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A magyarhoni ev. egyház egyházkerületeinek 
beosztása történelmi és egyházjogi 

m eg vil á gí tá sban. 

1. A superintendencia (egyházkerület) az ev. egyház önkormány, 
zatának alapja. — A magyarhoni ev. egyház szervezkedését az 1608. 
k. e. :I. tc. 2. §-a biztosította, mely lehetővé tette egyúttal önkormány-
zatának kiépítését. Az önkormányzati élet erősítésére szolgáltak na-
gyobb területi közigazgatási egységek, superintendenciák; inspektora-
tusságok és az ezek élén álló superintendensek, inspektorok hivatva vol-
tak a róm. kath. főesperesek és püspökök joghatóságát pótolni. Az ev. 
hívek az egyház közigazgatását, bíráskodását és jogszolgáltatását tel-
jesen függetleníteni kívánták a jól megszervezett kath. egyház és ne-
vezetesen a kath. püspöki hatalom supremáciájatól. Nem tűrhették 
többé, hogy a róm. kath. főesperesek és püspökök végezzenek náluk 
egyházlátogatást, a papavatási jogot is maguknak követelték és szék-
díjat sem óhajtottak többé fizetni. E függő kérdések rendezését 
éppen a superintendenciák szervezésével kívánták elérni. 

2. A zsolnai zsinat (1610) szervezi az első superintendenciákat. — 
Fontos egyházvédelmi érdekek vezették az 1610-ben Zsolnára össze-
hívott ev. zsinatot, mikor tíz felsőmagyarországi vármegye (Liptó, 
Árva, Trencsén, Turóc, Nógrád, Zólyom, Hont, Nyitra és Pozsony) ré-
szére három superintendenciát szervezett. 

A zsolnai zsinat e beosztásának egyházvédelmi szempontokon kívül 
nemzetiségi érdekeket is figyelembe vett és a Pozsony, Nyitra és Bars 
vármegyék területén lévő egyházközségek számára felállította még a 
pozsonyi és a bányavárosok részére a selmeci inspektoratmst. Ugyan-
csak külön inspektoratust kaptak még a Pozsony, Nyitra és Bars vár-
megyék területén élő magyar ev. hívek is. E három inspektoratus nem 
rendelkezett azzal az önálló szervezettel, mint a megalkotott három su-
perintendencia, sőt az előbbiek az utóbbiaknak alá is voltak rendelve, 
de azért bizonyos fokig mégis önálló ev. önkormányzati egyházhatóság 
számba mentek. A nemzetiségi elkülönítésnek ekkor még nincsen külö-
nös jelentősége, mivel a nemzetiségi eszme még nem öltött határozott 
alakot és a nemzetiségi széttagolás is csak az egyházvédelem érdekét 
szolgálta. 



2 

3. A szepesváraljai zsinaton (161J+) a superintendenciás szervezet 
kiépítés énéi az egyházvédelmi érdeken kívül közjogi szempont is érvé-
nyesül. — Az egyházi önkormányzat kiépítését célozta az 1614-ben tar-
tott szepesv áraljai ev. zsinat is, mikor, ugyancsak a kath. püspökök 
rendi és iurisdictionalis hatalmának ellensúlyozására megszervezte az 
öt sz. kir. város (Lőcse, Kassa, Eperjes, Bár t fa és Kisszeben) superin-
teandenciáját és azonfelül a Szepes és Sáros vármegyék többi egyházköz-
ségei számára az úgynevezett megyei superintendenciát. 

E superintendenciák szervezésénél az egyházvédelmi szemponton 
kívül, — mely itt is a főindító oka a területi beosztásnak, — subsidio-
narius tényező gyanánt bontakozott ki még a sz. kir. városok közjogi ál-
lása, ami az akkori korban szükségessé tette — e városok kiváltságos 
helyzetéből kifolyólag, — a külön elbánást és külön területi beosztást. 
A szepes váraljai zsinato; is elsősorban az egyházvédelem vezette a su-
perintendenciák területi beosztásánál, de figyelemmel kellett lennie a 
sz. kir. városokra, mert a közjogilag biztosított kiváltságos sz. kir. vá-
rosok nem alkothattak területi jogközösséget a két vármegye többi 
egyházközségeivel. A szepesváraljai zsinaton a nemzetiségi érdek he-
lyett a közjogi ellentét váltott ki egyházi téren területi elkülönítést.1) 

4. A rózsahegyi zsinat (1707) superintendenciás szervezetének 
alapja: az egyházvédelem. — A zsolnai és szepesváraljai zsinatokon kí-
vül az 1707-ben tar tot t rózsahegyi zsinat vetette fel ú j ra Felsőmagyar-
országon az ev. egyház területi beosztását. A XVII. század második 
felében, különösen I. Lipót király uralkodása alatt, sok viszontagságon 
esett át az ev. egyház és e miatt annak külső szervezete „feldulatott és 
összezavarhatott", mondja a rózsahegyi zsinat kánonjainak bevezető-
jében.2) 

Az egyházi kormányzás a superintendenciák részben való felbom-
lása miatt szinte lehetetlenné vált és ezen az állapoton akart a rózsa-
hegyi zsinat olyformán segíteni, hogy kizárólagosan egyházvédelmi ér-
dekekre való tekintettel négy egyházkerületet (superintendencia) léte-
sített. Nemzetiségi és egyéb közjogi szempontok nem érvényesültek e 
négy superintendencia területi beosztásánál. A superintendenciák be-
osztására nézve a rózsahegyi zsinat négy első cikkelye a következőkép-
pen intézkedik: 

Az egyik kerületet alkotják: Szepes, Sáros, Zemplén, Abaujvár, 
Ung, Bereg, Ugocsa, Szatmár és Bihar vármegyék és az ezek területén 
fekvő sz. kir. vá.rosok. 

A zsinat elismeri e cikkelyben az öt sz. kir. városnak esetleg idővel 
külön superintendenciává való szervezkedhetésének előjogát, 

V. ö. szerzőnek „A szepesváraljai zsinat 1614-ben." Nyíregyháza, 1914. és 
„A reformáció és ellenreformáció története a Szepességen" c. munkáit (Budapest, 
1922. L 209—224. 1.). 

2) Zsilinszky M.: Egy forradalmi zsinat története (1707—1715.) Budapest, 
1889. 60. 1. i 
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A második egyházkerület áll: Bars, Hont, Pest, Pilis, Solt, Nógrád, 
Zólyom és Turqc vármegyékből és az ezekben levő sz. kir. bányaváro-
sokból. 

A harmadik kerülethez tartoznak: Pozsony, Nyitra, Trencsén, 
Liptó megyék, Vasecz és Strba falvak, melyek eddig máshová tartoztak, 
Árva, a dunamelléki Esztergom és Komárom vármegyék és az azokban 
fekvő sz. kir. városok. 

A rózsahegyi zsinat kijelenti, hogy amennyiben Pozsony, Nyitra 
és Bars vármegyék gyülekezetei, a zsolnai zsinat területi beosztása ér-
telmében, esetleg külön superintendenciát akarnának létesíteni, újból 
megtehetik azt. 

A negyedik egyházkerület magában foglal ja: Gömör, Kis-Hont, 
Torna, Borsod, Heves és Szolnok vármegyéket és ezek területén levő 
városokat is.3) 

A zsolnai és szepesváraljai evangélikus zsinatok partikuláris jelle-
güknél fogva nem az egész országot, hanem egyházkormányzat szem-
pontjából a szoros értelemben vett északnyugati vármegyéket osztották 
superintendenciákra. 

A szintén partikuláris természetű rózsahegyi zsinat Felsőmagyar-
ország 'erületének nagy részén és a vele érintkező Alföldnek egyes 
nagy sávjait, melyek II. Rákóczi Ferenc uralma alá tartoztak, tagolta 
kizárólagosan egyházvédelmi érdekből négy nagy egyházkerületre és 
nyitva hagyta azt a lehetőséget, hogy azon belül szükség esetén még 
két superintendencia (az öt sz. kir. városé és a Pozsony-, Nyitra- és Bars 
vármegyéké) szervezhető legyen. 

Dunántúlról e zsinatok, partikuláris természetüknél fogva, nem 
tesznek említést, jóllehet ott is kialakul; a superintendenciák szerve-
zete.4) 

5. A Resolutio Carolina secunda (1731+) királyi kegyelemből négy 
superintendencia szervezését engedélyezi. — Míg a superintendenciák 
területi felosztásának eddig törvényes alapja volt és az az egyházi ön-
kormányzat megtestesülését jelentette, addig az első Resolutio Carolina 
(1731) már királyi kegyelemtől tet.e függővé a superintendenciák 
felállíthatását és bekövetelte a felosztás tervének felterjesztését is. A 
katholikus klérus mind e jogtalan rendelettel szemben is állást foglalt 
és hathatós befolyására rövidesen megjelent erre a Resolutio Carolina, 
secunda 1734. évi október hó 20-án, amely csak négy superintendencia 
szervezésére adott engedélyt és megtiltotta, hogy e szervezésből teher 
a népre háramoljon.5) 

A törvényes alap helyébe lépett a királyi kegyelem, ami az egy-

3) U. o. 60—62. 1. közli Zsilinszky a rózsahegyi zsinat ezen kánonjainak szó-
szerinti fordítását. 

4) Payr Sándor: A dunántúli evangélikus egyházkerület története. Sopron, 
1924. 609. és köv. lapjai. 

5) Ribini: Memorabilia II . 311. 1. 



házkerületek állandóságát ezáltal teljesen bizonytalanná tette. Az en-
gedélyezett négy superintendencia óriási területén belül ily módon 
lehetetlenné vált a superintendensek rendszeres egyházi építő munkája. 
Míg az 1608. k. e. I. t. c. még semmi korlátozást az egyház szervezésé-
ben nem ismert, addig e sérelmes királyi rendelet ezenfelül még meg-
csökkentette a superintendensek joghatóságált is. 

Az egyházkerületek beosztása lényegesen eltért a rózsahegyi zsi-
natétól, csak a dunántúli superintendencia maradt meg csekély kiegé-
szítéssel (Tolna, Baranya, Somogy) régi határai között. 

Lényegileg a mai egyházkerületek földrajzi beosztása a Resolutio 
Carolina secunda-ra vezethető vissza. 

Ez a beosztás azonban nem az egyházvédelem jegyében született 
meg, hanem az ev. egyház életerejét lecsökkentette6) és a nemzetiségek 
öntudatra ébredésével a nemzetiségi torzsalkodásoknak is bőséges tápot 
nyújtott. 

6. Az ev. egyház mai egyházkerületeinek megalakulása. — A bá-
nyai, a dunáminneni és tiszai egyházkerületek ténylegesen 1735-ben meg-
alakultak, a dunántúli tulajdonképpen csak 1737-ben szervezkedett 
ú j já . 

E négy egyházkerületből tevődik össze ma is a magyarországi ev. 
egyház egyeteme. Egyes egyházkerületek területi beosztása egyes egy-
házmegyék elcsatolása folytán, vagy ú j egyházmegyék keletkezése, vagy 
régi egyházmegyék megszűnése folytán idők folyamán változott, de a 
négy egyházkerület jelenleg is fennáll és azok a magyarhoni ev. egy-
ház önkormányzati tagozatának harmadik fokozatát alkotják. 

7. A (négy egyházkerület területi beosztásának bírálata egyházi és 
nemzeti szempontból. — Nemzetiségi (pánszláv) törekvések a dunán-
inneni egyházkerületben. — A magyarországi ev. egyhátznak csak négy 
egyházkerületben való szervezkedése egyházi és nemzeti szempontból 
csakhamar egyaránt károsnak és aggályosnak mutatkozott. A XVIII-ik, 
sőt a XIX. századbeli elhanyagolt közlekedési viszonyok lehetetlenné 
tették egyfelől a superintendensek részéről egy-egy nagy kerületen be-
lül a rendszeres egyházlátogatást és az intenzív hitélet kifejlesztését, 
másfelől a XIX. század második felében a nemzetiségi törekvések előre-
törése folytán a dunáninneni egyházkerület tót ev. egyházközségeinek 
túlnyomó többsége miatt a pánszláv eszmék valóságos tűzhelyévé lett. 
Az egyház autonómiájának leple alatt a tót izgatók szélsőséges pánszláv 
politikát űztek és az egyházi életet teljesen megbénították. A dunánin-
neni egyházkerület olyan összetételű volt, hogy a kisebbségben levő ma-
gyar és német egyházközségek és a három egyházmegye hitéletét szol-
gáló intézkedéseit és javaslatait az egyházkerületi közgyűlés állandóan 
elgáncsolta. 

