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ELŐSZÓ. 
E szerény munkám, mely az evangélikus és a református 

egyházak között keletkezett egyezségeket tárgyalja, kiegészí-
tett alakja azon pályamunkámnak, melyet a tiszai ev. egyház-
kerület miskolci jogakadémiájának 1939. év őszén kiírt pályá-
zatára nyújtottam be. A pályadíj odaítélésén túlmenőleg a 
bírálat méltónak tartotta nyomtatásban való megjelenésre. 

Maga a téma, nemcsak azért, mivel még tudományos fel-
dolgozást nem nyert, hanem aktualitásánál és horderejénél 
fogva is megérdemli a két protestáns egyház figyelmét. A 
nagygeresdi egyezség és az annak a szellemében kötött egyez-
ségek nyolcvan éven keresztül szolgálták a két egyház együtt-
működését, s még ma is — több mint húsz évvel a két egyház 
egyeteme között fennállott egyezség érvényének a megszün-
tetése után is — ennek a szellemében nyújt kezet a közös 
egyházépítésben a két testvéregyház. Igyekeztem rámutatni, 
hogy a két egyház közeledési törekvései mennyire tudatos 
szükségérzetből fakadtak a múltban. Hogy a két egyház köze-
ledése ma mennyire parancsoló szükség, arról számtalan 
egyházi és társadalmi megnyilvánulás beszél, melyek mind 
a közös protestantizmus szellemiségének jegyében történnek. 

E munkában tárgyalt egyezségek felszínre hozzák csak-
nem hiánytalanul azokat az érintkezési felületeket, melyek 
erre az együttmunkálkodásra kínálkoznak. Ha a múltban 
voltak is zavaró tényezők, ezek sohasem a két egyház egymás-
hoz való jogviszonyának a természetében, hanem mindig az 
elégtelen és pontatlan jogi szabályozásban gyökereztek. Ennek 
a hangsúlyozása azért látszik szükségesnek, mert a két egyház 
egyeteme, talán a multak kiábrándító tapasztalatai után, ide-
genkedik egyetemes egyezség kötésének a gondolatától. Ezért 



a miskolci jogakadémia, mely mindig kiváló hordozója, őre 
és letéteményese volt a protestáns szellemiségnek, az által, 
hogy felvetette újból a két protestáns egyháznak a nagy-
geresdi egyezség szellemében való összefogását, szerény mun-
kám kiadásával szolgálatot tett a protestáns ügynek. Az én 
igyekezetemet is bő siker koronázná, ha sikerülne valamiben 
is hozzájárulni azoknak az előítéleteknek és gátlásoknak a 
leküzdéséhez, melyek a két egyház közeledésének végleges 
egyetemes egyezségi megoldását még ma is késleltetik. 

Kötelességemnek tartom itt munkám elején megemlé-
kezni Bruckner Győző dr. jogakadémiai dékán úr őméltósá-
gának ösztönző és segítő támogatásáról, amelyért őszinte 
tanítványi hálával adózom mint tudósnak és mint szeretett 
professzoromnak, ő látta meg a témában rejlő aktualitást és 
lehetőségeket, midőn pályatételül tűzte ki azt. Számomra 
a feladat csupán az maradt, hogy kimutassam, hogy a két 
egyház egyeteme között az egyezségi kapcsolat lehetséges, sőt 
szükséges, mely azonban nem nélkülözheti a pontos egyház-
jogi kimunkálást. 

Miskolc, 1940 július havában. 
A SZERZŐ. 
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1. A nagygeresdi egyezség, mint absztrakt fogalom. 
Áz egyezség és unió viszonya. 

A nagygeresdi egyezség, melyet a XIX. század első har-
madában az ev. és a ref. egyház két egyházkerülete kötött, 
mint partikuláris érvényű megállapodás, egymagában csak 
epizódjelensége lenne a két egyház jogviszonyának, ha nem 
előznék meg századok hasonló törekvései s ha nem követnék 
napjainkban is annak a szellemében történő megegyezések. 

Az azóta eltelt század óta a nagygeresdi egyezség fogalma 
elvonatkozást nyert egy konkrét egyezségtől, s mint fogalom 
magábaöleli mindazoknak a problémáknak az összeségét, 
melyek a két egyház között a szorosabban véve egyházi ter-
mészetű, mindkét egyházat közösen érdeklő ügyekben egyez-
ségi megoldást nyertek, vagy kívánnak. Erről tanúságot tesz 
az egyházi törvényhozó is1), midőn az 1900-ban létrejött egyez-
ségről, mint nagygeresdi egyezségről beszél, holott a szóban-
forgó egyezség a nagygeresditől nyilvánvalóan különböző, sőt 
az egyezségkötő személyek is mások, mert míg ott két kerület, 
itt a „megújításnál" a két egyház egyeteme kötötte azt. így ez 
a konkrét vonatkozásban felmerült fogalom absztrakt foga-
lommá vált azáltal, hogy a benne kifejezésre jutó elvek a két 
egyház jogviszonyának szabályozásánál általában zsinórmér-
tékül fogadtatnak el. 

Minthogy a későbbiek során igyekszünk a protestantiz-
musnak azokra a főbb szellemtörténti mozzanataira — főleg 
pedig az uniós-törekvések történetére — rámutatni, amelyek 
hozzájárultak a két egyház egymáshoz való jogviszonyának 
alakulásához, szükséges megvizsgálnunk, hogy viszonylik a 
nagygeresdi egyezség-fogalom alá tartozó jogterület az unió-

1) Lásd a vonatkozó ref. konventi jegyzökönyveket. 



hoz, mely már nem is annyira a két egyház közötti jogviszony 
szabályozását, mint inkább a teljes összeolvadást célozza. 

A két fogalom között mindenek előtt tartalmi különbség 
látszik fennforogni. Az unió a két egyház egyesítését akarja 
egyetemesen, az egyezséggel szabályozott jogviszony ezzel 
szemben adott helyi esetekre alkot uniószerű kapcsolatot. Ez 
a kapcsolat azonban sohasem terjed addig, hogy valamelyik 
egyház önálló egyházi létét feladja. Kétségtelen azonban, hogy 
itt is unióról van szó, mégpedig helyi jellegű unióról. 

A kettő közötti szoros rokonságra mutat, hogy mind-
kettőnek ugyanaz az indító motívuma: a protestantizmus sors-
közösségének felismerése. Aszerint, hogy ehhez a felismerés-
hez milyen tényezők vezettek, alakult ki a közösségvállalás-
nak uniós vagy egyezségi alakja. így azokban a korokbari, 
midőn nemzeti, társadalmi, vagy kultűrtörekvések vezetnek 
ehhez a felismeréshez, túlnyomóan az unióban látják a két 
egyház együttmunkálkodásának megoldását. Amidőn azonban 
hitéleti vonatkozásban kerül felszínre a protestáns sorsközös-
ség gondolata, akkor a hitélet elmélyítése céljából lazább 
természetű, egyezségek által szabályozott összemüködést tar-
tanak inkább szükségesnek. Az uniós-törekvések története 
során figyelemmel kísérhetjük, hogyan színezi és módosítja 
azokat a korszellem változása. 

Maga az uniós gondolat is, aszerint amint a szükségérzet, 
melyből fakad, több-kevesebb intenzitást mutat, szorosabb 
vagy tágabb körben jelentkezik. Egyes korokban teljes, dog-
matikai uniót, máskor viszont csak szervezeti uniót céloz. 
A szervezeti unió pedig már közel áll a két egyház jogviszo-
nyának egyezségek által való szabályozásához. Azonban nem-
csak ez a körülmény, hanem az is, hogy az uniós gondolatok 
íelszínrejutását előidéző tényezők sohasem elszigetelten, ha-
nem mindig szorosan egymásbafonódva jelentkeznek, meg-
okolja azt, hogy az uniónak fentebbi két megnyilatkozási 
formáját — a tartalmi különbségek ellenére is — egynek 
tekintsük. 

A két egyház együttmunkálkodását célzó egyezségek és 
az egyesülést célzó uniótörekvések végeredményben ugyan-



azon egyházpolitikának csaknem egyirányú eredői, azért a 
kettőt teljesen szétválasztani lehetetlen. Mindamellett a sokat 
igérő és nagy társadalmi és irodalmi visszhang mellett jelent-
kező uniós törekvések mellett a két egyház jogviszonyát a 
protestantizmus igazi szellemében szabályozó egyezségek az 
irodalomban is csak a szegény rokon szerepét játszák, jóllehet 
sokkal nagyobb hivatásuk volt a múltban és vár rá juk a jövő-
ben is — szerény véleményünk szerint — mint sokszor a 
szükséges őszinteséget nélkülöző uniós irányzatokra. Ennek 
tulajdonítható, hogy az egyházjogi irodalomban is jóval keve-
sebb jelentőséget tulajdonítanak a köztudatban a nagygeresdi 
egyezség elnevezése alatt jelentkező és a két egyház össze-
fogását célzó egyezségeknek, mint azt a hitéleti és az egyház-
társadalmi téren elfoglalt jelentőségük miatt megérdemelnék. 

Az egyezségek és az unió kapcsolatát tehát tisztáztuk. 
Mivel közös egyházpolitika eredőiként s nem egymástól 
elszigetelt jelenségekként jelentkeznek, megokoltnak látszik, 
hogy rámutassunk az uniós törekvések főbb szellemtörténeti 
mozzanataira is. 

2. Történelmi sorsközösség. ' 

A két egyház szervezeti kapcsolatait szabályozó nagy-
geresdi egyezség szellemtörténeti alapjait a megelőző századok 
törekvéseiben bírja, melyek a két egyház együttműködését 
célozták. A katolicizmus egységével szemben a protestantiz-
mus egységének a gondolata nem megvalósíthatatlan köd-
képnek tünt fel, hanem a kor szavának sürgető parancsát 
érezték ki belőle a reformáció első századának nagy prédi-
kátorai. Míg a reformáció őshazájában csakhamar rájöttek, 
hogy az unió a két fél dogmai merevsége miatt teljesen lehe-
tetlen, addig a magyar földön, részint külső körülmények 
súlya alatt, sokkal inkább azonban azért, mivel ezek az ellen-
tétek csak letompítva érkeztek cl hozzánk és a dogmai kér-
dések körül a nézetek nem voltak annyira kikristályosodva, 
mint amott, hosszú ideig még fennállt az uniónak a komoly 



lehetősége. A protestáns felfogásnak a szemlélődésre, vizsgá-
lódásra, kritikára való hajlamossága okozta, hogy egy merev 
vallási formula mellé hosszú ideig egyik egyház sem kötötte 
le magát. Ennek azonban később szükségszerűen be kellett 
következnie (különben az ellenreformációnak és a frakciókra 
való oszlásnak nem lehetett volna elejét venni) és ez azután 
mindinkább szertefoszlatta azoknak a reményét, akik a közös 
összefogástól remélték a magyarországi reformáció diadalát. 

A reformáció első hulláma a lutheri—melanchtoni fel-
fogásban hódít szerte az egész országban. Azonban a teljes 
szeparáció a katolikus egyháztól ekkor még nem történt meg. 
Midőn az elkülönülés hazánkban már befejezett tény, a refor-
máció híveinek nagyobb részét már Kálvin táborában talál-
ják. Különösen a tiszta magyar vidékek mutatnak különös 
fogékonyságot a lutheri iránytól már kellően előkészített 
kálvinizmus számára. A nép a puritán kálvini felfogásban 
a reformációnak egy további fejlődési fokát véli látni és így 
a fejlődésmenet egyáltalában nem forradalmi, hanem evolutiv 
jelleget öltött. Annál is inkább, mivel a lelkipásztorok maguk 
is ezen a meggyőződésen voltak. 

Időközben nyugaton a marburgi kollokvium tisztázza 
a dogmatikumok kérdését, majd a speyeri birodalmi gyűlésen 
mélyül el e tekintetben a szakadék. Zwingli ugyan reális 
alapon áll, midőn az egyesülés egyetlen módjának azt látja, 
hogy fel kell hagyni az ellentétes nézeteket kibékíteni akaró 
mesterfogásokkal és erőlködésekkel, s azon tárgyak közös 
alapján akarja megalkotni az uniót, melyekre nézve mind 
a két fél egyetért, azokban pedig melyekre nézve nincsenek 
egy érteleniben, egymást tűrnék el, sőt hitnézeti különbség, 
ellenére tekintenék testvérekül, mígnem az Úr azokat, akik 
tévedésben vannak, jó tetszése szerint felvilágosítja2). A hit-
beli meggyőződés azonban gátját képezte minden további 
egyesülésnek. 

Azonban éppen a hitbeli meggyőződés volt oka annak,, 
hogy azok a pásztorok, akik nálunk Luther lobogója alatt 

2) Patay Pál: Magyar prot. unió. Bp. 1918. 7. 1. 



indultak el és később a kálvini felfogáshoz csatlakoztak, fel-
mentve érezték magukat a szakadás vádja alól. 

Az erdélyi ev. egyházban a fejedelem aka r j a megszüntetni 
a szakadást, a medgyesi zsinat és az ezt követő többi zsinatok 
azonban csak ar ra szolgáltak, hogy tisztázzák a két fél között 
az ellentéteket. Előzőleg a kálviniak még csak az úrvacsora 
kérdésében vallottak különböző nézetet, nem sokkal később 
azonban Méliusz irányítása mellett megalkotják a debreceni 
hitvallást, mely már határozott állásfoglalást tartalmaz. Az 
1564-i nagyenyedi zsinaton Blandrata, mint fejedelmi meg-
bízott megengedi, hogy abban az esetben, ha megegyezni nem 
tudnának, a reformátusok különváljanak. A tordai ország-
gyűlés azután már csak a jogi alapot adja meg „a magyar 
gyülekezetek egyházának"3). Ennek a törvénynek azon intéz-
kedése, hogy a magyar evangélikusok a ref. egyházba tartoz-
nak jogilag, a szász reformátusok pedig a szász ev. püspök 
joghatósága alá, nem annyira az unió érdekében történt, mint 
inkább természetes következménye volt annak, hogy Erdély 
három nemzetre különült el, melyekben sokkal erősebbnek 
bizonyult a nemzeti összetartozás tudata, semhogy a vallási 
különbözőség elválaszthatta volna őket. Ilyen szoros helyi 
vonatkozású szervezeti unióval gyakran találkozunk a magyar 
protestantizmus történetében, így pl. a zemplénmegyei lu 'he-
lánusok a zemplénmegyei ref. esperes fennhatósága alatt 
állottak. Sőt a török hódoltság idejében a maradékországban 
volt rá példa, hogy a protestánsok a katholikus egyházzal 
éltek szervezeti unióban4). 

A két egyház közötti szervezeti kapcsolat legtovább 
a tiszáninneni dioecesisekben és a dunántúli püspökség terü-
letén maradt meg. Szilágyi Benjámin István erre vonat-
kozólag közli: Acta synodi partialis celebratae Ulyhelyini 
1662 die 30 augusti, mely szerint a dioecesisekben lévő luthe-
ránus atyafiak, mivel nem ex ignorantis, sem per negligen-
tiam tartották eddig az uniót, nem akar ják kibocsátani a 

3) Zoványi Jenő: A reformáció Magyarországon 1565-ig. Bp. 1921. 
427. 1. 

4) U. ő. 443. 1. 



reformátusokat azután sem, lévén semmi igazi ok, maguknak 
sem lévén semmi kedvük hozzá5). A Dunántúlon a formula 
concordiae hatása alatt álló csepregi kollokvium hozta magá-
val a szakadást. Hogy melyik fél volt a türelmetlenebb, melyik 
tört a szakadásra, történelmi távlatból nem lényeges. A köz-
vetlen szakadásnak az oka, mint nagyon sok helyütt, itt is 
egészen személyes természetű volt. Ami bekövetkezett, annak 
azonban feltétlenül be kellett következnie. A megtörtént sza-
kadás után a szeretetlenség és a vallási türelmetlenség a két 
egyházat teljesen elfordította egymástól. Erdélyben ugyan 
még Bethlen Gábor Pareus Dávid Irenicum-jának a hatása 
alatt liberális, megértő politikájával elősegíteni igyekezett 
a prot. felekezetek együttműködését, sőt unióját is; erősen 
támogatta Alvinczi Pétert, a kassai magyar luth, papot, aki 
a két vallás között akart közvetíteni s Kassán az uniót a gya-
korlatban is megvalósította, azonban mint minden közvetítő 
kísérletet, ezt is éles kritika kísérte, mely csak a két egyház 
közötti viszony elmérgesedéséhez vezetett. 

A vallásszabadság kivívása után (1606) azonban nem sok 
ideig élvezhették a protestánsok fegyverrel kivívott és bizto-
sított jogaikat. A független erdélyi fejedelemség utolsó év-
tizedeiben már teljesen ki vannak szolgáltatva az ellenrefor-
máció minden zaklatásának úgy, hogy a külföldi protestáns 
uniós áramlatok visszhangra hazánkban jóformán már nem 
is találnak ezidőtájt. Egyedül a tudós pozsonyi pap, Bél 
Mátyás kíséri azokat érdeklődéssel. 

III. Károly6) és Mária Terézia alatt nem volt idő és mód 
az unió tervének ébrentartására, még kevésbbé megvalósí-
tására7). 

II. József uralkodása új korszakot nyit meg a protestáns 
egyházak történetében. A türelmi rendelet, ha nem is az egy-

5) Patay: i. m. 17. 1. 
G) Lásd Szűcs Dezső: A magyar protestáns egyház küzdelmei 

III. Károly korában. Pápa, 1918. 
7) Lásd Mária Terézia korában a protestantizmus helyzetét Ra-

vasz Boriska: A magyar állam és a protestantizmus Mária Terézia 
uralkodásának második felében. Bpest. 1935. c. tanulmányában. 



kori törvényekben biztosított vallásszabadság jegyében jött 
létre, mégis a tényleges állapotokat tekintve nagy könnyebb-
séget jelentett. A fellélegző protestantizmusnak első gon-
dolata, hogy erőit rendezze, csoportosítsa, összegyűjtse8). Az 
unió gondolata felbukkan ugyan, azonban csakhamar hát-
térbe szorítja a református egyházban a kiriarchia és 
hierarchia hiú küzdelme. A nyugati szabadsággondolatok» 
valamint a nemzeti gondolat nagy vajúdása sem hagyta érin-
tetlenül a nemzet lelkét. A szabad vallásgyakorlásban az 
emberi jogok egyikét látják, most már a katholikus haladó 
gondolkodásúak is szabadságot követelnek a protestánsok 
számára, mert a nemzeti szabadság megsértését látják a meg-
kötöttségekben. 

Végre a vallásszabadságot biztosító törvényjavaslat (1791. 
évi XXVI. t.-c.) törvényerőre emelkedvén, a protestánsok élni 
akartak a törvényben biztosított zsinattartási jogukkal. A 
reformáció magyarországi térfoglalása óta ez volt az első 
egyetemes zsinat. A különböző egyházkerületek önálló egy-
séget alkottak ekkor még, az egyházegyetem fogalma törvé-
nyesen hiányzik, hiszen eleddig csak partikuláris zsinatok 
voltak, inkább magánjellegű összejövetelek, bár az egyház-
alkotmány kialakításában nagy szerepük volt; egyetemes és 
általános érvényű szabályrendeletekkel nem rendelkezett 
egyik egyház sem, sőt az egyházszervezet is partikuláris jel-
legű volt9). Volt ugyan m á r j n i n d a két egyháznak egy évtized 
óta generális consistoriuma, azonban ennek csak tanácskozó, 
nem törvényhozó hatalma volt. Határozataikat csak a közös 
védelem parancsoló szükségessége szentesítette10). Ezekből 
látható, hogy a törvény alapján összeülni készülő zsinatoknak 
volt bőven anyaga. 

A szervezeti kérdéssel kapcsolatban különösen nagy erő-
vel bukkan fel az uniós gondolat, mely az ideális szervezetet 

8) Lásd Mályusz Elemér: A türelmi redelet. „II. József és a 
magyar protestantizmus" c. monumentális munkájá t . Bpest, 1939. 

8) Dr. Brudkner Győző: A magyarhoni ev. zsinatok. (Prot. Szemle 
1934. évf. 603—616 1.) 

1C) Mikler Károly: Magyar evangélikus egyházjog. Bp. 1906. 80. 1. 



jelentené a prot. egyházak részére. Számos irat jelenik meg 
a zsinat előtt az unióról. Az írások hangja azonban az el-
nyomás századai alatt megszelídül, inkább a hitbeli elmélyü-
lés, mint a megelőző korok szinte ádáz dogmatizálása érzik 
ki belőle. 

Mind a két részen az unió jegyében készülnek a zsinatra. 
Mindenek előtt általános óhajtás volt, hogy a két egyháznak 
egységes legyen a közigazgatása11). A zsinat megalakulásának 
körülményeiben sértő hangként jelentkezett a Sinay-per. így 
az egyetlenkedés lelki állapotával indul el a zsinat. Közös 
bizottságokat javasolnak, hogy törvényjavaslatot készítsenek 
-az egyházszervezet, liturgia, házassági, iskolai, fegyelmi és 
vagyonkezelési ügyek rendezésére, hogy így a két egyház 
a szervezet egyenlősége által testvéri viszonyba lépjen12). 
A bizottság utasítása szigorúan úgy szól, hogy ki kell kap-
csolni minden dogmatikumot és rituálét. Azonban minden 
tárgyalás a világiak túlhatalmas befolyásának jegyében folyik 
le13). így érthető, ha a világiak olyan külföldi mintát kerestek 
a közös alkotmányhoz, mely minden kétséget kizáróan bizto-
sítja az „úri" elem fölényét a papi fölött. Ezt pedig a ma-
roknyi lengyel prot. egyházak 1780. évi egyházi törvény-
könyvében, az ú. n. lengyel disszidens kánonokban találták 
meg14). Azt írja róluk Révész Kálmán: „ . . . e munkálat sebbel-
lobbal készített tákolmány volt: az igazi protestáns elv benne 
csak torz alakban érvényesült, k l ó j á b a n a túltengő lengyel 
nemesi önérzetet tükrözte"15). Ez a kiriarchikus törekvés leg-
inkább a reformátusoknál érvényesült, ezzel magyarázható, 
hogy a ref. papi párt minden erővel meg akarta akadályozni, 

Lásd Bruckner Győző i. m. i. h. 614. 1. 
12) Mikler i. m. 92. 1. 
13) Révész Imre: A magyarországi protestantizmus tört. Bp. 1925. 

53. 1. 
14) A kánonok szerzője Scheidemantel Henrik jénai egyetemi ta-

nár s közrebocsátotta „Allgemeines Kirchenrecht bei der ev. Confes-
srenen in Pohlen u. Lithauen, die Kirchenverfassung, gute Ordnung 
etc." c. műben Varsóban, 1780. 

15) Révész Kálmán: A lengyel dissidens kánonok története s be-
folyása a budai zsinati törvényhozásra. Pápa, 1887. 



hogy a zsinat kánonai törvényerőre emelkedjenek a király 
jóváhagyása által. A királyi szentesítés évtizedeken keresztül 
késett is, ezért a budai és pesti kánonok csak az egyházkerü-
leti és egyetemes gyűlések határozatain keresztül mentek át 
a gyakorlatba16). Azonban a zsinati kánonokban kimondott 
unió nem jött létre17). Az irodalom a két testvérzsinat egyik 
legjelentősebb eredményének mondja az unió előkészítését. 
Ennek is egyik legjelentősebb állomása a két egyház közös 
generálkonsistoriumának a megalkotása, melynek jogható-
sága mind a nyolc prot. egyházkerületre kiterjedt, tehát a két 
egyház között mintegy csúcsszerv lett volna hivatva a köze-
ledés előmozdítására. Ez a meghatározott időben összeülő és 
meghatározott számú tagból álló szerv, mely a legfőbb bíróság 
is volt egyben, tényleges joghatóság nélkül csak egy tanács-
kozó szerv volt a világiak kezében, s mint ilyen nem is volt 
népszerű18). Annak ellenére, hogy a zsinatok törvényei királyi 
jóváhagyást nem nyertek, ez a generálkonvent, vagy generál-
konsistorium fennállott egészen 1818-ig, mikor az erőre-
kapott reakció azokat, mint törvényteleneket betiltotta19). 

Hogy a közeledés gondolata valóban milyen mélyről 
fakadt, mennyire át volt hatva az unióvágy a tiszta evan-
géliumi szeretet gondolatától, legkifejezőbben mutatják azok 
az eszmecsírák, amelyek a közeledés gondolatát gyakorlati 
úton kívánták szolgálni. 

Ilyen nemes testvéri megnyilatkozás volt a pesti ág. hitv. 
ev. egyház részéről az az elhatározás, mellyel felajánlotta 
a dunamelléki ref. egyházkerület vezetőségének, hogy a 
királytól nyert alkalmas telken közös templomot, paplakot és 
iskolát építsenek20). Pesten akkortáj t kevés református volt, 
így a kerületek hozzá is járultak a közös templom építéséhez, 

16) Zsilinszky Mihály: A magyarhoni prot .egyház története. Bp. 
1907. 634. 1. 

17) Warga Lajos: A keresztyén egyház történelme. Sárospatak. 
1906—08. III. kötet. 384. 1. 

18) Dr. Bruckner Győző i. m. i. h. 614. I. 
19) Zsilinszky i. m. 586. 1. 
20) Patay: i. m. 61,. 1. 



bár hangoztatták, hogy a teljes unió még sokkal jobb lenne. 
E téren az alapokat a theológia és az iskolai nevelés terén 
kellene lerakni. A közös templom ábrándja mégis meghiúsult, 
mert időközben a reformátusoknak is módjukban állott saját 
templomot építeni. 

A közös prot. egyetem gondolata is ezidőtájt (1796-ban) 
merült fel, mely nem közvetlenül, azonban közvetve szolgál-
hatta volna az unió ügyét. Híre járt annak ugyanis, hogy a 
pesti egyetemet a clerus befolyására tisztán felekezeti jelleggel 
Esztergomba teszik át. Ezért a prot. vezetők komolyan gon-
dolkoztak egy Pesten felállítandó nem katholikus egyetem 
eszméjéről, melyet a két prot. és a görögkeleti egyház állított 
volna fel közösen. Azonban az alapító közgyűlésre sem jöttek 
el az alapítók. így ez a terv is meghiúsult21). 

Az újabb okát a magyar uniós-törekvések felszínrevető-
désnek m á r nem belföldön, hanem Poroszországban kell 
keresnünk. A reformáció háromszázados évfordulója alkal-
mával III. Frigyes Vilmos porosz király a két porosz ev. egy-
ház számára közös zsinati alkotmánytervezetet és közös litur-
giát dolgoztatott ki.22) Az évfordulóra megjelent a királyi fel-
hívás az unióra, mely ünnepélyesen ment végbe Berlinben a 
háromszázados évforduló megünneplésekor 1817 okt. 31-én. 
A porosz példa követésére felhívta III. Frigyes a többi német 
állam prot. egyházait is, melynek nyomában létre is jött az 
unió elég változatos formában.23) 

A csaknem kétévtizedes álmából felébredt unióvágy ezek-
nek az eseményeknek a hatása alatt nemcsak a századforduló 
ünnepi prédikációiban, hanem hivatalosan is megnyilvánult. 

21) Patay: i. m. 65. 1. 
22) I. V. Bredt: Neues evangelisches Kirchenrecht für Preussen. 

Berlin, 1921. I. 146. és köv. lapjain. 
23) V. ö. Hering: Geschichte der 'kirchlichen Unionsversuche seit 

der Reformation. Leipzig, 1836—37. I—II. k. és Ad. Frantz: Lehr-
buch des Kirchenrechts. Göttingen, 1899. 57—59. 1. Lásd még Dr. P. 
Schoen: Das evangelische Kirchenrecht in Preussen. Berlin, 1903. L 
k. 209. 1. — Az unió változatos formáit részletesen ismerteti Günther 
Holstein: Die Grundlagen des evangelischen Kirchenrechts c. Tübin-
genben 1928-ban megjelent jeles munká jának 243—259. 11. 



így, midőn I. Ferenc meglátogat la Budát és a prot. egyházke-
rületek küldöttségének tisztelgését fogadta, a lelkész Báthori 
Gábor felemlítette a felség előtt a két egyház esetleges unió-
ját és előleges jóváhagyását kérte. I. Ferenc figyelmeztette 
őket, hogy az ország törvényei akadályát képezhetik ennek, 
így az atyáskodó abszolutizmus és a reactiós politika számta-
lan nehézségével szárnyát szegte minden komolyabb prot. tö-
rekvésnek. 

