott a hazai konventhez, míg 40 gyülekezet
az amerikai egyházak oltalma alatt maradt meg.
Kijelentettem, hogy az ón törekvésem az, hogy egyházközségeink a Gen. Council ellenőrzése és szíves támogatása
alatt továbbra is megmaradjanak. Én nem akarom széttépni
azokat az erkölcsi kapcsokat, amelyek a kivándorolt hittestvérek és az őket felkaroló amerikai egyházak között szövődtek.
Sőt azt szeretném, ha megértve egymást, belátnánk, hogy ne-
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künk a kivándoroltak gyülekezeteinek gondozása, dolgában
azonos feladataink vannak. Nevezetesen az első generáció megtartása érdekeben nekünk kell meghozni minden áldozatot, a
második és harmadik generáció megtartásának reményében
pedig nekik kell anyagi és erkölcsi téren támogatniok a gyülekezeteket. Ezért is feltett szándékom, hogy a Gen. Council
elnökét és vezető embereit felkeresem s velük a közös munka
lehetőségéről tanácskozni fogok.
Hoefer elnök szívesen támogatta törekvésemet s tüstént
értesítette a Gen. Council elnökségét szándékaimról. Ez magyarázza meg, hogy mikorra Ramer superintendenshez írott ama
levelemre, hogy vele ős a Gen. Council elnökségével a magyarországi evangélikusok ügyében beszélni szeretnék, a választ
megkaptam, abban a válaszban már arról is értesített, hogy
február 9-én Allentownban vár és hogy az elnökség az ügy
beható és hivatalos jellegű megbeszélésére alkalmat fog adni.
Közben azonban a még rendelkezésemre álló két hetet
arra használtam fel, hogy minél több oldalról tájékozódjam
kint élő hazánkfiai társadalmi és egyházi életéről s különösen a református magyar egyházak viszonyait akartam alaposan megismerni, hogy a szervezésnél az általuk elkövetett
hibákat elkerülhessem. S a legnagyobb hibák egyike az lett
volna, ha csatlakozni kívánó egyházközségeinket az őket
létésítő amerikai egyházaktól a reformátusok kisebb részének példája szerint ridegen elszakítottam volna. Az elszakítás ugyanis nemcsak most járt volna nagy és fölösleges
pénzbeli áldozatokkal, — bár az evang. testvérek között
amerikai kölcsönökből élő s eladósodott egyházközségeket
nem találunk, — de különösen ezután igényelt volna folytonosan újabb meg újabb kiadásokat. Mi pedig nem vagyunk
olyan gazdagok, hogy pénzünket Amerikára pazarolhassuk.
Azokat a folytonosan fokozódó igényeket, melyeket úgy az
élet versenye, mint az amerikai viszonyokhoz szokott kivándoroltak természetszerűleg az egyházzal szemben is támasztani fognak, mi csak akkor tudnánk kielégíteni, ha olvasatlanúl bocsáthatnánk az amerikai gyülekezetek rendelkezésére
a százezreket. Az egyházközségek, mint azt a clevelandi ev.
magyar egyház mutatja, szerény, de áldásos alkotásokra a
maguk erejéből és az amerikai hitsorsosok mindenkor készséges segítségével folytonosan képesek. De csakis akkor, ha
a hatalmas és gazdag amerikai egyházakkal bensőséges,
testvéries viszonyban maradnak. A Gen. Council a magyar missziót magyarnak karolta fel s magyarnak tartja meg. Sem a
nyelv, sem a magyar nyelvben való iskoláztatás, sem a nemzeti
erdekek istápolása útjába semmiféle akadályt nem gördít.
Tudja ő nagyon jól, hogyha a sokkalta népesebb, öntudatosabb, gazdagabb ós intelligensebb németség sem képes nem-
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zetiségét több generáción át megtartani, akkor a többi nemzet gyermekei még hamarabb olvadnak bele az amerikai társadalomba. És mert ez így van, nincs oka túlságos anyagi
áldozatok hozatalára annak a magyar államnak vagy egyháznak sem, amely otthonában ezer szükséggel küzd s a
melynek tudnia kell, hogy minden templom, melyet odakint
hazai pénzből építenek, minden iskola és más épület, melyet
itthonról emelnek, ha nein a második, akkor a harmadik
nemzedék korában már a magyar-angol, azután pedig a tisztán angol nyelvű egyházközségek birtokaivá lesznek.
Ennek felismerése indított engem arra, hogy az esperesség szervezésével kapcsolatosan az egyházközségeket
továbbra is az amerikai evang. egyházak közösségében ós
támogató készségében meghagyni iparkodjam.