6) Éppen így legyöngítette a ref. egyház ellenállását is. Lásd Földváry 
László: Adalékok a dunamelléki ev. ref. egyházkerület történetéhez. II. 66—68. 1. 
c. munkáját. 



\ 

5 

A tót nemzetiségű pozsonyi theologusok tüntetése,7) Kollár János 
budapesti volt tót lelkész, a pánszlávizmus első fanatikus hirdetője szü-
letése centennáriumának fényes megünneplése, az egyházkerületi ha-
tározatok a kerületi pénz- és levéltárnak Pozsonyból Liptószentmiklósra 
átvitelére és Liptószentmiklóson egv ió t nyelvű gimnázium felállítására 
vonatkozó határozat még csak olajat öntöttek a tűzre és még jobban 
felkorbácsolták a szenvedélyeket. Hozzájárult még az is, hogy a kisebb-
ségben lévő három magyar egyházmegye megbizottait kizárták a bi-
zottságokból és közülük nem küldtek ki egyet sem az egyetemes köz-
gyűlésre.8) 

(8. A clunánivmeni egyházkerület nemzetiségi többségének letöré-
sére irányuló tervek és javaslatok. — A dunáninneni egyházkerület ma-
gatartása egyre aggasztóbbnak tűnt fel és nagy elkeseredést váltott ki 
a többi egyházkerületnél, úgy, hogy erre való tekintet el a bányai egy-
házkerület 1894. évi október hó 2-án tar tot t közgyűlésén Fabiny Teofil 
egyházkerüle i felügyelő és Pulszky Ágoston felvetették az egyházke-
rületek ú j beosztásának szükségességét és célszerűségét. A bányai egy-
házkerületi közgyűlés magáévá tette ezt a korszerű javaslatot, melyet 
az indítványozók azzal indokoltak, hogy a kerületek ú j beosztását köve-
teli az egyházi közigazgatás alapos rendezése. A beosztás óta le'elt 
század alatt lényeges közlekedési-földrajzi változások álltak be, továb-
bá az egyházi terhek egyenletes megosztása és a magyar állam egysé-
gének eszméjét veszélyeztető törekvések ellensúlyozása kívánatossá tet-
ték, hogy az egyházkerületek az akkor ülésező zsina'on már úi beosz-
tást nyerjenek. 

A bányakerületi közgyűlésnek az egyházkerületek ú j beosztására 
vonatkozó indítványát az egyetemes közgyűlés heves vita után9) 1893. x 
évi október hó 4-én tanulmányozás és javaslattétel végett kiadta egv 
bizottságnak, mely három hónap alatt köteles volt javaslatát elkészí-
teni. Ezen idő alatt a pánszláv érzelmű nemzetiségek röpiratokban és 
sajtó út ján országszerte ádáz gyűlölettől sugalmazott rágalmak terjesz-
tésével izgattak az ellen, hogy az egyetemes egyház a dunáninneni egy-
házkerület eddigi területét megbontani javasolja a zsinatnak.10) 

A bizottság báró Prónay Dezső elnöklete alatt alapos és beható 
tárgyalás után szintén szükségesnek tartotta az ú j területi beosztás ke-

7) András Pál, Bodnár Gyula és Chorváth Kristóf pozsonyi theologusok ka-
tonasorozás alkalmával a magyar oskiit megtagadták és tótul kívántak esküdni. 
(Thébnsz János: A magyarországi ág. hitv. ev. egyház 1891—94-iki országos 
zsinatának története. Budapest, 1895. 475. 1.) 

8) U. o. 475—476. 1. 
A nemzetiségek részéről keményen támadták a javaslatot Jánoska György, 

Gyula Máté, Boór Lajos és Mudron Pál. 
10) Különösen izgága röpirat jelent meg 1894-ben Turócszentmártonban (39. 1.) 

„A szláv nyelv védelme az 1893. év október hó 4. és 5-én tartott egyetemes gyű-
lésen" címen. 
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resztülvitelét, javaslatának indokolásánál azonban csak utolsó érvnek 
hozta fel álláspontjának igazolására a nemzeti szempontot, mely a du-
náninneni kerületben ellenlétet szított és megakadályozta a békés és 
sikeres egyházi együttműködést. I Az ú j területi beosztásnál azonban a 
bizottság „a történeti tradíciók s az eddigi összetartozás kapcsait nem 
óhajtaná meglazítani és szükségesnek t a r t j a még, hogy a közlekedési 
és etnográfiai tekintetek, valamint a lélekszám aránya is figyelembe 
vétessék."11)) 

A bizottság által kidolgozott tervezet azonban felállított elveihez 
nem volt eléggé következetes és ennek tudhaló be, hogy az általános tet-
szésre nem talált. Az egyházkerületek közül csak a tiszai tette a ter-
vezetet magáévá, de az sem feltétlenül. Az érdekelt dunáninneni egy-
házkerület veszélyeztetve látta tót többségű összetételét és ünnepélyesen 
óvást emelt az egyházkerületek ú j beosztása ellen. 

Az egyetemes gyűlés által kiküldött bizottság elkészített javaslata 
és az egyes kerületektől az egyetemes közgyűléshez felterjesztett indít-
ványok 1894. évi május 24-én kerültek tárgyalásra. Miután e tárgyalá-
soktól előreláthatólag eredményt várni nem lehetett, a közgyűlés az 
egész kérdés komplexumát az erre vonatkozó összes javaslatokkal 
együtt a zsinat elé terjesztette, mivel e kérdés eldöntése különben is a 
törvényhozó lestület hatáskörébe tartozott.12) 

9. A zsinat 189U-ben új területi beosztást ad a dunáninneni egy-
házkerületnek a nemzetiségi (pánszláv) törekvések letörésére. — A zsi-
nat négy napon (június 7—10-ig) át tárgyalta heves és szenvedélyes 
viták mellett az egyházkerületek ú j beosztásának kérdését.13) A leg-
változatosabb tervek és ötletek merültek fel és egyre izzóbbá lett a 
hangulat, mikor a dunáninneni tót érzelmű zsinati képviselők, nagyobb 
zavarkeltés céljából, három beadványt adtak be a zsinathoz, melyekben 
tiltakoznak a zsinatnak egyházkerületükkel szemben elkövetendő erő-
szakoskodása ellen és mivel nem óhajtottak részesei lenni ilyen „egy-
háziatlan" és „lelketlen" munkának, lemondtak zsinati tagságukról.14) 

A zsinat megőrizte higgadtságát, tudomásul vette a zsinati tagok 
lemondását és az első beadvány aláírói!13) sértő és felháborító kifeje-
zéseikért megdorgálta, a beadványt pedig további intézkedés végett ki-
adta az egyetemes közgyűlésnek. 

Az egyre jobban kiélesedő ellentéteket báró Prónay Dezső egyen-

l x ) Thébusz i. m. 484. 1. 
12) 1894-iki (májusi) egyetemes gyűlés jkv.-nek 12-ik pontja. 
13) Mikler Károly dr.: Magyar evangélikus egyházjog c. munkájában Buda-

pest, 1906. „Az egyházkerületek arányosí tása" c. fejezetben 474. s köv. 1. szintén 
részletesen érinti e harcokat. 

14) Thébusz i. m. közli e három beadvány eredeti szövegét a 496—501. 1. 
15) Az első beadványnak (1894. június 7-iki keltezéssel) aláírói voltak: Leska 

János, Moekó János, Fa jnor István és dr. Stefanovits Milos. 

* 
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lítette ki, aki a bányakerületi javaslatot a S'zentiványi Árpádéval ösz-
szeegyeztette, amely azután nehéz harc után elfogadásra is talált. 

Az egyházkerületek ú j beosztását és arányosítását szükségessé tet-
ték a dunáninneni egyházkerületben túlnyomó többségben levő tótok ha-
zafiatlan üzelmei, akik az egyház autonómiája által biztosított szabad-
ság védelme alatt eddig pánszláv agitációt folytattak. 

A zsinat a dunáninneni egyházkerületben túlnyomó többségben 
levő tótok lélekszámát olyformán csökkentette, hogy kikebeleztette onnan 
az árvái, liptói és turóci egyházmegyéket és az előbbi ket'.őt a tiszai, az 
utóbbit a bányakerülethez csatoltatta. A dunáninneni egyházkerület 
kötelékében megmaradnak továbbra is a pozsonyvárosi és megyei, a 
trencséni és mosoni egyházmegyék, azonfelül hozzácsatoltatnak a du-
nántúli egyházkerületből kikebeleztetett és nagyobbított fehérkomá-
romi és a bányai kerületből kikebeleztetett barsi, honti és nógrádi egy-
házmegyék. 

E megoldás azt eredményezte, hogy a dunáninneni egyházkerület-
ből kikebeleztetett a három legharciasabb, tót politikai érdekeket szol-
gáló egyházmegye és viszont azáltal, hogy ebből kettő (árvái, liptói) 
a tiszaihoz és egy (turóci) a bányakerülethez csat oltatott, e kerületek-
ben, mint kisebbségek már nem válhattak az egyházi élet megbolyga-
tására veszedelmes politikai tényezőkké. A zsinat tekintettel volt a te-
rületi beosztásnál még arra is, hogy magyar érzelmű egyházmegyék 
(fehérkomáromi, barsi, honti és nógrádi) a dunáninneni egyházkerü-
letbe való átcsatolásával a soviniszitikus nemzetiségek ezentúl többség-
hez ne jussanak. A zsinat a pánszláv természetű politikai üzelmek ki-
zárásával az egyházépítő munkát igyekezett a dunáninneni egyházkerü-
letben ú j ra megalapozni. 

A zsinatból kivonult nemzetiségi érzelmű zsinati képviselők egy-
házmegyéikbe siettek és ott ádáz harcot indítottak a zsinati törvények 
ellen és minden alkalmat megragadtak, hogy tüntessenek a dunánin-
neni egyházkerület tervezett megbontása ellen. Az árvái, trencséni, 
turóci és nyitrai egyházmegyék közgyűlésein a leghevesebben tiltakoz-
tak a kerület felosztása ellen és megállapodtak abban, hogy terjedel-
mes emlékiratban arra kérik a királyt, hogy ő tagadja meg az egyház-
kerületek ú j beosztásáról és arányosításáról hozott zsinati törvényja-
vaslat megerősítésé',. A terjedelmes emlékiratot,16) mely az eddigi szen-
vedélyes kilengésekkel szemben feltűnően higgadtabb hangon és komo-
lyabb okfejtéssel készült, küldöttség vitte báró Eötvös Loránd vallás-
és közoktatásügyi miniszterhez, aki megígérte a küldőt ségnek, hogy 
azt a királyhoz el jut tat ja . 

Időközben a felkorbácsolt szenvedélyek tetőpontra emelkedtek és 
az 1894. augusztus hó 16. és 17-én Turócszentmárlonban tar tot t du-
náninneni közgyűlésen újabb vihar tört ki, mivel a többségben levő 
tót érzelmű túlzók megtagadták azt, hogy az időközben 1893. március 

l 6) Az érdekes emlékirat teljes szövegét közölte Thébusz i. m. 529—537. 1. 



hó 18-án királyi megerősítést nyert „Egyházi Alkotmány" 114. §. p. 
alpontja értelmében képviselőket küldjenek az egyetemes közgyűlésre. 
A törvénysértés elkerülése végett erre az elnöklő dr. Baltik Frigyes 
püspök, világi elnöktársának ellenkezésére nagy irgalom közepette, 
feloszlatta a kerületi közgyűlést.17) 

A zsinat, mely már befejezte működését, megerősítés véget; felter-
jesztette az egyházkerületek arányosításáról s az ezzel kapcsolatos in-
tézkedésekről szóló törvényjavaslatát, melyet azután a király 1894. évi 
október hó 10-én jóváhagyott és megerősített. 