A protestáns sérelmeket azonban nem lehet végleg el-
hallgattatni. A századforduló húszéves nemzeti letargiáját a 
frissebb levegő mozgása kezdi felváltani. És ha a nemzeti tö-
rekvésekben már nem is vezérhang a vallási kérdés elintézése, 
ezidőtájt is jelentős szerepet visz. Az erősbbödő nemzeti ön-
tudattal erősödik a vallási öntudat is, a két fogalom szinte 
eggyé válik és a nemzeti üggyel elválaszthatatlanná forr ismét, 
mint századokkal előtte, a protestantizmus ügye. Dc az ural-
kodó irányzat egyelőre még a reakció. 

Másrészt belülről is fenyegetik a reformációt veszedelmek. 
Éppen a felvilágosultság részéről. Filozófia, vallás és nemze-
tiség fonódnak össze szorosan hol gátlólag, hol segítőleg. Min-
denesetre heves tünetek között vajúdik a század magyar pro-
testantizmusa. A hitélet a racionalizmus hatása alatt elernyedt, 
s csupán az egyházra zúdúló csapások hatása alatt keletke-
zett szervezeti összeműködés pótolja némileg a belső fogyaté-
kosságot.21) 

Az irodalomban felbukkanó romanticizmus átterelődik 
vallási térre is, legelőször az ortodox katholikus reakciós tö-
rekvések csatlósává válik. Szélesebb rétegekre azonban mé-
lyebb hatást nem gyakorol ez az esztetikai alapon való áb-
rándkergetés, csupán terjedelmes, az avatottak és avatatla-
nok által űzött irodalmi vitában nyilvánul meg. 

A szervezeti kérdésnek végleges országos megoldásától 
várják a protestantizmusnak belső és külső megerősödését. 

Az országgyűlések ismét feléledt alkotmányos levegőjé-
ben a sérelmek tekintetbevételével konkrét javaslatok ké-

24) Zsilinszky: i. m. 618. 1. 



szülnek, a felső tábla ortodox katolikus álláspontján azonban 
minden törekvés megtörik. De a függő kérdéseknek széles 
rétegekben való öntudatosodása, valamint az alkotmányos 
úton rohamos léptekkel való fejlődés sejteti, hogy a megoldás 
nem fog sokáig váratni magára. A közös küzdelem öntudata 
egyházi téren is közelebb viszi egymáshoz a két prot. fele-
kezetet. E közeledéseknél előtérbe lép a közös egyházi ügy 
munkálása, a szétszóródó hitélet fejlesztése, mely a két egy-
ház előtt mindennél sürgetőbb belső feladattá lesz. Ilyen kö-
rülmények között, külső motívumok kapcsán, születik meg a 
két felekezet egyházi közös munkáját csaknem egy évszá-
zadra szabályozó, irányító kéri és riagygeresdi egyezség. 

Az egyezséget nem annyira az eszmék tisztázódása, mint 
inkább a gyakorlati igehirdetés, a hitélet intenzívebb ápolá-
sának a két egyház számára való közös szüksége hozta létre. 
Nem támadó szándék egy harmadik ellen, sőt még nem is kö-
zös védekezés, hanem az alázat, a gyöngeség tudatának tel-
jes beismerése hozta létre. A fel nem adott közös külső harc-
ban felfedezik az egyházak igazi munkaterületét, a belső el-
mélyülést. De mivel a két egyház gyengének érzi magát, hiszen 
a katolicizmus túlnyomó többségében csak szigetekre van szo-
rítva, szükségesnek tartják, hogy egymásnak a lelkigondozás 
terén segítségére legyenek. Ezek a kapcsolatok nem voltak 
újak, már utaltunk rájuk, azonban eddig nem terjedtek az 
egyházközség területén túl. A kérdésnek egyházkerületi foko-
zaton való rendezése mutat ja éppen, hogy most ilyen nagy 
jelentőséget tulajdonítottak neki. 

Ez a kor, melynek politikai küzdelmei megtermették a leg-
újabb kor nagy vívmányát: a vallási egyenlőséget, melyben 
az egyezségek is születtek, a két egyház jogviszonyának is 
legszebb és legőszintébb fejezete. 

3. À kéri és riagygeresdi egyezség.21) 

Az ugyanazon szellemben létrejött két egyezség keletke-
zésének ideje is csaknem ugyanaz. A köztudatba a nagyge-

25) Mindkét egyezség eredeti szövegét a függelékben közlöm. 



resdi egyezség ment át, mint a két egyház jogviszonyát sza-
bályozó megállapodás, részletesebb tartalma és pontosabban 
körvonalazott fogalmai miatt. Tárgyalásuknál igyekszünk ki-
emelni egyrészt a közös intézkedéseket, másrészt az eltérőeket. 
Általában már itt előrebocsáthatunk annyit, hogy a kéri egyez-
ség inkább elméleti, elvi síkban mozog, a nagygeresdi egyez-
ség ezzel szemben több gyakorlati mozzanatra tér ki. A nagy-
geresdi egyezség bizonyos fokig törvénypótló jelentőségű is, 
amennyiben a két prot. felekezet egymásközti reverzális 
adása tekintetében intézkedik, addig ugyanis az országos tör-
vények ezt a kérdést nem rendezték világosan. 

A kéri egyezséget a tiszáninneni ref. és a tiszai ev. egy-
házkerületek küldöttsége 1830 máj. 6-án Kérben kötötte, hogy 
a két prot. egyházat közösen érdeklő ügyeket („ . . . a prédiká-
torok fizetését és a tehető szolgálatokat") szabályozzák. 
Alapul szolgált az 1827-ben Zsolcán tartott deputáció munká-
lata, valamint a kerületeknek ezekre tett észrevételei. (A zsol-
cai határozatok nem állanak a rendelkezésünkre, a kéri 
egyezség azonban híven felöleli azokat.) 

I. A kéri egyezség egyházjogi ismertetése. A tiszáninneni 
ref. és a tiszai ev. egyházkerület között kötött kéri egyezség 
már szövegében enged következtetni, hogy nem első ilynemű 
kísérletről van szó. Az egyes egyházaknál már régebben fenn-
állottak ilyen szabályozások részint kölcsönös szerződés, ré-
szint jogszokások alapján. 

Ez az egyezség, mely két kerületre kiterjedőleg szabá-
lyozta a két egyház közötti jogviszonyt, abból a felismerésből 
fakadt, hogy azok, akik eklézsiájukkal semmi összeköttetésben 
nincsenek, mindjobban eltávolodnak, elidegenednek a val-
lásuktól. Ezért azokat a híveket, kiknek saját egyháza hely-
ben nincs, vagy a távolság miatt el vannak tőle szakadva, az 
egyezség a testvéregyház lelki gondozásába utalja úgy azon-
ban, hogy annak szolgálatait csak az illetékes lelkipásztor en-
gedélyével szabad foganatosítani. 

Az ilyen hívek a párbér felét tartoznak a helybeli lelki-
pásztornak fizetni, másik felét a saját illetékes lelkipásztoruk 
kapja. Általában kölcsönösségen és viszonosságon épül fel 



az egész egyezség. Nem szünteti meg az addig külön szerző-
déssel vagy szokásjogi alapon létesült kapcsolatokat, de a fel-
sőbb hatóság jóváhagyásától teszi függővé. 

Maga a szerződés inkább csak irányelveket tartalmaz, 
mint kidolgozott jogászi munkát és így rendkívül rugalmas. 
Módot nyújt arra, hogy a helyi viszonyok és különleges körül-
mények adott esetben érvényesülhessenek. 

Haladást a szerződés a megelőző állapottal szemben főleg 
jogi szempontból jelent, mert a helyi megállapodásokon nyug-
vó viszonyt, mely eleinte minden bizonnyal a helybeli egyház 
részéről a szórványban levőkkel szemben csupán egy atya-
fiságos cselekedet, inkább türt állapot, mint jogállapot voit, 
most kerületi relációban a kölcsönösség s viszonosság alapján 
a jogállapot színvonalára emelte. Ezzel megszűnt a két egyház 
közötti hallgatólagos, vagy helyi szerződéssel szabályozott, de 
a helyi egyház részéről inkább csak türt viszony és helyében 
joga támadt a lelkipásztorral és tanítóval nem bíró egyháznak 
a másik egyház szolgálatainak igénybevételére. 

Érdekes, hogy már ez az egyezség úgy rendelkezik, hogy 
a hívek, akik a másik egyház szolgálatával rendszeresen és jog-
szerint élnek, a párbér felét a helybenlévő egyház lelkészének 
fizessék. 

Már előre megjegyezhetjük, hogy a további egyezségek ezt 
a pontot mind tartalmazzák, jóllehet ez a pont adott mindig 
a legtöbb alkalmat a vitára. 

Irányelveket tartalmaz továbbá az egyezség a szórvány-
ban levő hívek egyházi adójának a beszedésére, valamint az 
anyakönyvvezetésre. A temetésnél és az esketésnél kölcsönö-
sen lehetővé teszi a másik felekezetű lelkipásztor szolgálatai-
nak igénybevételét, azonban csak az illetékes egyházi ható-
ság engedélye alapján. Intézkedik a vegyes házasságok egy-
házi adójáról. Az egyezséget megelőző és a két egyház jogvi-
szonyát szabályozó szerződések felülvizsgálat alá bocsáj tandók, 
ezzel szemben az ilyen megegyezésen nem alapuló szokások, 
ususok, melyek inkább abususok, szűnjenek meg. Az okta-
tásügy és a harangozás terén tett intézkedései szintén a kölcsö-
nösség alapján állanak. 



Az egyezség a két egyház legfőbb közös életviszonyaira 
terjeszkedik ki, de éppen ez biztosította rugalmasságát és al-
kalmazhatóságát. 

II. Az 1833. évi nagygeresdi egyezség ismertetése és egy-
házjogi jelentősége. Ugyanaz a testvéri szeretet és a hívek lel-
ki gondozásáról való gondoskodás hatja át a másik, alig né-
hány évvel később a dunántúli ev. és ref. egyházkerületek kö-
zött keletkezett egyezséget, melyet 1833-ban Nagygeresden 
(Sopron megyében) az 1830. évi révkomáromi deputatio mun-
kálata alapján kötöttek a két kerület kiküldöttei a „két fele-
kezetűek által keverve lakott helyiségekben a vallásbeli szol-
gálatokra és kölcsönös összeköttetésekre nézve". 

A kéri egyezséggel szemben különösen a fogalmak tisztá-
zása terén nagy haladást mutat. Ezek a megállapodások az 
elvek leszögezésén túlmenőleg már több részletet és nem csu-
pán egy keretszabályt tartalmaznak. De a tartalma is tágabb 
területet ölel fel. Ugyanis, míg a kéri egyezség csupán arra az 
esetre terjed ki, midőn a pap és tanító nélkül szűkölködő hí-
vek a másik egyház szolgálatait veszik igénybe, a nagygeresdi 
egyezség különbséget tesz aszerint, hogy a két felekezetűek 
által vegyesen lakott községben mind a kettőnek van egyháza, 
vagy csak az egyiknek, vagy mind a kettő filia, de az egyike 
nek van imaháza és praeoransa, s ezekre a viszonyokra is 
tartalmaz szabályozást. 

Szabályozza a ritusok kérdését és egyben eltiltja a másik 
egyház sérelmére történő dogmatizálást. A lélekvadászatoí 
tiltja, azonban a protestáns lelkiismereti szabadság alapján 
állva, az áttérések útjába nem gördít akadályt. A reverzálisok 
hatályát a két egyház között megszünteti, sőt a már adottak is 
hatálytalanok, amennyiben a gyermek még nem haladta meg a 
12. évét. A két egyház közötti áttérések és reverzálisok ügye 
éppen egy század múlva bukkan fel csak majd újra, mint a 
két egyház között fennforgó olyan ügy, mely egyezségi meg-
oldást kíván. Ennyire őszintén és maradéktalanul azonban 
nem sikerül mégegyszer a kérdést megoldani.26) 

6) L. 9. fejezet. 



Ügy rendelkezik, hogy a másfelekezetü lelkipásztornak a 
szolgálatait indokolt esetben, az úrvacsorát és a konfirmációt 
kivéve, igénybe lehet venni. Haldokló esetében az úrvacsorát 
is kiszolgáltathatja. Hogy az illetékes lelkész helyett a hely-
beli más felekezetű lelkipásztor nem konfirmálhat, az magá-
ból a konfirmáció fogalmából folyik. Az úrvacsora kiszolgál-
tatásának a megtiltásánál az összeütközési lehetőségek elkerü-
lése vezette az egyezségkötő feleket. A népben öntudatlanul él 
az ősi szertartás iránti tisztelet, amit megzavarhatna az a 
tény, hogy a másik felekezet lelkipásztora szolgáltatja ki, 
ugyancsak felvetődhetnék a konfessionalizmus áldatlan vitája. 
A konfirmációtól és az úrvacsorától eltekintve egyébként a 
másik egyház tagjaival mindenben egyező jogok illetik meg. 
így az anyakönyvvezetés, temetés, temető használata, az is-
kolák használata, ösztöndíjak és köztartások élvezése terén is. 

Az egyháznak nyújtandó szolgáltatások terén azonban 
már különbség van a két felekezet között. Minden egyházi te-
herrel egyaránt tartoznak, azonban az egyházi épületek kar-
bantartásának és építésének a költségében nem vesznek részt. 
Az egyezség ezt azzal indokolja, hogy ezek a filialisták úgyis 
résztvesznek a saját illetékes egyházuknak ilynemű költségei-
ben, de meg különben is rendkívüli nehézséget okozna eset-
leges elválás esetén a két egyház között a tulajdonjognak a 
kérdése. A lelkészi járandóságok tekintetében nemcsak a pár-
bért rendeli el megosztani, hanem a stólát is. A kéri egyez-
ség ezzel szemben azt rendeli el, hogy az egyházi szolgálatot 
teljesítő lelkipásztort illeti az egész stóla, ami igazságosabb 
álláspontnak látszik. 

Novumot tartalmaz a kéri egyezséghez képest az egyez-
ség megszegőivel szemben alkalmazandó szankció, melynek 
fokozatai az egyházmegyei feddés, második esetben az egy-
házkerületi megrovás, harmadikban pedig az elmozdítás. 

Ezen egyezség is éppen úgy, mint a kéri, nem érinti a 
már érvényben levő szerződéseket, sérelmes esetekben azon-
ban az egyezségben foglalt alapelveket tart ja alkalmazan-
dóknak. 



A többi egyházkerületek nem kötöttek ilyen egyezségeket, 
ami azonban korántsem jelenti, hogy tényleg nem forogtak 
fenn ilyen viszonyok, csak legfeljebb arra enged következ-
tetni, hogy ilyen megállapodások kötésének a szükségessége 
nem állott annyira fenn. 

Ez a jognélküli helyzet, midőn a lelkipásztorral és tanító-
val nem bíró egyház a másik helybeli egyháznak a szolgála-
tait engedményezett, türt viszony alapján vette igénybe, nem 
saját jogán, mint a geresdi és kéri egyezségek hatásterületén, 
lealázó lehetett volna mindig a gyengébb egyházra nézve, 
azonban a testvéri szeretet és az atyafiságos jogviszony ki-
zarta ezt. Másrészt azonban azzal a eredménnyel járt, hogy a 
kedvezményezettek tudatában lévén alárendelt helyzetüknek, 
érzékenységüket nem érintette oly erősen a legcsekélyebb va-
lódi vagy vélt sérelem, mintha abban a tudatban lettek volna, 
hogy jogaikat gyakorolják, s így kevesebb volt a torzsalko* 
dásra a lehetőség. 

Mindamellett a két egyezség a hitélet elmélyítése és a két 
egyház közötti őszinte közeledés terén korszakalkotó volt és 
közel egy századra mutatott utat, sőt mutat ma is minden to-
vábbi ilyen törekvésnek. 

4. Új utakon az uniós törekvések. 

A külföldi uniók") hatására nálunk is fellángolt uniós 
érdeklődés csakhamar hamvába halt. Az ilyen irányú érdek-
lődést az egyházak csendes belső munkálkodása váltotta fel 
a harmincas években, (aminek eredménye volt a két egyezség 
is), bár a kiélesedő alkotmányosság levegőjében egyre inkább 
hangot követelnek a magyarországi protestánsság sérelmei is. 

A prot. egyházak, melyek eddig is mindig elsőrendű hor-
dozói voltak a nemzeti gondolatnak, a saját hatáskörükön be-
iül akarnak érvényt szerezni annak, első sorban a nemzeti 
nyelvnek az egyházi ügyekben való kizárólagossá tételével. 

27) V. ö. G. Holstein i. m. i. h. 



A réf. egyházban e tekintetben természetszerűleg nem merül-
tek fel ellentétek, hisz abban csaknem kizárólagosan a tőzs-
gyökeres magyarság foglalt helyet. Annál több ellenállásra ta-
lált ez a törekvés az ev. egyházban, mely meglehetős nem-
zetiségi kisebbséggel rendelkezett. 

Az európai nemzeti újjáébredés ugyanis meghozta a nem-
zetiségeknek, így a tótoknak is öntudatosodását, a nyelv- és 
kultúrközösség felismerését, melyet még különösen az Orosz-
ország felöl támogatott pánszlávizmus táplált. Az ev. egyház a 
tót nyelvi és kultúrigényeket, míg azok nem csaptak át a 
pánszlávizmus nyilt, vagy burkolt törekvésébe, liberálisan, 
sőt mondhatni megértően kezelte. A tótságnak a hangját 
azonban nemcsak a felébredt öntudat, hanem a bécsi kor-
mány bátorítása is erősítette. Patay szerint ezzel a kormány-
nak az volt a célja, hogy elterelje a közfigyelmet a szabad-
elvű radikális újításoktól.28) A tótságnak ez a nemcsak belföld, 
hanem külföld előtt is szinte támadólag fellépő törekvése29) 
jóformán provokálta az evangélikusok által újból felszínre 
hozott uniós gondolatot. Gróf Zay Károly ev. egyetemes fel-
ügyelő, a gondolat életrekeltője, nyiltan be is vallotta, hogy 
a színmagyar reformátusokkal való unió megtöri majd a 
pánszlávizmus erejét ( „ . . . m i n d e n idegen elemnek közállo-
mányukra vallási és politikai tekintetben veszélyes befolyása 
végkép elfojtatik." Patay idézi Zaynak a Társalkodóban 1941 
febr. 24-én megjelent cikkét.30) 

Az uniós gondolat az egész országban nagy visszhangra 
talált, megvalósítása „az alkotmányos trónnak és édes ha-
zánknak rendíthetetlen oszlopot, egy nemzetiségünket fenye-
gető idegen elem befolyása ellen erős védőfalat, emberiség-
ről kitűnő korunknak fényes győzefmet szerzendene." (A ref. 
főiskolai választmány válasza Zaynak az unió ügyében.31) An-
nak ellenére, hogy az uniótól a pánszlávizmus megtörését re-

2S) Patay: i. m. 92. 1. 
29) U. ő. 90. és Zsilinszky 659. L 
30) Patay: i. m. 94. 1. 
31) U. ő. 95. 1. 



mélték, nem arathatott volna az uniós gondolat ilyen sikert, 
ha a haladó idő szele a merev konfesszionalizmusnak a két 
egyház közötti válaszfalait bontogatni nem kezdette volna.32) 
Kossuth Lajos, aki az unió megvalósítására való törekvéseket 
nemzeti szempontból sokra értékelte, Pesti Hírlapjában nép-
szerűsítette az eszmét, majd felszólította a két ismert prot. 
papot: Török Pált, pesti ref. és Székács Józsefet, pesti ev. lel-
készt egy egyházi lap megindítására.33) A lapnak, amely „Pro-
testáns Egyházi és Iskolai Lap" címen 1842-ben megindult, leg-
főbb célja az unió társadalmi és egyházi előkészítése volt. De 
lelkes segítője volt az unió gondolatának Fáy András is. 

A kezdeményezés odáig fejlődött, hogy az unió választ-
mányt küldött ki, melynek javaslatát eljuttatták a kerületek-
hez is véleményadás végett. A hatalmasan fellángoló és őszin-
te unióvágy a sok tárgyaláson és a nehézségek latolgatásán 
keresztül azonban elsekélyesedett és az unió létrehozását mun-
káló Prot. Egyházi és Iskolai Lap is kénytelen volt beismerni, 
hogy az unió nem időszerű, éppen azért, mert még a kerüle-
tekre tagolt ref. egyház, mely ugyanis még akkor sem bírt 
közös szervezettel, sem egy csúcsszervvel, nem egységes. 

Az uniót azok a kérdések hiúsították meg, melyeket a 
fellángolás perceiben áthidalhatóknak gondoltak: a dogmák, 
az anyagiak, az egyházkormányzat és a nemzetiség.34) Hozzá-
járult még ehhez, hogy a ref. egyház részéről az egyesülés 
tulajdonképeni oka: a nemzetiségi kérdés az egyházban nem 
forgott fenn. 

Az uniónak az újbóli felvetése határozottan nemleges 
eredménnyel végződött: a konfesszionizmus merevgégébe 
visszahúzódó tótság ellenszenvét és szeparatista törekvéseit 
vonta maga után. 

Az unionizrrius újabb korszaka ezzel lezártnak tekinthető. 
Már az eddigi unió-kísérletekből is levonhatjuk azt a következ-

32) Warga: i. m. 387. 1. 
33) Dr. Patay Pál: Baldácsy Antal báró élete és a Baldácsy ala-

pítvány félszázados tört. Bp. 1926. 14. 1. 
34) Patay: Magyar Protestáns Unió. 105. 1. 



ményt, hogy valahányszor az unió nem a két egyház belső 
szükségéből fakad, nem szorosan véve egyházi, hanem egyéb 
irányú törekvések szolgálatában áll, sokkal inkább szolgálja 
a szakadást és az egymás iránti közömbösség elmélyülését, 
semmint az igazi krisztusi szeretet jegyében való összefogást. 

A két egyház közötti közeledés azonban az önkényuralom 
megszűnése után ismét felszínre vetődik. Az újjáéledt Pro t . 
Egyházi és Iskolai Lap és az újonnan alapított Prot. Egylet 
szegődnek a közeledés apostolává, melyet a XVI. században 
keletkezett dogmák tekintélyének a megingatásával s így 
a válaszfalaknak à lerombolásával vélnek elérni. A felidézett 
vita teologiai irodalmunknak legértékesebb fejezeteit tartal-
mazza. Noha az érzékenységükben sértett tótok erős reakciós 
törekvéseket táplálnak az unióval szemben, ekkor maT az 
unió indító oka nem a szlávizmus ellen való védekezés, hanem 
inkább a német theologiai irodalomnak a magyar irodalom-
ban való visszatükröződése. 

Általános visszhangra ezért nem is találnak, az egyház a 
belmisszió jegyében kezdi ismét megtalálni igazi feladatait és 
a dogmatikai unió helyett inkább egyháztársadalmi téren 
egyesül a két egyház.35) Patay szerint a fejlődés menete i-1. 
sem kedvező.36) Ezt a megjegyzést a legújabb fejlődésmenetei 
figyelembe véve helyesbbítenünk kell. Ugyanis abban a kor-
ban, amikor Patay könyve Íródott (1918), úgy látszott, hogy 
a szeretetlenség és a meg nem értés a közel jövőben széttépi 
még azokat a szálakat is, melyek a nagygeresdi egyezség fel-
bontása után a hideg udvariasság látszata alatt, valójában 
azonban a legőszintébb testvéri közeledés jegyében, még meg-
maradtak. A korai jóslatra rácáfolt az azóta tapasztalt fejlő-
dés menete, nem a testvéri közösségtudatra, hanem a meg-
sértett érzékenységre borította rá az idő a feledés fátylát. És 
mint látni fogjuk, a két egyház a legújabb időkben mindin-
kább közeledik a nagygeresdi egyezség elveihez a közös cé-
loknak közös irányú munkálásával. 

35) U. o. 120. 1. 
36) U. o. 



5. Unió vagy egyezség? 

Mint már említettük, az unió és az egyezségek által a két 
egyház között létesített viszony közeli rokonságot mutat. Tár-
gyalásunknak ahhoz a fejezetéhez értünk el, melyben az ese-
mények menetéből ez az összefüggés önmagától kitűnik. Míg 
eddig az uniós gondolatok és az egyezségek egymástól térben 
és időben elválasztva jelentkeztek, addig az 1891. évi prot. zsi-
natok alkalmával a kezdeti unió-törekvés lendületét vesztve, 
a megújított nagygeresdi egyezség alakjában nyer megvaló-
sítást. 

Már az 1891. évi zsinat előkészítésének hosszú és nem 
minden nehézségtől ment ideje alatt több szívélyes megnyilat-
kozással találkozunk a testvéregyházak között, amelyek mind 
a közeledést célozták.37) Az ev. egyházban felbukkanó nehéz-
ségek, különösen pedig a nemzetiségek (tótok) gáncsoló tö-
rekvése eredményezte, hogy nem ismétlődhetett meg a köze-
ledésnek az az atmoszférája, ami 1791-ben. A hang ugyan szí-
vélyes, udvarias, de nem olyan meleg. Az esetleges unióval 
szemben támadható nehézségek túlságosan belerögződtek m á r 
a köztudatba, de a két egyház szeme előtt lebegett állandóan 
az is, hogy a német egyházak uniója sem aratott maradék-
talan sikert, jóllehet a legkiválóbb egyházjogászok egész sora 
dolgozott a kimunkálásán. Báró Prónay Dezső, az evangéli-
kusok egyetemes felügyelője, már a negyedik gyűlésen felveti 
a két egyház unióját, melynek ő törhetetlen híve. Yele szem-
ben a tótok, mint már annyiszor, most is a szimbolikus köny-
vek védőbástyái mögé húzódnak. Végeredményben a 4. §. az, 
mely a nagygeresdi egyezség szellemében készült új egyezség 
keletkezéséhez vezetett. A javaslatban a 4. §. ugyanis annak 
a deklarálását tartalmazta, hogy az ev. egyház a saját hívei 
és a ref. egyház hívei között az egyházi jog tekintetében kü-
lönbséget nem tesz.38) Az ebben a §-ban foglalt fogalmak 
azonban nem voltak tisztázva, megnyugtató felvilágosítást az 

37) Thébusz János: A magyarorsz. ág. hitv. ev. egyház 1891. évi 
zsinatának története. Bp. 1895. 10. 1. 

38) U. o. 147. 1. 



előadó sem tudott nyújtani; szükségesnek mutatkozott tehát 
a bővebb tárgyalás végett a két egyházat közösen érdeklő 
ügyek tárgyalására kiküldött bizottság elé való utalása. 

Bánó József, az ev. vegyesbizottság elnöke egy, a vegyes-
bizottság minden tagjának megküldött javaslatot szerkesztett, 
melyet ezután a vegyes bizottság tárgyalásainak alapjául el is 
fogadott. Eszerint a bizottságnak kettős célja van: 

1. hogy a két felekezet reálunióját megvalósítsa, 
2. míg ez létrejöhet, addig a két egyházat kölcsönösen ér-

deklő ügyekben egyöntetű eljárás jöjjön létre a közös egyház-
politikai törekvések sikerének biztosítása céljából. 

Ami a két felekezet reálunióját illeti, a két egyház tör-
ténelme során mindig érintkezett egymással, sőt a legújabb 
időkben a törvényhozással szemben is közös álláspontot fog-
laltak el, hogy minél nagyobb súlya legyen fellépésüknek. To-
vábbmenve a két egyház egyidőben megnyílt zsinatán mérték-
adó helyről hangzottak el olyan hangok, melyek az unió el-
odázhatatlan szükségességét hirdették. A két prot. egyháznak 
a legtermészetesebb és leghathatósabb védekezése lenne a ka-
tolikus egyházban mindinkább tapasztalható, a protestantiz-
mus ellen irányuló áramlattal szemben a két egyház tényle^ 
ges egyesítése. Ezért a bizottság első feladatának tartja an-
nak a kimondását, hogy nemcsak eszmeileg, hanem tényle-
gesen is keresztülviszi az uniót. Szükséges tehát, hogy mind 
a két zsinat egyenlő szövegű törvényben mondja ki, hogy a két 
prot. egyház unióját kívánja és keresztülviszi. 