Ε szempontok vezettek akkor, midőn február 9-ón Allentowban Dr. Ramer A. superintendenst felkerestem s vele
hosszas beszélgetés után a főbb dolgokban megállapodtam.
Ε megállapodást írásba is foglaltuk. Az allentowni pontok
képezték azután alapját a másnapi philadelphiai tárgyalásnak.
Ε pontok szószerint megvannak a tárgyalás jegyzőkönyvében.
Ε tárgyalásról, mely két világrósz két evang. egyetemes
egyházának szövetségkötését készítette elő, még a következőket kell elmondanom.
A philadelphiai evang. theol. fakultás a Mount Airy nevű
külvárosban hatalmas parkban szétszórtan fekvő épületcsoportból áll. Gyönyörű temploma amerikai módon előadó
termek fölé ős mellé van építve. Ε templom papja a gyakorlati theol. tanára, aki itt vezeti be az ifjúságot a papi funkciókba. Az épületek közül kettő a tanárok, egy az ifjúság
lakásául, egy az előadások s egy a könyvtár számára szolgál. Az előadó termek között van a tanári szoba, amelyben
tanácskozásunk folyt.Etanácskozást február 10-én d. u. 4 órakor
kezdtük s 6 órakor fejeztük be. A General Council elnöke
azért hívta össze e tanácskozást a theologiára, hogy a tanári
kar szakszerű véleményt adhasson különösen két kérdésre:
először, hogy azonos tanfelfogású-e a két egyetemes egyház,
másodszor, hogy jogilag lehetséges-e a két egyház együttműködése ?
Dr. Rehrig, a missziói bizottság elnöke és dr. Ramer,
ugyanezen bizottság superintendense engem, ki a theologiára
Dianiska Albert mahanoy-cityi lelkész, volt tanítványommal
mentem ki, már előzőleg felkeresett és néhány dologra vonatkozólag megkérdezett, majd pontosan négy órakor a tanácsterembe
kisért. Itt dr. Jacobs a theol. dékánjának elnöklete alatt
együtt voltak dr. Frey, dr. Horn, dr. Offermann, dr. Jacobs
jun., dr. Ried theol. tanárok, továbbá dr. Schmauk a Gen. C.
elnöke, akikhez most még Rehrig, Ramer ós Dianiska Albert
csatlakoztak.
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Dr. Jacobs angol beszéddel üdvözölt s örömét fejezte ki,
hogy a magyarhoni evang. egyház hivatalos kiküldöttjével
alkalmuk van a legfontosabb egyházi ügyekben tárgyalásokat
folytatni.
Engedelmet kérve arra, hogy az angol nyelv helyett a
német nyelvet használhassam, megköszöntem a szíves üdvözlést, de különösen, hogy alkalmat adtak e fontos és kedves
találkozásra, részletesen elmondottam utazásom s kiküldetésem célját. Megköszöntem a magyarhoni evangélikusok eddigi
szíves gondozását s kértem, hogy a segítséget ezután se
vonják meg tőlünk. Elmondtam, hogy a két egyetemes egyháznak egymást teljesen kiegészítő feladatai ós kötelezettségei
vannak. A mienk az, hogy míg a kivándorolt hittestvérek
haza vágynak, őket hitben, érzésben, lélekben a magunk számára megőrizzük. Az övek az, hogy ha kint maradnak, az
amerikai társadalom és evang. egyház hasznos és értékes
tagjai maradjanak. Kértem, hogy e közös ós egymást kiegészítő feladatokra testvériesen fogjunk kezet. Nekem nem
célom a magyarhoni evangélikusok tömörítésével hálátlanná
tenni őket az ügyeiket szeretettel felkaroló s eddig gondozó
amerikai egyházakkal szemben, sem visszavonást szítani az
evangéliom követői között, hanem arra törekszem, hogy
együttesen vegyük fel a kivándorolt evang. hitrokonok ügyét.
Azt gondolom, kivihető lenne, hogy amire ők nem képesek :
a hazai nyelvet beszélő lelkészeket mi adjuk, s amire mi
nem vagyunk képesek: az anyagi segítséget ós közvetetlen
felügyeletet ők szolgáltassák a magyarhoni evangélikusok
által alapított gyülekezeteknek.
Mikor beszédemet elvégeztem, dr. Schmauk megelégedésének adva kifejezést, elsőbb is azt kérdézte tőlem, hogy
voltakép milyen minőségben és kinek a nevében kívánok
velük tárgyalni? Utaltam a bányai egyházkerület ós az egyetemes egyház megbízásaira. Azután azt kérdozték, hogy az
itteni megállapodásokat véglegeseknek kivánom-e tekinteni,
vagy nem ? Kijelentettem, hogy én csak arra vagyok felhatalmazva, hogy az amerikai evang. hittestvérek viszonyait
a helyszínén tanulmányozzam s az amerikai egyházakkal való