10.Az egyházkerületek arányosítása, illetve új beosztása megfelel 
a nemzet érdekeinek. — Az egyházkerületek ú j beosztása, mely a ma-
gyar állam egységének biztosítása és megerősítése érdekében múlha-
tatlanul szükségessé vált, a magyarhoni ev. egyházat nagy tűzpróbának 
tette ki. A felzaklatott szenvedélyek az ev. hívek sorában elkeseredést, 
sőt gyűlöletet hintettek el és az egyházon kívül álló másfelekezetüeknél 
némi idegenkedést váltottak ki, mivel látták, hogy akadnak evangéliku-
sok, kik az egyház autonómiájának leple alatt idegen államideologiát 
hirdetnek. 

Az egyházkerületek arányosítása, vagy helyesebben mondva ú j be-
osztása folytán ezentúl a dunáninneni kerületben a magyar érzelmű 
többség miatt már nem űzhettek a tót ev. politikusok egyoldalúan nem-
zetiségi politikát, hanem most már az egyházi élet kimélyítésére irá-
nyíthatták főfigyelmüket. 

Magyar nemzeti, de egyúttal egyházépítő szempontból is az egy-
házkerületek ú j beosztása, — egyes egyházmegyék kikebelezése es más 
kerületekhez való átcsatolása segítségével, — a gyakorlati életnek meg-
felelően és helyesen történt meg. 

Az egyházkerületek ú j beosztása miatt folytatott harcok nagy belső_ 
megrázkódtatással jár tak és az egyház óva intette híveit, hogy e kér-
dést ú j ra felvessék. 

11.A trianoni békediktátum megcsonkítja az egyházkerületeket. — 
Az egyetemes egyház közgyűlése a megcsonkított egyházkerületek 
fenntartását közjogi szükségletnek tartja. — A szerencsétlen trianoni 
békediktátum és annak törvénykönyvünkbe való becikkelyezése meg-
teremtette Csonkamagyarország közjogi fogalmát és annak keretén be-
lül bekövetkezett mind a négy egyházkerület megcsonkítása is. A leg-
nagyobb csonkításon esett át a dunáni?ineni és a tiszai egyházkerület. 

A két csonka egyházkerület fennmaradásának létjogosultságában 
egyesek kételkedtek és takarékossági szempontból túldrágának tartot-
ták e két kerület közigazgatási szervezetének megtartását. Az ország 
integritása gondolatának jelentőségétől áthatva az egyetemes közgyű-
lés az 1920. évi december hó> 9-én tar tot t gyűlésen kinyilatkoztatta köz-
jogi álláspontját, hogy a statusquo és a területi integritás alapján áll és 

17) Az 1894. évi augusztus hó 16. és 17-én Turócszentmártonban tartott kerületi 
közgyűlés viharos lefolyását részletesen ismerteti Thébusz i. m. 538. és köv. 1. 
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egyetemes egyházat régi területi határaiban továbbra is egységes-
nek tartja."18) E jogfelfogás érvényesült megelőzőleg a június havában 
tar tot t jogügyi bizottság ülésén is és ilyen irányú felterjesztést tett a 
bányakerület is, sőt a kérdés nagy horderejére való tekintettel maga a 
tb. örökös egyetemes felügyelő, báró Prónay Dezső nyújtotta be az er-
re vonatkozó indítványát.19) 

Az egyetemes közgyűlés az ország integritásának elve alapján ter-
mészetesen a kerületek fenntartását közjogi szükségletnek tartot ta. 

Az egyetemes közgyűlésnek ezen ünnepélyes deklarációja nemesí-
tően és buzdítóan hatott az egyház kétségbeesett híveire és az eltelt 
keserves és súlyos esztendők alatt a magyar haza nyomorúságában osz-
tozott a megtépázott és sokat szenvedett ev. egyház. 

12. Az első szó a megcsonkított egyházterületek egyesítése tárgyá-
ból. — Az egyre súlyosabbá vált megélhetési viszonyok ugyancsak tűz-
próba alá vetették az ev. egyház minden egyes megmaradt és megmen-
tet t intézményét. Az egyházkerületek közigazgatási terhei súlyosan ne-
hezedtek az egyes egyházközségekre és ez a súlyos gazdasági válság 
késztette dr. Szeberéyiyi Lajos Zsigmond békési főesperest arra, hogy 
az 1931. évi november hó 27-én tar to t t közgyűlésen felvetette azt a 
ycndolatot, hogy az összehívandó zsinat mással, mint az egyházkerüle-
tek arányosításának kérdésével ne is foglalkozzék, hogy a fennálló te-
kintélyes közigazgatási terhek csökkenthetők legyenek.20) 

Sztranyavszky Sándor dunáninneni egyházkerületi felügyelő hang-
súlyozta, hogy az egyetemes egyház az egyházkerületek beosztása te-
kintetében eddig elfoglalt álláspontját ne adja fel, mert a takarékosság 
es '.méjét a nemzeti szemponttal is össze lehet egyeztetni. 

A takarékosság érdekében lándzsát tör t báró Prónay György, aki 
a közigazgatás egész vonalán kívánja annak érvényesülését és ennek 
keresztülvitele végett az egyetemes közgyűlésen takarékossági bizott-
ság szervezését indítványozta. 

A közgyűlés elejtette Szeberényi javaslatát az egyházkerületek ösz-
sz vonása tekintetében, de figyelemre méltatta báró Prónay György 
indítványát és takarékossági bizottságot szervezett, melynek felada-
tává tétetett , hogy javaslatokat terjesszen az egyetemes közgyűlés elé 
a közigazgatás olcsóbbá tétele tekintetében.21) 

13. A takarékossági bizottság javaslata a csonka egyházkerületek 
közigazgatásának egyesítésére. — A takarékossági bizottság most már 
elindította a nagy követ és részben szakítva az egyetemes közgyűlés 
integritási álláspontjával, a közigazgatási költségek komoly leszállí-
tása érdekében feltétlenül szükségesnek tartotta a két megcsonkított 

, s ) Az 1920 december 9-iki egyetemes közgyűlés jkV. 3. pontja. 
i 9 \ U. o. 
20) Az 1931. évi november 27-iki egyetemes közgyűlés jkv. 7. pontja és lásd a 

brkésaradi egyházmegye 1931 aug. 28-iki közgyűlés jkv. 15. pontját . 
e l ) U. o. i. h. 
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egyházkerületnek a másik két kerületbe való beolvasztását. Minthogy 
egyházkerületek megszüntetése tekintetében csak a zsinat határozhat 
és az egyetemes közgyűlés által már 1920 óta vallott integritási elv sé-
relmét sem jelentené a bizottság felfogása szerint „ha nem is teljes, de 
legalább részbeni megtakarítás volna elérhető azáltal, hogy a két egy-
házkerület széküresedés esetére megegyeznék abban, hogy felváltva 
választanának püspököt és az a kerület, ahol nincs püspök, a másik 
kerület püspöke ú t ján adminisztráltatnék". 

Ez a megoldás biztosítaná egyfelől a két egyházkerület önállósá-
gát, főképp a két kerületi felügyelő személyében, a nemzeti és integri-
tási elv is biztosíttatnék, másfelől pedig a püspök közigazgatási költ-
ségei a felére volnának leszállíthatok.22) 

A takarékossági bizottság 1932. évi november hó 18-án tar tot t 
egyetemes közgyűlés elé terjesztette ebbeli javaslatát még azzal a ki-
egészítéssel, hogy a két egyházkerület tárgyalja le a következő egyete-
mes közgyűlésig a megállapodás részletkérdéseit, legyen figyelemmel 
arra is, hogy a két püspöki birtok jövedelme közül melyikét élvezné 
a püspök és hogy a fennmaradó jövedelem milyen egyházi célra for-
díttatnék. A Baldácsy-alapítvány jövedelemrészesedése tekintetében.ha-
sonló megállapodás válnék szükségessé.23) 

Az egyetemes közgyűlés elfogadta a takarékossági bizottság ebbeli 
javaslatát, mert tetszetősnek találta, hogy a két egyházkerületi felügye-
lői tisztség állandó betöltésével a két egyházkerület önállósága legalább 
látszólagosan nem forog veszélyben és széküresedés után egy püspök 
meghagyása esetén a közigazgatási terhek csökkenthetők lesznek. 

14. A takarékossági bizottság javaslatának nyitva hagyott kérdé-
sei. — A takarékossági bizottság javaslata szép racionalizáló megol-
dásnak mutatkozott, de nem volt elég következetes, fél megoldást 
nyújtot t , amely sok vita magjá t is re j te t te magában. Nyílt kérdés ma-
radt ugyanis, hogyha tényleg széküresedés következik be és a két egy-
házkerületnek csak egy püspöke lesz, elnézi-e az állam az egyik püspöki 
birtoknak az eredeti céltól eltérően másra való fordítását és összeegyez-
tethető-e az egy-püspök intézménye a Baldácsy-féle végrendeletben 
foglalt megszorításokkal. 

15. A közigazgatás egyesítésére vonatkozó javaslat hatása az érde-
kelt egyházkerületekben. •— A tiszai és dunáninneni egyházkerületek 
álláspontja. — A két csonka egyházkerület mindezekre való^ te-
kintettel nagy aggodalommal és érthető nyugtalansággal kísér-
te figyelemmel a takarékossági bizottság működését, bár komoly meg-
fontolás tárgyává tette az egyetemes közgyűlés határozatát a félmeg-
oldás tekintetében. 

A tiszai egyházkerület 1933. évi szeptember hó 14-én tartott köz-
gyűlésén tárgyalta az egyetemes közgyűlés azon határozatát, amely a 

22) 1932. évi november hó 18-iki egyetemes közgyűlés jkv. 6. pontja. 
23) U. o. i. h. 
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két csonka kerületet arra utasította, hogy átmenetileg a közigazgatás 
összevonása, vagy egyesítése tárgyában valamilyen megállapodásra 
jussanak. 

A tiszai egyházkerület, bár tisztelettel meghajlott az egyetemes 
gyűlés határozata előtt és az esetleg létrejövő megállapodás megköté-
sét nem ellenezte, mégis határozottan óvást emelt mindennemű oly kí-
sérletezés ellen, „amely a jelenlegi, átmenetileg felette súlyos gazda-
sági helyzet-javallta takarékossági rendszabályoknak áldozatul dobná 
az apák szívós, áldozatos, olykor véres küzdelmei és szenvedései által 
magyarhoni ev. egyházegyetemünk részére a magyar törvénytárban biz-
tosított, a magyar egyházegyetem történelmi és szervezeti kialakulásá-
hoz . . . legdrágább értékeit: egyházkerületeit."24) 

Az egyházkerületek közgyűlése emelkedett hangon rámutatott to-
vábbá arra is, hogy mindennemű ilyen kísérlet erőszakolása egyfelől 
megnyugvást és beletörődést jelentene letiport hazánk területi meg-
csonkítottságába s hátrál tatná a magyar igazság diadalrajutását, más-
felől a kis kerületek összevonása, vagy megszüntetése egyúttal jogfel-
adás is, amely az egyház közjogainak birtokállományát lecsökkentené 
és a joglemondás bizonytalanná tenné a közjogok újbóli visszaszerzésé-
nek lehetőségét. 