A javaslat a két egyházat kölcsönösen érdeklő ügyekben 
kötendő egységes eljárás tekintetében legsürgősebbnek első-
sorban a lelki gondozást említi azokban a gyülekezetekben, 
melyek önmagukban gyöngék. Itt a nagygeresdi egyezség el-
veit tartja alkalmazandóknak. A továbbiakban felemlít még 
több olyan tárgyat, mely ezen felül közös eljárást követel a 
két egyház részéről.30) 

A bizottság egyöntetűen elutasította a vita során a javas-
latban foglalt szervezeti és kormányzati unió minden formá-
ját, ellenben kimondotta, hogy szükségesnek látja a közös 

39) Thébusz munkájában részletesen közölve van a javaslat. 



ügyekben való együttes közreműködést a két egyház között és 
e célból egy közös önálló szerv létesítését. 

A második javaslatra a bizottság azt határozta, hogy 
„mindkét egyház törvényhozása által kimondandó lenne, hogy 
a két egyház bárminemű egyházi viszonyaiban jogokat és kö-
telességeket tekintetbevéve kölcsönösen a két egyház hívei 
között nem ismernek különbséget és ahol gyönge egyházak 
vannak, vagy vegyes szórványok, ott a geresdi és kéri sz^r-
ződések mintájára a valódi evangélium szellemében iparkod-
janak közös egyházzá alakulni vagy jogosítva legyen az egy-
házi funkciókat szükség esetén bármelyik prot. lelkész vé-
gezni".40) 

A szervezeti és kormányzati unió gondolatának elvetése a 
bizottságot kiküldő zsinat többségének véleményét képviselte, 
annak ellenére, hogy a zsinat leglelkesebbjei a századvégi 
nagy egyházpolitikai harcoknak a diadalmas befejezését re-
mélték általa. Noha az unió már a legcsekélyebb mértékben 
sem irányult volna a tótság ellen, azok mégis hevesen tilta-
koztak mindennemű ilyen törekvés ellen. Ez a körülmény, de 
az őszintébben átérzett vallásosság is megakadályozta, hogy 
az unió kellő talajra találjon. 

A bizottság tehát a zsinat hangulatának megfelelőleg min-
den bizonnyal a legmesszebb ment a két egyház kapcsolatai-
nak tekintetében, midőn egy közös önálló hatáskörrel intéz-
kedő szervet javasolt, valamint a nagygeresdi egyezségben 
megnyilvánuló elveknek az általános diadalra jutását akarta 
érvényesíteni. A többi a bizottság által tárgyalt és közös ügye-
kül elfogadott javaslatpont is nagy fontossággal bírt a két 
egyház közös egyházpolitikáját illetőleg, azonban a mi téma-
körünkön túlesik ezek tárgyalása. 

Az ev. vegyesbizottság által letárgyalt és elfogadott pon-
tok azután a reformátusokkal megtartott közös ülés elé ke-
r ültek. 

A közös állandó szerv létesítése nem talált visszhangra. 
Valószínűleg egy önálló határozati jogkörrel rendelkező bi-

40) Thébusz részletesen közli a javaslatot. 



zottságtól féltették a konvent szuverénitását és az egyházke-
rületeknek annyira őrzött autonómiáját. Ezért ennek a pont-
nak a tekintetében közvetítő megoldásra került a sor: „mind-
két egyház konventje válasszon évről-évre bizonyos számú 
bizottságot, mely a két egyházat közösen érdeklő ügyekben* 
de határozatképesség nélkül, egymással érintkezzék, sürgős 
esetekben jóváhagyás reményében el jár jon s minden intézke-
déséről évenként jelentést tegyen".41) A gyönge egyházak szö-
vetkezéséről szóló javaslat elvettetett. Thébusz ebből azt kö-
vetkezteti, hogy a reformátusok az ev. testvérek közeledését 
nem viszonozták olyan jóakarattal, mint az ügy megérdemelte 
volna.42) 

A javaslat második pontjának szövegezése azonban mél-
tán kelthetett aggodalmat a reformátusokban. Egy ilyen nagy 
horderejű és több évtizedre szóló országos megállapodást va-
lóban nem lehetett volna aggodalmak nélkül elfogadni ilyen 
általános fogalmazásban. Ezt ma annál is inkább megállapít-
hatjuk, mert hiszen a majdnem egy évtized múlva életbelépő 
jogászilag fogalmazott, terjedelmes egyezség sem tudta a helyét 
megállani, mennyivel inkább emelhettek tehát kifogást egy 
néhány mondatban leszögezett elvvel szemben. 

A közös bizottság határozata a fentebbi fogalmazásban 
ment át az egyházi törvényhozásba. A közös ügyek rendezése 
a fentebb körvonalazott a két egyházat közösen érdeklő 
ügyekre kiküldött prot. bizottságon keresztül (annak csak ta-
nácskozó jogköre lévén) a két egyház egyetemeinek jogkörébe 
utaltatott. 

Ilyen előzmények után a ref. egyetemes konvent 1&93. évi 
közgyűléséből megkereste43) az ev. egyetemes egyházat a kö-
zös bizottság kiküldésére. A közgyűlés örömmel járult hozzá 
és a bizottság ev. tagjait megválasztotta. Ez a bizottság ké-
szítette el azután a nagygeresdi egyezség szellemében készült 
ú j egyezséget. 

A közös prot. bizottság mindkét egyház egyetemes gyü-
41) U. o. 390. 1. 
42) U. o. 391. 1. 
43) L. Ev. egyet. jkv. 11. pont. 



lései elé terjesztette javaslatát, melyet azok ev. részről az 
1900. évi közgyűlés 71. jkv. sz. alatt, ref. részről pedig 1900. 
évi egy. konvent 59. jkv. sz. alatt fogadtak el. 

6. Á megújított 1900. évi nagygeresdi egyezség.44) 

Az 1900-ban megújított nagygeresdi egyezség bevezető 
szavaiban, annak előrebocsátása után, hogy a ref. egyház 
egyetemes konventje és az ág. hitv. ev. egyház egyeteme kö-
zött köttetett, megállapítja a célját. Célja, hogy a „két prot. 
egyházban a hittudomány és az egyházi szertartások körül 
fennforgó hagyományos különbségeknek kölcsönös tisztelet-
ben tartása mellett, egyfelől a békesség és testvéri szeretet a 
két egyház között továbbra is fenntartassék és megszilárdít-
tassék, másrészről a hitélet egymás segélyével kölcsönösen 
ápoltassék, fejlesztessék." 

A két egyház közötti békesség és szeretet fenntartása és 
megszilárdítása egyaránt célja volt eddig minden egyezség-
nek, bár ilyen kifejezetten megemlítést nem nyert, azonban 
minden egyezségnek célja tulaj donképen a hitélet kölcsönös 
ápolása. A nagy egyházpolitikai harcok elcsendesedése után 
valóban a két egyházhoz méltó célkitűzés volt. Hiánya annál 
erősebben érezhető volt, mivel a katholikus egyház már ré-
gebben hozzálátott erői összegyűjtéséhez, társadalmi és egy-
házi téren akarván ellensúlyozni azt a vereséget, mely az egy-
házpolitikai harcok idején érte. 

Az egyezség novumot tartalmaz, midőn megállapítja, hogy 
a két egyház lilvei négy viszonylatban élhetnek egymás között 
az egyes helyeken, mint önálló, egyesült, csatlakozott és szór-
ványban élő hívek. Az önálló s nem önálló gyülekezetek cso-
port já t már az eredeti (1833-iki) nagygeresdi egyezség is is-
merte, azonban itt az utóbbi csoport még a kapcsolatok ter-
mészetére nézve feloszlik három alcsoportra. Ez a felosztás 
azért mutatkozott szükségesnek, hogy a jogok és kötelességek 
mindkét egyház részéről pontos körvonalazást nyerjenek. 

Az egyezség szövegét a függelékben közlöm. 



Önáiló gyülekezetek esetében mindkét lelkész végezhet a 
másik helyett egyházi funkciókat a másik lelkész beleegye-
zése, vagy akadályoztatása esetén, azonban ez tartozik az 
egész stólát az illetékes lelkésznek átküldeni. Ezt egyrészt az 
igazságosság, másrészt a kölcsönösség indokolja. (Az 1830-iki 
kéri egyezség még az egész stólát, az 1833-iki nagygeresdi már 
csak a stóla felét juttatja a végző lelkipásztornak.) Ha ugyan-
is mindig a működő lelkipásztor kapná a stólát, előállhatna 
az az eset, hogy a hívek különös rokonszenvtől vezetve, na-
gyobbrészt az egyik lelkipásztort keresnék fel, és csaknem 
minden egyházi szolgálatért az egyik lelkipásztornak jutna a 
stóla. Az egyezség minden összeütközési felületet a lehető leg-
kisebbre akar visszaszorítani s ez a törekvés ott is tapasz-
talható benne, midőn a lelkész kötelességévé teszi a kézbe-
sítések megtörténtéről való meggyőződést. 

Közbevetőleg előrebocsátja még az egyezség, hogy a meg-
állapodás az egyháziakat és a híveket csak annyiban kötelezi, 
amennyiben ez a közöttük fennálló szerződéssel vagy az ed-
digi rendes gyakorlattal nem ellenkezik. Itt az egyezség csak 
a már fennálló szerződést vagy gyakorlatot említi, azt azon-
ban nem, hogy keletkezhet-e ezután az egyezséggel ellentétes 
szerződés vagy gyakorlat. Noha az egyezség liberális szelleme 
azt feltételezné, hogy igen, mégis tagadólag kell értelmeznünk 
ezt a kitételt a szöveg imperativ fogalmazásában, főleg a kö-
teles szó miatt. A szövegnek ez a pontatlan fogalmazása szo-
ros értelmezés mellett vitákra adhat alkalmat, mint ahogy 
nem kis részben ennek köszönhető az egyezségnek későbbi 
megszüntetése. De van más hibája is, nem intézkedik annak 
a felismeréséről, hogy ezek a már fennálló szabályozások 
mennyire tarthatók fenn. Amennyiben ugyanis az egyezséget 
tekintve, valamely egyház részére hátrányosak, ki kellett vol-
na mondani revideálásuk szükségességét. Ennyiben a kéri, de 
az 1833-iki nagygeresdi egyezség is, mivel legalább elvben ki-
mondja a revízió szükségességét, körültekintőbbnek mondha-
tó. Ugyanis bárminemű atyafiságos jóviszony mellett elsősor-
ban a pontos jogi szabályozás az, mely a legbiztosabban ki-
küszöböli az ellentétek keletkezésének a lehetőségét. 



A 2. § szerződéssel vagy hosszabb időn át tartó gyakor-
lattal megerősített módozatok mellett egyesült anya-, vagy 
leányegyházközségek jogviszonyait szabályozza. A hangsúly az 
egyesülésen van. Hogy az egyezség mit ért egyesült egyház 
fogalma alatt, az a részletes szabályozásból sem tűnik ki egész 
világosan. Definíciószerű meghatározással itt nem találkozunk. 
Hogy mégis megközelítőleg megállapíthassuk, hogy mit ért 
alatta az egyezség, vizsgálnunk kell a csatlakozott gyülekeze-
tek meghatározását, melyet viszont már tartalmaz. 

10. §.: „Nem egyesült, csak csatlakozott anya- vagy leánj^-
egyházközségeknek tekintetnek, amelyekben az illető helyen 
az egyik prot. egyháznak van anya- vagy leánygyülekezete, a 
másik egyházban sem helyben, sem hat kilométernyire, vagyis 
oly távolságra, ahová hívei nagyobb költség és alkalmatlanság 
nélkül templomba járhatnának és gyermekeiket iskolába já-
rathatnák, sem anya-, sem leánygyülekezete nincs. Mindkét 
egyház főhatósága kölcsönösen elismeri, hogy ily helyeken 
saját híveit mindig a másik egyház híveivel csatlakozott vi-
szonyban lévőnek tekinti s minden egyházi viszonyaikat az 
alábbiak szerint intézik és bírálják el." Ez a kategória min-
den bizonnyal ugyanaz, mint amelynek a jogviszonyait a meg-
előző két szerződés is szabályozta. Tehát ezek minden bizony-
nyal kívül esnek az egyesült gyülekezet fogalmán. Az egye-
sülésben levő egyházak az egyezségben foglalt szervezetüknél 
fogva szorosabb kapcsolatot mutatnak, mint a csatlakozottak. 
A csatlakozott gyülekezeteknél jelleget adó gyülekezetekről té-
tetik említés45), míg ezt a kifejezést az egyesült egyházakról 
szóló rész következetesen kerüli; ebből azt lehet következ-
tetni, hogy itt egyik egyház sem ad jelleget. Viszont ennek 
ellentmondani látszik az a § (3), mely arról szól, hogy ezek-
ben az egyházakban a lelkész és tanító azon egyház kebelé-
ből választandó, amelyik egyháznak az egyházi adót fizető tag-
jai többségben vannak és ezek felett felügyeleti jogot saját fel-
sőbbsége gyakorol. Tehát valójában itt is van jelleget adó 
gyülekezet. Az egyesült egyházak fogalmát nem tisztázza az a 

45) I I . §, és 12. §. b) 



rész, mely az egyesült egyházak egymás iránti viszonyának 
változásáról szól. Ez ugyanis a következő esetekben fordulhat 
elő: 

a) ha az egyik egyház hívei annyira megerősödnek, hogy 
önálló anya-, vagy leányegyházközséget alkothatnak; 

b) ha az egyik egyház hívei annyira meggyengülnek, hogy 
az eddigi testületi kötelezettségeiknek többé eleget nem tehet-
nek s ekkor a másikkal csatlakozási viszonyba lépnek. 

Az a) pontból azt lehetne következtetni, hogy egyik egy-
ház sem alkot önmagában önálló anya-, vagy leányegyházköz-
séget, a b) pont viszont azonnal ellentmond, mert ha az egyik 
egyház sem tekinthető önállónak, akkor nem léphet vele a 
meggyengült egyház csatlakozási viszonyba, hacsak nem fel-
tételezi, hogy ugyanakkor a másik egyház hívei egyidejűleg 
önálló gyülekezetet alkotnak; ez azonban a szövegből nem tű-
nik ki. 

Az egyezség szerkesztőit, — amennyire az egyezségből kö-
vetkeztetni lehet — az a gondolat vezethette az egyesült egy-
házak merőben új fogalmának megalkotásánál, hogy azokban 
az esetekben, melyekben mindkét helybeli egyház gyenge ar-
ra, hogy önmaga tartson fenn egy egyházat, módot nyújtson 
a két felekezetnek az egyesült erővel való egyházépítéshez. Ezt 
látszik alátámasztani a kettős gondnoki, illetve felügyelői ál-
lásban, valamint abban, hogy az egyházi adó felét nem kell 
beszolgáltatni az illetékes egyház pénztárába, mint a csatla-
kozott egyházak esetében. Ezzel tehát elsősorban még fenn 
nem álló gyülekezetek létesítését tette volna lehetővé. Ennek 
ellentmondani látszik azonban a 2. § 1. bek., melyben a már 
fennálló jogviszonyokra utal. A viszony a felekezeti jelleg fel-
adása nélkül a két egyház között a legszorosabb. A közös egy-
házhoz tartozó hívek a közös lelkipásztor szolgálatait egyenlő 
jogon vehetik igénybe, még pedig a lehető legmesszebbme-
nően. A felekezet szerint illetékes lelkipásztornak egyedül a 
konfirmáció van fenntartva. Mindamellett joguk van a más-
vallású híveknek a saját lelkipásztoruknak szolgálatait is 
igénybe venni minden egyes esetben a szokásos díjak lefize-
tése mellett. Az egyesített gyülekezet lelkésze közös anya-



könyveket vezet, ami ellentétben áll azzal, hogy csak saját 
illetékes felsőbbségének tartozik felelősséggel. Ilyen esetben 
tehát a másik egyház jogai szenvednek csorbát. 

Az egyesített egyházak fogalmának kétségkívül van jelen-
tősége, noha az egyezség szövege szerinti egyesülés inkább te-
kinthető csatlakozásnak, mint egyesülésnek, Mindenek előtt 
azzal, hogy nem határozza meg, milyen esetben van helye az 
egyesülésnek, bizonytalanságot teremt. Bizonytalanságra ad-
hat alkalmat, hogy az egyházi jellegű tisztviselőket abból az 
egyházból kell választani, amelyik egyháznak egyházi adót 
fizető hívei többségben vannak. Két kb. egyenlő erejű gyüle-
kezetnél elkeseredett viták keletkeznek ebből. A- vagyonfel-
osztásra vonatkozólag is találunk nem helytálló útmutatást, 
mely szerint a vagyon, amennyiben az önállóvá alakuló egy-
házak között felosztatik, annak az ott egyházi adót fizető hí-
vek számarányában kell történnie. Megtörténhet, hogy az 
egyesült két felekezet két külön társadalmi réteget képvisel, 
mely természetesen az egyházi adózásban sem egyenlő arány-
ban vesz részt, akkor igazságtalanság a jelenleg adót fizetők 
számaránya szerint felosztani a közös vagyont. Itt egyedül 
csaií a lenylegesen befizetett egyházi adó arányában szabaa 
eszközölni a felosztást. Vitás esetben egy, a két egyház ré-
széről egyenlő feltételek mellett kiküldött bizottság van hí-
vatva dönteni, az egyezség azonban arról nem tesz említést, 
hogy ennek a határozata ellen használható-e fellebbezés. 

Hogy sem az egyesülést, sem a csatlakozást nem tekinti 
az egyezség ideális megoldási formának, mutat ja az a szakasz, 
melyben az egyesültből csatlakozottá lett felekezet vagyonát 
kizárólag arra a célra rendeli gyümölcsöztetni, hogy így meg-
erősödve, ezen egyház tagjai is önállóvá válhassanak40). 

A részletkérdések szabályozásánál mind az anya-, mind a 
leánygyülekezetekre vonatkozólag körültekintő részletes jogi 
szabályozással találkozunk, mely azonban csak pontosabb fo-
galmazásban tartalmazza az eddigi két egyezségben már kör-
vonalazott jogterületeket. 

4") 62. §. 2. bek. 



Azt látjuk tehát, hogy az egyezség az egyesült egyházak-
ban egy merőben jogintézményt konstituált, anélkül azonban, 
hogy anyagi tartalommal eléggé kitöltötte volna. Elsősorban 
nem határozza meg az egyesült egyház fogalmát, nem körvo-
nalazza, mikor van az egyesülésre szükség, jóllehet a csatla-
kozás esetében ugyanezt pontosan kifejti, bizonytalanságot 
hagy fenn afelől, hogy egy meglévő jogi viszonyt akar meg-
állapítani, vagy egy egyházi életünkben merőben ú j jogvi-
szonyt konstituál. Ha mindezekre vonatkozólag részletes sza-
bályozásokat tartalmaz is, a gyakorlati életben mégis sok el-
lentétre adhatna okot, mert hiányzik a jogviszonyok összes-
ségére nézve az a kiegyenlítő legmagasabb közös közigazga-
tási és bírói fórum, mely a helyi vitás és nem vitás ügyek fe-
lülvizsgálatára nézve hívatott volna. Ennek a legmagasabb kö-
zös bizottságnak pedig feltétlenül az egyházegyetem fokozatán 
kellene helyet foglalnia, még pedig abszolút jogkörrel, nem 
úgy tehát, mint az egyetemes gyűlések tanácsadó szerve. Kü-
lönben a két egyháznak fentebbi' viszonyaiból támadható el-
lentétei sem sürgős, sem közmegnyugtató elintézést nem tud-
nának nyerni. 

A csatlakozott gyülekezetek fogalmát már említettük. Ez 
a csatlakozási viszony a két egyház ilynemű kapcsolatainak 
legrégibb formája . Ezt a viszonyt szabályozza a kéri és 1833-iki 
nagygeresdi egyezség is. Itt az egyik egyház önálló anya- vagy 
leányegyházközségéhez csatlakoznak a helybeli másik prot. 
felekezetnek a tagjai tényleg abban az esetben, ha külön egy-
házi szervezettel nem bírnak. A kölcsönös csatlakozásnak ez 
a formája a két egyház közötti legnagyobb bizalom előlege-
zése. Egy ilyen kényszerítő szabály azonban a különösen nagy 
tapintatot kívánó egyházi ügyekben nem mindig bizonyulhat 
elég rugalmasnak, annál is inkább, mivel ezt a helyi viszonyt 
az egyezség értelmében még a felsőbb hatóságoknak sincs 
módjában közös megegyezéssel sem felbontani, míg az egyez-
ség a két egyház között fennáll. Helyi ellentétek esetén még 
sokkal inkább üdvös lehet az egyes viszonyt megszüntetni, 
mint esetleg országos ellentétet és elhidegülést okozni a két 
egyház között. Ezt a merev szabályozást bármi megértő és 



krisztusi szeretet alapján álló légkörben sem szabad lett volna 
ily mereven megalkotni. Ez a § is nagyban hozzájárult az 
egyezség körül feltámadt ellentétek megszüntetésének a ne-
hézségeihez. 

A csatlakozott egyházaknál a stólát mindig a fungáló lel-
kész kapja, ami természetes is. (Az, egyesült egyházak esetében 

< ezt oly magától értetődőnek tartotta az egyezség, hogy meg 
sem említi.) 

Az egyházi adót viszont a hívek már megosztva tartoz-
nak szolgáltatni az illetékes gyülekezet lelkipásztorának és a 
jelleget adó gyülekezetnek. A természetben lerovandó szol-
gáltatások azonban teljes mértékben a jelleget adó gyüleke-
zetet illetik meg. Ez is bizonyos fokú egyenlőtlenséget tartal-
maz, mert egyik egyházban több, a másikban kevesebb szerep 
jut a naturáléknak, más megoldást azonban nehezen lehetne 
elképzelni, s ugyanezt követi a mintául szolgáló két előbbi 
egyezség is. 

Sokkal inkább helyteleníthető az a rendelkezés, mely sze-
rint az egyházi adó kivetését mindig a jelleget adó gyülekezet 
eszközli a csatlakozott egyház híveire is47). Az itt felmerülhető 
ellentétek kiküszöbölésére a kivetést neheztelő fél panaszával 
saját illetékes felebbviteli hatóságaihoz fordulhat, mely a ki-
vetést eszközlött gyülekezet egyházának törvényei szerint bí-
rálja el a panaszt. Nyitva marad azonban az a kérdés, hogy 
tovább mi történik. Ugyanis az egyházi adót kivető gyülekezet 
sem az egyházi törvények, sem az egyezség értelmében sem-
miféle közigazgatási kapcsolatban nincs az itt említett feljebb-
viteli hatósággal, mely amellett még a kölcsönösséget és a vi-
szonosságot konkrét esetben nélkülözi is, hiszen ez csak az 
egyik fél részére állapít meg illetékességet az egyházi adók 
felebbezésének tekintetében. Ez a jogászilag pontatlan fogal-
mazás szintén az ellentétek csiráját rejti magában. 

A csatlakozási viszony lazább és ideiglenesebb kapcsola-
tának megfelelőleg a jelleget adó gyülekezetnek olyan termé-
szetű költségeiben, mely nem szorosabb értelemben az egy-

*7) 11. §. 4. bek. 



ház fenntartását célozza, mint amilyenek az egyházi épületek 
építési és tatarozási költségei (a karbantartási költségektől el-
tekintve) a csatlakozott gyülekezet tagjai nem vesznek részt 
legfeljebb csak önkéntes adományokkal48). Ennek a szakasz-
nak intencióiról az eredeti geresdi egyezség bővebben szól. 

A csatlakozott hívek jogai ezzel szemben az egyházi funk-
ciók és az egyház szolgálatainak igénybevétele tekintetében 
ugyanolyanok, mint a jelleget adó gyülekezet híveié. 

Az egyházkormányzati jogok tekintetében már joghéza-
gokkal találkozunk. 15. §.: „Gyülekezeti elöljárók ilyen gyüle-
kezetekben az egyházi adót fizető hívek száma arányában 
mindkét egyház hívei közül választandók." A választásra vo-
natkozólag per analogiam itt alkalmaznunk kell az egyesült 
gyülekezeteknél49) lefektetett jogelveket, melyek kimondják, 
hogy a választás a jelleget adó egyház törvényei szerint tör-
ténik. A választási jog mindkét egyház híveire a maga egyhá-
zának a szabályai szerint bírálandó el. (X választhatási jogot 
egyáltalán nem említi az egyezség, a jogelv azonban itt is 
mindkét egyház tagjainak számára a saját egyház törvényeit 
követeli irányadóul.) A 15. §. nem is ebben az irányban, ha-
nem abban a tekintetben hagy fenn kétségeket, hogy kik te-
kintendők gyülekezeti elöljáróknak. Csak a presbitérium szá-
mít ide, vagy az elnökség és a többi egyházi tisztviselők is, 
ez egyáltalában még analógia útján sem tűnik ki a szövegből. 
Az egyesült gyülekezeteknél ugyanis minden kétséget kizáróan 
ki van tüntetve, hogy a kölcsönösség minden viszonylatban 
teljes, addig itt erre még következtetni sem lehet. Mivel a 
gyülekezeti elöljáróság, mint terminus technikus egyik egyház 
alkotmányában sem fordul elő, azt kell gondolnunk, hogy itt 
csupán a presbitérium megválasztásáról van szó. Ez azonban 
nyílvánvalólag sértené a kölcsönösségét. Nincs tisztázva a 
választójoggal szembeni felebbezés kérdése sem. Itt az egyez-
ség előbbi elgondolásait véve alapul a felebbezés kérdésében, 
valószínűnek látszik, hogy mindkét egyház fenntartja magá-

48J 12. §. b) 
19) 3. §. 



nak a saját hívei választójoga felett való döntést a felebbe-
zésben. Ez az elv azonban, mint már említettük, nem helyes 
és nem a teljes kölcsönösségen alapszik. 

Az egyesült és csatlakozott egyházak egymáshoz való vi-
szonyára vet némi világot a 17. §.: „Nem egyesült, csak csat-
lakozott gyülekezetekben, ha a csatlakozott egyház híveinek 
lélekszáma és vagyoni ereje annyira megnövekednék, hogy 
egyházi adója és egyéb járandósága egészben a jelleget adó 
egyház híveiét eléri, vagy megközelíti, joguk van a felsőbb 
egyházi hatóságoknál lépést tenni az iránt, hogy egyesült gyü-
lekezetté alakulhassanak, amely esetben mindkét egyház hí-
veinek kölcsönös jogai és kötelezettségei mindkét egyház hí-
veinek egyházi felsőbbsége által megerősített méltányos ala-
pon kötött, tüzetesen intézkedő szerződésbe foglalandó." 

Ez nem más, mint annak a beismerése, hogy az egyesü-
lési viszony tulajdonképpen csak a csatlakozásnak egyik faj-
tája, melyben azonban a másik egyház híveit, azon az alapon, 
hogy az egyházi terhek viselésében nagyobb részt vesznek, 
szélesebb terjedelmű jogokban részesíti. 

Foglaljuk össze tehát az egyesült és csatlakozási viszony-
ban levő hívek kötelességeit és jogait. 

1. Az egyesültek minden egyházi teherben egyformán 
vesznek részt, ezzel szemben a csatlakozottak csak az egyház 
fenntartásához szükséges költségekben osztoznak, s így nem 
vesznek részt az építési költségekben. Megjegyzendő még, 
hogy a csatlakozottak az egyházi adót — a naturálékat ki-
véve — fele részben a saját illetékes egyházuknak fizetik, míg 
az egyesültek az egészet az egyesült egyháznak. 

2. Jogaik az egyházi szolgáltatásokat illetőleg ugyanazok. 
Egyházkormányzati jogok tekintetében látszólag széle-

sebb körű jogaik vannak az egyesült híveknek. Nekik saját 
gondnokuk van, és hihetőleg a hívek számarányában választ-
ják a presbitériumot, bár ezt az egyesült gyülekezetekről szóló 
rész nem tartalmazza. A csatlakozott egyházaknak csak ez 
az utóbbi joguk van meg. A lelkész, kántor, tanító és a gond-
nok, illetve felügyelő mindkét esetben abból az egyházból 
választatik, mely többségben van. Az egyesülés által kor-



mányzati jogok tekintetében tehát a csatlakozottak egy gond-
nokot, illetve felügyelőt nyerhetnek, ami által az egyházköz-
ségi kettős elnökség hármassá bővül. Ez már inkább elnöki 
tanács, melyben azonban a többségben levő egyháznak két 
tagja van. Kétes, hogy ez a hármas elnökség mennyiben szol-
gálná a két egyház együttműködését. A többségben levő el-
nökség a maga akaratát úgyis feltétlenül keresztül fogja 
vinni. 