esetleges együttműködésnek, valamint a magyarhoni evangélikusok esperességbe való tömörítésének lehetőségéről
hazatérésem után jelentést tegyek és javaslatot, adjak Megbeszélésünk eredményét én kiküldő felettes egyházi hatóságaim tudomására hozom s azok fogják majd megállapítani
az amerikai Gen. Council elnökségével a további érintkezés,
vagy megegyezés módjait. Majd azt kérdezték tőlem, miféle hitvallási alapon áll a mi egyetemes egyházunk? A kölcsönös
megvitatásból kitűnt, hogy teljesen azonos hitvallási alapon
állunk ővelök. Dr. Schmauk még azt kérdezte, mikép gon-
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dolom én, hogy a két egyetemes egyház megegyezhetnék
egymással? Erre utaltam az előbbi napon felvett allentowni
pontokra, amelyekben vázlatosan megtalálhatók azok a szempontok, amelyek a megegyezés alapját képezhetik. Erre dr.
Ramer superintendens az allentowni pontokat előbb egész
terjedelmében felolvasta, angolul megmagyarázta, majd egyenként tárgyalásra bocsátotta. A tárgyalás angol és német
nyelven igen beható részletességgel folyt. Legtöbb vitára
adott alkalmat az a kérdés, mikép maradhat a megalakítandó
esperesség k é t különböző szervezetű egyetemes egyházzal
egyenlő értékű normális jogi viszonyban? Kérésükre részletesen elmondottam, milyen a mi alkotmányunk s miféle jogköre és jogviszonya van az esperességnek. Merőben ú j ós
igen imponáló dolog volt előttük a mi egyházunk alkotmánya.
A kettős elnökség intézménye különösen is meglepte őket,
mert náluk minden egyházban a lelkész az elnök. Mikor a
kettős elnökség eredetét és jelentőségét elmondottam, s az
amerikai esperesség hozzánk való jogviszonyait, de különösen
fegyelmi rendjét is megismertettem, dr. Schmauk kijelentette,
hogy az ilyen közösségbe való tömörítést helyeslik, örömmel
látják és támogatni fogják. Annál inkább is, mert az ilyen
esperesség a hozzájuk való tartozást semmikóp nem teszi
lehetetlenné. A második vitapont a lelkészek képesítése és
az amerikai képesítésű lelkészek jogkörének tisztázása volt.
De ezeket is megnyugtatásomra intézték el. Végül még azt
kérdezte dr. Schmauk, mi indított engem arra, hogy éppen
velük keressem az összeköttetést és hogy nem szándékozom-e
más amerikai egyházzal is tárgyalni ? Mire kijelentettem,
hogy a velük való tárgyalásra elsőbb is a multakban kerestem a jogcímet. A Gen. Council volt az, amely velünk az összeköttetést már 10 évvel ezelőtt megkísérelte. A Gen. Council
gondozza a magyarhoni evangélikusok ügyét azóta is. Hálátlanság lett volna más egyházhoz fordulnom s szükségtelen
volna más egyházzal is tárgyalnom.
Nagyon meg voltak elégedve nyilatkozatommal, amely
után ők is hajlandók voltak a következő két kérésemet teljesíteni. Az első az volt, hogy nem akadémiai előképzettségű lelkészeket a mi esperességünkbe tartozó egyházközségekbe rendes lelkésznek ne küldjenek, legfölebb diakónusnak vagy misszionáriusnak alkalmazzanak. A második az
volt, hogy a Slav Missions Board nevét, amely tévesen állapíttatott meg, mostantól fogva változtassák meg. Mert egy
bizottságban lehetséges ugyan magyar és szláv népek vallási
ügyét is elintézni, de kimondottan szláv bizottságba a magyarságot, amely otthon államfenntartó és egyházvezető elem,
mint alárendelt tényezőt bekebelezni nem szabad. Erre kimondották, hogy a legközelebbi egyetemes gyűlésükön e
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missziói bizottság nevét „Hungárián and Slav Missions Board"
névre változtatják át.
Kérésemre a megállapodásokat angol és német nyelven
írásba foglalták s az angol példányt tekintve eredetinek,
aláírva nekem megküldötték. Ε megállapodások a következők:
Lebanon, Pa. 1914 febr. 21.
Raffay Sándor tanárnak Budapesten.
Kedves Professor Raffay, az Ön kívánságának megfelelően mellékelve van szerencsém Önnek a philadelphiai seminariumban tartott tanácskozásnak memorandumát megküldeni. Ez tartalmazza: 1. A helyzetnek egy általános kifejtését német nyelven; 2. A megbeszélések hiteles jegyzőkönyvét angol nyelven. Szíves üdvözlettel maradok készséges híve Schmauk Τ. Ε., a General Council elnöke.
Magyar misszió munka
Amerikában.
Az idefűzött melléklet határozatai voltak a Philadelphiában, Pennsylvánia államban 1914 február 10-én tartott tájékoztató megbeszélés eredményei, amelyeket végleges határozat alapjául az északamerikai evang. luth. egyetemes zsinati-egyházhoz fogok felterjeszteni, legközelebbi ülésen 1916
szeptemberében leendő végleges megbeszélés és elfogadás
végett. Schmauk Τ. Ε., a Gen. Council elnöke, a philadelphiai
seminarium igazg. tanácsának elnöke.
1914. február 10.
A philadelphiai lutheránus papnevelő fakultást DD. LLD.
Schmauk Τ. Ε. lelkész, az északamerikai evang. luth. egyház
egyetemes zsinatának elnöke felkérte, hogy Raffay Sándor
profeszszorral, a magyarhoni ág hitv. evang. egyetemes egyház képviselőjével tanácskozzék. Raffayt hozzánk PhD. Rehrig
W. M. lelkész és PhD. Ramer A. L. lelkész, a Gen. Council ama
bizottságának elnöke és superintendense vezette be, amely
bizottság azzal van megbízva, hogy gondozza a Skandinávián ós Németországon kívüli európai államokból az
Egyesült Államokba bevándoroltakat. Hozzájuk csatlakozott
Dianiska Albert lelkész is, ugyanazon bizottságnak a tagja.
Miután DD. LLD. StD. Jacobs Η. E., a papnevelőintézet
dékánja és a fakultás elnöke szívesen üdvözölte, Raffay
válaszolt, kijelentvén, hogy mint a magyarhoni ág. hitv. evang.
egyetemes egyház képviselője meglátogatta ezt az államot
azon megbízással, hogy tájékozódjék a magyar egyház ama
híveinek állapotáról, akik Amerikában tartózkodnak és élnek
s tanácskozzék azok gyülekezeteivel valamint azokkal, akik
az ő jólétük iránt érdeklődnek, hogy kellő intézkedéseket
tehessenek azok felkarolására és támogatására azon célból,
hogy úgy ők, mint gyermekeik is az evangéliomi hitben
neveltessenek s azok, kik Magyarországba visszatérnek, oda
mint evang. luth. keresztyének térhessenek vissza. Kijelenti
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továbbá Raffay, hogy ő elismeréssel adózik a Gen. Council
testvéri szelleméért és azon munkájáért, amelyet a magyarok
érdekében kifejtett; ismeri a Gen. Council hitvallását, amelynek
alapján ő is, a magyarhoni evang. egyház is áll, t. i. az
Ágostai Hitvallás és a Concordia könyvben foglalt hitvallásos
iratok alapján. Dr. Ramer ezután előterjesztette a következő
javaslatokat, amelyeket Prof. Raffay és az előbb említett testület elöljárói megbeszéltek s amelyekre nézve a 3. és 5.
pontot kivéve Raffay között és köztük teljes megegyezés
történt.
1914. február 9. Jegyzőkönyv, mely felvétetett Allentownban, Pa. Ntű Raffay Sándor theol. tanár, mint a magyarhoni ág. hitv. evang. egyetemes egyház képviselője és Ramer
A. L. lelkész, az északamerikai Gen. Council szláv missziói
bizottságának superintendense, valamint Dianiska A. D. lelkész,
a fenti hatóság tagjának jelenlétében.
1. Mindkét fél megegyezik abban ós szükségesnek látja
azt, hogy a két lutheránus egyházközösség a Magyarországból bevándorolt lutheránus hívők egyházi ós vallásos nevelése érdekében kezet fogjon egymással.
2. Ennek elérésére a Gen. Council a Magyarországból bevándoroltak által alapított gyülekezeteket ós missziói pontokat
továbbra is gondozza, védelmezi, segíti és ellenőrzi. Viszont
a magyar egyetemes egyház az amerikai gyülekezetekbe
lehetőleg diplomás lelkészeket küld ki.
3. Azok a gyülekezetek ós lelkészek, akik és amelyek
a magyarhoni egyetemes egyházzal szorosabb viszonyban
maradni kívánnak, a hazai egyház szokása ós rendje szerint
külön esperességet alkothatnak Amerikában. Ezen esperességnek a magyarhoni egyetemes egyházhoz, illetőleg az amerikai Gen. Councilhoz való viszonyát a két egyházközösség
törvényei határozzák meg.
4. Mindennemű esetleges félreértés vagy ellenvetés elkerülése végett kívánatos, hogy a Gen. Council a Slav missziói
bizottság nevét e szavakkal egészítse ki: „The Slav and
Hungárián Missions Board".
δ. A magyar egyetemes egyház Ntű képviselője nyomatékosan hangsúlyozza, hogy ezen esperesség tagjai csakis
olyan lelkészek lehetnek, akik a magyar Egyházalkotmány
szerinti akadémiai vagy az akadémiainak megfelelő előképzéssel bírnak. A Gen. Council képviselője viszont azt kívánja,
hogy az esperessógnek olyan papok is tagjai lehessenek, akik az
amerikai egyházalkotmány szerint képeztettek és ordináltattak, bárha hivatalokat (tisztségeket) nem is vállalhatnának.
6. Mindkét fél nagyon hasznosnak és szükségesnek
tartja, hogy az amerikai kikötőkben egy kivándorló misszionárius alkalmaztassák, aki a magyar nyelvben is jártas.
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7. Szükségesnek találják, hogy mindennemű anyagi
segélykérdés mindenkor csak kölcsönös megbeszélés alapján
intéztessék el.
Miután a fakultás szabad vitatkozást folytatott Raffay
tanárral, üdvözölte a magyarhoni egyetemes egyháznak az
előbb említett alapelvek alapján az együttműködésre irányuló
készséget, de részint a szabatosság kedvéért, részint hogy
a jövőbeli nehézségeket elkerüljük, a fakultás azt indítványozza, hogy a 3. pontban kifejeztessók, hogy a szervezendő
esperesség egy magyar synodust képezzen, amely a Gen.
Councilal szerves összeköttetésben áll azzal a jogosultsággal,
hogy annak tanácskozásain ordinált és nem ordinált delegátusaival részt vegyen úgy, amint azt a Gen. Councilt alkotó
többi synodusok teszik, továbbá, hogy azonos munkálkodásra
is legyen kötelezve. Megegyeznek abban is, hogy ezen magyar
synodus vagy esperesség a maga tisztviselőit vagy kiküldötteit egyidejűleg a magyarhoni egyetemes egyházba is
elküldheti, ott azok tanácskozási joggal bírhatnak, de csak
olyan kérdésekben legyen szavazati joguk, amelyek egyenesen
rájuk vonatkoznak. Amerikában ugyanis a testületeknek egy
idegen kapcsolatú testület által való törvényes ellenőrzését
nem engednék meg.
Továbbá az 5. ponttal kapcsolatosan Raffay tanár kijelenti,
hogy a magyarhoni egyetemes egyháznak szándéka az, hogy
az Egyesűit Államok magyar egyházait elegendő számú és
kellően képzett magyarhoni lelkészekkel ellássa, s hogy ezen
lelkészek számára biztosítsa azt a jogot, hogy a hazai egyházban is szolgálhassanak, s a hazai egyház törvényei szerint
nyugdíjat kaphassanak. A fakultás elismeri, hogy ilyen kellően
képzett és istenes lelkészeknek a kiküldése az amerikai
egyházra nézve nagy áldás lesz; továbbá belátja, hogy nem
volna helyes a szent szolgálatra olyan férfiakat felavatni,
akiknek megfelelő képzettségük nincsen. Mivel azonban évek
múltával az Egyesűit Államok magyar egyházai olyan lelkészekre szorulnak majd, akik államunk nyelvét ismerik és
mivel e gyülekezetek jövője az ezen egyházakban született
és nevelkedett ifjú nemzedék nevelésétől és ordinációjától
fog függeni: a fakultás fönntartja a jogot, hogy olyanokat
ordináljon lelkészeknek, akik ez államban nevelkedtek s akik
az előkészítő iskolában, négy évi kollégiumban, a három évi
theologiai tanfolyamon a szemináriumban az európai akadémiai képzéssel azonos értékű képzést kapják. Ezeket ismerjék
el s ez amerikai képzésű lelkészeket a külföldről jövőkkel
azonosaknak tekintsék attól eltekintve, hogy nem lesz joguk
ama nyugdíjhoz, amely a magyarhoni egyházból jövő lelkészek számára biztosítva van. Jacobs, Henry E. a system.
theol. tanára és a fakultás dékánja, Fry Jacob, a fakultás
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titkára, Offermann Η., Horn J. Edvard, Reed Luther D., Jacobs
Károly M. A. jkv. kötelességét igazolom: Rehrig W. M. a
Slav. Μ. B. elnöke".
A németnyelvű szöveg nagyjából ugyanígy szól, de
szabad fogalmazásban es az allentowni pontok nélkül írja le
a tárgyalás menetét.
En a tárgyalás jegyzőkönyvét nem írtam alá azért, hogy
még a látszatát is elkerüljem annak, mintha itt bevégzett ügyek
szerződós megállapításáról volna szó. Ezt csak az egyetemes
egyház elnöksége teheti meg. Az én tisztem a kölcsönös
megértés és a megértés kereteinek előkészítésével véget ért.
Ε tárgyalások alapján ós az amerikai hittestvérek viszonyainak megismerése után az alakítandó esperessógre vonatkozólag a következő javaslatokat bátorkodom előterjeszteni.
Az amerikai

esperesség

szervezése.

Egyházalkotmányunk nem tiltja, hogy a magyarhoni
egyetemes evang. egyház gondozás céljából idegen államban
élő hitsorsosokat is felkarolhasson. A most folyó zsinat előtt
lévő javaslatok 256. §. g) pontja pedig már a felvétel módozatait is részletesebben körvonalozza, amennyiben felhatalmazza a kerületeket, hogy a külföldön élő evangélikusok
gyülekezeteit bizonyos korlátozással kebelükbe be is csatolhatják. Jogilag tehát mi sem áll útjában annak, hogy az
amerikai evangélikusok hozzánk csatlakozni kívánó gyülekezeteiből alakítandó esperességet egyik hazai kerületünkhöz
becsatoljuk, illetőleg egyik hazai kerületünk felügyelete alá
helyezzük.
Az amerikai evang. egyházközségek becsatolására legalkalmasabbnak a bányai egyházkerület mutatkozik. Ez a
kerület volt ugyanis az, amely az amerikai egyházi ügyek
rendezését előbb Veres József, majd Raffay Sándor indítványára a legerőteljesebben felkarolta; ennek elnökségét küldte
ki az egyetemes egyház az amerikai hitsorsosok ügyeinek
tanulmányozására; ez a kerület bízta meg e sorok íróját az
Amerikába való utazással, s e jelentós készítője ezután is
ebben a kerületben áll az amerikai ügyek tárgyalása esetén
közvetetlenül az elnökség rendelkezésére. Az alakítandó
esperesség hovacsatolásának kérdése tehát, nézetem szerint,
vitás nem lehet. Annál inkább nem, mert a bányai kerülettel
szemben más kerület e kérdésben igényt nem támasztott s
aligha is fog támasztani. A református testvéregyház amaz
eljárása pedig, hogy az amerikai egyházmegyét közvetetlenül
az egyetemes egyházhoz csatoljuk, semmikép sem követésre
méltó példa. Egyházalkotmányunk szerint ugyanis az esperes-
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ség természetes felettes hatósága mindig csak a kerület lehet.
Az evang. egyetemes egyháznak nincsenek is olyan szervei
és intézményei, amelyek egy távol lévő esperesség közvetetlen közigazgatását intézhetnék. De ha volnának is, kerületi
kötelék nélkül igen könnyen bekövetkezhetnék az a törekvés,
amelyet az amerikai református egyházmegyéknél már is
észlelhetünk, hogy csakhamar külön püspökséggé kívánnának
emelkedni.
Nézetem szerint az amerikai egyházközségekből alakítandó egyházmegye a bányai egyházkerülettel ugyanazon
jogi viszonyban volna, mint amelyben egy kerület kebelében
a hazai esperességek élnek. Mégis a sajátos viszonyok tekintetbevételóvel némi eltérésekkel.
A hazai egyházalkotmány rendelkezései szerint megválasztandó esperességi elnökség nem hat, hanem három évre
választatik. Az amerikai egyházak ugyanis az elnökségek
gyakori változtatását szeretik. Ott az egyetemes ós a kerületi
elnököket 1—2—3 évre választják a szerint, amint azt az
egyházi alkotmány előírja. Nekünk ezt az amerikai szokást
a hozzánk csatlakozó esperessógben is meg kell hagynunk.
Annál inkább is, mert ugyanezen esperesség az amerikai
egyházban külön synodust fog alkotni, amelynek az elnöke
esetleg az esperes is lehet, bár az amerikai egyházak — igen
helyesen — a hivataloknak sem örökössé tételét, sem összehalmozását nem szeretik.
Az amerikai egyházmegye a hazai szokás szerint kettős
elnökség alatt áll ugyan, de csak az esperes volna arra
kötelezve, hogy hivataloskodása három éve alatt legalább
egyszer a kerületi gyűlésen személyesen is megjelenjék. Ez
esetben tanácskozási joga mindenre kiterjed, de szavazati
joga csakis azon ügyekben lesz, amelyek az amerikai egyházközségeket és esperességet is érdeklik.
Az amerikai egyházmegye hivatalos nyelve természetesen
a magyar. Tanácskozásait e nyelven tartja, felterjesztéseit
magyarul teszi meg.
Az amerikai esperesség által gyülekezetenként szervezendő vagy már is vezetett szombati, vasárnapi és szünidei
iskolákban csak a hazai egyházi hatóságok által engedélyezett
tankönyvek használhatók. Ezeket valamint más, az egyházakban létesült vagy létesítendő intézetekben ós egyesületekben
használandó nevelő és ópítő irányú könyveket az esperesség
hazai forrásoknál, lehetőleg a Luther-Társaságnál szerzi be.
Az amerikai egyházmegyébe csatlakozott gyülekezetek
vagyonjogi tekintetben teljes és föltétlen autonomiát élveznek.
Mindennemű vagyonuk a saját kizárólagos tulajdonukat
képezik, de állapotuk minden változásáról jelentést tenni
kötelesek.
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Az egyházközségek fenntartását célzó mindennemű megadóztatás módja és behajtása dolgában az amerikai gyülekezeteknek teljesen szabad kéz biztosíttatik.
Az amerikai egyházmegyébe tartozó gyülekezetek életéről ós működéséről az esperesség elnöksége évenként írásban tesz jelentést a kerületi közgyűlésnek.
Az amerikai egyházmegyébe tartozó lelkészek fegyelmi
tekintetben elsősorban a saját esperességi törvényszékük,
másodsorban a kerületi ós végső sorban az egyetemes törvényszék hatósága alá tartoznak annyiban, amennyiben oly
mulasztásokról vagy vétségekről volna szó, amelyek a lelkészek itthon való alkalmaztatását kizárhatnák.
Az amerikai egyházközségek és lelkészek egymáshoz
való jogi viszonyait a hazai evang. egyház törvényei alapján
kell meghatározni, minek következménye, hogy a lelkész
gyülekezetét tetszése szerint el nem hagyhatja, a gyülekezet
pedig lelkészét fegyelmi eljárás lefolytatása nélkül el nom
bocsáthatja.
Minthogy úgy a lelkészek, mint az egyházak és az
evangélium érdekei egyaránt kívánatossá teszik, hogy az
Amerikában működő lelkészek úgy tekintessenek, mintha
itthon teljesítenének szolgálatot: az esperességbe tartozó
lelkészek addig, míg magyar állampolgárságukat is megtartják, a magyarhoni evang. lelkészek státusában és nyugdíjintézetében is megmaradnak. Minthogy pedig kívánatos
az is, hogy lelkészeink ne maradjanak örökre Amerikában,
a hazai egyetemes egyház készséggel előmozdítja annak
lehetőségét, hogy az amerikai lelkészek itthon rendes lelkészi állást vállalhassanak s ilyenekül őket a gyülekezetek
meghívhassák. Ez esetben összes szolgálati éveik a nyugdíjba teljes egészében beszámíttatnak.
Az amerikai lelkészek kötelesek a gyülekezetük körében történő ki- ós hazavándorlási folyamatot éber figyelemmel kisérni s erről az esperességi gyűlésből évenkint a kerületi gyűlésen is jelentést, esetleg javaslatokat tenni. Viszont
a kerület az egyetemes egyház útján felhívja a többi kerületet, hogy lelkészeikkel a ki- ós hazavándorlás ügyét szintén szemmel tartassák ós az amerikai egyházmegyét s annak
gyülekezeteit a hívek gondozásának szent munkájában testvériesen támogassák.
A lelkészeket illetőleg elsősorban is az a kérdés tisztázandó, mi történjék az Amerikában diplomát szerzett lelkészekkel? Kétségtelen, hogy ma átmeneti állapottal állunk
szemben, melynek visszásságaiért mi is felelősek vagyunk.
Ha mi a hozzánk sokszor könyörgő amerikai testvéreket
idejében meghallgattuk volna és számukra kezdettől fogva
hazai lelkészeket küldtünk volna, ma talán valamennyi gyü-
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lekezetünk hazai képzésű lelkész vezetése alatt állana. Hogy
nem így van, annak jórészben magunk is okai vagyunk.
Ezért is az amerikai képesítésű lelkészeket, ha azok előképzése a nálunk szokásos akadémiai előképzésnek megfelel,
a magunkéival azonos minősítésüeknek el kell ismernünk.
Az amerikai egyházak is szó nélkül elfogadják a mi általunk
képesített lelkészeket, nekünk is el kell hát fogadnunk az
őáltaluk képesítetteket. Kivévén természetesen azokat, akik
nem kellő előképzettséggel ós nem akadémiai módon jutnak
a lelkészi oklevélhez. A csatlakozásnál számbavehető lelkészek közül Bódy, Kovács, Novomeszky Stiegler és Vályi s
most legutóbb Albrecht Géza hazai oklevéllel rendelkeznek,
Dianiska, Korntheuer ós Rúzsa itthon tanultak, de felavatásukat Amerikában nyerték s így egyelőre csak három lelkész okmányának elismeréséről van szó. Ezek közül Rúzsa
István elsőrendű szervező tehetségével igazolta lelkészi arravalóságát, Dianiska Albertet maga az amerikai egyház két
igen fontos bizottságának tagságára méltatta, Korntheuer
József pedig még szívesen hazajön, hogy képesítését itt is
megszerezze. Dianiska mögött 10, Rúzsa mögött 8 éves érdemes papi szolgálat áll, őket tehát rendes lelkészekül nyugodtan elismerhetjük és befogadhatjuk. Ha ezeken kívül az
alakítandó esperességbe más lelkészek is be akarnának lépni,
úgy azok felvételének kérdését a kerület egyenként bírálná el.
A lelkészek nyugdíjintózeti járulókának és jogosultságának megállapítása végett a kerület kérje fel az egyetemes
egyházat, hogy az egyetemes nyugdíjintézet alapszabályait
oly módon szíveskedjék módosítani, hogy az amerikai lelkészek érdekei kielégítést nyerhessenek. A nyugdíjintézeti
bizottság pedig hívassék fel, hogy a lelkészek felvételének
ügyét a maga hatáskörében minél előbb és a lehető legelőzékenyebb módon intézze el. Minthogy pedig az amerikai
lelkészek összes szolgálati éveik után köteles alapbeflzetése
és elmaradt évi járulékainak pótlása rájuk nézve igen terhes
anyagi kötelezettséggel jár, kerestessék meg az államkormány,
hogy e célra az amerikai egyházmegye számára külön segélyt
adni kegyeskedjék.
Sajnos, hogy a hazai lelkészek állami korpótlékát eddigelé az amerikai lelkészekre nem terjesztették ki. Ε tekintetben tehát az a kötelesség vár a kerületre, hogy a református konventtel egyetértve annak x-endezóse végett az
államkormánynál lépéseket tegyen. Mert ha az amerikai lelkészeket az egyetemes lelkészi státusba tartozóknak tekintjük,
méltányos, bár nem követelhető, hogy a kintlóvő lelkószek is
az itthoniak minden jogában és előnyében részesüljenek.
Az esperesség útján a kerület sürgetni fogja a külön
magyar kikötői lelkészi állás szervezősót is. Ε tárgyban úgy
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a philadelphiai, mint a new-yorki tanácskozásokon a Gen.
Council bizottságai megígérték, hogy a bevándorlókat gondozó bizottságok a washingtoni kormánynál lépéseket tesznek,
hogy e kikötői lelkészi állás felállítását engedélyezze. A f.
évi február 26-án New-Yorkban tartott bizottsági ülésen, ahol
Dianiska és Novomeszki kartársaimmal én is részt vettem,
a Gen. Council nevében ismételt ígéretet tettek, hogy a Magyarországból kivándorolt evangélikusok fogadása, útbaigazítása
és gondozása végett egy magyarul, németül, tótul tudó kikötői
lelkészt alkalmaznak, aki egyúttal new-yorki magyar lelkész
is lesz s akinek fizetéséhez a Gen. Council készségesen hozzájárul. Minthogy azonban ezen állás szervezése reánk nézve
rendkívül nagy fontosságú, kívánatos, hogy azt a kerület
különös figyelmére méltassa és az államkórmányt is esetleg
külön áldozatokra is hangolja.
Ami az esperesség felállításával járó anyagi szükségleteket illeti, azokat két csoportba oszthatjuk: átmeneti és
állandó szükségletekre. Átmenetiek a szervezéssel járó kiadások, a nyugdíj intézeti alapbefizetések és némi segély a
most még küzdő egyházközségeknek. Állandóak különösen
a közigazgatási költségek, amelyeket egy lelkésztől sem lehet
megvonnunk, mert az esperességbe csatlakozó egyházközségek körülbelül hatszor akkora területen vannak szétszórva,
mint amekkora Magyarország a maga egészében. A lelkészek
találkozása, gyűlésezése, felkeresése és ellenőrzése tehát
nehéz és költséges. Minthogy pedig nálunk alig van arra
szükség, hogy az amerikai lelkészek fizetését a reformátusok
módjára évi 1000 dollárig kiegészíttessük, a lelkészek javadalmazása címén nálunk legfölebb közigazgatási célokra kell
segítséget kérnünk.
Nézetem szerint föltétlenül szükséges volna, hogy a
tőlünk kiküldött és hozzánk ismét hazaterő esperességbeli
lelkészeink az államsegélyből útiköltségben vagy legalább
útikedvezményben részesíttessenek. Ennek előfeltétele azonban az, hogy senki se mehessen ki, akit az esperesség által
a Gen. Councilnak a kerület nem ajánl s viszont csak olyan
lelkészeknek a hazajövetelét igyekeznénk elősegíteni, akik
ott kint minden tekintetben megfeleltek szép hivatásuknak
és őket a Gen. Council missziói bizottsága az esperesség révén
igazolvánnyal lát el.
Ε végből a magyarhoni evang. egyetemes egyház a
General Councillal hivatalos és formális megegyezésre lép s
az amerikai egyházmegye felett való felügyeletet a bányai
egyházkerületre ráruházza. A megegyezés alapját azok a
pontok képezik, amelyeket a philadelphiai gyűlésből hazahoztam.
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Magának az esperességnek a szükségleteit
kezőkben állítom össze.
A szükséglet címe
A fennálló egyházak
részére segélyül
Lelkészek
nyugdíjbefizetésére átlagban
Szervezési költségek.
Esperesnek közigazgatási költség . .
Synodusi
elnöknek
közigazgatási költs
12 lelkésznek á100 d
2 missziói lelkésznek
ä 600 dollár . . .
Utazási átalányul illetőleg lelkészek fizetésének 1000 dollárig
kiegészítésére
. .
Összesen

Átmenetileg
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a követ-

Évenként

1000 d = 5000 Κ
500 „ = 2500 „
200 „ = 1000 „

j

100 d =

500 Κ

100 „ = 500 „
1200 „ = 6000 „
1200 „ -

6000 „

400 d = 2000 Κ
1700 d = 8500 Κ 3000 d = 15000 Κ

Ε szükséglet fedezésére rendkívüli államsegély kérendő,
amely azonban megszűnnék akkor, ha az amerikai esperesség
egyházias és hazafias szelleme oly változáson menne át,
amely miatt a magyarhoni ev. egyetemes egyház a fenntartását nem tekintené kívánatosnak, vagy ha az esperesség a
magyar egyetemes egyháztól elszakadna.
Jó szándékainkon ós evangéliomi munkánkon legyen
Istennek áldása!
Raffay

Thtol. Szaklap XII. éjf.

Sándor.

18