A tiszai egyházkerület közgyűlése elismeri a zsinatnak azt a formai 
jogát, hogy az egyházkerületek területi viszonyaiban változtatást esz-
közölhet, de önérzetesen, történelmi felelősségének teljes tudatában ma-
nifesztumszerüen kijelenti, hogy „olyan zsinatba, mely átmeneti időkre 
szükséges takarékossági érdekből a kerületet feláldozni és annak ön-
álló létét megsemmisíteni kívánja, semmi körülmények között nem me-
het bele, — mert ezt számára a múltra felépülő jogai és a jövőért érzett 
lelkiismeretbeli felelősségének a tudata nem engedte meg."23) 

A tiszai egyházkerület közgyűlése, mielőtt az egyetemes közgyűlés 
határozata értelmében megtenné a szükséges lépéseket, megelőzőleg 
tudni kívánja még az érdekelt dunáninneni egyházkerületnek ez ügyben 
való elvi állásfoglalását és amennyiben az hozzájárul az egyetemes köz-
gyűlési határozatban foglalt kérelem teljesítéséhez, akkor a maga ré-
széről nem ellenezné az ideiglenes kompromisszumos megállapodás meg-
kötését. E kérdés tanulmányozására és az esetleg meginduló tárgyalások 
felvételére bizottságot küldött ki.26) 

A dunáninneni egyházkerület elnöksége nem tartotta magát hiva-
tottnak arra, hogy ezzel a kérdéssel nagy horderejéhez képest behatóan 
foglalkozzék és az 1933. évi közgyűlése kimondotta, hogy kezdeményező 

24) 1933. évi szeptember hó 14-iki egyházker. közgyűlés jkv. 37. pont. 
25) ü . o. i. h. 
26) A bizottság tagjai az egyházkerületi elnökségen kívül: dr. Dómján Elek 

főegperes, Duszik Lajos főesperes, Lichtenstein László egyházmegyei felügyelő, 
dr. Bruckner Győző jogakadémiai dékán, dr. Zsedényi Béla egyházker. főjegyző 
és dr. Bartus Dezső egyház) er. ügyész. 
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lépést a maga részéről nem ta r t kívánatosnak, de megbízta az elnöksé-
get, hogy amennyiben a másik érdekelt csonka egyházkerület elnöksége 
kezdeményező lépéseket tenne, a tárgyalások elől ne zárkózzék el s te-
gyen a tárgyalások eredményéről a legközelebbi egyházkerületi közgyű-
lésen jelentést.27) 

A (tiszai és dunáninneni egyházkerületeknek 1933-ban tartott 
közgyűlései elodázták az egyetemes közgyűlésnek a csonka kerüle-
tek közigazgatási egyesítésére vonatkozó határozatának konkrét alak-
ban való tárgyalását. 

16. Az egyetemes közgyűlés sürgeti a két csonka egyházkerület köz-
igazgatásának egyesítésére vonatkozó javaslatot. — Az egyetemes egy-
ház tudomásul vette 1933. évi november hó 10-én tartott közgyűlésén 
a két érdekelt kerületnek erre vonatkozó jelentéseit és nyomatékosan 
felkérte újból a két egyházkerület, elnökségét, hogy a kérdés megoldá-
sát juttassák dűlőre a jövő évi egyházkerületi közgyűléseiken, hogy az 
erre vonatkozó megegyező megállapodás már a jövő évi egyetemes köz-
gyűlés jóváhagyását is elnyerhesse.28) 

Mivel a kezdeményezés a két csonka egyházkerület valamelyike 
közigazgatásának, — a püspöki széknek megüresedése esetében, — a 
hivatalban megmaradó püspök által leendő ellátása tárgyában mindkét 
egyházkerületi elnökség részéről az 1934. évben elmaradt,29) az 1934. 
évi október 26-iki egyetemes közgyűlés újból felkérte a két egyházkerü-
let elnökségét, hogy a jövő évi egyetemes közgyűlés elé már megfelelő 
határozati javaslatot terjesszen be.30) 

17.A zsinat alkotmány, és közigazgatásjogi bizottság javaslata az 
egyetemes közgyűlés hatáskörébe utalja az egyházkerületek közigozga-
fásának ideiglenes egyesítését. — Mielőt még az érdekelt egyházkerü-
letek elnökségei megkezdhették volna az érdemleges tárgyalásokat, a 
zsinat alkotmány- és közigazgatási jogi bizottsága dűlőre óhajtotta vin-
ni e nagyfontosságú kérdés rendezését. Heves vita után a zsinati tör-
vényjavaslatba olyan szakasznak a felvételét vitte keresztül, amely sze-
rint „a zsinat felhatalmazza az egyetemes közgyűlést, hogy — ameny-
nyiben szükséges — egyházmegyék területi beosztását, megváltoztat-
hassa, egyházmegyéket egyik kerületből a másikba osszon be, egyház-
kerületek közigazgatását ideiglenesen egyesítse és megtegye mindazo-
kat az intézkedéseket, amelyek ezzel kapcsolatosan szükségesek. A va-
gyoni viszonyok rendezése tárgyában az 1894. évi zsinat által az egyház-
kerületek arányosításáról és az ezzel kapcsolatos intézkedésekről alko-

27) 1933. évi dunáninneni egyházker. jkv. 39. pont. (54. 1.) 
28) 1933. évi november 10-iki egyetemes közgyűlés jkv. 7. pontja. 
29) A dunáninneni egyházkerület a kezdeményezést a két egyházkerület egye-

sítése tekintetében a tiszai egyházkerülettől várta, mivel annak egyházi elnöke 
egyúttal az egyetemes közgyűlésnek is egyházi elnöke. (Lásd a dunáninneni egy-
házkerületnek 1934. évi június 28-iki közgyűlése jkv. 50. pontját. 65—66. 1.) 

30) 1934. évi október hó 26-iki egj-etemes közgyűlés jkv. 9. pontja. 
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tott 'törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni azzal az elté-
réssel, hogy a vagyoni kérdésekben felmerülő viták az egyetemes tör-
vényszék hatáskörébe tartoznak."31) 

Az alkotmány- és közigazgatási bizottság ezen javaslata radikáli-
sabb és szöges ellentétben állott az egyetemes közgyűlésnek azon leszö-
gezett álláspontjával, mely a területi integritás elvi álláspontját hir-
detve, a csonka egyházkerületek fenntar tását kívánta., de ellentétben 
állott a takarékossági bizottság javaslatával szemben is, mely a két 
csonka kerületnek önállóságát a két felügyelői személyben látta és vélte 
biztosítani. 

Az alkotmány- és közigazgatási bizottság az egyház híveinek haza-
fias aggodalmait a törvényszakasz bevezetésében akarta eloszlatni és 
manifesztumszerüen kifejelentette, hogy „ a magyarországi evangélikus 
egyház zsinata rendületlen hittel bízik abban, hogy az isteni gondvi-
selés Magyarország igazságát diadalra ju t ta t ja , de addig is, amíg az 
ország területi épsége Isten segedelmével helyre áll, az egyház közigaz-
gatását az ország csonka terüle'ének megfelelően kell ellátni." 

E bevezetés túlságosan szubjektív természetű és azért már is vitat-
ható, hogy helyénvaló-e a törvény szövegében, de a bizottság maga is 
érezte nehéz helyzetét az egyetemes közgyűlés eddigi elvi álláspontjával 
szemben és ezért igyekezett a maga reális állásfoglalását az egyetemes 
közgyűlésével szemben áthidalni. 

A zsinat alkotmány- és közigazgatási bizottságának javaslata tör-
vényhozói hatáskört kívánt az egyetemes közgyűlésre átruházni, ami 
súlyos jogcsorbítással járna, mert nyilvánvaló, hogy az egyetemes köz-
gyűlés, már szerkezeténél és összetételénél fogva is, sokszor nem alkal-
mas szerv ilyisn fontos életbevágó egyházi ügyek eldön ésére. 

18. A zsinat alkotmány, és közigazgatás jogi bizottsága javaslata 
kiváltja az érdekelt egyházkerületek heves tiltakozását. — A zsinat 
alkotmány- és közigazgatásjogi bizottságának javaslata az úgynevezett 
sárga füzet megjelenése után, köztudomású lett és a két csonka egyház-
kerület összes egyházközségeiben, de az egyetemes egyház szélesebb kö-
reiben is nagy meglepetést és megdöbbenést keltett. 

A tiszai egyházkerület 1935. évi szeptember hó 27-én Miskolcon 
tar tot t gyűlésén D. Geduly Henrik püspök püispöki jelentésében a 
legünnepélyesebben tiltakozik a zsinat alkotmány- és közigazgatási bi-
zottságnak ama javaslata ellen, amely a magas közigazgatási és kor-
mányzati egységeket ki akar ja szolgáltatni az egyetemes közgyűlés min-
denkori közhangulatának, ami, — a püspök helyes megállapítása szerint 

31) Az alkotmány- és közigazgatási bizottság 1935. évi április hó 11. és 12-én 
tartott ülésében hozta meg ebbeli javaslatát az egyházi közigazgatásnak ideiglenes 
módosításáról. A bizottság 15 tagja közül csak hat jelent meg és így a többség 
Mikler Károly dr. zsinati eló'adó óvása ellenére magáévá tette a javaslat fent kö-
zölt szövegét. Lásd a szakasz, egész szövegét „Az 1934. évi november hó 10-ik 
napján megnyílt Magyarhoni Evangélikus Zsinat bizottságainak j avas la t a i " c. 
sárga füzet 14. lapján. 
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— „végeredményben minden jogot és birlokállományt felforgató lépés 
kezdeményezésére vezetne".32) 

A püspök rámutatott még arra is, hogy mivel a zsinat-tartás ké-
relmezésekor e nagy horderejű szervezeti kérdés a tárgysorozatban, az 
egyetemes közgyűlés egyenes akaratnyilvánítása folytán nem szerepel, 
nem is rgyalható a zsinaton. 

A közgyűlés teljesen magáévá telte a püspök aggályait és érveit, 
„a zsinathoz intézendő feliratban ünnepélyesen óvást emelt a tervezett 
határozati javaslat törvényerőre emelése ellen, azt a legfelsőbb állam-
fői engedélyező okiratba ütközőnek ta r t ja , megkeresi hasonló állásfog-
lalásra ez ügyben a társegyházkerületek közgyűléseit és felhatalmazza 
az elnökséget, hogy szükség esetén a legfelsőbb helyen is juttassa kife-
jezésre a közgyűlés meggyőződését és aggodalmait e törekvésekkel 
szemben."33) 

19. A tiszai egyházkerület elnöksége kezdeményező lépést tesz a 
két egyházkerület közigazgatásának ideiglenes egyesítése tárgyában. — 
A dunáninneni egyházkerület felügyelője püspök nélkül nem érzi magát 
feljogosítottnak tárgyalásokra. — A tiszai egyházkerület elnöksége 
egyébként megtette a kezdeményező lépést34) az 1934. évi egyetemes 
közgyűlés határozata ér elmében, abban az irányban, hogy a dunánin-
neni egyházkerület elnökségével valamilyen megállapodás jöhessen lét-
re a két egyházkerület közt a püspöki széknek netaláni megüresedése 
esetén mindkét kerületnek a működésben maradt püspök által történen-
dő kormányzása tekintetében. A dunáninneni egyházkerület elnöksége a 
tárgyalásokat későbbi időre halasztotta, de időközben bekövetkezett Ze-
lenka Lajos tiszai egyházkerületi felügyelő, majd Kiss István dunánin-
neni püspök elhalálozása és így a további tárgyalások egyelőre megakad-
tak. Utóbb a dunáninneni felügyelő alkotmányos felelősségének tudatá-
ban nem érezte magát az egyházkerület nevében feljogosítva a további 
tárgyalások folytatására, amíg a kerület egyházi elnöki széke üresedés-
ben van és erre az álláspontra helyezkedett a dunáninneni egyházkerü-
let közgyűlése is.35) ( 

A tiszai egyházkerület 1935. évi szeptember 27-iki közgyűlésén a 
püspök javaslalára kimondotta, hogy „a két egyházkerület területi in-
tegritásának és a külön-külön mindkét egyházkerületet megillető ön-
álló kormányzati egységének biztosítása mellett hajlandó belemenni a 
dunáninneni egyházkerülettel oly átmeneti jellegű megállapodás létesí-
tésébe, hogy a püspöki széknek az egyik kerületben történő megürese-
dése esetén mindkét egyházkerületet a hivatalban továbbra is működő 

32) 1935. évi szeptember 27-iki egyházker. közgvűlés jkv. 7. pontja. 
33) U, o. i. h. 
34) 1935. évi január 4-iki 7/1935. sz. átirat a tiszai ev. egyházkerület irat-

tárában. 
35) Dr. Sztianyavszky Sándor 1935. július 31-ikén kelt átirata a tiszai ev. 

egyházkerület levéltárában és lásd 1935.. szept. 5-iki dunáninneni egyházk. köz-
gyűlési jkv. 43. pontját . 
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püspök kormányozza".36) E kérdés letárgyalására a közgyűlés újabb 
bizottságot küldött ki és felkérte a dunáninneni egyházkerület közgyű-
lését, hogy a maga kebeléből is küldjön ki ilyen bizottságot, hogy az 
egymás közötti tárgyalásokon elfogadott javaslatok mindkét egyházke-
rület rendkívüli közgyűléseinek hozzájárulása esetén még a folyó évi 
egyetemes közgyűlés előtt terjeszthetők legyenek. A dunáninneni egy-
házkerület a püspöki szék üresedése folytán nem foglalkozhatott az 
egyetemes közgyűlés megtartása előtt e nagyjelentőségű kérdés alapos 
megvitatásával és időközben az 1935. évi november hó 15-én tar tot t 
egyetemes közgyűlés a kis egyházkerületek beosztásának kérdését át-
tette már a zsinathoz döntés végett. 