Itt tehát azt látjuk, hogy az egyesülési viszonyban az 
egyház jó- és balsorsában való teljes részvételért a hívek 
csak egy kétes értékű egyházkormányzati jogot kapnak. Ha 
feltételezzük, hogy a csatlakozott hívek a lelkész, tanító, 
kántor megválasztásánál nem bírnak jogokkal, akkor tény-
leg előnyösebb az egyesülési viszony, ha azonban bírnak, ak-
kor az egyesülési viszony előnyt ezen a téren sem jelent. 

Szétválás esetén a közös vagyon felosztásában az egye-
sült egyházat természetszerű rész illeti, ami azonban nem je-
lent előnyt, csak következése annak, hogy az egyesült egy-
házak egymással teljes közösséget vállaltak. 

A leglényegesebb különbséget az egyesült és a csatlako-
zott egyházak között nem is a jogok és kötelességek terén 
tapasztaljuk, hanem az egyházi közigazgatás tekintetében. 

Az egyezség ugyan nem intézkedik az egyesült egyházak 
nevéről, azonban valószínűnek tartjuk, hogy az így létrejött 
egyház nevében magát egyesült prot. egyháznak nevezi. Ha 
ez így is van, igazgatási tekintetben a közös egyház teljesen 
az uralkodónak mondható egyház illetékes felsőbb hatóságá-
nak a joghatósága alá tartozik. A saját egyházának a testé-
ből az ilyen kisebbségben levő egyháznak a hívei teljesen ki-
válnak. A saját egyház hívei felett semminemű joghatóságot 
nem gyakorol, s legfeljebb mint patrónus járhat közben egy-
háztagjainak érdekében. Csak a szétválásra vonatkozó va-
gyoni ügyek tekintetében van a már említett közös bizottsá-
gon keresztül némi befolyása. Az egyes-egyedüli kapcsolat az 
egyház és a kisebbségben levő egyesült hívei között a kon-
firmációban merül ki. Mindamellett, hogy így a tényleges és 
a lelki kapcsolat ennyire meggyengül az ilyen egyház és hí-



vei között, még sem találunk részletes intézkedéseket a két 
egyház között adható reverzálisokra és az áttérésekre vonat-
kozólag, a 18. §. c) pontját ugyanis nem értelmezhetjük úgy, 
hogy a reverzalis adását kiküszöböli, csak úgy, hogy a lel-
kész a vallásügyi törvénynek megfelelően tartozik eljárni. 

A csatlakozott gyülekezet egyházközigazgatási tekintet-
ben sokkal kedvezőbb helyzetben van. Saját illetékes lelké-
szével, s ezen keresztül egyházával nem veszti el a kapcsola-
tot, mivel itt a jelleget adó gyülekezet lelkésze köteles min-
den év végén megküldeni a csatlakozott gyülekezet illetékes 
lelkészének az általa a más felekezetűekről vezetett anya-
könyv másolatát, valamint a befizetett egyházi adó felét. Köz-
vetlen védelmet biztosít az egyházi adó tekintetében az ille-
tékes egyházhoz való felebbezés joga. 

Az egyesült egyházak jogállása50) az egyezség értelmezé-
se szerint kedvezőbb, azonban ha belenézünk a kétféle jog-
viszony tartalmába, ez a feltevés merőben tévesnek látszik. 
Nem is annyira a két helybeli egyház egymáshoz való vi-
szonya között van lényeges különbség, mint inkább abban, 
hogy az egyesült egyház így átplántálva a másik egyház tes-
tébe, teljesen annak a közigazgatási rendszerébe illeszkedik 
bele. 

A kölcsönös szeretet és megértés alapján álló egyezség 
legkevésbé sem szándékozhatta ezt a célt elérni, az elégtelen 
és pontatlan jogi szabályozás mégis ezt eredményezte. 

A szórványgyülekezetek egymáshoz való viszonyát az 
egyezség csak annyiban szabályozza, hogy amennyiben a hí-
vek a testvérgyülekezet lelkészének, vagy tanítójának a szol-
gálatát akarják igénybe venni, az tőlük meg nem tagadható, 
azonban minden vonatkozásban saját egyházi igazgatásuk alá 
tartoznak. Az eredményesebb szórványgondozás érdekében 
azonban ennél a pusztán udvariassági ténynél alig tovább-
menő kijelentésnél sokkal nagyobb jelentősége lehetett volna 
a közös lelki gondozásnak egyezségbe való foglalása. 

A vegyes intézkedések már nem két meghatározott egy-

M) 17. §. 



ház kapcsolatára vonatkoznak, hanem a két egyházat közö-
sen érdekfö egyéb ügyekben való közös eljárást szabályoz-
zák. így a vegyes házasok esketését, a vallásváltoztatásnál a/ 
illetékes lelkésznél való jelentkezést, a vallásoktatásnak az 
iskolában való biztosítása érdekében a lelkészek kölcsönös 
közreműködését, valamint bármely prot. iskolában a két egy-
ház tanulói számára a kölcsönösségen nyugvó elbánást. Ez 
utóbbi különösen szép és hálás területe volt mindig a két egy-
ház áldásos közös munkájának. 

Mérleg. — Az egyezség a XIX. századot zárja le és a 
XX. századot nyit ja meg. Szellemtörténetileg is csúcsa ké-
szült lenni azoknak a törekvéseknek, melyek hol az egyház, 
hol a nemzetiség, hol a hit jegyében a két egyház közeledé-
sét akarták előmozdítani. A sallangok. melyeket az egyes 
korok tünö egyházpolitikája rakott rá, lemaradtak róla és az 
egyházak legvalódibb és legegyházibb célkitűzéseit követve, 
a hitéletnek a közös prot. szellemben való fejlesztését tűzte 
ki célul. A XX. század gondolata: a közös egyháztársadalmi 
munka is már kifejezésre jut benne, így mikor a katonák, 
rabok51) (per analogiam a kórházi betegek) lelki gondozásá-
ról beszél. A szellem, mely az egyezséget átlengi, a protestan-
tizmus legmélyebb átélésétől van áthatva. A hitetlenség és a 
vallástalanság ellen a két egyház közös frontját és lelki unió-
ját jelentette. 

Mint jogi alkotás, a kisebb szerkezeti hibáktól eltekintve,, 
kél elvben követett el hibát: 

1. A kölcsönös szeretetnek és a megértésnek túl nagy ér-
vényesülési teret nyitott olyan kérdésekben, melyek pontos 
jogászi munkát követeltek volna, és így nyitva hagyta a köl-
csönös érzékenység ütköző felületeit. 

2. A két egyház egyetemeinek szuverénitását a legmesz-
szebbmenően biztosítani akarván, nem állított fel egy olyan 
közös szervet, mely ezektől függetlenül egyedül lett volna hí-
vatva, mint független legfelsőbb közigazgatási és bírói ható-
ság a két egyháznak az egyezségben szabályozott és ezután 

51) 20. §. 



szabályozást nyerő ügyeiben intézkedni. Itt egyházkerületi és 
egyetemi fokozatban működő vegyes bizottságra gondolunk, 
melyek lehetővé tették volna minden konkrét esetben a fel-
merült nehézségek eliminálását. 

Az oly nagy reménységgel várt egyezség tehát nem a 
benne kifejezésre jutó elvek miatt, hanem éppen jogi szer-
kezeténél fogva nem tölthette be azt a hivatást, melyet mind-
két egyház közönsége hozzáfűzött, amit a későbbi tények bő-
ven igazolnak is. 

7. Á végleges szakadás. 

Mint az előbbi fejezetben fejtegettük, a nagygeresdi 
egyezség mintájára köfott ú j egyezség éppen jogi konstruk-
ciójánál fogva magában rejtette a két egyház közötti viszály 
magvát. Az idő kérdése csupán arra adhatott feleletet, hogy 
a szeretet és az evangéliumi szellemű megértés meddig tudja 
pótolni azokat a joghézagokat, melyeknek előbb-utóbb szük-
ségszerűen elő kellett idézni az egyezség revizióját illetőleg,, 
amint ez később valóban történt is — az egyezség hatályá-
^«k a megszüntetését. 

A nehézményezés az evangélikusoktól indult ki, ami szin-
te logikus következése volt annak, hogy az egyezség az ő ol-
dalukon mutatta legnagyobb részben azt a felületet, melyen 
a sérelem bekövetkezhetett. A csatlakozási viszony legna-
gyobb részben ugyanis az ő részükön állott fenn, a többnyire 
szoros településben élő reformátusok sokkal kisebb mérték-
ben kerültek az egyezség 10. §-nak megfelelőleg az ev. egy-
házzal csatlakozási viszonyba. (Az egyesülési viszonyról nem 
szólunk, mivel nem állanak rendelkezésre olyan jogforrások, 
melyek arról tennének bizonyságot, hogy valaha is állottak 
fenn konkrét esetben ilyen, az egyezségnek megfelelő viszo-
nyok.) Sérelmek bizonyára mások és más természetűek is hi-
hetőleg előfordultak, nemcsak azok, melyeket ismertetni fo-
gunk, ezeR azonban vagy a kölcsönös megértés alapján el-
simultak, vagy fegyelmi jellegűek lehettek, mely utóbbiak kí~ 



vül esnek a mi témakörünkön. Az 1908. évi ev. egyetemes 
közgyűlés 113. jkv. pontja52) már országos jelentőségű sérel-
met tartalmaz. 

Az ácsi ref. egyházközség elöljárósága a helybeli ev. hí* 
veket saját céljaira megadóztatta és a beszedett összegnek 
csak a felét szolgáltatta be a révkomáromi ev. egyházközség 
pénztárába, melyhez az ácsi ev. hívek tartoztak. Az ácsi ref. 
egyházközség az egyezség 12. §. a) pontjára hivatkozott, ez-
zel szemben a révkomáromi ev. egyházközség kimutatta, hogy 
a körülötte levő községekben lakó ev. hívek már száz évet 
meghaladó gyakorlattal az egyházi adót egészben közvetlenül 
hozzá fizetik be. Az így beszedett összegek bevételének egy-
harmadrészét teszi ki, ha tehát ettől elesik, az egész egyház-
község létalapjában támadtatik meg. Egy Komáromban lakó 
ev. nagybirtokost hasonlóképpen megadóztattak Megyercsen 
ottani birtoka után. A révkomáromi egyházközség felszóla-
lással élt a tatai egyházmegyéhez és a dunántuli ref. egyház-
kerülethez, azonban mindkét helyen elutasították. Ezért az-
zal a kéréssel fordult az egyetemes közgyűléshez, hogy a 
konvent útján szerezzen érvényt ügyének. Az egyetemes köz-
gyűlés eleget tett a kérésnek és kérte a konventet, hogy az 
általa sérelmesnek talált eljárást szüntesse meg. 

52) A mult évi jegyzőkönyv 98. pontjánál felvétetett a dunáninne-
ni egyházkerület 1907. évi közgyűlésének 47. pontja, amely szerint az 
ácsi ref. egy-'házközség elöljárósága az ottani ev. híveket megadóztatta 
saját céljaira és az így nyert beszedett összegnek csak a felét szolgál-
tat ta be a révkomáromi egyházközség pénztárába, a két prot. egyház 
között létrejött Egyezség 12. §. a) pontjára hivatkozva. A révkoma-
romi egyházközség felszólalt ezen eljárás ellen, kimutatván a refor-
mátusoktól is tudott és elismert ama tényt, hogy a körülötte levő 
és így Ácson élő ev. hívek is 1783 óta a révkomáromi egyháztól ki-
vetett egyházi adót közvetlenül a nevezett egyházközség pénztárába 
fizetik. Úgy a tatai ref. egyházmegye, mint a dunántúli ref. egyház-
kerület ezen felszólamlás elutasításával helyben hagyta az ácsi ref. 
elöljáróság panasziott eljárását, s ennek hatása alatt a szintén rév-
komáromi anyaegyházhoz tartozó Megyercsen is már egy ott birtokos 
komáromi ev. lakost is megadóztattak, a zálogoltatás foganatosításával 
végrehajtást is indítottak ellene, mely ma is függőben van. A réy-



Magukból a tényekből kitűnik a két egyház álláspontja. 
Mindkét lelnek a maga szempontjából kétségtelenül igaza 
volt. A ref. egyház legfeljebb csak annyiban követett el na-
gyobb hibát, hogy az egyezség hatályba lépése után 5 évvel 
vetette fel a kérdést. így a sérelem ev. részről annál nagyobb-
nak látszott, másrészt a megértésnek a régebbi légkörét a fo-
kozottabb érzékenység váltotta fel. A kérdés már az alacso-
nyabb fokú hatóságokat megjárta, a sérelem így országos jel-
legűvé nőtt, ami szintén kedvezőtlenül járult hozzá a kölcsö-
nös engedékenység légkörének kialakulásához, csak az állás-
pontok megmerevedéséhez vezethetett. Ez már meglehetősen 
érzik a fentebbi közgyűlési határozatban is, ugyanis az ügy-
nek nem a közös bírósági elintézését javasolja, hanem a sa-
ját álláspontjának érvényesítése mellett szögezi le magát. 

JJe lássuk a sérelmet jogi megvilágításban. 
A panaszlott ref. egyházközség megadóztatta a helyben 

lakó ev. híveket az egyezség 10. §-a alapján, mely így szól: 
„Mindkét egyház főhatósága kölcsönösen elismeri, hogy 

az ily helyeken saját híveit mindig a másik egyház híveivel 
csatlakozási viszonyban levőknek tekinti, s minden egyházi 
viszonyaikat az alábbiak szerint intézik és bírálják el." 

Az ev. egyház ezzel szemben az egyezség egyetemes zá-

komáromi ev. egyház annak a kimutatásával, hogy a vidéken lavő 
29 birtokos tag 1907-ben a 3.323 korona 05 fillért tevő összes kivetés-
ből 1.177 korona 63 fillérrel adózott az egyházközség pénztárába, ha 
tehát a sérelmes eljárás nem orvosoltatik, ezzel x reformáció első 
ideje óta virágzó egyházközség létalapjában támadtat ;k meg, a fehér-
komáromi egyházmegyétől és a dunáninneni egyházkerülettől is tá 
mogatott ama kérelemmel fordul az egyetemes közgyűléshez, tegye 
át az ügyet a ref. konventhez azzal, hogy ez szerezzen érvényt alan-
tas hatóságainál az egyezség bevezető soraiban foglalt azon rendelke-> 
zésnek, hogy a „megállapodások az összes viszonyokra a lelkészek, 
tanítók és hívekre nézve csak annyiban kötelezők, amennyiben ezek. 
eddigi rendes gyakorlatukkal nem ellenkeznek." 

Az egyetemes közgyűlés tekintettel arra, hogy a révkomáromi 
egyházközség területén lakó hívek száz esztendőt meghaladó ren-
des gyakorlattal közvetlenül a nevezett anyiegyházközség pénz-
tárába fizetik az attól kirótt egyházi adót, s mint ilyenek az 



radékára való hivatkozással tiltakozott, mely szerint: ezek a 
megállapodások csak annyiban kötelézők, amennyiben sem 
szerződéssel, sem az addigi rendes gyakorlattal nem ellen-
keznek. Az egyezség előtt azonban sehol sem szabályozhatták 
az egyezség értelmében ezeket a viszonyokat, hiszen a meg-
előző állapot nem is ismerte a „csatlakozott" gyülekezeteket, 
tehát az egyezség ilyen értelmezés mellett minden olyan vi-
szonyt, mely megelőzőleg létezett a két egyház között, eleve 
kizárt az egyezség hatálya alól. így az egyezség a két egyház 
között csak ott létesíthetett kapcsolatot, ahol megelőzőleg 
semmiféle viszony nem állott fenn. Ez a felfogás azonban az 
egyezség jelentőségnek a megsemmisítését is jelenti egyúttal. 
Mert ha sem szerződés, sem pozitív állandó gyakorlat a hely-
beli egyházak között nem is lett volna, egy negatív gyakor-
latnak ekkor is feltétlen fenn kellett állania; annak ugyanis, 
hogy sem a lelkipásztor szolgálatait igénybe nem vették, sein 
maguk nem vállaltak a helybeli egyházzal szemben kötele-
zettségeket. Ebben az esetben azonban a hívek szükségsze-
rűen állami és egyházi törvényeink értelmében illetékes egy-
házközségükhöz tartoznak minden vonatkozásban. Az a száz 
évnél hosszabb ideje tartó szokás, mely szerint a panaszos 
egyház tagjai illetékes anyaegyházuknak fizették az adót, a 

egyezség bevezető soraiban foglalt rendelkezések alá esnek és 
nem tekintendők az egyezség III. részében említett csatlakozott 
gyülekezel tagjaiul. Tekintettel arra, hogy a ref. egyház elől--
járósága nemcsak Ácson, hanem Megyercsen is megkisérlette a 
sérelmes eljárást, végrehajtást vezetvén egy ott csak birtokos, kü-
lönben állandó Komáromban lakó ev. egyén ellen, mi ha nem 
orvosoltatik, a révkomáromi egyházközség egymásután elveszti 
a környéken levő, s az egyházi terheknek majdnem fele ösz-
szegét viselő birtokos tagjait, mivel viszont ennek a reformáció 
óta fennállott egyháznak létalapja támadtatik meg: az ácsi és 
megyercsi ügyet azzal a kérelemmel teszi át a ref. egyház egye-
temes konventjéhez, hogy az egység bevezető soraiban foglalt 
rendelkezéseknek érvényesítésére alantas hatóságainak a panasz-
lott eljárástól leendő eltiltása, s az Egyezség ellenesen beszedett 
járulékok visszaszolgáltatása, ill. a végrehajtása eljárás beszün-
tetése, általában pedig az 1905. év előtti gyakorlat épségben tar-
tása iráni sürgősen intézkedni szíveskedjék. 



ref. egyházzal szemben tehát csak negatívum, és nem pozitív 
szokás. Midőn tehát az ev. egyház az egyezség bevezető so-
raira hivatkozott, egy negatív szokásnak joglétesítő és egy-
szersmind jogszüntető hatást tulajdonított. Ha pl. a szokás 
abban állott volna, hogy a helyben lakó ev. hívek jelképesen 
együttesen csak 1 koronát fizettek volna a helybeli egyház-
községnek (és a többit illetékes egyházközségük pénztárába 
fizettek volna be), már helyesnek kellene mondani az egye-
temes közgyűlés álláspontját. így azonban egy negatív szo-
kásnak joglétesítő hatását a reformátusok anélkül el nem is-
merhették volna, hogy egyúttal az egyezség gyakorlati érvé-
nyét meg ne tagadták volna. 

Az ev. egyháznak nem is jogi alapon volt igaza, hanem 
egyházvédelmi szempontból. Az egyezség építő szándékkal 
jött létre, a hitbeli elmélyülést célozta, ami olyan nyomós 
érv, hogy annak egy talán kevésbbé rugalmasan szerkesztett 
szakasz nem állhat ellen. Ha az egyezség alapján fennmarad 
a sérelmezett helyzet, a strictum jus ugyan nem szenved csor-
bát, azonban a közös egyházépítés nagy feladata helyrehoz-
hatatlan sebet kap. Érezték is ezt mindkét részről. 

Mindjárt az eljárás megindításánál az a hiba csúszott 
be, hogy a csatlakozott egyház nem ismerte fel az egyez-
ség szerint elfoglalt jogi helyzetét és talán azt gondol-
ván, hogy az egyezség második pontja szerinti egyesült 
gyülekezetekhez tartozik, az egyházi adó kivetése elleni pa-
naszát nem a 12. §. a) pontjának 3. bekezdése szerinti saját 
illetékes felebbezési hatóságánál adta be, tehát az illetékes 
ev. egyházmegyénél, hanem a ref. egyházmegyénél. Ez okoz-
ta azt, hogy a ref. egyház a maga álláspontját már mereven 
leszögezte, mielőtt az ev. egyház nyilatkozhatott volna. A 
hiba azonban éppen így fennforgott a ref. részről is, mivel 
liatáskör hiányában a panaszt nem utasították vissza, meg-
nevezvén az illetékes fórumot. így a tények elébe vágtak 
minden közvetítő megoldás lehetőségének, vagy az egyezség 
esetleges módosításának. 

A fentebbi ev. közgyűlési határozat hangja kissé ride^ 
és merev, nem felelt meg a két egyház érintkezésében meg-



szokott közvetlen és meleg tónusnak. Méltán sérthette tehát 
a reformátusok érzékenységét. A konvent a reformátusoknál 
még ma sem vált olyan szuverén kormányzó szervvé, éppen 
a kerületek hosszú történelmi autonómiájának nagyfokú tisz-
teletben tartása miatt, mint amilyen abszolút hatáskörrel 
rendelkezik az ev. egyet, közgyűlés. A konvent tehát nem tör-
hetett olyan könnyen pálcát egy kerület felett sem, mint aho-
gyan azt az ev. egyetemes közgyűlés átiratában említi, anél-
kül, hogy a kerületek tekintélyén csorba ne esett volna. An-
nál is inkább, mivel annak jogi álláspontja helyesnek lát-
szott és az átirat főleg jogi érvekre hivatkozott. 

De a konvent is tisztában volt azzal, hogy az egyezséget 
tovább így nem lehet fenntartani és az egyezség kiegészítését 
javasolta53), mire az ev. közgyűlés kérdést intézett a kerüle-
tekhez az egyezség kiegészítésének, ill. megszüntetésének kér-
désében. Mint az egész kérdés összefoglaló jogforrását, mely 
egyben az egyezség megszüntetését is eredményezte, közöljük 
az 1913 okt .15—18-ig tartott ev. egyetemes közgyűlés 27. sz. 
határozatának kivonatát: 

A megelőző évi közgyűlés 114. pontja értelmében a ke-
rületek, valamint a jogügyi bizottság válaszukban az egyez-
ség megszüntetését javasolták. Ezzel szemben Sztehlo Kornél 
egyetemes ügyész olyan indítványt adott be, hogy mielőtt az 
egyezség megszüntetését kimondanák, kérdezzék meg a kon-
venttől, hogy miután a csatlakozott felekezetekre kirótt adó 
sok súrlódásra és panaszra adott okot, nem volna-e hajlandó 
a kötelező adózást elejtve, a nagygeresdi egyezség oly meg-
változtatásába belemenni, amely a kölcsönös elkeseredés 
megszüntetése mellett, a kölcsönös lelki gondozást biztosí-
taná. Fölkérendő lenne a konvent, hogy amennyiben haj-
landó lenne, a kérdés tárgyalására küldjön ki bizottságot az 
ev. jogügyi bizottsággal való tárgyalásra. A közgyűlés erre a 
következő határozatot hozta: 

„Az egyetemes közgyűlés a kerületek határozataiban 
megnyilvánult egybehangzó kívánalom figyelembe vételé-

53) Ev. egyet, közgy. 1909/143. és 1910/135. 



vei a jogügyi bizottság javaslatát csekély módosítással el-
fogadja és tekintettel arra, hogy az egyezség a mai formájá-
ban a két prot. egyház között a kívánatos testvéri jó vi-
szony megzavarására tág teret nyit és különösen a kény-
szermegadóztatás helytelen alkalmazása által súrlódásokra 
ad alkalmat, az egyezséget 19ib. év végére megszünteti. 
Egyúttal azonban kimondja, hogy a ref. egyházzal az együtt-
működést továbbra is kívánatosnak tartja ott, hol a helyi 
viszonyoknak megfelelően a körülmények a békés együtt-
működés lehetősége mellett a hitélet ápolása és fejlesztése 
érdekében a két egyház tagjainak társulását kívánatossá 
teszik, annak lehetővé tételét a maga részéről is szükségesé-
nek tartja, de az ilyen társulást esetröl-esetre a két egyház 
tagjai között kötendő, mindkét egyház felsőbb hatóságai-
nak jóváhagyása alá terjesztendő és bármikor felmondha-
tó szerződésre utalja. Amennyiben a ref. egyház e tekin-
tetben, különösen a társulás módozatai főbb irányelveinek 
a megállapítása kérdésében egyházunkkal tárgyalásokba 
kíván bocsátkozni, a közgyűlés erre vonatkozó készségét 
már most kijelenti és erre az esetre a tárgyalások lefoly-
tatásával a jogügyi bizottságot bízza meg." 

A légkör túlzott feszültségét mutatja, hogy még egy oly 
rendkívül méltányos javaslat, mint a Sztehlo Kornélé, sem 
talált helyeslésre. 

A ref. egyetemes konvent már csak a tényeket rögzíti 
le54). A határozatot sajnálattal veszi tudomásul, bár megálla-
pítja, hogy az egyezség a felmondásra vonatkozólag határ-
időt nem tartalmaz. A továbbiakban akkor fog határozni, 
amikor az erre vonatkozó és az ev. egyetemes egyháztól szí-
vesen várt javaslatok az egyetemes konventhez át fognak té-
tetni. 

Az egyházak tehát fennállása után 14 évre megszüntet-
ték az egyezséget. Ezt a tényt nem magyarázhatjuk másként, 
minthogy az ev. egyetemes közgyűlésnek az volt a meggyő-
ződése, hogy a két egyház egyeteme között kötött egyezség 

54) 1913. évi egyet, közgy. 272. jkv. sz. 



gondolata helytelen, hogy ezeket a viszonyokat csak helyileg 
lehet szabályozni, különben nem zárkózott volna el a revízió-
tól. Ha valóban ez volt a szakadás oka, úgy ehhez a hibafor-
rás helytelen felismerése vezetett, mert az ellentétek oka 
nem a két egyház között létesült viszony természete, hanem 
a nem elég körültekintéssel szerkesztett egyezség volt. 

8. Épülő kapcsolatok. 

A nagygeresdi egyezségnek rendkívüli nagyjelentőségű 
ügye nem záródik le az ennek a szellemében 1900-ban alko-
tott egyezségnek az ev. egyetemes közgyűlés részéről történt 
felmondásával, sem a ref. részről történt tudomásulvételével. 
Érezték mind a ketten a kérdés súlyosságát és a felelősség 
terhét igyekeztek magukról elhárítani. Az ev. egyház még 
megcsillantja a reményt, hogy a szórványgondozás nem 
esik végleg kútba, azonban sértve érezvén magát, a kezde-
ményezést a ref. egyháztól várta. A reformátusoknál a raj-
luk esett sérelem érzete még nagyobb, egyrészt mivel az 
egyezséget nem ők szüntették meg, másrészt tekintetbe véve 
a felekezeti megoszlást, az ev. egyetemes egyháznak állott na-
gyobb érdekében a szórványgondozás. A konvent válasza ud-
varias, de annál merevebb, midőn kijelenti, hogy a szór-
ványgondozást illetőleg akkor fog határozni, amikor az erre 
vonatkozó és az ev. egyetemes egyháztól szívesen várt javas-
latok az egyetemes konventhez át fognak tétetni. A közös 
protestantizmus szelleméhez valóban kevésbbé méltó volt 
mind az átirat, mind a válasz: mindkettő — annak ellenére, 
hogy érezte a közeledés szükségességét — elutasította magá-
tól a kezdeményezést. 

Mindamellett a konvent már az 1915. évi 64. jkv. rende-
lettel felhívja az egyházkerületeket arra, hogy a csatlakozási 
viszonyban állott egyházaikban és iskoláikban úgy a lelki 
gondozás, mint tanítás, nevelésügy és vallásoktatás tekinte-
tében minden egyes adott esetben tegyék meg a szükséges-
nek mutatkozó rendelkezéseket. 



Míg a reformátusoknál ez az egyetemes konventi ren-
delkezés az egyházkerületek hatáskörébe utalja a nagygeres-
di egyezség megszűnése folytán teendő rendelkezéseket, ad-
dig az evangélikusoknál a bányai egyházkerület felterjeszté-
sére már az egyetemes közgyűlés tűzi ki a teendő intézkedé-
sek tekintetében az irányelveket53). Az irányelvek alapja és a 
kölcsönösség mértéke az egész ref. egyetemes egyházzal 
szemben a dunamelléki egyházkerületnek hasonló tárgyban 
tett már korábbi intézkedése volt, melyet a felterjesztés tar-
talmazott. 

Az ev. egyetemes közgyűlés által újabb megegyezés léte-
sítéséig szükségesnek tartott intézkedések egyrészt az egyez-
séget megelőző állapotba való átmenetet szabályozzák, más-
részt azonban lehetőséget adnak az 1900-ban megújított nagy-
geresdi egyezség további érvényesülésének. 

Az intézkedések megengedik, hogy a két prot. felekezet 
lelkipásztorai egymás helyett eljárjanak, egymást kölcsönö-
sen helyettesíteni azonban nem kötelességük. Ez az intézke-
dés az Egyezség I. részére vonatkozik, mely az ugyanazon 
helységben levő önálló gyülekezetek jogviszonyát szabályoz-
za56). Maga az egyezség ezt a kötelezettséget parancsoló for-
mában nem mondja ki. („Ha az önálló gyülekezetek lelkészei 
egymás helyett a másik lelkész beleegyezése vagy akadályoz 
tatása esetén végeznek valamely cselekményt,....") Kétségte-
lenül azonban bele lehetett magyarázni. 

Az egyezség második részében foglalt egyesült anya- és 
leány egyházközségekre vonatkozólag az egyetemes közgyűlé-
si határozat úgy intézkedik, hogy az így létrejött jogviszonyo-
kat az egyezség felbontása nem érinti. „Különösen ott, ahol 
az egyesülést mindkét egyház főhatósága által jóváhagyott 
szerződés szabályozza". Ez a bizonytalan fogalmazás is iga-
zolja azt a megállapításunkat57), hogy mennyire tartalom nél-
küli fogalom volt a egyesült egyházak fogalma. Ugyanis 

55) Ev. egvet. közgy. jkv. 25/1917. Eredeti szövege a függelékben. 
5Ö) 1. §• 
" ) L 7. fejezet, 



ahol szerződés által volt a két egyház jogviszonya szabályoz-
va, ott nem állhatott fenn éppen ennél a ténynél fogva az 
egyezségben meghatározott egyesülési viszony. 

Ebben az intézkedésben foglalt „egyesült egyház" fogal-
ma egészen más fogalmat takar, mint amit a megújított nagy-
geresdi egyezség II. része tartalmaz. (Ennek a ténynek tulaj-
donítható, hogy az egész egyezségben éppen a legsikerületle-
r ebb jogviszonynak a fenntartását látszik az intézkedés fenn-
tartani.) Ugyanis egyesült egyházak alatt olyan egyházakat 
ért, melyek jogviszonyaikat még az egyezséget megelőzőleg 
vagy azzal szemben szerződésileg szabályozták. Ezek a jog-
viszonyok azonban tartalmuknál fogva kétségtelenül az 
egyezség III. fejezetében foglalt csatlakozott gyülekezetek 
csoportja alá tartoznak. Az „egyesülési viszony" mindvégig 
csak üres forma volt.®8) 

Az egyezség III. részében foglalt csatlakozási viszony el-
lenben általában megszűnik (ez a viszony volt a közvetlen 
oka az egyezség felmondásának), csak ott tartatik fenn to-
vábbra is, ahol „a hívek és az elöljáróság továbbra is egy-
mással békességben vannak." Ez utóbbi feltétel azonban nem 
más, mint a kényszercsatlakozás elvének elhagyása, a csat-
lakozási viszony fenntartásával. A lelki gondozás érdemlege-
sen továbbra is fennmarad. Ahol pedig az egyezség felbon-
tása után a híveknek megfelelő gondozása máskép nem biz-
tosítható, ott fiókegyházközség alakítandó, illetve a szórvány-
beli hívek az illetékes lelkész gondozása alá utaltatnak. 

A megújított nagygeresdi egyezségnek a szórványgondo-
zására vonatkozólag az ev. egyetemes közgyűlés nem tartott 
szükségesnek külön rendelkezéseket tenni. Az abban foglalt 
megállapodások úgyis csak elvi jelentőségűek59). 

A kölcsönös hitoktatás, továbbá a köztartásokban való 
ellátási díjak, és az ösztöndíj jogosultság tekintetében a vU 
azonosságnak megfelelő állapot fenntartandó60). 

5*) U. o. 
^9) Megújított nagyeresdi egyezség IV. rész. 
«") U o. V. rész. 



A két egyház között a jogi kapcsolatot megszüntette az 
egyezség felmondása, a tényleges helyzetben változás azon-
ban nem sokban állott be, mert a két egyház közel egyetértő-
leg saját hatáskörében szabályozta az érintkezési felületeket. 

Az egyezség felmondása után néhány évre tehát a hely-
zet az volt, hogy az egyezség I. és II. része érvényben tarta-
tott, a III. részben csak a kényszercsatlakozás elve maradt 
el, a továbbiak tekintetében pedig minden marad a régiben 
a viszonosság feltétele mellett. Maga a két egyház egyezségi 
alapon való együttmunkálkodásának elve azonban súlyos 
hajótörést szenvedett. Az így teremtett tényleges állapot a két 
egyház egyeteme között nélkülözött minden jogi alapot, adott 
esetben pedig úgy jelentkezett, mint az egyik egyház ható-
ságai által engedélyezett, türt viszony, a szolgálatait igénybe 
vevő önálló, szervezett egyházi léttel nem bíró másik egyház 
tagjaival szemben. 

Az ellentét tehát, mely az egyházegyetemek között tá-
madt, kihatásaiban jóformán nem is érintette, — csak éppen 
annyiban, hogy a kényszercsatlakozás elve elmaradt, - az adott 
esetekben fennálló jogviszonyokat. Éppen úgy, mint ahogy a 
legtöbb helyen az egyezség hiányos szakaszai nem idéztek fel 
semmi nehézséget, az egyezség megszüntetése sem bontotta 
szét azt a viszonyt, ami helyileg az egyes egyházak között 
ténylegesen fennállott. Mindkét felekezet szívesen fogadta 
mindenütt, ha a szórványban vagy filiális viszonyban élő 
másik egyház hívei lelki gondozását igénybe vették, s ezért 
legtöbb esetben semmi ellenszolgáltatást nem követelt. 

Hogy az alacsonyabb fokozatok mennyire ennek a gon-
dolatától voltak eltelve, mutatja a dunamelléki ref. egyház-
kerület még 1916. évi őszi közgyűlésének a nagygeresdi 
egyezségnek a tárgyában a konvent elé terjesztett határoza-
ta61), melyben annak a véleményének ad kifejezést, hogy az 
ev. egyetemes egyházat az egyezség felmondásában nem a 
testvéri viszony megzavarásának a szándéka vezette, hanem 
éppen az a célzat, hogy az egyezség hiányai kiküszöböltesse-

01 ) Ref. egyet. konv. 1916/278. jkv. 



nek, és azt a meggyőződését fejezte ki, hogy a reformáció 
négyszázéves évfordulója megünneplésének mozzanatai közé 
beillesztendő volna a két egyház között lévő jó viszony for-
maszerü fennállását is tanúsító és hirdető új egyezség meg-
kötése. A konvent ar ra az álláspontra helyezkedik, hogy 
örömmel venné tárgyalás alá az ev. egyetemes egyháztól e 
tárgyban várt javaslatokat a 400 éves évforduló alkalmából. 

Több mint húsz évi csaknem megszakítatlan szünet kö-
vetkezik ezután az egyetemes jogforrásokban. Egyik egyház 
egyeteme sem vette fel a közeledés fonalát a nagygeresdi 
egyezség által kijelölt irányban, eseménytelenül mult el eb-
ből a szempontból a reformáció négyszázados emlékünnepe 
is. A két egyház egyeteme lezártnak tekintette a vitát. 

Pedig a két egyház közötti testvériség és jó viszony ápo-
lása továbbra fennmaradt, sőt a két egyházat még szoro-
sabbra fűzte eszmei téren a világháború után elkövetkezett 
hitetlenség ellen folytatott közös harc, másrészt a katoliciz-
musnak társadalmi téren vezetett ú j akciói tették szükséges-
sé a prot. lelki arcvonal megszervezését. De a belmissziós 
munka is csak a háború után bontakozott ki igazi arányaiban 
és adott alkalmat a két felekezet testvériségének hangsú-
lyozására, mégis elmaradt a két egyház közötti viszony olyan 
egyetemes jellegű szabályozása, mint amilyenek a két prot. 
egyház közötti egyezségek voltak. 

Arra a kérdésre, hogy miért, azt felelhetjük, hogy elein-
te időben még közel volt az elszenvedett kölcsönös sérelem, 
közvetlenül a világháború után pedig az egyházaknak renge-
teg súlyosabb természetű kérdéssel kellett foglalkozniuk, ké-
sőbb kölcsönös tapintatból egymást iránt. A csonka ország-
ban különösen kényes a kérdés, hisz a két felekezet szám-
arányánál fogva is, az ev. egyetemes egyház szórványgondo-
zás terén jóval nagyobb mértékben lenne a ref. egyházra 
utalva, mint az őreá. A két egyház úgy vél minden felmerülhető 
ellentétet kiküszöbölni, ha gondosan kerül minden olyan 
szabályozást, mely ellentéteket okozhatna. Ennél a nem egé-
szen őszinte viszonynál sokkal szebb jelenségek azok a kö-



zös egyházak, melyek együtt dolgoznak az evangéliumi cé-
lokért. 

A két egyház jogviszonyának szabályozására irányuló 
törekvéseknek tehát alulról kellett kiindulniuk. Valóban így 
is történt. Lendületes erővel nyilatkozik meg a kezdeménye-
zés a balassagyarmati ev. és ref. egyházközség összefogásá-
ban02). 

A két egyházközség a testvéri viszony kidomborítása 
céljából közös presbitériumot választott, amely kimon-
dotta, hogy áttéréseknek és reverzálisoknak csak a legkivéte-
lesebb esetekben lehet helye a helyzet kényszerítő hatása 

62) Az 1929. évi ev. egyet, közgyűlési jegyzőkönyv 42. pont ja a 
következőket tartalmazza: 

„Tárgyaltatik a dunáninneni egyházkerület f. évi közgyűlésének 
71. sz. határozata, mely szerint a balassagyarmati ev. és ref. egyházi 
község x két egyház között fennálló testvéri viszony dokumentálásán 
nak céljából közös prot. presbitériumot választvan, ezen prtísbité-i 
rium kimondotta, hogy a két egyház között fennálló testvériség állás-í 
pont jára helyezkedik s ezért az ev. és ref. vallású jegyesek házassági 
kötései alkalmával egyik egyház a másiktól reverzálist csak a leg 
kivéteiesebb esetekben az egyházi törvények és szabályok követelése 
esetén vesz; hogy továbbá a két egyház egyikéből a másikba való át-/ 
térésnek szintén csak a legkivételeselb eseteknek, a he-yzet kényi 
szerítő hatása alatt Lehet helye; hogy végül ezen határozatát e kérdé-
sekben hasonló értelmű országos rendezése céljából az ev. és ref; 
felettes egyházi hatósághoz felterjeszti. A dunáninneni ev. egyházke-
rület közgyűlése a reverzálisok és áttérések ügyének ezen javaslat ér-
telmében való országos rendezését a nógrádi ev. egyházmegye köz-> 
gyűlése véleményével egyetértőleg kívánatosnak tartván, azt az egyen 
lemes közgyűléshez felterjeszti. 

Az egyetemes közgyűlés a balassagyarmati ev. és ref. egy-
házközségek testvéri hajlandóságáról, valamint a reverzális kér-
désében való egyhaztársadalmi törekvéséről — a tételes törvé-» 
nyekben biztosított alanyi jogok érintése nélkül — elismeréssel 
értesül. Az előterjesztett javaslatok alaposabb előkészítést igé-
nyelvén, azoknak tárgyalásába nem bocsátkozik. Hangsúlyozza 
végül az egy. közgy., hogy a két egyházközség közös prot. près-* 
bitériuma elnevezés helyett az alkotmányjogi szabatosságnak meg-
felelőleg a két egyházközség közös prot. bizottsága megjelölést 
tar t ja helyénvalónak." 



alatt. Ezt a határozatot azután az egyházmegye és a dunán-
inneni egyházkerület helyeslésével azzal küldték fel az ev. 
egyetemes közgyűléshez, hogy országosan hasonló értelem-
ben rendezze ezeket a kérdéseket. 

Az egyetemes ev. közgyűlés elismeri a kérdés rendkívüli 
nagy jelentőségét, a két egyház jogviszonyának a szabályo-
zása itt már éppen olyan széles mederben jelentkezik, mint 
az 1833-as egyezségben, azaz kiterjed a reverzálisokra és az 
áttérésekre is. Míg ott azonban azért volt rá szükség, mert 
országos vonatkozásban még a protestánsok egymásközti re-
\erzálisaira és áttéréseire vonatkozólag a szabályok nem vol-
tak tisztázva, most az indító motívumot az 1868:LIII. t.-c-nek 
a visszaállításáért folytatott közös prot. harc adja. Azzal, 
hogy a két prot. felekezet egymás között a reverzálisok adá-
sát megtiltaná, példát kívánnak statuálni az országos törvé-
nyeket illetőleg. A cél: legalább egymás között rendezni a 
reverzálisoknak és az áttéréseknek oly sok áldatlan feleke-
zeti vitát és családi meghasonlást adó kérdését, megszüntet-
ni egymás között a Codex Juris Canonici által ismét felidé-
zett lélekvadászás krisztusiatlan állapotát. A közgyűlés azon-
ban nem megy tovább elvi nyilatkozattételnél és a tételes 
törvényekben biztosított alanyi jogokat fenntartja. 

Az egyetemes ref. konvent hasonló fogadásban részesí-
tette a balassagyarmati ref. egyházközség feliratát63). Itt a 

<?) Egyel. konv. 1930/284. jkv. sz.: „A balassagyarmati ref. egy-i 
házközség elnöksége közvetlenül az egy. konventhez intézett kérelme-* 
ben az egyházkerületek véleményének a meghallgatása után annak a 
javaslatának elfogadását kéri, hogy: 

1. az ev. és ref. lelkészek a híveik között kötött házasságnál 
ne tegyenek lépéseket reverzális elnyerésére; 

2. amennyiben bármelyik fél részéről bármilyen rábeszélés 
történne, a közös presbitérium döntése az irányadó; 

** 3. áttérők nem fogadhatók el, amennyiben mégis minden 
áron ragaszkodni kívánnak az áttérni szándékozók a másik egy-
házba való felvételhez, meghallgatandó az illető lelkésze, ha az 
áttérés anyagi, személyi okból történik, az áttérés nem foganato-
sítható. 



javaslat már határozottabb formát ölt, ki akar ja küszöbölni 
az áttéréseknél bármelyik fél részéről történő rábeszélést 
reverzális adása tekintetében, továbbá kívánatosnak tartja, 
hogy az áttérés, amennyiben anyagi vagy személyi okokból 
történik, ne legyen foganatosítható. A reverzális tekintetében 
tehát ii-zteletben tartja az egyéni akaratot, csak a rábeszé-
lést akarja kiküszöbölni. Az evangélikusok javaslata viszont 
csak az egyházi törvények kényszerítő hatása alatt engedi 
meg, ennyiben sokkal helyesebbnek mondható. Az áttérések 
tekintetében a lelkiismereti szabadságot tar t ja szem előtt, 
mivel csak az érdekből való áttérést tiltja, az evangélikusok 
felirata itt szintén a helyzet kényszerítő hatása alatt engedi 
meg az áttérést. Ez utóbbi fogalmazás helytelen, mert mind-
két egyház törvényei a kötelező reverzális adását a két fele-
kezet között bizonyos esetekre előírják ugyan, de sehol sem 
szólanak kötelező áttérésről. Itt tehát a helyzet kényszerítő 
hatásáról egyáltalán nem lehet beszélni, legfeljebb lelkiisme-
reti szabadságról. A két felirat ugyanazt célozta, sőt ugyanaz 
a közös presbitérium határozta is el, a különböző fogalmazás 
mégis különböző eredményt mutatott. 

A feliratra hozott határozat értelmében a ref. egyház 
egyeteme megkereste az ev. egyház egyetemét, mely hajlan-
dóságát nyilvánította egy ilyen célú megegyezés kötéséhez64). 
Ezután a ref. egyetemes egyház a határozott formába öntött 
javaslatot az egyházkerületeknek megküldötte65). 

Egyetemes konventünk teljes mértékben támogat és helyesel 
minden olyan törekvést, mely a történelmi kapcsolatokkal szo-
rosan összefűzött és a hittestvéri kötelékekkel egybekötött két 
hitv. ev. egyháznak szeretetteljes együttműködését és egy úton 
való haladását célozza. Minthogy azonban a balassagyarmati egyi 
házközség által javasolt megegyezés egyoldalú elhatározással meg 
nem történhetik, a javaslatnak az egyházkerületekkel való közlése 
és véleménynyilvánítása alá bocsátása nem volna addig helyén-
való, míg a testvér ág. hitv. ev. egyház részéről a megegyezésre 
való készség tekintetében nyilatkozat nem tétetik. Ennek folytán 
a javaslatot elsősorban az ág. hitv. ev. egyházhoz teszi át." 
Ci) Ev. egyet, közgy. 1929/42. és 1930/27. jkv. sz. 
*ä) Ref. egyet. konv. 1931/148. jkv, sz. . 



A tiszáninneni réf. egyházkerület véleményében66) kívá-
natosnak tar t ja , hogy a felvetett kérdésekben megállapodás, 
jöjjön létre, úgy azonban, hogy e megállapodás ne legyen 
feltétlen kötelező érvényű, hanem csupán irányt szabó és. 
végső esetben a híveknek a törvényben körülírt szabad elha-
tározási joga biztosíttassék. Az áttérések kérdésében a ti-
száninneni egyházkerületnek ez az állásfoglalása helyes, 
azonban a reverzális kérdését nem lehet máskép megoldani., 
csak a javaslatban foglalt szigorúsággal. A dunamelléki egy-
házkerület a javaslatot eredeti formájában tartja elfogadan-
dónak67). A tiszántúli egyházkerület kívánatosnak tartja a 
jó viszony ápolását és ezért a reverzálisok és áttérések terén 
a megegyezésre való törekvést helyesli. Szuperintendenciális 
rendelkezés kiadását azonban nem tar t ja kívánatosnak, he-
lyesebbnek gondolná, ha ugyanazon politikai községben leví> 
két testvérfelekezet együttműködésének céljai világosan ál-
lapíttatnának meg és az azok elérésére szolgáló irányelvek 
kitűzetnének68). 

Az egyetemes konvent, mivel három kerület a határo-
zott rendelkezések mellőzését kérte, és legfeljebb irányelvek 
megállapítását tartja helyesnek, a közjogi bizottságot ilyen 
irányban utasítja javaslattételre69). 

Az elkészült javaslatot bemutatták az egyetemes kon-
ventnek, mely azután azt az ev. egyetemes egyházzal közölte. 
Az így létrejött megállapodást az 1937. évi ev. egyetemes 
közgyűlés 11. jkv. pont ja foglalja határozatba70). A határo-

66) Egy. konv. 1932/260. ,jkv. sz. 
fl7) Egy konv. 1933/202. jkv. sz. 
us) Egy konv. 1934/259. jkv. sz. 
6Ö) U. o. ( 
70) Ev. egyet, közgy. 1937/11.: „A jogügyi bizottság bemutatja, a 

magyarországi ref. egyetemes konventje 1935 máj. 1—2. napjain tar-
tott ülésének 201. jkv, sz. alatt hozott határozatát, melyet az egyete-
mes egyházunk képviselőivel való megbeszélés alapján a két egyház 
híveinek az áttérése és a két egyházhoz tartozó vegyes pároknak gyer-
mekeik vallására vonatkozó megegyezésre vonatkozólag hozott. 

Az egyetemes közgyűlés a jogügyi bizottság határozatának 



zat a testvéri viszonytól vezetve és felismerve, hogy annak 
zavartalan fenntartása mindkét egyházra mennyire kívána-
tos, felhívja az ev. lelkészeket, hogy tartózkodjanak a ref. 
egyháztagoknak az ev. vallásra való áttérésre, valamint a 
reverzálisok adására való rábeszélésétől. Ez azonban nem 
érinti az egyházi tisztviselőknek a házasságára vonatkozó 
törvényes rendelkezéseket, ilyen esetekben tehát a reverzális 
továbbra is kötelező. Megjegyzi továbbá a határozat, hogy a 
ref. testvéregyház egyetemes konventjével egyetértésben ho-
zatott. 

À balassagyarmati közö$ presbitérium által elindított 
gondolat még egyetemes határozattá való válása előtt, nagy 
visszhangot keltett. 

Ennek a visszhangnak lelkes megnyilvánulási formájá-
ról ad hírt a hegyaljai ev. egyházmegyének 1932. évi közgyű-

megfelelőleg a ref. egyetemes konvent által már meghozott ha-
tározattal egyező következő határozatot hozta: 

Az egyetemes közgyűlés — attól a testvéri viszonytól vezé-1 

reltetve, mely a magyarországi ág. ev. hltv. ev. egyházat a ma-
gyarországi ref. egyházzal évszázadok óta egybefűzi, s átérezve 
és felismerve azt, hogy ennek a zavartalan testvéri viszonynak a 
zavartalan fenntartása mindkét testvéregyházra feltétlenül kívá-j 
natos, sőt szükséges, — felhívja a lelkészeket arra, hogy tartóz-
kodjanak a ref. egyháztagoknak az ág. hitv. ev. vallásra való át-
térésére, valamint ág. hitv. ev. vallású vegyes pároknak a gyer-
mekek ev. vallásban való nevelését tartalmazó megegyezésre rá-j 
beszélésétől s általában attól, hogy ily jegyespároknak elhatáro-
zására bármi módon befolyást gyakoroljanak. Kívánatosnak 
mondja ki az egyetemes közgyűlés azt is, hogy áttérni kívánó ref. 
egyhaztagnak e szándékáról az ev. lelkész az ev. egyházba való 
felvétel előtt az illetékes ref. lelkészt értesítse. 

Ez a határozat azonban nem érinti az egyházi törvényeknek 
az egyházi tisztviselők házasságára vonatkozó rendelkezéseit s a 
lelkésznek azt a kötelezettségét, hogy e rendelkezéseknek a meg-
tartására a házasuló egyházi tisztviselőket figyelmeztessék. 

Ezt a határozatot az egyetemes közgyűlés a magyarországi 
ref. testvéregyház egyetemes konventjével egyetértésben hozta." 



lésének jegyzőkönyve11). Hirdeti a protestáns felekezeteknek 
egy szoros falankszba való tömörülésének szükségességét. 
Az atyafiságos jó viszony érdekében szükségesnek tartja, 
hogy csatlakozzék az áttérések és reverzálisok tárgyában a 
balassagyarmati kezdeményezéshez, óhajtja a „tényekben 
beszélő atyafiságos jó viszony" megszilárdítását és ápolását. 

Hasonló szellemben nyilatkozott Farkasfalui Farkas 
Géza, a tiszáninneni ref. egyházkerület főgondnoka 1932-ben 
történt beiktatása alkalmával. 

A balassagyarmati kezdeményezéseknek országos erejű 
kútfővé válásával kétségtelenül megtörtént mind a két egy-
ház egyeteme részéről az első lépés a közeledés felé. Sajnos, 
a javaslat lendülete, mire az egyházegyetemi fokozatokig fel-
érkezett, megtört, és a határozat a reverzálisoknak a két 
egyház között való eltörlését nem tartalmazza. így az ered-
mény, bármily nagy jelentőségű is a két egyház kapcsolatai 
szempontjából, csak negatívumot tartalmaz: hogy t. i. egyik 
egyház sem rombolja le a krisztusi eszmék megcsúfolásával 
azt, amit a másik épít. 

Vájjon történt-e közeledés pozitív, építő irányban a hit-
élet ápolása terén a két egyház között? 

A közeledési akarat ezen a téren is az egyházszervezet 
mustármagjából, az egyházközségből indult ki. 

Az alsóborsodi ref. egyházmegye már 1934-ben foglalko-
zott az egri egyházközség előterjesztésével kapcsolatban a ref. 
és az ev. egyház jogviszonyának a szabályozásával72). Egerben 

71) Hegyaljai ev. egyházmegye 1932-ben tartott közgy. jegyző-
könyve közli az esperesi előterjesztést. „Tegyünk valamit a testvéri-
ség megbizonyítására. Álljunk szilárdabb falankszba mi, egymásra 
utalt evangéliumi egyházak. Javasolom, mondja ki e közgyűlésünk, 
hogy a ref. testvéregyházzal mindenütt a legteljesebb atyafiságos sze-
retetben akar élni s mint ilyen (egyet, közgy. 42/1929., 27/1930., 
22/1931. sz.) a testvér ref. egyházzal szemben reverzálist nem köve-
tel, áttérést nem szorgalmaz; ennek megfelelő válaszát a testvériség, a 
szeretet lelkével ihletett ref. egyháztól bizakodó szívvel várja ." 

7Z) Az alsóborsodi ref. egyházmegye 1934. évi okt. 23-án tartott 
közgyűlésének 17. jkv. p o n t j i a következőket tartalmazza: 

„Eger előterjeszti ezeket: „,Az egri. ref. egyházközség presbitériu-



a legteljesebb testvériség jegyében fogadta gondozásába a ref. 
egyház az ev. híveket már hosszú idő óta. Mivel sem egyházi 
adó terén, sem egyéb téren semmi kényszer fenn nem állott, 
sohasem zavarta meg ezt a lelki közösséget semmi zavaró kö-
rülmény. Mivel ilyen viszony másutt is lehet, az egri előter-
jesztés szükségesnek tartja, hogy a két egyház egyeteme fog-
lalkozzék a kérdéssel és alkosson szabályokat. Az egyházme-
gye pártolólag terjesztette fel ezt a feliratot az egyetemes kon-
venthez. 

Az egyetemes konvent azonban következetesen kerüli a 
kérdés jogforrási szabályozását és az egri egyházközség kér-
sét is visszautasítja az alacsonyabb fokú hatóságokhoz"). 

Az egri testvéri viszonyban élő prot. felekezetek kérelme 
a kérdés egyetemes jogforrási szabályozása iránt valószínűleg 

mában megalakulása óta helyet foglaltak ev. és unitárius testvé-
reink is. Akik mindenkor egyház-tagoknak tekintettek, akik ugyan-
azokat a jogokat élvezték, mint a reformátusok, de csakis azon eset-
ben, ^ia az egyház közterheihez hozzájárultak. Az egyház közterhei-
hez való hozzájárulás az evangélikusok és unitáriusok részéről ön-
kéntesen történt és bár ez a hozzájárulás Spénztárkönyvileg az egy-
házi adóba könyveltetett el, de mégsem úgy kezeltetett, mint egy-
házi adó, ami világosan mutatta azt is,hogy (amennyiben bármely 
evangélikus vagy unitárius az egyház terheihez hozzá nem járult, az 
ra j ta nem hajtatott be. Most az evangélikusok fE,gerben külön gyűlést 
tartottak, amelyen kijelentették, hogy ők az egri ref. egyház ikebe-
lében akarnak megmaradni, csak azt kérik, hogy az eddigi gyakor-
lat mindenben jfenntartassék. 

Miután az egyházmegyei gyűlés tavaszkor az erre vonatkozó 
szabályrendelet mellőzte. Kéri az egyházközség presbitériuma, 
hogy az/I. tc. il78. t. pont ja értelmében ezen kérelem az egyetemes 
konventhez felterjesztessék. Előzőleg az egyházkerülethez. Annál is 
inkább kéri ezt az egri ref. egyházközség, mivel jaz egész országban 
más helyen is lehet ilyen évtizedekre, sőt évszázadokra /visszanyúló 
gyakorlat, tehát az egyetemes egyházat érdeklő kérdés, melynek jogi 
rendezésére; a szükséges szabályok megalkotására az I. tc. 178. §-nak 
t. pontja az egyetemes Konventnek felhatalmazást adott." k 

Egyházmegyei közgyűlésünk az egri egyházközséget oly kö-
zelről érintő {ügyet az egyházkerület közgyűlésén át az egyete-
mes konvent elé terjeszti, bölcs intézkedés végett." 
70) Egyet. konv. 1936/195. jkv. sz. 



nem az egyedüli, mely elhangzott, legfeljebb a többi ilyen ter-
mészetű kérés nem jutott fel a konventig. Mindamellett az 
egri ref. egyháznak ez a spontán megnyilatkozása kiváló bi-
zonyíték arra, hogy konkrét esetben érzik ugyan az országos 
megegyezés hiányát, azonban a testvéri viszonyon ez nem 
változtat. Ez a szereteten alapuló viszony sokkal jobb, gyakor-
latibb megoldást tud találni, mint egy rossz egyezség. 