20. A zsinati egyeztető bizottság újabb megfontolás és tárgyalás 
végett visszaküldi a javaslatot az alkotmány- és közigazgatásjogi bi-
zottságnak. — A zsinati egyeztető bizottság 1935. évi november hó 16-
án tar tot t ülésén is nagy ellentétek mutatkoztak az egyházi közigazga-
tás ellátásának ideiglenes módosításáról készített törvényjavaslattal 
szemben, úgy, hogy a zsinati egyeztető bizottság az egyház érdekében ál-
lónak tekintette, hogy ezek az ellentétek a zsinat plenáris üléséig higgadt 
és komoly tárgyalások alapján már megelőzőleg levezettessenek és le-
tompíttassanak. Ezért egyhangú határozattal felkérte a zsinati alkot-
mány- és közigazgatásjogi bizottságot, hogy ezzel a kérdéssel, tekintet-
tel a magasabb egyházi érdekekre, újból foglalkozzék.37) 

21. Az arad-békési egyházmegye sürgeti az egyházkerületek össze-
vonását takarékossági szempontból. — Az egyetemes közgyűlés az egy-
házkerületek beosztására vonatkozó javaslatokat a zsinathoz utalja. — 
A békéscsabai egyházi közgyűlés az arad-békési egyházmegye és a bá-
nvai egyházkerület közgyűlése ú t ján 1935-ben az egyetemes közgyűlés 
elé jut tat ta abbeli régebbi indítványát , amelyben a közigazgatási 
költségek csökkentése miatt az egyházkerületek ú j beosztását t a r t j a 
kívánatosnak. A zsinat legfőbb feladatának a kerületek és egyházme-
gyék arányosítását t a r t j a . 

Az arad-békési egyházmegye az egyházkerületek összevonására vo-
natkozó javaslatának az indokolása széteső és túlságosan általános ke-
í etekben mozog és a külföldi példákra való hivatkozás nem egészen ta-
láló, mivel Dániában és Svédországbán az episzkopáíis egyházszervezet 
lényegesen elüt a mi egyházkerületünk államjogi és egyházjogi hivatá-
sától, tekintettel arra, hogy ott az ország lakossága 1% h í j ján evangé-
likus, nálunk pedig az evangélikus egyház egy kisebbségi egyház.38) 

38) 1935. évi szeptember 27-iki' tiszai egyházkerületi jegyzőkönyv XII. ja-
vaslat r. pontja. 

3T) Zsinati egyeztető bizottság 1935. évi november hó 16-án tar tot t ülésének 
jkv. 2. pontjának 1. alpontja. (A magyarországi ev. egyház zsinati Bizottságának 
Irományai. Bpest, 1936. IX. füzet, 30. 1.) 

38) Arad-békési ág. hitv. ev. egyházmegye 1931. évi augusztus 28-iki köz-
gyűlési jkv. 15. pontja és lásd még 1935. november 15-iki egyetemes közgyűlés 
jkv. 8. pontját . 
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Az egyetemes közgyűlés 1935. évi november hó 15-én áttette az egy-
házkerületek beosztása tárgyában hozzá érkezett összes felterjesztéseket 
érdemleges tárgyalás véget't a zsinathoz.39) 

22. Az alkotmány- és közigazgatás jogi bizottság összeegyezteti ré-
gebbi határozatát az E. A. 108. §-ával és az egyházkerületek beosztása 
tekintetében kompromisszumos megoldást ajánl. — A zsinati egyeztető 
bizottság 1935. évi november hó 16-iki ülésén hozott határozata alap-
ján az alkotmány- és közigazgatásjogi bizottság 1936. évi január 9-ikén 
ülést tartott, amelyen újból alaposan megvitatták e nagy horderejű 
kérdést, amely egyébiránt az E. A. 108. §-ához való viszonyánál fogva is 
igényelt újabb tárgyalást. Az E. A. 108. §-a értelmében ugyanis az 
egyházkerületek ú j beosztása a zsinat törvényhozó hatásköréhez tarto-
zik és az is csak az érdekelt, egyházkerüle: s az egyetemes közgyűlés 
meghallgatása után intézkedhetik. Mivel az E. A. 108. §-a és az alkot-
mány- és közigazgatásjogi bizottság 1935. évi április hó 12-iki javaslata 
között lényeges eltérés mutatkozott, a bizottság hosszas vita után el-
ejtette eredeti álláspontját és az E. A. 108. §-át tartotta olyformán 
módosítandónak, hogy meghagyta egyfelől a zsinat hatáskörében egy-
házkerület megszüntetése, vagy ú j egyházkerület felállítása feletti dön-
tési jogát, de másfelől az egyetemes közgyűlés hatáskörét tágította az-
zal, hogy az szükség esetén az érdekelt egyházkerületek közgyűlé-
seinek kezdeményezésére egyházkerületek közigazgatásának ideiglenes 
egyesítését is elhatározhatja.40) 

Az alkotmány- és közigazgatás jogi bizottság eme újabb törvényja-
vaslata kompromisszumos jellegű volt és a csonka egyházkerüle'ek köz-
megnyugvására oldotta meg e nehéz és felette kényes kérdést. A zsi-
nat törvényhozói hatásköre nem szenvedett jogcsorbulást és az egyete-
mes közgyűlés hatásköre, bizonyos kautélák mellett, tágult. Az érde-
kelt egyházkerületek sem voltak többé az egyetemes közgyűlés bármely 
tagjának ötletszerű határozati javaslata veszélyének kitéve és létük 
állandó bizonytalansága ezzel megszűnt. 

23. A zsinat egyeztető bizottsága is elfogadja a kompromisszumos 
megoldást. — Az érdekelt egyházkerületek megnyugvással fogadják e 
javaslatot. — A zsinat összes bizottságainak törvényjavaslatai a zsinati 
egyeztető bizottságnak adattak ki, hogy az a törvényjavaslat-'ervezetei-
ben mutatkozó ellentmondásokat küszöbölje ki és egyez etés alapján 
teremtse meg közöttük a szükséges összhangot. Az egyeztető bizot ság 

39) 1935. november hó 15-iki egyetemes közgyűlés jkv. 8. pont. 
40) Alkotmány- és közigazgatásjogi bizottság 1936. január 9-iki jkv. e) pont-

ját lásd szószerint az Irományok IX. füzetében 34. 1. 
Az egyetemes közgyűlés hatáskörének kiterjesztéséért szállt síkra br. Prónay 

György és Dr. Szeberényi Lajos Zsigmond, az ellenkező' álláspontot súlyos érvek 
felsorakoztatásával D. Geduly Henrik, Dr. Sztranyavszky Sándor és Dr. Zsedénvi 
Béla fejtették ki. 
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célszerűnek látta, ha ezt a sok figyelmet és körültekintést kívánó 
munkát egy szűkebb körű bizottság végzi el és kiküldött e célból dr. 
Vladár Gábor elnöklete alatt a maga kebeléből egy albizottságot, amely 
1936. évi február hó 19-ik napján tartott ülésében az albizottság elnökét 
kérte fel e fárasztó és nagy kodifikációs felkészültséget kívánó munka 
elvégzésére. 

Vladár Gábor dr. nagy körültekintéssel el is^ készítette a törvény-
javaslat-tervezeteinek azt a szövegét, amelyet a zsinat egyeztető bizott-
sága 1936. évi május hó 11. és 12-én már tárgyalás alá vehetett, hogy 
a zsinat plénuma elé kerülő végleges szöveget megállapítsa. 

A Vladár-féle törvényjavaslat-tervezet nem vette figyelembe az al-
kotmány- és közigazgatásjogi bizottságnak az egyházkerületek ideigle-
nes egyesítése tárgyában hozott újabb (1935. április 12.) határozatát, 
amennyiben javaslata szerint „az egyetemes közgyűlés határoz egyház-
községnek, egyházmegyének egyik egyházkerületből a másikba átcsa-
tolása és egyházkerületek közigazgatásának ideiglenes egyesítése tár-
gyában".^) 

Mikler Károly dr. zsinati előadó e szakasznak az alkotmány- és kcz-
igazgatásjogi bizottság által elfogadott szövegében való megtartását 
sürgette, nehogy a zsinat plenáris ülésén esetleges újabb szenvedélyes 
viták a zsinat békés működését veszélyeztessék. Báró Rcidvánszky Al-
bert egyetemes egyházi- és iskolafelügyelő is annak az óhajnak adott 
kifejezést, hogy mivel az egyházkerületek ideiglenes egyesítésének ne-
héz problémája az alkotmány- és közigazgatási bizottság áthidaló ha-
tározata folytán látszólag már is megnyugvást keltett az érdekelt ke-
rületekben, tartassék meg a törvényjavaslat-tervezetben a bizottság-
javasolta szöveg. 

Rásó Lajos dr. i&gyetemes ügyész felhívta az egyeztető bizottság 
figyelmét arra a körülményre, hogy mivel az alkotmány- és közigaz-
gatásjogi bizottság által elfogadásra ajánlott törvényjavaslat szövegé-
ben az egyetemes közgyűlés csak az érdekelt egyházkerületek közgyűlé-
seinek kezdeményezésére határozhat szükség esetében egyházkerületek 
közigazgatásának ideiglenes egyesítése tárgyában, — az egyetemes köz-
gyűlés intézkedési joga e kérdésben nagyon ké'es értékű és így az egy-
ház magasabb érdekei az egyházkerületek elhatározásától tétetnek füg-
gőkké. 

Az egyeztető bizottság tagjainak nagy többsége, valamint most 
már Vladár Gábor dr. is figyelemre méltatták Mikler Károly dr. ész-
revételeit, aminek következtében az egyházkerületek közigazgatásának 
ideiglenes egyesítéséről szóló szakasz az alkotmány- és közigazgatás-
jogi bizottság újabb határozata értelmében szövegeztetett át42) és a ple-
náris zsinat elé végleges tárgyalás és döntés végett a következő szö-
vegben került : 

41) Sokszorosított kézirat 50. §. c) pontja, (27. 1.) 
42) Az 1936. május 11-iki egyeztető bizottság ülésének lefolyását feljegyzé-

seim alapján ismejtettem. Az ülésen mint e bizottságnak tagja résztvettem. 
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„Egyházkerület megszüntetése, vagy ú j egyházkerület szervezése 
h zsinat hatáskörébe tartozik. Az egyházkerületek területét érintő 
egyéb változás, úgymint egyházközségnek, vagy egyházmegyének más 
egyházkerületbe való csatolása, az egyetemes közgyűlés hatáskörébe 
tartozik. Az egyetemes közgyűlés az érdekelt egyházkerületek köz-
gyűléseinek kezdeményezésére szükség esetében egyházkerüle-
tek közigazgatásának ideiglenes egyesítését is elhatározhatja. A mind-
ezen intézkedésekkel kapcsolatos vagyoni kérdésekben felmerülő viták 
eldöntése az egyetemes törvényszék hatáskörébe tartozik."43) 

A zsinat egyeztető bizottságának e végleges javaslata, amely az 
egyházkerületek közigazgatásának ideiglenes egyesítésénél a kerületek 
autonómiáját tiszteletben és épségben tar tani igyekszik, az egyház szé-
lesebb köreiben, elsősorban az érdekelt csonka egyházkerületekben ál-
talános megnyugvást keltett. Ez a közmegnyugvás kitetszik a tiszai 
egyházkerületnek 1936. évi szeptember hó 18-án Debrecenben tar tot t 
közgyűlésén bemutatott püspöki jelentésből is.44) 

- Az egyházkerületek ú j beosztásának felvetett kérdésa — amint lát-
ható — máris felzaklatta a kedélyeket, bár a bizottsági tárgyalások 
némileg a szenvedélyek levezetésére szolgáltak, az ellentétek kissé le-
tompultak és itt-ott a kerületek megszüntetése helyett azok arányosí-
tása érintetett egyes felszólalásokban, de egyelőre az arányosítás egye-
sek előtt csak mint odavetett másodrendű gondolat tűnt fel, amely a 
nagy egyházkerületek részéről feltételezhető ellenállás miatt úgyis 
utópisztikus elgondolásnak látszott. 

24. A zsinat tárgyalás alá veszi az egyházkerületek közigazgatá-
sának ideiglenes egyesítéséről szóló 4-1. §-át. — A csonka egyházkerü-
letek egyesítését, vagy megszüntetését' követelik: dr. Szeberényi L. 
Zsigmond és báró Prónay György; fenntartásukért síkra szállnak: dr. 
Bruckner Győző és dr. Sztranyavszky Sándor. — A zsinat döntése. — 
A zsinaton 1936. évi november hó 18-án került a-törvényjavaslat 41. 
§-a napirendre, mely szerint az egyházkerületek közgyűléseinek kezde-
ményezésére az egyetemes közgyűlés határoz azok közigazgatásának 
ideiglenes egyesítéséről. A zsinat nagy érdeklődéssel és feszült figye-
lemmel kísérte Polner ödön dr. helyettes előadó ismertetését, aki a be-
tegen fekvő Mikler Károly dr. zsinati előadó helyett vállalta az elő-
adói tisztet. 

A javaslat ellen szólaltak fel: dr. Szeberényi Lajos Zsigmond, majd 
báró Próoriay György zsinati tagok, akik mind a ketten a mellett fog-
laltak állást, hogy ú j kerületek szervezése vagy meglévők megszünteté-
se feletti döntési jog ezentúl ne a zsinat, hanem az egyetemes köz-
gyűlés hatáskörébe tartozzék. 

43) Az 1934. évi november hó 10. napján megnyilt Magyarországi Evangé-
likus Zsinat egyeztető' bizottságának javaslata. Bpest, 1936. kék füzet, 41. §. 
(13. 1.) 

44) 1936. évi szeptember 18-iki Debrecenben tartott egyházkerületi közgyű-
lésen bemutatott pijspöki jelentés 6. 1. 
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Előbbi évek óta a csonka egyházkerületek megszüntetésének fana-
tikus előharcosa volt, aki a közigazgatási terheket csak az egész egy-
házi szervezet átépítése révén vélte lecsökkenthetőknek. 

Utóbbi, mint a takarékossági bizottság megszervezésének kezde-
ményezője és lelkes tagja, az egyház érdekében állónak tartotta, hogy-
annak szervezete, szükség esetén némi leépítéssel is, a bekövetkezett 
tényleges politikai és reális viszonyokhoz alkalmazkodva, módosítást 
és megváltoztatást szenvedjen. Nem osztja azt a felfogást, hogy az egy-
házkerületek beosztása, egyesítése, vagy megszüntetése lényeges egy-
házalkotmányi kérdés volna, minthogy a politikai alkotmány szempont-
jából sem fontos, hogy hány megye van és ezek a megyék milyen te-
rületre esnek. A trianoni békediktátum után kizárólag kényszerűségi 
szempontból egyes megyéket kellett egyesíteni, de ez az egyesítés a 
magyar alkotmányt egyáltalában nem érintette. Az egyházmegyék és 
egyházkerületek beosztása ugyanilyen elbírálás alá esik. E kérdés el-
döntésénél szerinte tisztán és kizárólagosan csak a célszerűségi szem-
pont érvényesülhet. Ha a zsinat elfogadja a beterjesztett javaslat szö-
vegét, akkor a célszerűség érdekében semmi nem történt, mert e sze-
rint a kezdeményezés joga az egyházkerületi közgyűlésnek tar tat ik 
fenn. Az egyetemes közgyűlés tehát csak akkor intézkedhetik, ha az 
egyházkerületi közgyűlés kezdeményez. Az egyházkerületek azonban 
területváltoz'atást előreláthatólag nem fognak kezdeményezni. Elis-
meri, hogy a törvényjavaslatban az egyetemes közgyűlés ú j jogot kap, 
de tudja azt is, hogy e jogot az egyetemes közgyűlés egyál alában nem 
fogja gyakorolhatni, mert a kerületek részéről kezdeményezés nem 
várható. Hangoztlatja újból, hogy célszerűségi szempontból kíván az 
egye'emes közgyűlés részéről olyan jogot, amelynek birtokában az 
egyesíthesse, szükség esetén arányosíthassa a kerületeket. Az egyház-
kerületek e kérdésben való meghallgatását természetesen ő is szüksé-
gesnek ta r t ja , de kénytelen rámutatni arra is, hogy meghallgatás és 
kezdeményezés között lényeges jogi tartalmi különbség van. 

Az integritás gondolatára nem kíván kitérni, mert úgy lát ja a 
külügyi helyze et, hogy az egyházkerületek beosztása nincs semmi ösz-
szefüggésben az ország területi integritásával. Az integritásnak más 
előfeltételei vannak, mint az, hogy hol kezdődik egy-egy egyházkerü-
letnek terüle'i határa.45) 

Báró Prónay Györgv, érveinek előadása után csatlakozott Szebe-
rényi Lajos Zsigmond zsinati tag azon javaslatához, amely takarékos-
sági és célszerűségi szempontból az egyházkerüle ek közigazgatásának 
ideiglenes egyesítése feletti döntés jogát, mindennemű megszorítás 
nélkül, az egyetemes közgyűlés hatáskörébe kívánta átutaltatni. 

43) Lásd báró Prónay György a zsinaton tartott beszédét a Zsinati Napló-
ban (1936. november hó 18-iki ülés). A zsinaton elhangzott beszédek ugyanis 
gyorsírással jegyeztettek és a Zsinati Napló az egyetemes egyház levéltárában 
nyert elhelyezést. 
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A zsinat tagjaira a köztekintélynek örvendő két zsinati tag fel-
szólalása mély benyomást tett. 

E sorok írója szükségesnek látta ezek után, hogy e nagy horderejű 
kérdés ne csak takarékossági és célszerűségi szempontból világíttassék 
meg, mert a csonka egyházkerületek egyesítésére, vagy megszünteté-
sére, esetleg arányosítására vonatkozó javaslat tiszteletreméltó jószán-
dékból fakadt, de e kérdésnek megvilágítása nemcsak közigazgatási, 
hanem egyházvédelmi szempontból is nagy óvatosságot kíván. 

E kérdés felvetése olyan nagyjelentőségű, hogy csak alapos, min-
denre kiterjedő előtanulmányok alapján nyúlhatunk hozzá, mert a 
történelmi, egyházvédelmi, fontos közjogi és politikai, nemzetközi jogi, 
közgazdasági, közlekedési, statisztikai, valamint eminens egyházjogi 
kérdéseknek egész komplexumát öleli fel és az ellentétes érdekek ösz-
szeegyeztetése és elsimítása, szerény felfogásom szerint, a mainál nyu-
godtabb és békésebb időiket tételezne fel. 

Az egyházkerületek egyesítésére vagy megszüntetésére irányuló 
javaslat ellenérveit a zsinat 1936. évi november hó 18-án tartott ülésén 
a következő szempontok szerint csoportosítottam:46) 

1. Történelmi érvek: 
A magyarhoni evangélikus egyház mai kerületi beosztását a 

III. Károly által mintegy kétszáz évei, közelebbről 1734. okt. 20-án kibo-
csátott rendelet, az ú. n. második Carolina Resolutio eszközölte. A super-
intendenciák számát eddig az egyházi érdek és a hívek lelki szükséglete 
szerint állapították meg hitvalló őseink; a Carolina Resolutio elütött 
ezen jogunktól és csupán négy kerületet engedélyezett. 

Az 1610-iki zsolnai zsinat csak a Felvidéken öt kerületet szervezett 
(3 superintendenciát és 2 inspectoratust)47) és az 1614,-iki szepesvár-
aljai zsiotat az öt szabad királyi város részére (Kassa, Eperjes, Kissze-
ben, Bártfa, Lőcse), — melyekhez utóbb mint hatodik Késmárk sz. 
kir. város csatlakozott, — egy városi superintendenciát, továbbá 
Szepes- és Sáros vármegyék egyházközségei részére még egy megyei 
kerületet létesített.48) 

Ebből látható, hogy jóval kisebb territoriális egységet, csekélyebb 
számú hívekkel foglalt magában egy-egy superintendencia, mint a 
mai csonka tiszai vagy dunáninneni egyházkerület, pedig akkor az 
egyházi közigazgatás jóval egyszerűbb volt, mint ma. Annak következ-
tében, hogy egy-egy superintendencia kisebb területi egységből állott, 
a superintendensek felügyeleti hatásköre intenzívebb formát ölthetett; 

46) Lásd felszólalásomat a Zsinati Naplóban (1936. november 18.). 
47) Zsilinszky Mihály: Az 1610. évi zsolnai ev. zsinat. Selmecbánya, 1910. 

és lásd még Prot. Szemle 1910.. és 1913. évf. 
48) Bruckner Győző: A szepesváraljai zsinat 1614-ben. Nyiregyháza, 1914. 

és lásd még „A reformáció és ellenreformáció története a Szepességen" c. munká-
mat. Budapest, 1922. I. k. 209—224. 1. 
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az egyházi élet fejlesztése, gondozása könnyebbé vált és a hívő úgyszól-
ván állandóan érintkezésben lehetett főpásztorával. 

2. Egyházvédelmi érvek: 
A hitélet erősítését a főpásztor kisebb területen jobban biztosíthat-

ja, mint mammu'th-kerületb&n, ahol a püspök vagy állandóan úton van 
s kénytelen elhanyagolni sa já t egyházközségének lelki gondozását, vagy 
állandóan otthon ta r t ják a kormányzás és irányítási gondjai s ez eset-
ben elveszti a lelki kapcsolatot kerületének igeszomjas híveivel. 

A történelem tanúsága szerint a kis kerületek sohasem váltak az 
egyház kárára, sőt azokban csak megerősödött a hitélet, hitbuzgóság, 
áldozatkészség. 

Tudatában volt és van ennek egyébként a klasszikus szervezettel 
bíró római katholikus egyház is, mely Mária Terézia korában úgyszól-
ván hívek nélküli területeken létesítette a szepesi, besztercebányai, 
szombathelyi, székesfehérvári és munkácsi püspökségeket. Ezeken az 
egykor úgyszólván színtiszta protestáns területeken a katholikusok 
száma, a jól szervezett püspöki egyházmegyékben, ugyancsak meg-
szaporodott. 

A Carolina Resolutio secunda éppen azért engedélyezett csak négy 
egyházkerületet, hogy egy-egy kerületen belül, a nagy távolságok és a 
közlekedési eszközök hiányos volta miatt az evangélikus hívek lelki gon-
dozása vagy egyáltalán ne legyen lehetséges, vagy csak nagy nehézsé-
gek árán történhessék. 

Egyenesen a róm. kath. egyház érdekében tartotta I. Ferenc ki-
rály is 1802-ben a magyar érsekségek és püspökségek számának gyara-
podását, mikor a kancellárral közölte, hogy az egri püspökségnek ér-
sekségre való emelését és a kassai és szatmári püspökségnek felállítá-
sát megkívánja egyfelől „az egyházi fegyelem értékelése, másfelöl a 
magyar klérussal szemben való tisztelet."™) 

A jelenlegi 534 ezer evangélikus lelki gondozása és kormányzása 
túl sok munkát követel a négy kerület élén álló püspöktől. Egyházvé-
delmi szempontból sokkal egészségesebb volna, ha mintegy 80 ezer hívő 
kormányzása és evangelizáló munkája tartoznék egy püspök jogható-
sága alá. E szerint a négy egyházkerület helyett tulajdonképpen hatot 
kellene a mai közlekedési, földrajzi, politikai (nemzetiségi) és min-
denekelőtt egyházvédelmi érdekeknek megfelelően felállítani és meg-
szervezni. Az egyház tekintélyét kifelé csak emelné a kerületek nagyobb 
száma és egy nagyobb püspöki kar. A papság jelesen képzett és vezetés-
re hivatott tagjai közül is többen érhetnék el e magasztos egyházi és 
fontos közjogi méltóságot. 