A gyenge egyházak közös kölcsönös lelkigondozásának 
egyetemes jogforrási szabályozása még sem maradhat el 
végleg. Mint említettük, ez a helyzet lealázó mind a két egy-
házra nézve, mely adott esetben a krisztusi szeretet lelki ala-
mizsnáját igénybe venni kényszerül. A konkrét esetben ki-
sebbségben levő egyház jogilag ki van szolgáltatva a másik 
egyháznak, ezt a többségben levő egyház által csak türt vi-
szonyt az enyhíti, hogy a kisebbségben levő felekezet bármi-
kor kiléphet belőle, aminek az ára azonban az, hogy le kell 
mondania a másik egyház szolgálatainak igénybevételéről. 

Ez a csaknem kizárólag szokáson alapuló viszony azon-
ban mégis sokkal alkalmasabb az egyházak közös munkálko-
dásának alapjául, mint egy jogilag nem kellő körültekintéssel 
és elaszticitással szerkesztett egyezség. Ezt bizonyítja a gya-
korlat, s ezt ismerik el a legmagasabb egyházi hatóságok, mi-
dőn egy generális rendelkezés kiadásával késnek. 

Szabad legyen itt körvonalaznunk azokat az irányelve-
ket, amelyek szerint kell — szerény véleményünk szerint — 
felépülnie egy új, a nagygeresdi egyezség szellemében alko-
tott egyezségnek. 

1. Az egyezségeket a két egyház egyeteme köti generális 
jelleggel. 

2. Az egyezség minden esetre csak iranyadó jellegű és 
chszpozitív természetű rendelkezéseket tartalmaz, a létesíten-
dő és már létesült helyi szerződéseket azonban jóváhagyás 
végett egy közös fórum elé kell bocsátani. A jogszokással sza-
bályozott viszony írásba foglalandó. Az egyezség e]setleges 
szabad felbonthatása tekintetében csak a szerződő felek kor-
látozhatják önmagukat. A viszonyokban változás azonban 
mindig csak felsőbb fórum jóváhagyása esetén történhet. Ez 



azonban minden olyan megállapodást köteles jóváhagyni, 
mely konkrét esetben nem jár egyik egyház pérelmével sem. 

3. Mindkét egyház az egyezség életbelépésével egyidejü-
deg megalkotja azokat a közös fórumokat egyetemi és kerü-
leti fokozatokon, melyek az így keletkezhető közös ügyekben 
egyedül kompetens közigazgatási és bírói fórumok. 

4. Az igazságosság és kölcsönös méltányosság, valamint a 
két egyházat összekapcsoló hagyományos testvéri jóviszony 
fokozottabban, még a szerződési elv áttörésével is vétessék 
figyelembe. 

5. Az 1891. évi zsinatok elhatározása értelmében a két 
egyházat közösen érdeklő ügyek tárgyalására kiküldött bi-
zottság (röviden prot. közös bizottság), ne csak az eddig ha-
táskörébe utalt ügyeket tárgyalja74), hanem kísérje figyelem-
mel mindazokat a törekvéseket és társadalmi mozgalmakat, 
melyek a két egyház együttműködését célozzák, legyen azok-
nak mintegy támogató csúcsszerve, mely az erők összefogását 
lehetővé teszi, és szolgálja mindenben az egységes prot. köz-
szellem kialakulását. 

Mindezek ellenében a két egyház egyetemének fel kellene 
adni a fényes elszigeteltség, a csorbítatlan önkormányzati jog 
régi, merev álláspontját. Ezt az egyházak azonban a szuv,-
rénitás minden megsértése nélkül megtehetik, épp úgy, mint 
ahogy az államok is alávetik magukat az általuk választott 
nemzetközi bíróság joghatóságának. Ilyen közös szerv létesí-
tése pedig elkerülhetetlenül szükséges, azon két elvnél fogva, 
hogy bíróság nélkül nincsen jog és senki saját illetékes bí-
rája nem lehet. 

Az egységes prot. közszellem mindig egyik legaktuálisabb 
problémája volt a két egyház társadalmi téren mozgó törek-
véseinek, azonban a hiányzó egységes irányítás miatt az erők 
szétforgácsolódnak. Ekkor mutatkozhatnának meg valójában 
azok a nyitva "álló közös felületek, melyek a két egyház váll-
vetett munkájának kínálkoznak. 

74) A bizottság szervezeti szabályzatát 1. 1936. évi E. Konv. jkv. 
függ. 



Az uniós törekvéseket általában az irodalomban magasz-
talják vagy elítélik. Egy ilyen megoldás, lelki unió, amellett 
hogy nem járna egyik egyház életének elszintelenedésével 
sem75), fokozott mértékben felszínen tartaná mindazokat a 
nagy történelmi értékeket, melyeket mindegyik egyház az ősök 
nagyszerű példamutatása által kapott. 

7S) Patay 135. 1. 
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1. A kéri egyezség. 

Mi alább i.tak egyrészről a Tiszai Augustai V. t. követő, másrész-
ről a Tiszán innen lévő Helv. V. t. követő Fő Tiszteletű Superinten-
denciák részéről a két atyafi Evangelica Valláson leyő Prédikátorok 
fizetéseket és tehető költsönös szolgálatokat tárgyazó kérdések eliga-
zítása tekintetéből kirendelt deputátusok egybegyűlvén az 1830-ik 
Esztendő Május 6-ik napján vizsgálat alá vettük az ezen tárgyban az 
1827. Esztendőben Januárius 18-ikán Zsoltzán tartott deputátio mun-
kálkodását és figyelemre vévén a Tiszamellyéki Helv. V. t. követő 
Fő Tiszteletű superintendencia, ezen Deputátió munkálkodására tetl 
észrevételeit; ezekre nézve Biztosi vélekedésünket alázatosan kíván-
juk benyújtani mind a két Evangelica Fő Tiszteletű Superintendentiá-
nak eképen: A Zsoltzai Deputationak azon vélekedését, mely így kö-
vetkezik Az 1-s: pont alatt. — természeti igazsághoz képest; de or-
szágunk törvényének 1790-ik Esztendőbeli 26-ik Cikkelye következé-
sében is, mind 1 két vallás tételen levő Evangelicusok a Lecticalis 
fizetésekkel csupán a magok Felekezetbeli Prédikátoroknak tartoz-
zanak. A maga erejében tökéletesen meghagyni jónak láttuk. A 2-ik 
pontra, mely ekképpen van: Azon akármely felekezetű Hallgatók, 
akik több mérföldnyire laknak Anya eklésiájoktól és sem a helybeli 
prédikátornak, sem a magok Lelki Pásztoraiknak semmi Lecticalét 
sem fizetnek s ezen függetlenség mellett mintegy semmi összeköt-
tetésben eklesiájokkal nem lévén, lassan-lassan, és csak nem észre-
vehetetlenül Vallásuktól elidegenülnek, főképen ezen rosszkövetke-
zésii elkortsosodás eltávoztatása kedvéért fizessék a Helyben szo-
kásban levő legkisebb Lectialénak a felét az őket illető Classificatió 
szerint a Helybeli más Felekezetű Lelki Pásztornak, felét pedig a 
maguk Felekezetbeli Prédikátorjoknak, azonban a bizonyosabb és 
könnyebb beszedés tekintetéből szedje be az egészet a Helybeli s 
szolgáltassa által a felét az illető Lelki Tanítónak. Ezt, és ami ennek 
első pontját illeti a maga erejében meghagyni jónak láttuk: egyedül 
az utolsó ágát a Helvétiai V. t. követő Fő Tiszteletű Superintendentia 
igen bölcs Jegyzésével jobbíttatni kívánnánk; mely szerint nem a 



Prédikátor szedje be a másik Felekezetű Hallgatóitól a fejbért, ha-
nem kiki a maga Biztosa által szedetné azt be. A 3-ik pontra, melly 
ekképen van: Az egyházi szolgálatokat, ugy mint Keresztelést, Teme-
tést szabad legyen mind a két Felekezetű Híveknek; kik az anya Ek-
lésiáktól távol laknak azon Prédikátorral megtétetni, a kivel akar-
ják az illető Prédikátorjok Generalis Concessiója mellett, mindaz 
által: mely esetben a Helyben szokásban levő rendes Stólát tartozza-
nak a szolgálatot megtevőt Lelki tanítónak megfizetni. A Concessa 
a Keresztelésre és Temetésre nézve kiterjedhet több esztendőre nézve 
is, de az esketésre nézve mindig különös Concessa adattasson stb. Erre 
nézve is az alázatos vélekedésünk, hogy Nagy igazság az, hogy Stólát 
az ta Lelki Szolga vegye, aki teszi a szolgálatot, de egyszersmind 
ugyanaz köteles is legyen azt a maga Matriculájába beírni, akár ke-
resztel, akár temet, akár esket a. másik felekezetnek és ugyan ezt, 
extractusban az Esztendő végén a Concernens Prédikátornak tar-
tozzon átal küldeni. A Generális Concessa felől pedig úgy véleke-
dünk, hogy a Keresztelésre és Halott temetésére nézve méltóztatna 
kiadatni mind a két Fő Tiszteletű Superintendentia egy Generális 
Concessát; az Esket és pedig, mivel sohasem oly sürgető érre mindig 
Speciális Concessát kérjen az illető Prédikátortól. — A 4-ik pontra, 
mely ekképen van: A vegyes házasságban levők fizessék az egész 
Lecticálét két felé, a két Felekezetű Prédikátoroknak, mindeniket az 
illető Ekles'iába bevett szokás és mennyiség szerint. Általunk egész-
ben jóvá hagyatik. Az 5-ik pontra, melly ekképen vagyon: A Trans-
actiók, Conventiók, ha a novelláris Törvényekkel nem ellenkeznek 
és az indító okai most is fel forognak, továbbá is maradjanak meg a 
maguk erejekben. Ugy mindazonáltal, hogy ha még az illető Super-
intendenliák által nem volnának megerősítve, az első Superinten-
dentiális Gyűlésre adódjanak be Jóváhagyás végett, természetesen 
magában értetődvén, hogy ha a Superintcndentiák azokat jóvá nem 
hagyják, azonnal elenyésztetteknek tartassanak. Ezen pontot is a 
mga erejében jónak láttuk meghagyni. Valamint a 6-ik pontot is, 
melly az ususokról ekképen szóll: Az ollyan ususok, melyek semm' 
convention, Transaction nem fundálódnak, vagyis inkább ab ususok, 
ezennel szűnjenek meg. Következésképen 7-szer: az egyik Feleke-
zeten levő Prédikátor a másik Felekezeten levő Halgatóktól, kik a 
magok Felekezetén lévő Prédikátornak szolgálatjával kívánnak élni, 
törvényesen semmi fizetést nem kívánhat, kivévén a feljebb írt 2-ik 
és 3-ik pontok alatt megírt fele és Stoláris fizetéseket. Ez is, hogy 
erejében maradjon, jónak láttuk. 8.-szór helybenhagyhatónak lá t juk 
a Zsoltzán tartott Deputationak m e z utolsó vélekedését is, a mely a 
falusi oskolákról ekiképen szóll: A mi az oskolákat illeti, az oskola 
Tanítók csak annyi fizetést kívánhassanak a más Felekezetén levő 
Tanítványoktól, mint a maguk Felekezetén levőktől, ide nem értvén 



•a vidéki tanulókat. — 9.-szer az egyenesség ezen Törvénye alá tar-
tozónak látju.k a Halottakért való harangozásl is, úgy hogy egyik 
Felekezet halottjának a magáénál drágábban ne harangoztasson. 
Ahol pedig a liarangozásért fizetés nem járna, ott valami mérsékelt 
jutalmat várhat a Harangozó más felekezetüektől, melyet is méltóz-
tassanak a két Fő Tiszteletű Superintendentiák meghatározni. Melly 
alázatos vélekedésünket két egy forma eredeti példányba foglalva, 
ezennel főbb meg vizsgálás végett mind a két Fő Tiszteletű Super-
intendentiának alázatosan bemutatni van szerencsénk. Költ Kérben, 
Májusnak 6-ik napján, 1830. Eszt. Idősb Bárczay Ferentz m. Abauji 
Egyh. Megye Coadjutor Curatora. Ragályi Pál m. Coadj. Curator. 
Draskótzy if. Sámuel m. Superint. Biztos. Risz Pál m. k. az Ágostai 
Vallástételt követő Hegyaljai Esperességnek Esperestje és ezen ki-
küldöttségben Deputátus. Intó Sámuel Abauji esperest és e tárgyban 
Superintendentiális Deputátus m. k. Mayer Mátyás m. az A. V. tartó 
Hegyaljai Esperességnek Ált. Esperestje, s kiküldöttje. Praesentem 
copiam authenticam esse, et cum originali Incl. ac venerabili Super-
intendentiae Aug. Conf. Tibiscanae praesentate in omnibus com for-
mens, hisce fid. digne testamur. Tiszolcini dj. 4-ta martii 1831 Paulus 
Joseffy m. Superintendentiae Aug. Conf. Cis et Transtibiscinae Super-
intendens. L. S. Joannes Daxner J. Cottus Gömör et Honth a. u. 
Tabulae Juditiae Assesor. L. S. (A jelen másolatot hitelesnek és -a 
főtiszt ág. h. tiszai superintendentiának eredetijével mindenben meg-
egyezőnek ezennel hitelesen bizonyítjuk.) 

(Az eredeti kéziratot, bár számbavehető ev. és ref. egyházi levél-
tárokban ismételten kerestem, nem sikerült azt felkutatnom és így 
Thébusz János: A magy. ág. hitv. ev. egyház 1891—94-iki országos 
zsinatának története c. Bpest, 1895-ben megjelent függelékében (585— 
588. 1. közölt szövege, alapján közlöm a kéri egyezséget.) 

2. Az 1833-iki nagygeresdi egyezség. 

Alólirottak, mint egyrészről az ág. vallástételt követő dunántúli 
főtiszt, superintendenciának a mult 1831-ben tartott közgyűlésében 
a jegyzőkönyv 37. pontja alatt, másrészről a helvétiai vallástételen 
levő dunántúli főtiszt, superintendencia által az 1832 júl. 18-án tar-
tott közgyűlés jegyzőkönyvének 56. száma szerint megrendelt elegyes 
kiküldöttségnek tagjai Nagygeresden N. T. Sopron vármegyei hely-
ségben az alulirt napon avégett összeülvén, hogy az 1830-iki ápr. 20. 
Révkomáromban tartatott elegyes deputatió által a mind a két con-
fession levő evangélikusok által keverve lakott helységekben a val-
lásbeli szolgálatokra kölcsönös összeköttetésekre nézve készített rend-



szabások iránt az ág. vallástételt övető superintendentia által kö-
zölt s az ./. alatt ide kapcsolt véleményes tudósítás s mindkét részről 
tett kölcsönös észrevételek következtében egyébiránt is közmegegye-
zéssel teendő igazítások s az evangyéliomi szeretethez s idő lelkéhez 
alkalmazott s tartós békességet eszközlendő célirányos javítások mel-
lett, azonban ugyanazon deputatio munkájának utmutatása szerint az 
említett kevert evangélikusokból álló ekklézsiákban állandóan meg-
tartandó rendszert készítenének: ehhez képest a mind a tisztelt de-
putatio jeles munkáját , mind az arra tett s ./. alatti észrevételeket fel 
olvasván s mindennemű kölcsönös összeköttetéseket és támadó ne-
hézségek eltávoztatását, leginkább pedig a jó békességnek a meg-
állapítását méltó figyelembe vévén, x következőkben állapodtunk 
meg: 

Az evang. és reform, hallgatók, vagyis inkább az illyenekben 
fennálló ekklézsiiák, s a közös vallási gyakorlásokra (simultaneun? 
exertitium) nézve olyanok, hogy vagy mind a két felekezetnek, vagy 
csak az egyiknek van azon egy helyben anya ekklézsiája, úgymint 
temploma, prédikátora, iskolamestere és iskolája; hacsak egyiknek 
van, akkor a másiknak hívei, mint filialisták valamely közellevő 
ekklézsiához köttetve vannak, ha pedig nincs egyik félnek is ott 
helyben ekklézsiája, csak az egyiknek van praeoransa, vagy licen-
tiátusa, imádság háza, akkor mind a két felekezet filiális állapotban 
lévén mindegyik hasonló hittartásu anyaeklézsiához csatolva vagyon, 
nem lévén szabad a legfelsőbb kegyelmes rendelés szerint akármely 
nagyobb és kisebb gyülekezetnek sőt egyes háznépnek is valamely 
bizonyos és meghatározott anyaekklézsiával összeköttetés nélkül 
lenni. 

Ezeket előrebocsátván mind a két felekezet kölcsönös egyházi 
összeköttetés megállapításának legelső és legfőbb talpköve s törvé-
nye e,z: Mind az evangyéliomi szeretet, mind a felekezetek atyafisága, 
mind a századnak a lelke azt kívánja, hogy egyik gyülekezet, mely-
nek ott helyben sem temploma sem iskolája nincsen, a másik félnek 
templomában vagy oratóriumában az alább megállapítandó mód sze-
rint az isteni tiszteletet szabadon gyakorolhassa, ott az Isten beszédét 
hallgathassa, snnak iskolájában gyermekeit taníttathassa és az isteni 
tiszteletnek ezen közös gyakorlásában és az iskolának közös haszná-
lásában egyik felekezet a másiknak legkisebb akadályt is annyival 
inkább ne tegyen, mennél méltóbbal; lehet tartani: Hogy az ilyen a 
maga lelki pásztorától távollevő és a vallás szent dolgaiban csak rit-
kán részesülhető s még iskola nélkül is szűkölködő gyülekezetben ne 
talán a tudatlanság, vallástalanság és ezekből eredni szokott erkölcsi 
veszteség hova tovább elhatalmazzék, ide értvén még azt ás: Hogy 
valahányszor az ilyen filiális gyülekezet a maga anyaekklézsiájánaik 
lelkipásztorát az uri szent vacsorának kiszolgáltatása vagy halotti 



prédikáció tartás végett a hely színére ki viendi, tehát az ő isteni 
tiszteletének a helybeli templomban bizonyos és pontosan meghatá-
rozott órán leendő végbevitelére, annak mindannyiszor teljes sza-
badság engedtessék; úgy mindazonáltal, hogy a másik confession lé-
vők templomát, oratoriumát, iskoláját a most előadott módon a mar 
guk lelki céljaikra használó atyafiak ezen puszta használás tekinte-
téből semmi tulajdonosi just magoknak ezáltal fenn né tartsanak. 

És a mind a két konfessión lévő atyafiaknak a lelkiekben való 
kölcsönös megegyezésük, ámbátor egyrészről kívánatos dolog, mind 
a nagyobb idejüekre, mind a növendék gyermekekre nézve nagy jó-
téteményeket hoz magával, de másrészről ugyanezen egyházi össze-
köttetésből ottan-ottan sok rendbeli nehézségek, Ízetlenségek, kedvet-
len összeütközések származtak, melyet azután az emberi indulatok 
gyarlóságai miatt versengéseket okozván a két részen lévő atyafiak 
között támadott kölcsönös idegenkedésnek és meghasonlásnak kút-
fejévé lettek és lesznek. 

Hogy azért »az ilyen egyenetlenségek elháríttassanak és a szent 
békesség mind jobban megfundáltassék, melyet lerajzol sz. Dávid a 
133-ik zsoltárban ilyen szókkal: Imé! mely igen jó és gyönyörűséges 
dolog, az atyafiaknak egyezségbein való lakások; tehát ezen célból 
a jövendő időkre megtartandó zsinórmértékül a következendő rend-
szabások tétetnek. 

A) A másik confession levő hívek hittudományának, szertartásai-
nak mi módon való követésére s azoknak becsületben tartására, és 
egymásnak kölcsönös meg kim élésére nézve. 

B) Prédikátorok, praeoransok és iskolatanítók hivatalbeli köl-
csönös szolgálattételének minéműségére, kiterjedésére és módjára 
nézve. 

C) A fizetés és szolgálatbeli tartozásokra nézve. 
A) A másik confession levő hívek hit tudományának és rítusainak 

mi módon való követésére, azoknak becsületben való tartására s egy-
másnak kölcsönös megkímélésére nézve: 

I. Mind a két felekezet, akár a hittudományban, akár a rituá-
lékban, vagy templomi szertartásokban kövesse azt a kevésből álló 
különbséget, amint azt az ő atyáinak tanításából és példájából átvette; 
de valamint mindenütt másutt, úgy különösen az oly helyeken, ahol 
az isteni tisztelet közös gyakorlása tartatik, szoros kötelességük a 
prédikátoroknak és praeoransoknak, hogy az ő vegyes hallgatóik 
előtt tartandó prédikációikban catlietisálásaikban a maguk felekeze-
tökbeli hitágazatjoknak magyarázatakor, a másik felekezet hitága-
zatainak fejtegetésébe soha ne ereszkedjenek s minden sértegetéseket 
figyelmesen eltávoztassanak, hogy »a botránkozás és megkeseredés el-
mellékeztetvén, a közös templomnak szent dolgaiban való gyönyör-



ködés mind jobban-jobban élesztessen, a két felekezetek között a köl-
csönös szeretet és bizodalom annál inkább megerősíttessék. A közös 
isteni tiszteletet gyakorló két confessiójú híveknek mind a két rész-
ről szent kötelességök, hogy egymásnak templomát és a templomnak 
szolgáit illendő tiszteletben tartsák és egyik a másiknak hi tformájat 
és ritusait versengésnek vagy gúnyolódásnak tárgyává sohase tegyék. 

II. Mind az anya, mind a praeorantiális ekklésiákban való iskola-
mestereknek szoros kötelességül adatik: Hogy az evang. és reformata 
hitvalláson levő tanítványaikat minden egyébnemű tudományokbari 
egyenlően oktassák, de a vallás és hitre tartozó tudományokban mind 
a két részről való tanítványaikat tulajdon catechismusa, s hitbeli 
épülést tárgyazó egyéb könyveik szerint tanítsák, s könyv nélkül való 
leckéiket felmondassák, midőn azonban a maguk különböző hitága-
zataik magyarázataiba beleereszkednek, ezt mindenkor a másik con-
fession íevő gyermekek távollétében tegyék, s confirmátióra pedig 
azon gyermekeket külön az anyaeclesiabeli lelki tanító készítse el 
s vigye végbe a confirmatió munkájá t . Továbbá a növendék gyenge 
lelkeket az őket illető confessióból kitéríteni a magok confessiójára 
megnyerni sem a lelki, sem az iskolatanítók ne merészeljék. 

Ezen tanítás végett a helvetiai vallástételre nevelendő a nagyobb 
és kisebb tanulók számára e1 következendő könyvek neveztetnek meg. 

a) Heidelbergai Katecbizmus. 
b) A Keresztyén kis katechizmus. 
c) Az urvacsorához készítő kis katechizmus Agendával. 
d) Hiibner János bibliai szent históriái. 
e) A szent históriának summája Osterwaldtól, mely a Kis Tükör-

ben is találtatik. 
f) Közönséges isteni tiszteletre rendelt énekeskönyv. 
g) Halotti énekek Losonczy István megjobbítása szerint. 

Az augustana vallástételre nevelendő nagyobb és kisebb tanulók 
számára megneveztetnek: 

a) Dr. Luther Márton Kis katechizmusa. 
b) Ennek magyarázat ja Herder után Főtiszt. Kis János Super-

int. által. 
c) Agenda, az urvacsorához először készülendőknek való tanítás 
d) Énekeskönyvek A Dunántúl való augustana vallástételt kö-

vető superintendenti 'i énekeskönyve, Nagy Győri ev. gyüle-
kezet keresztyén ú j énekeskönyve. Halotti keresztyén éne-
keskönyv. 

e) Hiibner János bibliai szent históriái. 
f) A szent históriának summája Osterwaldtól, mely a Kis Tükör-

ben is találtatik. 



Mely könyveken kívül, vagy némelyek helyett az utóbb készí-
tendő illető superintendentiák által megállapítandó könyvek is, an-
nak idején tanítandók lesznek. 

III. A proiselytusok keresésére törekedés vagy lélekvadászás, 
mint a protestantizmus lelkével és az evangyéliomi szeretettel is el-
lenkező, félszeges munka, mind a két részre1 általában eltiltatik 
Egyébiránt, lia valaki, aká r megérett idejében 18 esztendős korát 
meghaladva csupán belső meggyőződésből s minden erőltetés vagy 
rábeszélés nélkül, magát a más felekezet hittartására leendő általlé-
pésre elhatározta, attól azt senki el ne tilthassa, annál inkább sem-
minemű cenzúra alá soha ne vehesse. Eszerint a szabados lelkiis-
mereten s belső meggyőződésen fundált választás, ezen két atyafi-
as hitvallások között meg sem tiltathatván, egyedül az akármely szín 
alatt történhető rábeszélés s erőltetett visszatartóztatás is, az alább 
elhatározott Büntetés alatt általában szabad nem lészen. Minthogy 
azonban az érdeklett módon s lelki szabadságából történendő átlépése-
ket is több tekintetből a hitvallását elhagyó személy felekezetének 
s előbbi lelki tanítójának bejelenteni szükséges, ennek azt az újonnan 
választott confessiónak prédikátora irott levélben köteles tudtára adni, 
mely levelet a bizonyos kézhezadás tekintetéből a küldőnek curátora 
személyesen aidja át az említett előbbi lelki tanítónak. A 18 esztendői« 
életidőn alul lévő személyeket akármelyik szülőiknek ás, annál in-
kább tutoraiknak és nevelőiknek az itt következő 4.-ik pont szerint 
őket illető confessióból a másikra áttenni szabad éppen nem leszen. 
Egyedül azon esetet kivéve, midőn a szülők vagy házasságban élők, 
akár mind ketten egyszerre, akár egymásután ugyanazon konfe'ssióru 
átlépnek s még ekkor neveletlen gyermekeik vainnak, ezek közül a 
confirmátió idején, úgymint: 12 esztendőn alul levők a szülőik által 
konfessiót, az írott 12 esztendőt felülhaladó gyermekek pedig a kelle-
metlen zavarodások tekintetéből, illető előbbi s itt a 4.-ik pont által 
meghatározott konfessiójukat követni fogják. Hogyha pedig a házas-
társak közül, akár együttéltükben csak az egyik, akár az egyiknek 
halála után, maga az életben maradt házastárs lépne szabadon át 
más confessióra, akkor még a 12 esztendőn alul lévő gyermekekre is 
megáll az, hogy a nem nemet kövesse, vagyis sexus sexum sequitur. 
Magában értődvén, hogy 18 esztendők eltelte után szabadságukban 
fog ezen gyermekeknek is állani, meggyőződésből akármelyik con-
fessióra is átmenni. 

A két confession lévők között támadható egyenetlenségek el-
távoztatása végett az elegyes házasságban hajdani őseink példája 
szerint is a legjobb ezt a rendszabást követni: nem nemet kövesse 
(sexus sequitur sexum), azaz atyjuk hitvallását kövessék a fiúk, az 
Anyjukét a lányok. Egyébiránt a szülők által, eddig néha önként, 



néha erőltetve is adatni szokott Reversálisok, melyek sem a hazad 
törvényekben nem gyökereztetnek, sem a protestantizmus lelkével, 
sőt amennyiben a reverzália adók még aztán születendő személyeket 
•arra a confessióra köteleznek, melyet önmaguk sem fogadnak el, 
ennyiben a szoros igazsággal is egyenesen ellenkezők, jövendőre mind 
a két félre nézve örök időkre eiltiltatnak, s lia adatnának is, min-
den erő nélkül valóknak s megsemmisítetteknek kinyilatkoztatnak. 
Ámbár pedig ugyanezen okból az előbbi reverzálisoknak is megsem-
misíttetni kellene: figyelembe vétetvén azonban az ezek szerint be-
avatott gyermekek sorsa és az ebből származható versengések és több 
famíliák házi békességének fölzaivarodása, ezeknek elmellőzéséér' 
ezúttal megállapíttatik, hogy az eddig való reversálisok szerint a con-
firmált confessióban maradván s nékiek is utóbb 18 esztendei koruk 
után szabad választás fennhagyatván, a 12 esztendőn alul levő vagy 
azután születendő gyermekekre nézve az eddig kiadott reverzálisok 
semmi erővel ne bír janak s azon gyermekek nemekhez illető con-
fe-ssi ójukban neveltessenek. 

B) A prédikátorok, praeoránsok és iskolai tanítók hivatalbeli 
kölcsönös szolgálattételeinek minőségére, kiterjedésére és m ó d j á n 
nézve. 

I. A leánygyülekezetek, ú. m. amelyekben ott helyben templo-
muk nem lévén, valamely közel anyaekklésiához kapcsoltatnak, ép-
pen ezért neveztetnek filiáknak, minthogy az ő anyaekklésiájukkal 
s annak lelkipásztorával törvényes s szoros összeköttetésben állanak. 
Ezen összefüggésnél fogva a filiáikban lakó híveknek mind jussok, 
mind kötelességök, hogy minden egyházi szent szolgálatok tételében, 
mind a kereszteltetésben, egyházkezelésben, szent vacsora kiszolgn'-
tatásában, házasok összeadatásában, betegek látogatásában, halottak 
temetésében, valamennyire csak lehetséges és csak a legszorgosabb 
és legsürgetőbb eseteket s elháríthatatlan akadályokat vévén ki 
mindenkor az ő anyaekklésiájok prédikátorának, mint az ő tulajdon 
lelkipásztorjuknak szolgálatjával éljenek, ki is azokról a matrikulát 
pontosan vezetni és az ő filiális híveit időnkint conscribálván, azok-
ról a lelkiekben gondot viselni tartozik. 

II. Vagy a két helynek távolsága, vagy a közbejönni szokott ár-
vizek s más történhető akadályok, vagy a sürgető környülállások úgy 
hozzák magukkal, tehát akármelyik részen levő filialisták minden 
munkálkodásukra nézve a szent vacsora kiosztását (mely csak az 
alább 6-ik pont alatt engedtetik meg) és a konfirmációt kivévén, sza-
badon élhetnek az ott helyben levő másik hittartású lelkipásztornak 
szolgálatjával, ugy mindazonáltal, hogy az alább írt feltételek és kö-
teleztetések pontosan megtartassanak. 

III. Az ilyen helyheztetésben levő filialistáknak, akár elegyes, 



akár nem elegyes házasságokra nézve ez a rendszabás történik, hogy 
a helybeli prédikátor az ilyen jegyesektől az anyaekklésia prédiká-
torának azonnal hírt adjon, hogy aizok az anyaekklésiában is kihir-
dettessenek és annak prédikátorától adandó elbocsátást (dimissionalis) 
nélkül soha össze ne adattassanak. 

IV. Az anyakönyvek vagyis matrikulák vezetésében való pontos-
ság legfőbb figyelmet kíván, tehát a prédikátor, aki az ott helyben-
lakó másik confessiójú filialistáknak valamely egyházi szolgálatot tett 
vala, p. o. kit és mikor keresztelt, copulált és temetett; azok közül 
mind ezeket, a szükséges rubrikák és dátumok szerint a maga) ekklé-
siájának anyakönyvébe1 beírja, azután pedig annak kivonatát az i l -
lető anyaekklésia prédikátorának múlhatatlanul s minél előbb küld-
je be, ez pedig mindazokat tüstént, ha mindjárt időközben az anya-
ekklésiában utóbbiak vezettettek volna is be, az ő ekklésiája anyah 
könyvébe bevezesse, ideértve még az elegyes házasságból származott, 
de az ő confessiójára tartozandó kisdedeket is. Ha pedig a szükség 
esetében akármelyik hittartású lelkiatya keresztelne, teliát az illető 
anyaekklésia prédikátora azon plébános úrtól a keresztelő cédulát 
kikérvén, vagyha az azt kiadni nem akarná, az illető bizonyságokat 
s bábát kikérdezvén, azon kisdednek ikeresztelését a maga anyaköny-
vébe pontosan beírja, hogy a maga helyén teendő immatriculálás 
semmi esetben el ne múljon. 

V. Az elegyes házaspárok összeesküdtetésére nézve a két confes-
sióra tartozó minden rendű ekklésiákban állandó rendtartás legyen 
ez: Hogy mindenkor a menyasszony confessióján levő lelkipásztor 
vigye véghez a copulátiót ama régi ikánon szerint: ubi sposa, ubí 
copula. Ehhez képest, midőn a vegyes házassági esetekben az egye-
netlenkedők vagy együtt nem lakóknak egyházi összebékéltetése vagy 
megintése lészen szükséges, ez a panaszlott felet illető s helybeli pré-
dikátorja által történjen és próbáltasson meg. 

VI. Ha valamely beteg, kinek ott helyben lelkipásztorja nincsen, 
a másik confession levő prédikátort magához meghivandja, köteles 
az azon hívásra a betegnél megjelenni, azzal imádkozni, annak lelki 
vigasztalást nyújtani; sőt a betegnek nyilvánságos kívánságára neki 
az úri szent vacsorát is annak ősi hitének ritusai szerint kiszolgál-
tatni, evangelikus betegnek, lia úgy kívánja, ostyából (mely végre 
astyát házánál tartson) reformátusnak rendes kenyérből szorgalma-
san vigyázván a lelkipásztor, ho^y az erőtlen lelkek valamely szer-
tartással, amelytől idegenek, meg ne botránkoztassanak. 

VII. Midőn a református lelkipásztor evangélikus halottat teme-
tend, temesse azt a reformátusok szokott módja szerint és viszont az 
ev. prédikátor a ref. halottat temesse az evangélikusok szokott módja 
szerint, semmi idegen szertartást abba nem elegyítvén, minthogy a 
prédikátor urak olyan vallásos szertartásoknak, melyeket nem is 



mindenik tud, gyakorlásába nem ereszkedhetnek, hasonló módot kö-
vetvén el az iskolamesterek is. 

VIII. Amely helységben mind ev., mind ref. prédikátor van, te-
messe mindegyik a maga részére való halottat, ha mindazonáltal egyik 
prédikátornak betegsége, vagy távolléte miatt a másik prédikátor hi-
vattatna meg, az a maga szertartása szerint a halottat temesse el; ha 
pedig a halottnak atyafiai a helybeli mind a két prédikátor urakat 
meghívnák, mind a ketten is meghivattak, a halott felett prédikál-
hatnak. Ugyanezen esetben midőn református prédikátor van, a ve-
gyes házasságokból származó gyermekeket, a fiiakat ugyan az atyá-
nak, a lányokat pedig az anyának confessióján lévő prédikátor tar-
tozik rendesen megkeresztelni. 

IX. Az életben békességesen együttlakók porainak úgy azon te-
metőben együtt s elegyesen való tömetését, az evangyélomi szeretet 
is ajánlván, a temetők elkülönöztetése helyben nem hagyatik s e 
végett a «két felekezetek által közösen felállítandó kertekben 
mindenik felekezet olyan gyászemiékjeit tehet a sírh almokhoz, 
aminemüt az ő confessiója, sorsosainak ősi szokása kíván, a refor-
mátusok fejfát vagy fejkövet, az evangélikusok keresztet. 

X. A két confessióra tartozó hívekből álló praeorantiális helye-
ken, köteleztetik a praeorans, mind a két részen lévő filialisták ha-
lottjai feljegyzését rendesen vezetni és azt annak idqjében rendesen 
az anya ekklésia prédikátorához rendesen beküldeni. 

XI. A reform, praeorans, az illető ev. prédikátortól és esperestől, 
s viszont az ev. praeorans, az illető ref. prédikátortól és esperestől, 
kik a hittudomány tanítására s a halottak feljegyzésére s praeoran-
tiákban felvigyázni tartoznak, a hivatal határiban törvényes függés-
ben lenni köteleztetik. 

XII. Amely helyeken mind a két félnek nemzeti iskolája vagyon, 
ott az egyik iskolabeli tanító a másik confessióra tartozó gyermeke-
ket prédikátorjainak írásbeli engedelme nélkül be nem fogadja, 
és ha enélkül is a szülők vagy nevelők, a más confessiójú gyermeke-
ket oda bevinnék, a maguk confessióján lévő tanítónak rendes fize-
tését is tartoznak megadni. Egyébiránt megengedtetik, hogy az ilyen, 
akár helybeli, akár más helyről való kisebb idejű tanulók, ha szinte 
vagyon is a magok confessióján ugyanazon egy helyben nemzeti is-
kolájuk, a másik confessióra tartozó iskolába, minden megszorítás 
nélkül beadattathassanak. 

XIII. A nagyobb iskolákban, úgymint collegiumokban, lyceumok-
ban, gymnasiumokban akár nyelvet, akár egyéb tudományokat ta-
nuló s másik confessióra tartozó i f jakat , valamint hogy az ő confes-
siójuk miatt kevésnézve, vagy megvetni (a szegényeket pedig álta-
lában, ha különben érdemesek az alumnium, vagy stipendiumok té-
teményéből kirekeszteni) nagy szerencsétlenség volna, úgy azokat az 



ő confessiójuktól, akármely úton-módon elidegeníteni s a másikhoz 
»téríteni igyekezni, az alábbi és a tanítókra is kiterjjesztett büntetés 
terhe alatt tilalmaztatik. 

C) A fizetés és szolgálatbeli tartozásokra nézve. 
Az egyházi tartozásoknak vagy az ú. n. praestatióknak négy 

különböző nemei vannak: 
I. A templomnak, paróchiának, oratóriumnak, iskolának és ezek-

hez tartozó épületeknek felépítése, fenntartása és időnként való iga-
zíttatása. 

II. Az egyházi szolgáknak készpénz és gabonablei, és más na-
turálékból álló kiszabott rendes fizetése. 

III. A stóla fizetések. 
IV. A gyalog és szekeres munkák, mint: szántás, vetés, kaszálás, 

kapálás, gyűjtés, aratás, hordás, trágyázás, fahordás és más célokra 
kívántató szekerezések. 

Az első pontra nézve. 

Ámbár ugyan első tekintetre igazságosnak látszana: hogy az 
egyik confession levő hívek a másik részen levő atyafiak templomát,) 
oratoriumát, iskoláját (a maguk lelki céljaikra használván) azon épü-
leteknek mind felépítésében, mind kiigazításában, az igazságos mér-
tékszabás szerint részt vegyenek; minthogy azonban u. a. filialisták. 
kik az ilyen s más confession levő helybeli templomok s iskola hasz-
nálatbavételében részesülnek, magukat is a tulajdon felekezetű anya-
ekklésiához kapcsoltatva lévén, ennek templomát és iskoláját, erejük-
höz képest építeni s fenntartani törvényesen köteleztenek s ez alól 
fel sem oldoztathatnak, ha helybeli más liittartású templom- és is-
kolaépítés és igazításbeli részvételre s kivált amint gyakran történni 
szokott, mértékszabáson felül is szoríttatnának, ennélfogva felesle-
ges, s a világi felelősség által is át nem nézhető gyöngülések okoz-
hatnának, minthogy továbbá sem a csekély mértékben való részvé-
tel, sem az egyházi tanítással való élés, mely a más confession levők-
nek bejövetelével is — u. a. marad és semmivel terhesebb nem leszen 
sem az iskolábajáratás, melyért a tanító különben is jutalmát veszi, 
ily nagy terhet, mint az említett építés és igazításbeli részvétel, maga 
után nem vonhatna; de különben is a hasonló s az elegyes hallga-
tók által, közös erővel tett építések és javítások az egyik félnek, a 
másiktól történhető későbbi elválás esetében, kétséget, de sőt nagy 
nehézséget is okoznának; — de végre a keresztyéni és felebaráti sze-
retet is, a jó békességnek és egyetértésnek a fenntartása azt kívánná, 
hogy az ilyen minden károsítás nélkül gyakorolni szokott lelki s 
szent célú hasznos egyházi s iskolai tanításokban részvétel, mely kü-



lönben a két felekezetek között kölcsönös, a feljebb említett teher-
viselés nélkül engedtessen meg, annál inkább, hogy így az írt épü-
letekben lévő tula jdonosi juss, semmi esetre kérdés alá ij,önni, vagy 
csorbát szenvedni nem fog. Ugyanezen okokból sokkal igazságosabb-
nak találja ezen küldöttség, hogy ennek utána a feljebb említett épí-
tési és igazítási teher viseléséből, az írt más hit tartású filialisták ki-
hagyatván, egy helyen, úgy mint más helyen kölcsönösen uékiek 
azon terhek nélkül is, a másvallású templomok s iskoláknak szenl 
célú haszonvétele mind a két felekezet által szabadon megengedtes-
sen; biztos reményben lévén mindazonáltal ezen küldöttség, hogy a 
nevezetesebb építések s igazítások alkalmával minden kivetés és eről-
tetés nélkül a más vallástételt követő filialisták szeretett atyafi fele-
kezetjeiknek önként s szabad akara t jukból is illendő segedelmet fog-
nak nyújtani . 

A második pontra nézve. 

1. Ha valamelyik confessióra tartozó filialisták a távolság vagy 
más természeti akadályok miatt az őket illető anyaekklésia lelkipász-
torának szent szolgálatával rendesen és folyvást nem élhetvén, és 
ugyanattól a helyben lévő más confessiójú prédikátornak hűségére bi-
zattatva lévén, a confirmátión és a 6-ik pont alatti eseten kívül szent 
vacsora kiszolgáltatása felül is, minden egyebekben ennek szent szol-
gálat jával élnek, tanítását folyvást hallgatják, az ilyen esetekben a 
hasonló filialistáknak pénz, gabona vagy más naturálékból álló egy-
házi fizetésök, ha ezek az ú. n. prédikátort meghivó levélben, vagy 
néhol tartani szokott conventióban bennfoglaltatnak, a régi s állan-
dóan bevett és megtartott szokás szerint szolgáltassanak ki, hogyha 
azonban azon egyházi fizetések a vocatoriálisba vagy conventióba 
egyenesen vagy világosan kitéve nincsenek, avagy az ekklésiáknak és 
f i l láknak el rend eltetése s organisatiója most vétetik muiakába, ezen 
esetben is az anya- és leányekklésiák s részint a helybelv ekklésiák 
között is az illető tractuális elöljárók, oly írásbeli egyezséget eszkö-
zölni igyekezzenek, hogy az anyaekklésia fizetése sem csorbulván, a 
helybeli filialisták is, hacsak lehet, ugyanannyinak fizetésére reá-
birat tassanak, amennyit az anyaekklésiában hasonló sorsú hallgató 
fizetni, s adni tartozik, úgy mindazonáltal , hogy a filialista annak 
felét az anyaekklésia pedig felét a helybeli prédikátornak kifizesse, 
ez pedig annál is inkább reméleni s azoktól megvárni lehet, mint-
hogy a helybeli istentiszteletben minden akadály s idő viszontagsá-
gainak szenvedése nélkül, mindenkor nagy könnyebbséggel részesül-
hetvén, a helybeli templom s iskola építésbeli és javítási köteleztetés 
alul itt feljebb feloldoztattak. 

2. Az elegyes házasságban, minden rendű ekklésiában fizessen 



>3. férfi a maga predicátorának, az asszony pedig a magáénak annyi 
pénzt és gabona beli lecticalét, amennyit mindenkinek ekklésiájjábun 
fizetnek az egyes személyek, vagy egyesek, özvegyek, tekintetbe ve-
tetvén mindenkor a fizetőnek sorsa, polgári vagy jobbágyi, zselléri 
állapota. A fiáktól és lányoktól várandó egyházi fizetés is, ahol az 
bevett szokásban vagyon, mindenkinek a maga részén való predicá-
torát illeti. 

3. Az iskolamestereknek és praeoransoknak annyi pénzt, gabonát 
s más naturalékat fizessenek az ő tknításbeli szolgálat jókkal élő má-
sik confessiójú hívek, amennyit a maguk anyaekklésiájában lévő 
iskolamesternek fizetni tartoznának, vagy amennyit a régi szokás 
meghatároz. 

4. A párszámtól való fizetések vagy lecticalé beszedése, mint ezt 
a régi s tisztes praxis már többnyire mindenütt behozta, nem a prédi-
kátorok és iskolamesterek, hanem a kurátorok tiszte és kötelessége. 

A harmadik pontra nézve. 

1. A keresztelésért és egyházkelésért fizetendő stóla két egyenlő 
részekre osztatván, annak fele fizettessen a szent szolgálatot véghez-
vitt helybeli predicátornak, a másik fele pedig a stólát fizető hívek 
anyaekklésiájok predicátorának. Ahol azonban két anyaekklésia van, 
mind az illendőség, mind a hivatásnak tiszteletben tartása és az 
evangyéliumi szeretet azt hozza magával, hogy midőn az egyik pré-
dikátor távollétében vagy akadályoztatás miatt, a másik helyette ke-
resztsége! vagy copulátiót visz véghez, ezeknek rendes stólájuk az 
illető predicátor társnak átküldje, különben is viszonyos és kölcsö-
nös lévén ezen hivatalbeli segítség. 

2. A copulátióért járandó stóla is, ha azt (de csupán a szükség ese-
tében) a filialisbeli más hittartásbeli lelkipásztor viszi végbe, az 
előbbi mód szerint két egyenlő részre, az anyaekklésiabeli és az ösz-
szeeskiidtető predicátorok között osztassák fel. 

3. Az elegyes házasságokban a mennyasszony részén lévő pre-
dicátor által vitetvén véghez a copulátió, azt illeti az egész stóla — 
a másik confession levő vőlegény pedig a maga lelkipásztorának a 
háromszori kihirdetésért és elbocsátó levélért fél stólát fizetni tar-
tozik. 

4. A halotti predicátióért mint nem kevés munkát kívánó szol-
gálatért járandó stóla egészen azé, ki a halotti tanítást véghez vitte, 
s itt a véghezvivőnek személyére s hivatalára kiszabott stóla érten-
tődik, úgy azonban, hogy a halottat illető predicátor soha a, szükség 
esetén el ne mellőztessen, ha azonban mégis a halottnak predicatora 
igazi ok nélkül elmellőztetne, akkor igazságos, hogy a most írt stó-
lán kívül a halottnak atyafiai az eltemetett személy predicátorának 



is rendes stóláját, is fizessék meg. Ezen eseten kívül pedig minden 
egyéb stólák az azt fizető személynek superintendentiája által lett 
meghatározás s rendszabás, vagy a helybeli régi szokás szerint szol-
gáltassanak ki. A temetést véghezvivő mester pedig, ha az illető mes-
ter meg nem jelenhetne, az egész stólát felvehesse. 

/1 negyedik pontra nézve. 

Ha valamelyik részen levő filialisták a helybeli másik confes-
siójú lelkipásztor gondviselésére bízattak és szolgálatjával folyvást él-
nek, nemkülönben gyermekeiket is a helybeli iskolában tanít ják, 
ezen esetben a filialisták által eddig régi s bevett s önkénti megegye-
zéssel állandóan megtartott szokás szerint és számukhoz és erejük-
höz mérsékelve tétetett gyalog és szekerezésbe'li munkának a hely-
beli eklézsia prédikátora részére leendő fordíttatása tovább is meg-
hagyatik, ahol pedig ilyes gyalog és szekeres munkák, akár anya, 
aká r a helybeli másvallású ekklésia részére, még addig szokásban 
nem voltak ugyan, azonban mégis az illető ekklésiák és predicátorok 
által a filiálistáktól kívántatnának, az ilyen mérsékelt szolgálatuk 
iránt a mind a két felekezet részéről kiküldendő tractuális elöljá-
rók egyezséget eszközölni iparkodjanak. 

Végezetre, ami azt itt foglalt rendszabásokat megszegőknek fe-
nyítékét s büntetését illeti, a világiakra, részint szülőkre nézve is, a 
megszegéshez alkalmazkodó fenyíték, az illető törvényhatóságaiknál 
az eklézsia, elöljárósága által benyúj tandó folyamodással eszközöl-
tessenek, az egyházi személyekre, úgymint prédikátorokra, s prae1-
oransokra és nagyobb s kisebb iskolák tanítóira nézve pedig az első 
áthágás esetében a panasz a panaszlott félnek esperesénél bejelentet-
vén s ez az illető más confession levő seniort tudósítván s azzal s 
mind két részről egy-egy világi elöljáróval a panaszt megvizsgálván, 
a vétkesnek talált felet keményen megdorgálják s mind a panasz és 
vizsgálat érdemét, mind a megtörtént dorgálást, mind a két tractus 
könyvébe bevezettessék, a második esetben a panasz hasonló úton 
beadatván azt az esperes urat illető superintendenseiknek jelentsék 
be, kik is a vizsgálathoz szükséges elegyes kiküldetést kinevezvén, 
a vizsgálatra szóló s kimerítő tudósítást mind a két superintendentia 
gyűlésére bemutatván s a panaszlott fél az illető superintendentia 
által másodizbeli vétkesnek találtatván, a közgyűlés előtt oly fenyí-
tékkel dorgáltasson meg, hogy az a harmadik vétkes esetben minden 
kímélés nélkül hivatalából kimozdíttassék; s végre a harmadik eset-
beli elegyes kiküldés és vizsgálat s annak bejelentése is a második 
esetbeli mód szerint történjen meg, mindenkor azonban a panaszlott 
félnek is meghallgatásával s előmutatandó próbáin ik figyelembevéte-
lével. 



Berekesztésül feljegyeztetik; hogy ezek az itt megállapított reínd-
szabások, a kölcsönös egyezségen fundált s több idő óta fennállott 
békességes szokásnak praejudicálni nem akarnak ugyan, de ha a régi 
szokás netalán valamelyik félnek sérelmet okozna és ellentmondás 
alatt volna, tehát az oly hibás usus az itt megállapított princípiumok 
szerint az illető egyházi felsőség befolyása mellett, megigazíttassák 
és a rendetlenségből származott sérelem megorvosoltassék. 

Jóllehet ezen előrebocsátott s most ú jonnan általunk közmeg-
egyezéssel kidolgozott rendszabásokat a régibb végzés szerint most 
bezárni s azokat állandó sinórmértékiil kiadni kellett volna, ezen 
rendszabásokat mindazonáltal a mind a két részről mostanában tar-
tandó superint. közgyűlés közelléte tekintetéből, a szükséges megerő-
sítés és foganatbavétel mostan a főt. superintendentiáknak hivata^ 
losan bemutat juk. Kelt Nagygeresden má jus 15-én 1833. Kis János 
m. k. a dunántúli ev. kerületbelli gyülekezet superintendense; Bellitz 
Jónás m. k. a kemenesi ev. senior és kiküldött, Kis József m. k. 
predicator és kiküldött, Kamondy Lajos m. k. mint az ág. vallástanó 
superintendentiának világi kiküldötte, Márton György m. k. mint ki-
küldött. Tóth Ferenc m. k. a helvét vallástételt követő dunántúli ekk-
lésiák superintendense, mint kiküldött, Nagy Mihály m. k. a helvét 
vallástételü tatai egyházmegye esper.e'se, mint kiküldött, Kolmár Já-
nos m. k. a helvét vallástételü pápai egyházi vidék segédgondvi-
selője, mint kiküldött, Eőry Szabó Gábor m. k. suptialis assesor s 
kiküldött, Sebestyén Gábor m. k. suptiális assesor s kiküldött. 

(Az 1833-iki nagygeresdi egyezség eredeti kéziratát (mely való-
színűleg latinul Íródott), bár a számbavehető ev. és ref. egyházi levél-
tárakban kerestem, ebbeli kutatásaim eredménytelenek maradtak és 
így Thébusz i. m. 588—602. lapjain közölt szöveg alapján adom 
közre.) 

3. Az 1900-ban megújított nagygeresdi egyezség. 

E g y e z s é g , 

mely a magyarországi két protestáns egyház képviseletében az ev. ref. 
egyház egyetemes konventje s az ág. hitv. ev. egyház egyeteme között a 
n.-geresdi egyezségben már 1833-ban megállapított elvek szem előtt 
tartásával, azon célból köttetett, hogy a két prot. egyházban a hittu-
domány és az egyházi szertartások körül fennforgó hagyományos kü-
lönbségeknek a kölcsönös tiszteletben tartása mellett, egyfelől a bé-
kesség és testvéri szeretet a két egyház között tovább is fenntartas-
sák és megszilárdíttassék, másrészről a hitélet egymás segélyével 
kölcsönösen ápoltassák és fejlesztessék. 



Ezen testvéri egyezség az alábbi viszonyban tevő híveknek és 
gyülekezeteknek, az ezekben működő lelkészeknek és tanítóknak, va-
lamint ezek hatóságainak kölcsönös jogait és kötelességeit, úgy az ez 
ellen vétők irányában való eljárást szabályozza. 

A testvéri egyezségre lépő két egyház hívei a következő négy 
viszonyban élhetnek egymás közt az egyes helyeken: 

I. Mint ugyanazon városban vagy községben két teljesen önálló 
gyülekezet hívei. 

II. Mint szerződéssel vagy hosszabb időn át tartó gyakorlattal 
megerősített módozatok mellett egyesült anya- vagy leányegyház-
községek tagjai. 

III. Mint nem egyesült csak csatlakozott anya- vagy leányegyház-
községbeli hívek. 

IV. Mint szórványban élő hívek. 
Előrebocsátásával annak, hogy ezen megállapodások az összes vi-

szonyokra a lelkészek, tanítók és hívekre nézve csak annyiban kö-
telezők, amennyiben ezek a közöttük fennálló szerződés pontjaival 
vagy eddigi rendes gyakorlatukkal nem ellenkeznek: ezen testvéri 
egyezségben a két prot. egyház tagjainak, valamint a lelkészeknek és 
tanítóknak kölcsönös jogai és 'kötelességei a fentírt négy viszonyra 
vonatkozólag a következőleg szabályoztatnak: 

> /. rész. önálló gyülekezetek. 

1. §. Ha ugyanazon városban vagy községben mindkét egyháznak 
külön önálló gyülekezete van s ezek lelkészei egymás helyett, a másik 
lelkész beleegyezése vagy akadályoztatása esetén végeznek valamely 
egyházi cselekményt, tartoznak az általuk teljesített cselekményről 
pontos anyakönyvi jegyzéket küldeni a lefizetett hiványszerü vagy 
felsőbb hatóság által megállapított stólával együtt az illetékes lelké-
szi hivatalnak. Mindkét lelkész köteles igazolni, illetve meggyőződést 
szerezni, hogy a kézbesítések megtörténtek-e? 

II. rész. Szerződéssel vagy hosszabb időn át tartó gyakorlattal 
megerősített módozatok mellett egyesült anya- vagy 

Jeányegyházközségek. 

2. §. Ha az egyesült anya- vagy leányegyházközségeknek kölcsö-
nös szerződése van, ennek éivénye tovább is fennáll; ha azonban 
írott szerződés bármi okból nem volna, az esetben a fennálló gyakor-
lat szerint a kölcsönös [jogok és kötelességek írásba foglalandók. 
Amennyiben pedig a kölcsönös jogok szabályozására sem szerződés, 
sem megállapodottnak elfogadható joggyakorlat nincs, vagy ha van 



is, de némely jogviszonyok azok által szabályozva nincsenek, azon 
esetben és azon jogviszonyokra nézve ezen testvéri egyezség intézke-
dései az irányadók. 

Ezen egyesült egyházak egymás iránti viszonya azonban válto-
zást is szenvedhet, de mindenkor csak a legfelsőbb egyházmegyei és 
egyházkerületi hatóságok kölcsönös beleegyezésével a következő ese-
tekben: 

a) ha az egyik egyház hívei a n n y i n megerősödnek, hogy önálló 
anya- vagy leányegyházközségeket, alkothatnak; 

b) ha az egyik egyház hívei annyira meggyengülnek, hogy addigi 
testületi kötelezettségeinek többé eleget nem tehetnek, s ekkor a má-
sikkal csatlakozási viszonyba lépnek. 

3. §. Külön szerződés vagy érvényes gyakorlat hiányában az ilyen 
egyesülés anya- vagy leányegyházakban a lelkész és tanító azon egy-
ház kebeléből választandó, amelyik egyháznak egyházi adót fizető 
hívei többségben vannak. 

A választás mindig azon ,egyház törvényei szerint történik, 
amelyhez a megválasztandó lelkész vagy tanító tartozik és a válasz-
tásban mindazok részt vesznek, akiket a választási jo^ bármelyik 
egyház választási törvényei vagy szabályrendeletei szerint megillet. 

A mindenkori lelkésznek, illetve tanítónak illetékes egyházi fel-
sőbbsége van az egyesült egyház kormányzatára és felügyeletére hi-
vatva; a gyülekezet tehát ,ezen felsőbbségnek a választásába befo-
lyik, az egyház fokozatos testületeinek közgyűléseiben részt vesz, az 
illető egyházi törvényekben meghatározott módon. 

4. §. Az egyházi elöljárók mindkét egyház kebeléből választan-
dók, — az egyházi adót fizető egyházi tagok számarányában. Gond-
nok, illetve felügyelő azonban mindig kettő és mindegyik egyház 
kebeléből egy-egy választandó. 

5. §. Ha ilyen egyházközségnek az egyik egyház kebelébe tar-
tozó hívei külön önálló anya- vagy leánygyülekezetté alakulnak a 
fenti elvek szerint, az esetben a vagyonmegosztás felett az egyesülési 
szerződés határozatai az irányadók. 

Ha azonban ilyen szerződés vagy abban a vagyon felosztásra 
nézve intézkedés nem volna, azon esetben az alapítványi vagyon 
azon egyház híveivé lesz, amely az egyház céljaira az alapítvány té-
tetett. Egyéb vagyon az eddigi egyházközség céljaira fenntartandó 
mindaddig, míg az mint egyesült gyülekezet fennáll. 

Amennyiben ezen ,egyesült gyülekezet mindkét egyház felsőbb 
hatóságainak engedélyével mégis feloszlanék, ezen vagyon is feiosz-
tatik és pedig a két egyháznak ott egyházi adót fizető híveinek 
számaránya szerint. 



Amidőn ezen elválás alkalmával a gyülekezetek között nézetelté-
rések merülnének fel, akkor a két egyházkerület közgyűlése egy-egy 
lelkészi és egy-egy világi egyénből álló bizottságot küld ki, mel lnek 
elnökét, ha a kiküldött bizottsági tagok első összejövetelük alkalmá-
val elnökválasztásban megegyezni nem tudnak, az egyesült gyüleke-
zet egyházi adót fizető tagjai többségének kerületi elnöksége nevezi 
ki. A bizottság az elválás módozatait véglegesen megállapítván, ki-
mondja az elválást és eljárásáról mindkét egyházkerületnek jelen-
tést tesz. 

» 

6. §. Ha iaz egyik egyház híveinek önálló anya- vagy leánygyüle-
kezetté alakulása által az elhagyott egyház hívei annyira elgyen-
gülnének, hogy szinte önálló anya- vagy leánygyülekezetet többé nem 
alkothatnak, a másik egyház önállóvá Lett gyülekezete köteles őket, 
mint csatlakozottakat befogadni, azon kötelességek leendő teljesí-
tése mellett, melyek ezen egyezség harmadik fejezptében a nem egye-
sült, csak csatlakozott gyülekezetek tagjaira nézve irányadók, anél-
kül azonban, hogy részükre az elválasztáskor esett vagyont vagy an-
nak bármely részét követelhetné. 

Ezen vagyon egészben a csatlakozott felekezet által kizárólag 
azon célra gyümölcsöztetendő, hogy így idővel vagyonilag megerő-
södve, ezen egyház hívei is önálló gyülekezetet alkossanak. 

7. §. Az egyesült egyházközségekben is jogukban áll az ott ki-
sebbségben levő egyházhoz tartozó híveknek minden olyan alkalom-
mal, amidőn a lelkészi szolgálatra szükség van, külön költségükre 
saját egyházuk hitvallását követő lelkésznek szolgálatát igénybe 
venni. 

8. §. Egyesült anyagyülekezetekben: 

a) az anyakönyvek közösek; 
b) a lelkész a nyilvános úrvacsorát mindkét egyház híveinek kü-

lön és pedig először saját egyháza híveinek, az illető hívek egyházá-
nak hitvallása szerint köteles kiszolgáltatni; tehát az ev. ref. hitval-
lást követőknek kenyérrel, az ág. hitv.-t követő evangélikusoknak pe-
dig ostyával. így köteles gyóntatni, illetőleg úrvacsorát kiszolgáltatni 
a betegeknek is; 

c) a két egyház konfirmálandó növendékeit köteles a lelkész 
külön órákban egymástól elkülönítve oktatni, a konfirmálást azoinban 
mindkét egyház növendékeivel külön, saját hitvallású lelkészük vég-
zi. A megtörtént confirmátióról a confirmáló lelkész köteles anya-
könyvet vezetni. Egyik egyház növendékét még a szülők határozott 
kívánságára sem szabad a másik egyházba befogadni, vagy átconfir -
málni. Nem szabad a lelkésznek magyarázatai alkalmával a másik 
egyház hitelveit bírálni vagy sérteni; 



d) a vallástan! tárgyakban mindkét egyház növendékeit a tanító 
köteles együttesen oktatni, kivételével a nem saját egyháza hittaná-
nak, amelynek tanítása az egyesült egyház lelkészének a kötelessé-
gét képezi. 

9. §. Egyesült leánygyülekezetekben: 
a) az egyesült leánygyülekezet mindkét egyházához tartozó hí-

vekről és gyermekeikről a tanító mindkét egyház illetékes anyagyü-
lekezeti lelkészének külön számol. 

Ha mindkét egyház egyházkerülete megadta a tanítónak, (aki 
esetleg praeo-rans levita, vagy facultált egyén) a keresztelhetési en-
gedélyt: szigorú kötelessége a tanítónak az általa végzett keresztelé-
sekről, mindkét prot. egyház híveiről külön-külön pontos jegyzéket 
vezetni és ezen jegyzéket minden hó végével külön-külön mindkét 
illetékes anyagyülekezet lelkészi hivatalának beküldeni, valamint an-
nak kézhezvételéről m választudósításokból, melyet önigazolása vé-
gett kérni és megőriznie kell, meggyőződést szerezni. Ha az egyesült 
leánygyülekezet mindegyike egy és ugyanazon egyesült anyaegyház-
községhez tartozik, a tanító a mindkét részre kereszteltekről csak 
egy jegyzéket vezet; 

b) ha a keresztelhetési engedély csak az egyik egyházkerület ál-
tal van a tanítónak megadva, a másik egyházhoz tartozók keresztelé-
sétől óvakodni köteles; a jogosan kereszteltekről vezetett jegyzéket 
pedig az illetékes anyaegyházközség lelkészének az előbbi pont sze-
rint nyúj t ja be; 

c) a két egyházhoz tartozó növendékek confirmátiói oktatását és 
a hittanítást a tanító külön órákban — az ezen oktatást az anyagyü-
lekezetekben szabályzó 8. §. c), d) pontijai szerint tartozik teljesíteni; 
a vallástan többi tárgyaiban az oktatás közös. Ugy a külön, mint a 
közös órákban a tanító kerülje mindazt, ami bármelyik egyházhoz 
tartozó hívek hitvallásbeli érzékenységét a legcsekélyebb mérvben is 
sérthetné; 

d) bármelyik egyház halottait az egyesült leánygyülekezetben a 
tanító csak akkor temetheti el, ha a felek a halálesetet illetékes anya-
egyesületük lelkészénél bejelentették és a lelkésztől az eltemetésre 
engedélyt hoztak. E szabály alól kivétel távol eső leánygyülekezetek-
ben van megengedve és csak akkor és azon tanítónak, ha és amelyik 
tanítónak az illetékes egyházmegyei gyűlés, tekintve az anyagyüleke-
zet távolságát, .egyszer s mindenkorra engedélyt adott a távollevő il-
letékes anyagyülekezetbeli lelkész külön engedélye nélkül való te-
methetésre. Ezen esetben azonban a tanító köteles az általa elteme-
tett halottakról pontos jegyzéket vezetni s azt az illetékes anyagyü-
lekezeti lelkészi hivataloknak minden hó végén pontosan beküldeni s 
annak a kézhezvételéről ezen §. a) pontja szerint meggyőződni. 



III. rész. Csatlakozott gyülekezetek. 
10. §. Nem egyesült, csak csatlakozott anya- vagy leányegyház-

községeknek azon egyházközségek tekintetnek, amelyekben az illető 
helyen az egyik prot. egyháznak van anya- vagy leánygyülekezete, a 
másik egyháznak pedig sem helyben, Sem 6 km., vagyis olyan távol-
ságban, ahová hívei nagyobb költség és alkalmatlanság nélkül temp-
lomukba já rha tnának és gyermekeiket is iskolába járatnák, sem 
anya- vagy leánygyülekezete nincs. Ez utóbbi egyház hívei az előbbi 
egyház anya- vagy leánygyülekezetéhez csatlakozottaknak jelentet-
nek ki. Mindkét egyház főhatósága kölcsönösen elismeri, hogy ily 
helyeken saját híveit mindig a másik egyház híveivel csatlakozási vi-
szonyban levőknek ismeri el s minden egyházi viszonyaikat az aláb-
biak szerint intézik és bírálják el. 

11. §. Az ilyen csatlakozási viszonyban levő gyülekezetek, akár 
anya- vagy leánygyülekezetek legyenek azok, mindig az egyik egy-
ház jellegével bírnak, a gyengébb egyházhívek pedig ehhez csatlakoz-
nak, akár jár ki hozzájuk évenként egyszer vagy többször saját egy-
házuk illetékes anyagyülekezetbeli lelkésze, akár nem. 

12. §. Ezen csatlakozott gyülekezetekben 
a) a lélekpénzt, párbért, közmunkát, gabonát, szóval minden-

nemű egyházi adót, úgyszintén tandíjat és stólát mindig ugyanazon 
kulcs szerint tartoznak fizetni mindkét egyház hívei a jelleget adó 
gyülekezet pénztárába, azonban a csatlakozott másik egyház hívei-
től beszedett egyházi adónak a felét, a tandí j és stóla ide nem szá-
míttatván, a jelleget adó gyülekezet pénztára, a csatlakozottak ille-
tékes anyagyülekezete pénztárának köteles átszolgáltatni. 

A közmunka, akár természetben, akár pénzben mindig egészen 
a jelleget adó .egyházközség javára rovandó le. 

Ezen egyházi adók kivetését mindig a jelleget adó gyülekezet 
eszközli a csatlakozott egyház híveire is. Az ezen kivetést neheztelő 
fél azonban panaszával saját illetékes fellebviteli hatóságaihoz for-
dulhat, mely kivetést ceszközlött gyülekezet egyházának törvényei 
szerint bírá l ja el a panaszt. 

b) A jelleget adó gyülekezet temploma, iskolája, lelkész- vagy 
tanítólakásának építési költségeihez a csatlakozott egyházhívek csak 
önkéntes adományokkal járulhatnak; azonban a rendes fenntartási 
és javítási költségeket a testvér egyházhívekkel közösen egyforma 
kulcs szerint vi&elik; mégis amennyiben ezek a közpénztárból fedez-
tetnek, e címen a csatlakozottakkal szemben külön kivetésnek helye 
nincs, viszont ha ezen rendes javítási és fenntartási költségek külön 
kivetés út ján fedeztetnek, a csatlakozottakra eső összeg fele nem szol-
gáltatandó át az a) pont szerint illetékes saját anyagyülekezetbeli 
pénztárnak. 



c) Olyan gyülekezetben, ahol az egyházi terhek birtokaránylag 
szoktak kivettetni, a vegyes házasságban élő hívek föld- és házbir-
tokára eső mindennemű egyházi fizetés azon házastárs egyházát il-
leti, melynek a nevén a birtok telekkönyvileg áll, vagy akit -x ház 
tulajdonjogilag illet. 

13. §. A csatlakozott gyülekezetben a jelleget adó egyházhívek 
templomának, iskolájának, harangjainak és temetőjének, utóbbiban 
mindegyik testvér saját egyházának hagyománya szerinti azon felté-
telek mellett mint a jelleget adó testvérgyülekezet híveinek és pedig, 
akár ki szokott járni a csatlakozott egyház anyagyülekezetbeli lelké-
sze nyilvános istentiszteletet tartani, temetést vagy más functiót vé-
gezni, akár nem. 

14. §. Bármelyik csatlakozott egyház tagjainak mindenkor jogá-
ban áll minden egyházi functiót saját hitvallású illetékes lelkészük-
kel saját költségükre végeztetni. E célra a jelleget adó gyülekezet kö-
teles a templomot vagy imaházat a csatlakozott gyülekezetek részé-
re, akár nyilvános istentisztelet, akár halotti gyászbeszéd, esketés, 
vagy keresztelés, vagy egyéb egyházi cselekmények végezhetése vé-
gett, azon határozott órákon kívül, amelyekben a jelleget adó egyház-
község nyilvános isteni tisztelete tartatni szokott, átengedni. 

15. §. Gyülekezeti elöljárók ilyen gyülekezetekben az egyházi 
adót fizető hívek száma arányában mindkét egyház hívei közül vá-
lasztandók. " 

16. §. Nem egyesült, csak csatlakozott gyülekezetekben, ha a 
csatlakozott egyház híveinek lélekszáma és vagyoni ereje annyira 
növekednék, hogy egyházi adója és egyéb járandósága egészben a 
jelleget adó egyház híveiét eléri vagy megközelíti, joguk van a fel-
sőbb egyházi hatóságuknál lépéseket tenni az iránt, hogy egyesült 
gyülekezetté alakulhassanak, amely esetben mindkét egyház hívei-
nek kölcsönös jogai és kötelességei mindkét egyházhívek egyházi fel-
sőbbsége által megerősített, méltányos alapon kötött, tüzetesen intéz-
kedő szerződésbe foglalandók. 

17. §. Ha pedig a csatlakozott egyház hívei önálló anyi- vagy 
leánygyülekezetté alakulnának, ez esetben a gyülekezet eddigi in-
gatlanai, egyházi és iskolai épületei s egyéb vagyona — marad az 
eddigi jelleget adó egyház gyülekezetéé, abból a csatlakozottak sem 
részt, sem semmiféle kártérítést vagy visszafizetést nem követelhet-
nek, — sőt amennyiben a különválás által az eddigi jelleget adott 
egyházgyülekezet annyira legyengülne, hogy mint önálló gyülekezet 
magát fenntartani nem képes és az önállóvá lett másik egyházgyüle-
kezethez kíván csatlakozni, ez most már, mint jelleget adó, köteles 
azt, mint most már csatlakozottat a 6. §. értelmében és feltételei mel-
leit befogadni. 



18. §. A csatlakozod viszonyban levő s jelleget a^ó anyagyüleke-
zetekben: 

a) a lelkész, amennyiben a csatlakozó .ögyhazhívek egyes esetek-
ben saját hitvallású lelkészük functióját igénybevenni nem kívánják, 
köteles a confirmálás kivételével minden egyházi functiót teljesí-
teni; a csatlakozott egyházhívek kisdedeinek általa teljesített keresz-
telését vagy külön anyakönyvbe vagy szám nélkül saiát anyaköny-
vébe, az általa eltemetett halottakat saját anyakönyvébe bevezetni és 
azokról minden év végén anyakönyvi ívén az eredeti bejegyzéssel 
szórói-szóra megegyező, aláírt másolatot, ill. kivonatot küldeni a 
csatlakozott egyházhívek illetékes anyagyülekezetbeli lelkészének. 

b) Minden stóla a fungáló lelkészt és tanítót illeti s a hímektől 
nem fungáló egyházi hivatalnok stólát nem követelhet. 

c) A lelkészeknek a csatlakozott egyházhívek gyermekeit még a 
szülők határozott kívánságára sem szabad a keresztelés, vagy a con-
firmálás alkalmával más egyház tagjául bejegyezni, mint amelyikhez 
az állami törvény szerint tartoznak. 

d) Csatlakozott viszonyban lévő anyagyülekezetben a tanító a 
csatlakozott egyházhívek tanköteles gyermekeire nézve kötelesek ma-
gukat a 8. §. d) és 9. §. c) pontjában foglalt szabályokhoz tartani. 

19. §. A csatlakozott viszonyban levő, a jelleget adó leánygyüle-
kezetben a tanító, ha neki egyik, vagy mindkét egyház egyházkerü-
lete által keresztelési engedély van adva, az esetben az általa keresz-
teltekre, nemkülönben a csatlakozott hitfelekezetbeli gyermekek val-
lásoktatására, confirmátiói előkészítésére és mindkét egyházhoz tar-
tozó hívek halottainak eltemetésére nézve köteles magát azon utasí-
tásokhoz tartani, melyek az egyesült leányegyházközségek tanítói ré-
szére a 9. §-ban előírva vannak. 

20. §. Csatlakozottaknak tekintendők mindkét egyház részéről — 
amennyiben saját hitvallású lelkipásztoruk által való gondozásukról 
intézkedve nincs — a másik prot. egyház kebelébe tartozó katonák, 
valamint a rabok — s ezek lelki gondozását a testvér egyház lelkésze 
a csatlakozottakra érvényes szabályok szerint köteles eszközölni. 

IV. ré,sz. Szórványok. 

21. §. Szórványokban élő híveknek csak azon prot. hívek tekin-
tetnek, akik oly községben vagy helyen laknak, amelyben és ahol 
egyik prot. egyháznak sincs sem anya-, sem leánygyülekezete. Ezek 
saját egyházuk anya- vagy leánygyülekezetének kötelékébe tartoznak, 
annak lelki gondozása alatt állanak, egyházi adó és egyéb járandó-
ságaikat is oda fizetik és a testvér egyház anya- vagy leánygyüleke-
zetének pénztárába semminemű adót, vagy más járulékot nem tar-



toznak fizetni; de ha a testvér egyházgyülekezet lelkészének vagy ta-
ní tójának szolgálatát a rendes díjak fizetése mellett igénybe óhajt-
ják venni: az tőlük meg nem tagadható. 

V. rész. Vegyes intézkedések. 

22. §. Vegyes házasságok esketésénél ijoga van a jegyeseknek 
bármelyik egyház lelkészének szolgálatát igénybe venni, az esketést 
az eskető lelkész saját anyakönyvébe jegyzi be és a stóla is őt il-
leti, de tartozik a másik fél illetékes lelkészét az esketésről értesíteni. 

23. §. Vallásváltoztatás esetén, úgy a kilépésre jelentkezésnél, 
mint a felvétel elfogadásánál, mindenkire nézve saját hitfelekezeté-
nek lelkésze illetékes. 

Az állami, községi és felekezeti nép- és középiskolákban a val-
lásoktatás mikéntjére nézve a következő megállapodások jöttek létre: 

24. §. Minde'n olyan tanintézetben, melyben mindkét prot. egyház 
kebelébe tartozó tanulók vannak, hitoktatója azonban csak az egyik 
egyháznak van, ez köteles a másik prot. egyházhoz tartozó növendé-
keket is a saját egyházához tartozó növendékekkel együtt —- egyenlő 
feltételek mellett — a vallástani tantárgyakban oktatni mindaddig, 
míg a másik egyház főhatósága a saját egyházhoz tartozó növendé-
kek hitoktatásáról másként nem fog gondoskodni. Tartozik azonban 
minden ilyen hitoktató az általa hitoktatásban részesített másik prot. 
egyház növendékeinek névsorát, a tanév első hónapjának közepéig 
ezen növendékek illetékes egyházi főhatóságához beküldeni, a tanév 
végén pedig a tanítás eredményéről ugyanoda jelentést tenni. 

25. §. Bármelyik prot. egyház tanintézeteiben a köztartást a test-
vér prot. egyház kötelékébe tartozó tanulók is igénybe vehetik ugyan-
azon feltételek mellett, mint a saját egyház kötelékébe tartozó ta-
nulók s az arra érdemesek a körülményekhez képest — egyéb jóté-
teményekben is részesíthetők. 

26. §. Az ezen egyezségben foglalt határozatoknak bárminemű 
megsértését a tiszáninneni ev. ref. egyházkerület az egyházi Törvé-
nyek 301. §-ába ütköző fegyelmi esetnek tekinti és nyilvánítja, mely-
nek elbírálására az illető egyháztagoknak, vagy egyházi tisztviselők-
nek saját egyházi bíróságai illetékesek. Az ilyen esetekben hozott 
ítéletek a másik testvéregyház illetékes hatóságával mindenkor köz-
lendők. 

(Egyetemes ev. egyház 1900. évi közgyűlésének jegyzőkönyvében 
és a tiszáninneni ref. egyházkerület 1900. évi őszi 17. sz. szabályren-
delete után.) 



, i 4. A nagygeresdi egyezség felbontása folytán 
1917-ben tett intézkedések. 

Tárgyaltatik a bányai egyházkerület felterjesztése, mellyel be-
muta t ja a dunamelléki ref. egyházkerület által a nagygeresdi egyez-
ség felbontása folytán tett intézkedéseket, melyek a testvéries együtt-
érzésből erednek. Miután a szerződésen kívüli állapot a mi részünk-
ről is szükségessé teszi, hogy újabb megegyezés létesítéséig az egyhá-
zak irányítást nyerjenek, 

a közgyűlés a következő irányelveket állítja fel: 

1. Ugyanazon városban vagy községben fennálló ev. és ref, 
egyházak lelkészei egymás helyett kölcsönös megegyezéssel, úgy 
mint eddig, ezen túl is el járhatnak, de a kölcsönös helyettesítés 
kötelessége reá juk nézve nem áll fenn. 

2. Az egyesült leány- és anyaegyházak jogviszonyát különö-
sen ott, hol az egyesülést mindkét egyház főhatóságai által jó-
váhagyott szerződés szabályozza, a nagygeresdi egyezség felbon-
tása nem érinti. 

E külön szerződések azonban szintén felbonthatók, de az 
egyesültség megszüntetése csak a külön szerződésben körülírt 
módon, ily rendelkezés hiányában pedig a nagygeresdi egyezség 
II. részében megállapított módon történhetik. 

3. Az eddig csatlakozási viszonyban volt hívek lelki gondo-
zása tekintetében kijelenti a közgyűlés, hogy a csatlakozási vi-
szony, ha a híveR és elöljáróság egymással békességben vannak, 
továbbra is fenntartassák. Az eddig mivelünk csatlakozási vi-
szonyban volt s ebben megmaradni kívánó reformátusok gon-
dozása lelkészeinknek továbbra is kötelessége marad. A testvér-
egyházhoz csatlakozott evangélikus híveknek e viszonyban való 
megmaradása továbbra is megengedtetik. 

Hol híveinknek e módon való gondozása nem lehetséges, 
vagy nem megfelelő, ott, ha azt a lélekszám és egyéb körülmé-
nyek megengedik és kívánatossá teszik, ev. fiókegyházközség 
alakítandó s a legközelebbi anyaegyházunk lelkészének gondo 
zása alá helyezendő. Ha a fiókegyházzá való tömörítésnek nin-
csenek meg a feltételei, a hívek, mint szórványbeli hívek helye-
zendők az illetékes ev. lelkész gondozása alá. 

4. A szórványokban lakó evangélikusok lelki gondozásának 
nagy fontosságát kiemelve és ezt a munkát az anyaegyház lel-
készeinek különös figyelmébe ajánlva, a közgyűlés e tekintetben 
a nagygeresdi ,egyezség felbontásával kapcsolatban különleges in-
tézkedés szükségét nem látya. 



« 
5. A kölcsönös hitoktatás, továbbá a köztartásokban való 

ellátási díjak, végül az ösztöndíj jogosultság tekintetében mind-
addig, míg a testvéregyház részéről növendékeink hasonló elbá-
násban részesülnek, a viszonosságnak megfelelő jelenlegi állapot 
tar tandó fenn». 

Minden olyan helyen azonban, hol református lelkész ré-
széről gyermekeinknek eddig végzett vallásoktatása megtagad-
tatnék, vagy az nem volna kielégítő, a megfelelő vallásoktatóról 
való gondoskodás az illetékes evangélikus anyaegyház kötelessége. 
A vallásoktatásoknak külön szerződésekkel való rendezését is 
szívesen lát ja a közgyűlés, az ilyen szerződések azonban jóvá-
hagyás alá terj,esztendők. 

(Az 1917. évi egyetemes ev. közgyűlés jegyzőkönyvének 25. 
pontja.) 



Forrásmunkák jegyzéke. 

a) Anyaggyüjtemény: 

Az alsóborsodi ref. egyházmegye jegyzőkönyvei. — A felhasznált 
jegyzőkönyvek évfolyamát a szövegben mindenütt idéztem. 

Az ev. egyetemes közgyűlés jegyzőkönyvei. 
A hegyaljai ev. egyházmegye jegyzőkönyvei. 
A ref. egyetemes konvent jegyzőkönyvei. 
A tiszáninneni ref. egyházkerület szabályrendeletei. 

b) Irodalom: 

Balázs László: A felekezetek egymáshoz való viszonya. 1791—1830. 
Bp. 1921. 

J. V. Bredt: Neues ev. Kirchenrecht f ü r Preussen. Berlin, 1921. 
Dr. Bruckner Győző: A magyarhoni ev. zsinatok. Prot. Szemle. 1924. 

évf. 603—616. 1. 
Dr. Ad. Franz: Lehrbuch des Kirchenrechts. Göttingen. 1899. 
Hering: Geschichte der kirchlichen Unionsversuche seit der Refor-

mation. Leipzig, 1836—37. 
Günther Holstein: Die Grundlagen des evangelischen Kirchenrechts. 

Tübingen, 1928. 
Mályusz Elemér: A türelmi rendelet. II. József és a magyar protestan-

tizmus. Bp. 1935. 
Dr. Mikler Károly: Magyar evangélikus egyházjog. Budapest, 1906. 
Dr. Patay Pál: V. Baldácsy Antal báró élete és a Baldácsi alapítvány 

félszázados története. 1876—1926. Bp. 1926. 
U. ő: Magyar protestáns unió. Bp. 1918. 
Ravasz Boriska: A magyar állam és a magyar protestantizmus Mária 

Terézia uralkodásának második felében. Bp. 1935. 
Révész Imre: A magyarországi protestantizmus története. Bp. 1925. 
Révész Kálmán: A lengyel disszidens kánonok története s befolyása 

a budai zsinat törvényhozására. Pápa, 1887. 
Scheidemantel Henrik: Allgemeines Kirchenrecht beyder ev. Confes-



sionen in Polen u. Littauen, die Kirchenverfassung, gute Ord-
nung etc. Varsó, 1780. 

Szűcs Dezső: A magyar protestantizmus küzdelmei III. Károly ko-
rában. Pápa, 1918. 

Thébusz János: A magy, ág. hitv. ev. egyház 1891—94-iki országos 
zsinatának története. Budapest, 1895. 

Warga Lajos: A keresztyén egyház történelme. Sárospatak, 1908. 
Zeller Árpád: A magyar egyházpolitika. 1842—1894. Bp. 1894. 
Zoványi Jenő: A reformáció Magyarországon 1565-ig. Bp. 1921. 
Dr. Zsilinszky Mihály: A magyarhoni protestáns egyház története. 

Bp. 1907. 
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A TISZAI ÁG. HITV. EV. EGYHÁZKERÜLET MISKOLCI 
JOGAKADÉMIÁJA SZEMINÁRIUMAINAK ÉRTEKEZÉSEI 

1. Csengey Gusztáv. Irta: Szívós Béla. Pécs, 1924. 20 1. 
2. Az öngyilkosság és az euthanasia. Irta: Kéthely 

Sándor. Pécs, 1924. 27 1. 
3. A párbaj . írta: Radványi Sándor. Pécs, 1925. 25 1. 
4. A születések csökkenésének törvényszerűsége. 

Irta: i f j . Puszter János. Pécs, 1926. 34 1. 
5. Az arany bulla. Irta: Szívós Béla. Miskolc, 1926. 39 1. 
6. A szepesi szászok büntető igazságszolgáltatása. 

Irta: Kelemen Ernő. Miskolc, 1931. 104 1. 
7. A németországi ágostai hitvallású evangélikus 

egyház mai jogi helyzete. Irta: Scholtz Gedeon. Mis-
kolc, 1935. 187 1. 

8. A magyarországi református egyház uj alkot-
mánya (1928.) Irta : Novak István. Miskolc, 1936. 162 1. 

9. Az 1913—16. évi budapesti országos ág. hitv. ev. 
zsinat bizottsági joganyaga. Irta: Nóvák István 
Miskolc, 1937. 112 1. 

10. A földbirtokmegoszlás, népsűrűség és népszapo-
rodás kapcsolata. (Borsodvármegye mezőcsáti járásában.) 
Irta: Dr. Pólay Elemér. Miskolc, 1938. 55. 1. 

11. A végszükség a magyar büntetőjogban. Irta: 
Oárdus Ferenc. Miskolc, 1938. 120 1. 

12. A uagygeresdi egyezség. Irta: Horváth Zoltán. Mis-
kolc, 1940. 92 1. 
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