3. Közjogi és politikai szempont: 
A királyi kegyből engedélyezett négy kerület tervezett összevonása 

közjogi szempontból is aggályos és káros. A kerületek számának csök-

40) Eekhart Ferenc: A püspöki székek és káptalani javadalmak betöltés? 
Mária Terézia korától 1918-ig. Budapest, 1935. 23. 1. 
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kerítésével együtt j á r az egyház súlyának és a kormányhatalomra gya-
korolt befolyásának csökkenése is. A törvényhozásban való részvételi 
jog még jobban összezsugorodnék, mert míg a főrendiházhoz viszonyít-
va a felsőházban az evangélikus egyház tagjai száma máris kettővel 
leszállott,50) a kerületek összevonása esetén idővel újabb csökkenés 
várható. 

A kerületek összevonása, közjogi természeténél fogva, politikumot 
is jelent és tágabb szemszögből mérlegelve, az ország területi integri-
tása reményének feladását jelenti. Az ú j beosztás károsan befolyásolná 
a revíziót is és azzal, hogy az utódállamok elbitorlását mintegy meg-
erősítené, elcsatolt területen élö magyar hittestvéreinket minden remé-
nyüktől megfosztaná. Alig akadhat olyan magyar politikus, ki ilyen 
nagy horderejű politikum felvetéséért a történelmi felelősséget vál-
lalni merje. 

4. Nemzetközi jogi szempont: 
A tiszai és dunáninneni evangélikus egyházkerület megszüntetésé-

nek és a kerületek ú j beosztásának a nemzetközi jog szempontjából is 
súlyos következményei volnának. Az esetben a szlovenszkói keleti és 
nyugati egyházkerületek azonnal a tiszai és dunáninneni egyházkerü-
letek jogutódjai gyanánt lépnének fel és kiszámíthatatlan jogi és anyagi 
természetű követelésekkel állanának elő a magyarhoni evangélikus egy-
házzal szemben. Igényt tartanának mindenekelőtt a Baldácsy-alapra51) 
és valóban nehéz volna ma ielőre látni, mit ragadna magával ez a la-
vina, melyet egyesek a racionalizálás jelszava alatt akarva vagy nem 
akarva elindítottak. 

E kérdés felvetését tehát sem közjogi, sem poltikai vagy nemzetközi 
jogi szempontok nem teszik ma kívánatossá, sőt az egyházi érdek egye-
nesen köve eli a kisebb territoriális kerületek létesítését. 

5. Takarékossági szempont: 
A takarékosság szempontjából t a r t j ák egyes egyházi vezérférfiáink 

szükségesnek a két kisebb, megcsonkított egyházkerület megszünteté-
sét. Bár felette szükséges, hogy a racionalizálás gondolata érvényesül-
jön a megcsonkítot egyházkerületek háztartásában s vezérelje annak 
vezetőit, de a magasabb egyházi, közjogi és politikai érdekekre való 
tekintettel az összevonás gondolatát mégis el kell ejteni. Le kell szál-
lítani a kormányzás és közigazgatás költségeit, össze kell vonni az ösz-
szes bizottságok működését, amint az eddig is történt, mert a napokra 
nyúló tanácskozások lehetetlenné teszik a helyes időbeosztást és az idő 
kihasználását. 

50) 1926:XXII. te. 4. §-ának jogfosztó rendelkezését részletesen tárgyalta 
Zsedényi Béla dr.: A magyarhoni ág. hitv. ev. egyház főtisztviselőinek részvétele 
az országgyűlés felsőházában. Miskolc, 1926. (Miskolci ev. jogakadémia Tudomá-
nyos Értekezéseinek Tára. 29. sz.) e. tanulmányában. 

51) Lásd Baldácsy Antal végrendeletét Patay Pál dr.: Báró Baldácsy Antal 
élete c. munkájában. Budapest, 1926. 103—106. 1. 
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Tekintettel arra, hogy a zsinat törvényjavaslatai a presbiteri 
rendszert kívánják behozni az önkormányzati és közigazgatási ható-
ságok mind a három fokán, máris megritkulnak a sok költséget fel-
emésztő egyházmegyei és egyházkerületi közgyűlések, úgy, hogy a ke-
rületek közigazgatási költségeiben lényeges megtakarítás lesz elérhető. 

6. Egyházépítö statisztikai érvek: 
A messzebbfekvő egyházi érdek, a propaganda fidei vezette a 

szentszéket 1930-ban, mikor hozzájárult a román kormány azon poli-
tikai tendenciájú tervezetéhez, hogy a Románia területén levő róm. 
kath. egyházi szervezet élére Bukarestben állítson fel érsekséget. A 
bukaresti érsekségnek csak pár 10.000 hívője van, míg Erdély és a csa-
tolt részek magyar kath. híveinek száma meghaladja az 1 millió lelket. 
Sem az ezeréves erdélyi, sem a 350 ezer hívővel rendelkező nagyváradi, 
sem a 250 ezer hívővel bíró cscunádi püspökségből nem engedtek a ro-
mánok merev politikai nemzeti okokból a megkötött konkordátumban 
különálló és független érseki tartományt szervezni. A szentszék 
pedig tudatában annak, hogy milyen fontos helyzeti előnyt jelent a 
kath. egyházra nézve az, hogyha az ország fővárosában állítanak fel 
metropolitaságot távolabbi egyházvédelmi és vallásterjesztési célok 
megvalósítása érdekében, elfogadta a román konkordátumnak ezen 
pontját.52) Az újonnan szervezett bukaresti róm. kath. érsekségnek je-
lenleg még annyi híve sincs, mint aká,r a tiszai, akár a dunáni<nneni ev. 
egyházkerületnek. 

A rendszeres és következetes egyházvédelem egyenesen kisebb egy-
házi közigazgatási területeket követel meg. Területileg mindegyik ke-
rületünk elég tekintélyes, hiszen még a két kisebb kerületünk jogható-
sága is még több vármegye területére terjed ki és a dunántúli és bá-
nyavidéki kerület, az egykori ducatusi intézményhez hasonlóan, már 
szinte egy nagy országrész területét ölelik fel. 

A bányavidéki kerület összes lélielkszáma 282.555, sT dunántulié 
176.937, tehát megközelítik egy-egy kath. püspöki egyházmegye lé-
lekarányszámát. Míg a kath. egyházmegye kormányzatára és közigaz-
gatására az anyagi eszközökön kívül még egy tekintélyes püspöki sze-
mélyzet (kúria) és azonfelül a káptalanok nagyszerűen kiépített szer-
vezete is áll a püspök rendelkezésére, addig az ev. egyházkerület élén 
álló püspöknek központi adminisztratív munkájában legfeljebb t i tkár 
és irodaigazgató, esetleg még egy gépírónőből álló irodaszemélyzet se-
gít s így a munka oroszlánrésze a püspök vállain nyugszik. 

E két földrajzilag is nagy egyházkerület lelki gondozását nehezíti 
még az a körülmény is, hogy a bányavidéki kerületben a szórványhívő 
15.577 (5.5%) és a tanyalakos 64.873 (22.2%), tehát a közigazgatásilag 
nehezen elérhető evangélikus hívek száma együttesen 80.450 lélek, 
tehát a kerület híveinek közel 29%-a. 

,2) Transylvanus Bujdosó: A román korkordátum (Prot. Szemle, 1929. 
évf. 523. s köv. 1.). 
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A dunántúli egyházkerületben a diasporákban élők száma 17.954, 
tehát 10%. A helyzet itt annyiban is kedvezőbb, hogy a szórványhívők 
egymáshoz közelebb esnek, mivel a Dunántúlnak egészségesebb falu-
telepíitése folytán a községek egymáshoz közelebb is esnek. 

A dimáninneni és tiszai egyházkerületek azonban már inkább dia-
sporikus jellegűek, amennyiben az előbbinek 35.908 lélekszámából 7.102 
szórványhívő (19.8%), az utóbbinak 39.375 hívéből 8.972 szórványhívő 
és 19.827 tanyalakos, vagyis a kerületben már a hívek fele, 50.3%-a 
különös egyházvédelmet és erősebb egyházi pasztorális gondozást kí-
ván, hogy a más vallásúak tömegében azok az egyház részére megtart-
hatók legyenek. 

Ha a két kisebb egyházkerület elejtésével és megszűnte ásével még 
megnagyobbítanánk a két nagy egyházkerületnek már amúgyis túl-
nagy területkomplexumát, evangélikus híveinknek szétszórtságánál 
fogva azok még mostohább lelki gondozásban részesülnének és még 
jobban éreznék elárvultságukat és a püspöki munkakör túlterheltsége 
csakhamar, de már elkésve nyilvánvalóvá lenne. 

A szórványhívek száma csonka országunkban meghaladja az 50 
ezret és a tanyalakcsoké 90 ezret, vagyis a magyarországi összes 534 
ezer evangélikusból 140 ezer (26%,) szórvány és tanyalakóra való te-
kintettel súlyos statisztikai érvek is szólnak amellett, hogy a kisebb és 
diasporikus jellegű egyházkerületek egyházmentö és egyházépítö hiva-
tást töltenek be a szórványhívök és tanyalakók intenzívebb gondozásá-
val és megszervezésével. 

Szükség volna végre statisztikai adatok alapján a magyarhoni ev. 
egyház csszes gyülekezeteinek és missziói köreinek szemléltető térké-
pére és csak akkor és. alapos előtanulmányok után foglalkczhatik, sze-
rény véleményünk szerint, majd az ev. egyház egyeteme azzal a kér-
déssel is, hogy elérkezettnek látja-e már az időt arra, hogy a kerületek 
arányos új beosztása, esetleges szaporítása kérdésével nem kíván-e egy 
újabb zsinatot foglalkoztatni. 

A kerületek ú j beosztása különben sem hozná meg az egyházi ál-
lapotok javulását, legfeljebb egyes helyeken nyugtalanságot keltene és 
esetleg nemzetiségi torzsalkodást is idézhetne elő. 

7. Egyházjogi szempont: 
Egyébként sem tárgyalható a kerületek arányosításának kérdése 

a zsinaton, éppen mivel magasabb közegyházi és politikai okokból nem 
vétetett fel a zsinat tárgysorozatába és az 1791 :XXVI. tc. 4. §-a ér-
telmében csak azokkal a tárgyakkal foglalkozhatik a zsinat, melyek 
az államfőnek tett felterjesztésben taxatíve felsoroltattak. Törvény-
telenségre az evangélikus törvényhozók nem ragadtathatják maguka:; 
ez illoyalitás volna a kormánnyal szemben, mely a zsinat tartását ja-
vasolta és anyagilag lehetővé tette, de illoyalitást jelentene a Kor-
mányzó ú r őfőméltóságával szemben is, aki anélkül, hogy élt volna a 
királyi biztos küldésének jogával, a zsinatot magas elhatározásával 
engedélyezni kegyeskedett. 
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Ingoványos alapon épül fel azoknak az álláspontja, akik azt han-
goztatják, hogy bár a zsinat tárgysorozatában ez az ügy tárgyszerinti 
megjelöléssel felvéve ugyan nem lett, de amennyiben a zsinat tárgy-
sorozatába fel lett véve „az egyetemes közgyűlés hiteles törvénymagya-
rázó hatáskörének és törvény kiegészítő szabályrendelet alkotási jogkö-
rének szabályozása"— ebben implicite felhatalmazás foglaltatik 
arra is, hogy a kerületek ú j beosztása ügyében való intézkedésre az 
egyetemes közgyűlés zsinatilag feljogosítható. 

Ez az álláspont azonban téves. Téves pedig azért, mert a szóban 
forgó zsinati tárgypont tisztán és kizárólag annak a vonatkozásnak a 
kétséget kizáró elrendezését célozza, hogy az egyetemes közgyűlés ál-
tal alkotható szabályrendeletek hogyan viszonylanak a zsinati törvé-
nyekhez, mennyiben magyarázhatják, egészíthetik ki azokat. Ez a 
tárgypont tehát nem jogosítja fel/a most ülésező zsinatot arra, hogy egy 
olyan fontos üggyel, aminő a kerületek ú j beosztása, a tárgysorozatba 
való kifejezett feltétel nélkül, akár közvetlenül érdemben foglalkoz-
hr.ssék, akár pedig úgy, hogy ennek az elrendezését hatásköréből ki-
engedje. Ez iitóbbi ugyanis megkerülése volna az 1790:XXVI. tc. 4. 
§-ának, mely a tárgyalandó ügyek taxatíve felsorolását azért kívánja, 
hogy az egyházak feletti főfelügyeleti jog fontos államérdekből már 
praeventive teljes mértékben hatályosulhasson, aminek meghiúsítását 
eredményezhetné, ha a törvényhozó szerv — a zsinat — a maga hatás-
körének egy részét, annak tárgyi megjelölése és bejelentése nélkül, a 
csak utólagosan érvényesülő főfelügyelet alatt álló egyetemes közgyű-
lés intézkedési körébe átutalhatná. Ez az eljárás ellentétes volna ma-
gyar alkotmányunkkal s egyben egyházi alkotmányunk szellemével is, 
mely a magyar alkotmányt mindeddig szerves kiegészítő részének val-
lotta és vallja ma is. 

Ezen állam- és egyházjogi szempontokon kívül még az a megfon-
tolás is ellene mond az egyetemes közgyűlés e 'árgybani intézkedéssel 
való feljogosításának, hogy az ügy rendkívüli fontossága annak az ala-
posság mellett a leghiggadtabb és nem a közhangulat alapján való tár-
gyalását kívánja meg, amit az egyetemes közgyűlés a maga szervezeti 
sajátosságainál fogva nem tud nyújtani s erre intézményes biztosíté-
kot csak a zsinat nyújthat . 

Ugyancsak az eredeti törvényjavaslat elfogadása mellett sorakoz-
tatta fel nagyértékü érveit dr. Sztranyavszky Sándor, dunáninneni 
egyházkerületi felügyelő, aki nyomatékosan rámutatott arra, hogy a 
novelláris zsinat az egyház szervezetének ú j megállapítására államfői 
meghatalmazást nem kapott és azért a maga részéről nem tar taná he-
lyesnek, hogy ez a kérdés az érdekelt egyházkerületlek lelki diszpozí-
ciója nélkül rendeztessék, nehogy meghasonlást idézzen elő, ami a mai 
viszonyok mellett nem érdeke az ev. egyháznak. Az egyetemes közgyű-

53) A magyarországi evangélikus egyház zsinati bizottságának Irományai. 
Budapest, 1934. VI. füzet, 5. 1. 
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lés hatáskörébe utalni az egyházkerületek sorsa feletti döntés jogát már 
azért sem ta r t j a kívánatosnak, mert az egyetemes egyház közgyűlé-
sein sokszor szubjektív álláspontok döntően hatnak elvi határozatok 
meghozatalánál. Nem lehet ilyen fontos kérdést a viszonyok lehetőségei-
re és eshetőségeire bízni. A leghatározottabban ellenzi, hogy ez a kér-
dés a többség és epö jogán oldassék meg, hogy a nagy egyházkerületek 
a brachium alapján, trianoni módszerrel, összetörjék a kis kerületeket 
és hogy olyan határozat hozassék, amely az egyház egyes részeinek, 
vagy egyes tagjainak lelkén sebet ütne. 

Az egyházkerületek területi változtatása zsinathoz tartozó kérdés. 
A törvényjavaslat szövege szerint az egyetemes közgyűlés hatásköre 
úgy is gyarapszik, de a kezdeményezés jogát fenntartani kívánja az 
érdekelt kerületeknek és azon túl az egyházkerületek érdekeinek veszé-
lyeztetése nélkül nem mehet. 

Irredenta szempontból sem ta r t j a másodrendű kérdésnek a csonka 
egyházkerületek önállóságának feladását, mert Magyarország ma ideig-
lenes helyzetben van és minden okunk megvan arra, hogy a mai álla-
pot megszűntében bízzunk. Ennek az országra felette fon os megoldás-
nak bekövetkezése előtt a trianoni helyzetet elfogadni az ev. egvház 
országos zsinatában olyan elhibázott lépés lenne, amelynek következ-
ményei kiszámíthatatlanok. Az egyháznak ma abban, hogy fenntar t ja 
a Trianon előtti helyzetet, fegyver van a kezében, ennek az állapotnak 
megszüntetésével pedig fegyvert adna ellenfelei kezébe. 

A takarékossági szempontból elérhető eredmények, szerinte, lé-
nyegtelenek, különösen akkor, ha figyelembe vesszük a veszélyeket, me-
lyeket számba kell venni, ha e kérdés lényegéhez hozzá szólunk. Veszé-
lyeztettük a birtokot vagy annak egy részét,, amelyet az államtól az 
egyház kimondottan azzal a céllal kapott, hogy a püspökök javadalmi 
célját szolgálják. Számolnunk kell azzal, hogy az egyházkerületek ösz-
szevonása esetén e birtok egy részét ú j ra visszaköveteli az állam. Sztra-
nyavszky Sándor nem osztja báró Prónay György abbeli nézetét, hogy 
az egyetemes közgyűlés csak negatív értékű joghoz jutott az egyház-
kerületek közigazgatásának ideiglenes összevonása tekin etében, mert 
tudatában van annak, hogy ha fennforog az összevonás szüksége, ak-
kor a kerületek maguk is számot vetnek a parancsoló körülményekkel 
és kérni fogják az egyesítést a 41. §. értelmében. 

Elismeri végül, hogy a csonka egyházkerületek helyzete úgyis ne-
héz és így érthető okokból sebzett a lelkük. Sebze't vadat és sebzett 
lelkeket nem indokolt üldözőbe venni.54) 

A felhozott érvek és ellenérvek elhangzása után Rásó Lajos dr. zsi-
nati tag hangsúlyozta, hogy a négy felszólaló zsinati tag elismerő t á r -
gyilagossággal és alapossággal teljesen megvilágította e kérdést, úgy-
hogy a zsinati tagok már most nyugodt lelkiismerettel dönthetnek a 
felett, hogy a beterjesztett törvényjavaslat szövegét kívánják-e elfo-

54) Lásd a Zsinati Naplóban Sztranyavszky Sándor felszólalását (1936. no-
vember 18.). 
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gadni, vagy az érdekelt egyházkerületek kezdeményezési jogának meg- v 
vonásával az egyetemes közgyűlés hatáskörébe utaltassák az egyházke-
rületek közigazgatásának ideiglenes egyesítése. Kéri a zsinati tagokat, 
hogy az egyház érdekében álljanak el a további felszólalásoktól és a 
zsinati elnökség tegye fel szavazásra a kérdést.55) 

A zsinati tagok általános helyeslése mellett a szólásra jelentkezett 
szónokok elálltak a szótól és a szavazás eredménye, amely még a vita 
kezdete előtt teljesen bizonytalannak mutatkozott, nagy meglepetés 
volt, mivel három szavazat ellenében a jelenlevő zsinati tagok vala-
mennyien elfogadták a törvényjavaslat 41. §-át eredeti szövegében, 
amely szerint „egyházkerület megszüntetése, vagy új egyházkerület 
szervezése a zsinat hatáskörébe tartozik'", de „az egyetemes közgyűlés 
az érdekelt egyház ke rületek közgyűléseinek kezde-
ményezésére szükség esetében egyházkerületek közigazgatásának 
ideiglenes egyesítését is elhatározhatja."5*) 

Ezzel a zsinat egy régóta nagy nyugtalanságot keltő kérdést zárt 
le és igyekezett azt törvényhozói feladatához méltóan nagy higgadtság-
gal és komolysággal, az érvek és ellenérvek szigorú mérlegelésével az 
egyház békéjének biztosítása érdekében megoldani. 

Míg régebben az egyházkerületek szervezésénél és beosztásánál 
egyházvédelmi, néha nemzetiségi és közjogi szempontok voltak irány-
adók, addig a mostani egyházkerületi beosztás megtartását — amint 
láttuk — az egyházvédelmi érdeken kívül az egyéb súlyos érvek egész 
tömege tette indokolttá. 

88) U. o. i. h. 
5,t) Kék füzet, 41. §. (13. I.; 







A Miskolci Jogászélet Könyvtára uj sorozatának 
eddig megjelent számai: 

1. ú j a b b kriminológiai adalékok. I r t a : Hacker Erv in dr. 1934. 21 1. 
s 2. Büntető sommás bíráskodás Angliában. I r t a : Lengyel Félix dr. 

1934. 23 I. 
3. A királyi hercegi intézmény (ducatus) és az i f j a b b királyság (rex 

iunior) . I r t a : Bruckner Győző dr. 1934. 11 1. ' ; 
4. Kriminali tásunk alakulása terület szerint. I r t a : Schneller Károly 

dr . 1934. 23 1. 
5. A gazdatartozások kamata i ra vonatkozó jogszabályok rövid ismer-

tetése különös tekintettel a gazda védelmi (14.000—1933. M. E. 
. <; sz.) rendeletre. I r t a : Jeney Béla dr. 1934. 59 I. 
6. Ruszinszkó autonómiája a nemzetközi és csehszlovák alkotmány-

jog szempontjából. í r t a : Flachbarth Ernő dr. 1934. 50 1. 
7. A Szovjetunió polgári per jogának alapvonalai. I r t a : Haendel Vil-

mos dr. 1934. 52 1. -
8.' A középkori par t ikulár is jogfejlődés és a selmeci városi és bá-

nyajog. I r t a : Bruckner Győző dr. 1935. 15 L 
9. Mai jogunk szerint lehet-e örökbefogadás ú t j á n nemességet sze-

rezni. I r t a : Szabó Mihály dr. 1935. 8 1. 
10. A mai Ausztr ia kialakulása és 1934-iki alkotmánya. (Közjogi ta-

nulmány.) I r t a : Eöttevényi Olivér dr. 1935. 25 1. 
11. Kriminológiai adalékok. I r t a : Hacker Erv in dr. 1935. 27 1. 
12. A kisebbségi intézetről. I r t a : Szepesváraljai Haelndel Vilmos dr . 

1935. 8.1. 
13. A nemzetközi viszályok gazdasági háttere. I r t a : Slírányi-Unger Tiva-

dar. 1936. 10 1. 
14. A szemléltető oktatás a büntetőjogban. I r t a : Dr. Hacker Ervin. 

1936. 18 1. (Illusztrációkkal.) 
15. Jogösszehasonlító szemelvények a polgári perjog köréből. I r t a : Szepes-

váraljai Haendel Vilmos dr. 1936. 32. 1. 
16. A berlini nemzetközi népességtudományi kongresszus. Irta : Schneller 

Károly dr. 1936. 12. 1. 
17. A sokgyermekes férjes nők száma az 1930. évi népszámlálás szerint. 

I r ta : Thirring Lajos dr. 1936. 14. 1. 
18. A részvénytársaság igazgatósági tagjainak felelőssége. (Részvényjogunk 

reformjához.) I r ta : Putnoki Béla dr. 1937. 18. 1. 
19. A magyarhoni ev. egyház egyházkerületeinek beosztása történelmi 

és egyházjogi megvilágításban. I r t a : Bruckner Győző dr. 1937. 
27 1. -


	Oldalszámok������������������
	_1���������
	_2���������
	1��������
	2��������
	3��������
	4��������
	5��������
	6��������
	7��������
	8��������
	9��������
	10���������
	11���������
	12���������
	13���������
	14���������
	15���������
	16���������
	17���������
	18���������
	19���������
	20���������
	21���������
	22���������
	23���������
	24���������
	25���������
	26���������
	27���������
	28���������
	29���������
	30���������


