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ELŐSZÓ
"Az egyház jogi szervezete olyan, mint egy művészi
díszítésű ámpolna, melyet a történet négy százados
acélkeze emel magasba. Örök értéke abban rejlik, hogy
ezt az ámpolnát Krisztus élő testének sugárzó fénye
tölti be. A jogi és történeti egyház örök tartalma és
munkaprogramja: a lelki egyház."
Részlet Kapi Bélának a zsinatzáró istentiszteleten 1937.
november 9-én elmondott beszédéből. (Kegyelem és
élet. Győr, 1940. 1.446. 1.)

A magyar evangélikus egyházjog alapjai és jogforrásai címen megjelent
egyházi munkám folytatásaként útjára bocsátom a Magyarországi Evan-
gélikus Egyház hatályos törvényeivel és a külső egyházjoggal foglalkozó
második részt.

Ha a szerző hosszabb idő elteltével jelenteti meg könyvének folytatását,
óhatatlanul az a veszély fenyegeti, hogy a két rész között nem tud össz-
hangot teremteni. Ez a veszély jelen esetben talán nem áll fenn, mert a most
megjelentetett második kötet zömmel már évek óta készen állt, szükség-
képpen azonban meg kellett várnom az 1991-ben megnyílt zsinat befeje-
zését, hogy az egyháztörténelem leghosszabb zsinatán elfogadott törvé-
nyeket is bemutathassam.

Bevezetésképpen célszerűnek mutatkozott, hogy először az evangélikus
egyház szervezeti problematikájával és ennek kapcsán az idők folyamán
kialakult egyházkormányzati rendszerekkel, ezt követően pedig az egyhá-
zi hatalom megoszlásával foglalkozzam.

Összehasonlításképpen egy fejezetben a totalitárius rendszer diktatóri-
kus úton hozott egyházi törvényeit, ezt követően pedig a jelenlegi zsinat
lefolyásának leglényegesebb mozzanataival foglalkozó eseményeit ismer-
tetem.

A zsinat által elfogadott tizenegy törvény szövegét teljes egészében köz-
read tam, mert úgy gondoltam, hogy ezzel a munka használhatóságát gya-
korlati szempontból növeini tudtam, sokkal inkább, mintha a törvények
kivonatolt ismertetésére került volna sor.

A ius liturgicum problematikájáról szóló fejezetben az egyházi cselek-
mények jogi érintkezési pontjait igyekeztem megvilágítani, hangsúlyozva,
hogy ezek a szabályok nem tekinthetők ugyan jogszabályoknak, - miként
az 1955-ben elfogadott német Lebensordnung példája is bizonyítja -, mégis
az egységes gyakorlat kialakítása szempontjából nem tekinthetők közöm-
bösnek. Ezek a kérdések az Ágendában teológiai-erkölcsi szinten előkerül-
nek ugyan, de ezeknek a cselekményeknek a jogi megítélését ez nem érinti.

A továbbiakban a "külső egyházjog" gyűjtőfogalom során egyrészt az
állam és az egyház közti viszony különböző aspektusaival, így a történeti,
elvi, a törvényben rögzített szabályozással foglalkozom, valamint azokkal
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az érintkezési pontokkal, melyek az állam és az egyház szétválasztása
ellenére fennmaradtak, ugyanis teljes szétválasztás gyakorlatilag alig le-
hetséges.

Az ökumenikus kérdésnek napjainkban egyre inkább erősödő térhódí-
tása tette szükségessé, hogy ezzel a kérdéssel kissé részletesebben foglal-
kozzam, történeti adatok részletes feltárásával.

Az evangélikus egyházak közötti kapcsolatok kialakulása és erősödése,
elsősorban az Evangélikus Világszövetségen keresztül számunkra különö-
sen fontos, úgyszintén az Európai Egyházak Konferenciája is. A külföldi
magyar evangélikus egyházi szervezetekkel foglalkozó fejezet zárja ezt a
részt.

Végül indokoltnak látszott az egyházpolitika és egyházjog-politika kér-
désének elméleti síkon történő vizsgálata, nemkülönben az egyházak sze-
repének az egyesülő Európában való felmérése, amely ugyan még in statu
nascendi állapotában van, de az alapvető kérdésekkel már most foglalkoz-
nunk kell.

Munkám első részéről eddig megjelent alapos ismertetések* megerősí-
tettek abban a feltevésemben, hogy az evangélikus egyházjog alapkérdé-
seit helyes irányból igyekeztem megközelíteni és ezekre az alapokra az
egyházjog második része felépíthető.

Legvégül köszönettel tartozom a Vereinigte Evangelisch-Lutherische
Kirche Deutschland vezetőségének azért a hathatós támogatásért, amellyel
ennek a könyvnek a megjelenését előmozdította, ugyancsak hálásan kö-
szönöm Takács József, D. Terray László lelkészek és dr. Novák István
egyet. m. tanár, megyei bírósági tanácselnök értékes tanácsát.

* Részletes kritika olvasható "A magyar evangélikus egyházjog alapjai és jogforrásai",
Budapest, 1991 címen írt egyházjogi munkáról: dr. Novák István tollából a Lelkipásztor
1992/4. számában a 128-129., dr. Arató Istvántói a Protestáns Szemle 1992. október-de-
cemberi és a Zeitschrift für evangelisches Kirchenrecht 1994. decemberi számának 478-
481., végül dr. Tőrös Lászlótól a Confessio 1993.évi 1. számának 104-105. lapjain.
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XVII.Az evangélikus egyház szervezeti problematikája

Az egyházi alkotmány fogalma. - Luther álláspontja az egyház szervezetével kapcsolat-
ban. - Az egyetemes papság elve. - A világi felsőbbség szerepe. - A gyülekezet szervezé-
sének alapelvei. - A lelkészi hivatal. - A fejedelmi egyházkormányzati rendszer. - A püs-
pöki rendszer. - Az angliai és svédországi püspöki rendszer. - A territoriális rendszer. -
A konzisztoriális rendszer. - A kollégiális rendszer. - Református egyházszervezeti elvek.
- A zsinat-presbiteri rendszer. - A presbiter-zsinati rendszer. - A tiszta presbiteri szerve-
zet. - A magyar evangélikus egyház legfőbb szervezési elve: a zsinat-presbiteri elv képvi-
seleti elemekkel átszőve. - Az egyházi szervezet kialakításának szempontjai.

Egyházi alkotmányon azoknak a jogszabályoknak az összességét értjük,
amelyek az egyház szervezetét: az egyházi szervek jogállását, illetve az
egyháztagoknak az egyházhoz való viszonyát szabályozzák. Mindazok-
nak a jogszabályoknak az összessége, amely szerint az egyház él. Szűkebb
értelemben - a közjogban használatos definícióhoz hasonlóan+> csak azo-
kat a normákat értjük alatta, amelyek a magasabb fokozatú jogszabályok-
nak, nevezetesen a törvényeknek a megalkotását szabályozzák.

Bár egyházi alkotmány és egyházi törvény synonim fogalom, az egyházi
alkotmány kifejezést az első, teljes egyházi törvénykönyvet alkotó zsinat
(1891-94) törvényeire szokás alkalmazni.

Állami és egyházi alkotmány között az az alapvető különbség, hogy az
egyházi alkotmány mindenkor csak az állami jogszabályok keretei között
mozoghat, tehát nem állhat ellentétben az ország hatályos törvényeivel és
rendeleteivel.

Az alkotmány a jogrend fundamentuma, benne tükröződik az egész
egyházi jogrend. Nem lehet ezért indifferensnek tekinteni annak tarta Imát.
A római katolikus egyház hamar felismerte ennek a jelentőségét, amikor
kitűnő jogászi munka eredményeképpen megalkotta a Codexet.?

Általánosnak mondható az a felfogás, mely szerint Luthernek az egyház
szervezetére vonatkozóan semmiféle átfogó rendszere nem volt. Seeberg
is azt írja, hogy .Luthernél megoldatlan probléma maradt az egyház lé-
nyegének megfelelő külsö rend és forma meghatározásának a kérdése.
Luther az evangélikus egyház jogrendjének a problematikáját nem oldotta
meg."3 Ez az uralkodó álláspont azonban a tényeknek nem felel meg. Az
újabb kutatások kétséget kizáróan azt igazolják, hogy bár Luther a kánon-
jog egységes rendszerévei nem állította szembe a speciálisan evangélikus
egyházalkotmányi modellt, mégis szervezeti kérdésekben egységes állás-
pontot alakított ki, melyet tudatosan képviselt. Éppen ezért egyoldalú

1 Hans Kelsen: Az államélet alapvonalai. Szeged, 1927. 66. 1.
2 G. A. Walz: Begriff der Verfassung. Berlin, 1942. 26-27. 1.
3 Reinhald Seeberg i. m. 299. 1.
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beállítás, ha Luther szervezeti elképzeléseit csak a gyülekezeti gondolatra,
illetve a fejedelmi egyházkormányzatra, vagy esetleg a hívők gyülekeze-
tére korlátozzuk.

Luther a középkori "két kard elméletre" támaszkodva építi ki szervezeti
elgondolásait. Az egyházi reformok megvalósítása érdekében a hierarchi-
kus rend ellenfeleit: a vitági jelsóvbséget hívja segítségül. A felsőbbség,
amely az egész keresztyériség szervezetének tagja, ebben az organismus-
ban különleges feladat teljesítésére hivatott: "minthogy a világi hatóság
Istentől arra van rendelve, hogy a gonoszokat megbüntesse és a kegyese-
ket védelmezze, szükséges, hogy hivatalát szabadon és minden akadály
nélkül gyakorolhassa az egész keresztyénségben, tekintet nélkül a sze-
mélyre ... "4 Luther tehát a felsőbbség védő- és büntető functióját emeli ki
a Római levél 13. fejezete alapján; ennél azonban többet nem tehet, mert
senkit sem kényszeríthet a Biblia elfogadására. Az egyház igazi reformja
a zsinat útján történhet, melyet a fejedelemnek kell egybehívnia. Ez a jog
nem fejedelmi hivatalánál fogva, hanem, mint keresztyén felsőbbséget
illeti meg. 5

Az egyetemes papság elve minden hívót - az egyház missziói felelőssége
alapján - az igehirdetés és szentségkiszolgáltatás terén ugyanazzal a joggal
és egyben kötelezettséggel ruház fel, mint amellyel a lelkészi hivatal vi-
selője rendelkezik.f az utóbbi azonban intézményszerű keretek között vég-
zi ezt a munkát.

A felsőbbség hatalma az isteni kegyelem megnyilatkozásaként jelentke-
zik, melynek feladata a gyengék védelme? Luthernél nem öncél a hatalom,
hanem csak védelmet jelentő eszköz, mert "Isten nem engedheti meg, hogy
rajta kívül valaki kormányozzon a lélek felett, mert erre nincs hatalma,
mint hogy a Biblia sem ad a hit dolgában szabad rendelkezési jogot,"

Ha a felsőbbség túllépi hatáskörét vagy nem gyakorolja azt, álljon min-
denki ellent. Inkább adja oda javait, sőt életét, minthogy hitét megtagadja.
Istennek kell inkább engedni, hogysem az embereknek. A zsarnok meg-
büntetését bízzák Istenre."

Az egyházi reformokat tehát Luther egyrészt a világi felsőbbség elhívá-
sával, másrészt a klérushoz nem tartozó erők mozgósításával akarja meg-

4 Luther Márton Művei. Pozsony, 1905. II. k. 30. 1. (A német nemzet keresztyén nemes-
ségéhez.) es Otto Friedrich: Einführung in das Kirchenrecht, Göttingen, 1961. 77. 1.

5 Karl Holl: Gesammelte Aufsatze zur Kirchengeschichte. 1. Luther, Tübingen, 1932.
326-350. 1.

6 Siegfried Grundmann: Verfassungsrecht in der Kirche des Evangeliums. Sonderdruck
aus: Zeitschrift für evang. Kirchenrecht. 11. Band, 1964. 19.1. - Vö. 1.Kor. levél 14. r. 40. v.

7 Karl Holl i. m. 255. 1.
8 Luthers Werke W. A. XI. 262. 1.
9 Luthers Werke W. A. XI. 267-268. 1. - lásd továbbá [ohannes Heckel: Lex charitatis,

München, 1953. 184-191. 1.
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valósítani. A zsinatnak, mint az összegyház szervének a szerepe is egyre
erősödik; emellett azonban a laikus elem bevonására is sor kerül.

A laikusokkal való foglalkozásra Karlstadtal és a wittenbergi rajongók-
kal folytatott fejtehetések kapcsán és az ehhez kapcsolódó szervezeti kér-
dések szolgálnak alapul. "A német miséről és az istentisztelet rendjé" -ról
szóló munkában utal a "különös gyülekezet" -re, megállapítja azonban
Luther, hogy "itt még nincs rendezett és tudatos gyülekezet, melyben az
evangélium szellemében lehetne a keresztyéneket kormányozni, hanem
csak nyilvános buzdítás folyik a hitre és a keresztyénségre't.l? Mivel na-
gyobbára csak azért állnak ott és bámészkodnak az emberek, hogy újat
lássanak, "akár csak a törökök vagy pogányok között nyílt piacon vagy
mezőn tartanánk istentiszteletet", felmerül annak a szükségessége, hogy
az "evangélikus rend helyes módját" szabályozzák és az eddigi szervezet-
lenséget bizonyos organizáció váltsa fel.

Luther az egyházi szervezet helyességének próbájául csak annyit állít
fel, hogy az ellentétben ne álljon a Szentírással, anélkül, hogy az általa
megfogalmazott szervezeti elveket a kizárólagosság bélyegévellátta volna
el. Holstein is azt hangoztatja, hogya keresztyén élet kialakítása nem
annyira jogi, mint vallás-erkölcsi alapon történik azoknak a részvételével,
akik az evangéliumot hittel és cselekedetekkel egyaránt megvallják.ll Ez
azt jelenti, hogy az egyház a résztvevők szabad elhatározásán alapuló
közösség, amely nem szentségi, vagy metaphisikai elkülönülésen alapul.
Luther a corpus mysticum középkori fogalmának a továbbélése kapcsán
az egyházi organizmust az egész keresztyén lakosságra érti. Holl ezt úgy
fogalmazza meg, hogy Luther mind a népegyházat, mind a szabad egy-
házat akarta.l- A népegyházról vallott felfogását az Ige legyőzhetetlen
voltára, míg a szabad egyházról vallott nézetét a személyes lelkiismeret
követelésére alapítja.

Luther előtt a keresztyén gyülekezet ideális képe lebeg; ennek az egy-
házközségben kell felépülnie, amely Krisztus szellemétől áthatva nem szo-
rul külső formaságokra.

Mindez azonban, mint megvalósítandó ideál éllelkében. "Én nem tudok
s nem szeretnék még ilyen egyházközséget - írja Luther -, illetve gyüleke-
zetet rendezni vagy szervezni. Mivel nincsenek még meg a hozzávaló
embereim és személyeim; amint nem is látok sokakat olyanokat, akik arra
törekednének. De ha rákerül a sor, hogy megtegyem ... szívesen meg fo-
gom tenni a tekintetben a magamét, amennyire csak tőlem telik."13

10 Luther Márton művei. Pozsony, 1908. IV. k. 443. 1.
11 Günther Holstein: Die Grundlagen des evangelischen Kirchenrechts. Tübingen, 1928. 95. 1.
12 Karl Holl i. m. 359. 1.
13 Luther Márton művei. Pozsony, 1908. IV. k. 444. 1.
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Luther 1523-ban a liesningi városi deputáció kérésére és indíttatására "A
keresztyén gyülekezet jogáról és hatalmáról" szóló iratban egy gyülekezet
szervezésének alapelveit fejti ki, midőn a patrónusok történetileg kifejlődött
jogával szemben a gyülekezetnek elévülhetetlen, szentírásszerű s ezért
kétségbevonhatatlan jogát hangoztatja minden tan felett való ítélésre, a
lelkész alkalmazására és elrrtozdítására.l! Luther gyülekezet fogalma azo-
nos az egyház fogalmával. Ott a gyülekezet, ahol a tiszta evangéliumot
hirdetik, "mert, mint a sereg zászlaján, mint biztos jelen megismerhetjük:
micsoda úr és micsoda sereg van a táborban, éppen úgy lehet biztosan
megtudni az evangéliumon, hol van Krisztus és az ő híveinek tábora."15
Az egyetemes papság elvének gyakorlati következményeként minden ke-
resztyén, "akit belülről Isten hívott el és megtisztított"16 prédikálhat és
prédikálnia is kell, ha szükséges és szabályszerűen el van híva (rite voca-
tus). A gyülekezet tehát soha nem lehet Isten Igéje nélkül s ha az arra
hivatott egyházi hatóságok nem küldenek megfelelő lelkészt, mivel egyes
egyháztag is végezhet lelkészi szolgálatot, a gyülekezetet megilleti az a jog,
hogy valakit ilyen hivatalra hívjon el. Éppen így megfordítva: a keresztyé-
nek felelősek a hamis tanítók elmozdításáért. A tanítás megítélésének és a
lelkész alkalmazásának és elbocsátásának a jogát semmiféle emberi tör-
vénnyel sem lehet a gyülekezettől megvonni.'? Bármily kicsiny is a gyü-
lekezet, birtokában van az evangéliumból folyó jogoknak és ajándékok-
nak; mindegyik teljes egység, egyház és mindazt tenni jogosult, amit az
evangélium alapján nyújtani akar.l" A gyülekezet lényegéből folyó jogok
természetjognak tekinthetők, mivel ezek függetlenek a történeti jogtól.l?
A gyülekezetet ez a jog nemcsak rendkívüli esetben, hanem általában illeti
meg az Ige által teremtett közösségénél és a keresztség által közvetített
spiritualitásánál fogva. "A német nemzet keresztyén nemességhez" írt
munkában is hangsúlyozza, hogy az egyházi hivatal betöltése az egyenjo-
gú egyháztagok szabad akaratelhatározásával történhet, illetve, hogy az
igehirdetői tisztnek társasági jogi alapjai vannak. "Mert ami közös, általá-
nos, azt a közösség akarata és megbízása nélkül senki sem foglalhatja le a
maga számára. Miért is a papi állás a keresztyénségben nem egyéb, mint
egyszerű hivatal: ameddig valaki hivatalban van, elüljár; ha pedig leteszik,
csak oly paraszttá vagy polgárra lesz, mint a többi."2o Bár lelki dolgok
számára alkottak jogot, ez ugyanolyan világi jog, mint amilyen a közösség-

14 Luther Márton művei. Pozsony, 1908. IV. 65-81. - Luthers Werke W. A.
IS Luther Márton művei. Pozsony, 1908. IV. 69. 1. ll. 408.
16 Luthers Werke W. A. 11.,411.1.
17 Luther Márton művei. Pozsony, 1908. 70. 1.
18 Karl Holl i. m. 350. 1.
19 Günther Holstein i. m. 96. 1.
20 Luther Márton művei. Pozsony, 1905. II. 28-29. 1.
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nek van. 21 Mindez összefoglalva azt jelenti, hogy a gyülekezet nem lehet
meg Ige nélkül, a keresztyének et megilleti az igehirdetésre történő elhívás,
végül, hogy az igehirdetői szolgálat gyökerei nem intézeti, hanem társasá-
gi jogi síkon keresendők.

Ezzel tisztázódik az a sokat vitatott kérdés is, vajon az egyetemes papság
elvén alapul-e a gyülekezeti gondolat, illetve az igehirdetői hivatal.

Az ezzel kapcsolatos vélemények megoszlanak.P A szociológiai állás-
pontot képviselők az igehirdetés hivatalát az egyetemes papság elvéből
vezetik le, tehát nem isteni jogon alapulónak tekintik. Az egyetemes pap-
ság elve eszerint tehát nem jogi, hanem tisztán vallási elv, mivel a keresz-
tyén embernek Istenhez való viszonyára, nem pedig az egyház jogi szer-
vezetére utal; a lelkészi hivatalt a gyülekezeti demokrácia önkormányzati
jelenségének lehet tekinteni. 23

Azok, akik a lelkészi hivatalban intézményt látnak, ezt Krisztusnak az
apostolok részére adott parancsában látják, nem pedig az egyetemes pap-
ságban. Az igehirdetői tisztséget közvetlenül isteni alapításúnak tekintik.ö
Az Ágostai Hitvallás V. cikkelye is erre utal: különleges hivatal, mely a
gyülekezetből nőtt ki, melyet Isten rendelt.

Mindkét felfogás téves, amint erre Vajta Vilmos is rámutat, amikor a
hivatalról vallott felfogásban az egyetemes papság elve és a lelkészi hivatal
közti alapvető különbséget véli felfedezni= és amikor nem minden keresz-
tyénre vonatkoztatják a krisztusi parancsot. Mi maradna meg - írja - az
egyetemes papság elvéből, ha ez nem foglalná magában az igehirdetés
kötelezettségét?

Az egyetemes papság és a nyilvános lelkészi tisztség közti különbség
abban fogalmazható meg, hogy az utóbbi nyilvános gyakorlása a gyüle-
kezetben rendes elhíváson alapul, tehát a hivatalnak nyilvános jellege van.
A lelkészi hivatal tehát a lelki egyházhoz tartozó személyekre bízott hiva-
tal, melynek a végzésére az egyházjogi szabályok szerint megválasztott
személy nyer megbízást. Ilyen értelemben véve tehát a lelkészi hivatal
gyülekezeti hivatalnak tekintendö.é"

Még ha nem is fogadjuk el az egyetemes papság elvét az egyházszervezet
alapjául, nem tagadhatjuk, hogy közvetve mégiscsak alkotmányjogi elvvé

21 Günther Holstein i. m. 97. 1.
22 Siegfried Grundmann: Der Lutherische Weltbund. Köln-Graz, 1957. 75. 1.
23 Emil Sehling: Geschichte der protestantischen Kirchenverfassung. Leipzig-Berlin,

1914. 3. 1.
24 Ernst Sommerlath: Amt und allgemeines Priestertum. Berlin, 1954. 18. 1., Friedrich

Julius Stahl: Die Kirchenverfassung nach Lehre und Recht der Protestanten. 2. Ausg.
Erlangen, 1862. 107. 1.

25 Vilmos Vajta: Die Theologie des Gottestdienstes bei Luther. 2. Aufl. Göttingen, 1954.
211.1.

26 Siegfried Grundmann i. m. 79. 1.
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szilárdult. Joggal hangoztatja Elert, hogy a kovász mindenképpen az evan-
gélium, mert "az egyház tulajdonképpeni szervező elvének az evangélium
tekintendő," 27mert az evangélium prédikálása nélkül nincs gyülekezet. Ezt
húzza alá Vajta Vilmos is: "Das Wort ist also das Primare und begründet
das kirchliche Amt."28 Ez a megállapítás alapvetőnek tekinthető és egyben
teljesen magától érthetőnek tűnik. A lelkészi hivatal az Ige szolgálatában
áll; az Ige eszköze, de egyúttal Krisztusé: az egyház Uráé is, aki az Igén
keresztül közvetlenül gyülekezetéhez szól. Ezért kétségkívül az Ige elsödle-
ges, mert a gyülekezetet, valamint a lelkészi hivatalt is megelözi.t?

A lelkészi hivatalra elhívás, a feltételek és functiók meghatározása a
jogrend keretei között történik; maga az Ige hirdetése és a szentségek
kiszolgáltatása azonban független az emberi akarattól és ezért a lelkészi
hivatal vallási területen gyökeredzik. A gyülekezet azonban csak akkor
ítélkezhet az igehirdető és az általa hirdetett tanok felett, ha a gyülekezet
az Ige alapján mond ítéletet, nem pedig subjective mond kritikát.é?

Luthertől távol állt, hogy az egyház kormányzását a fejedelmekre bízza;
csupán az egyház védelmét kívánta reájuk bízni, lelki dolgokban illeték-
telennek tartotta őket, kivéve, ha a hit egysége veszélyben forgott/'!

A fejedelem, mint "praeciptuum membrum ecclesiae", vagyis, mint az egy-
ház kiváló tagja, hivatott az egyház külső jogrendjét "ad nutum et patien-
tiam sacerdotis", vagyis a lelkész akaratának megfelelően biztosítani, ha
különböző eszközökkel is, mint az egyház, azért, hogy "minden tévedés
mellőztessék és a lelkek helyes tanításban részcsüljenck.P? A reformáto-
rok szemében tehát a fejedelem, nem fejedelmi minőségében, hanem, mint
az egyház egy kiváló tagja, a hit védelmezője, defensor fidei, a gyülekezet
megbízottja: advocatus ecclesiae viseli az egyházért való felelősséget. Bár
Luther eredetileg a fejedelmek szolgálatánál mindig hívő egyháztagra
gondolt, gyakorlatilag azonban a reformáció tanítását magáévá tévő feje-
delmekre korlátozta.P

A fejedelmek a gyakorlatban nem elégedtek meg a "protestas iuris-
dictionis"-sal, hanem lassan a szorosan vett egyházi ügyek: a "potestas
ordinis" hatalmát is megszerezték. Joggal írja Liermann, hogya fejedelmek
egyházi hivatalából idővel jog, szolgálatukból uralom lett. Egyházi hatal-

27 Werner Elert: Morphologie des Luthertums, München, 1952. 1.227. 1.11"' .ist das eigent-
lich organisierende Prinzip der Kirche ... "

28 Vilmos Vajta i. m. 196. 1.
29 Siegfried Grundmann i. m. 74.1.
30 Luthers Werke E. A. 56,47.: "Pfarramt und Evangelium sei nicht unser, noch einiger

Menschen, ja nach keines Engels, sondern allein Gottes, unseres Herrn, ihr seid nich Herren
über die Pfarren und Predigtamt, habt sie nicht gestitfet, sondern allein Gottes Sohn."

31 Erik Wolf i. m. 370. l-on "Landesfürstenkirche"-nek nevezi.
32 Luthers Werke E. A. XXI. 274. és Johann Victor Bredt i. m. 176. 1.
33 Erik Wolf i. m. 372. 1.
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mukat idővel semmi sem korlátozza és a "szükségpüspökök"-ből (Notbis-
chof) valósággal pápákká váltak a "potestas ecclesiastica" kiteljesedésével.ét

Luther a fejedelem kötelességévé teszi Mózes mindkét táblájának az
őrizését, a "custodia utriusque tabulae"-t és ennek érdekében a világi
hatalmat püspöki jogokkal ruházza fel. A fejedelem, mint az egyházi ha-
talom birtokosa, természetesen nem rendi értelemben vett püspök, mert
csak az egyházi hatalom külső, alaki oldala - potestas externa - illeti meg,
mely az egyház őrzésére és védelmére irányul. Éppen ezért nem lehet
"imperator sacerdos"-nak, hanem "summus episcopusnak" nevezni. 35

Luthernek ezek az elképzelései nem tudtak tovább fejlődni, bár nem
mentek veszendőbe. Továbbélnek és a vallási érdekeknek megfelelően újra
fogalmazódnak, még mielőtt ezek az elméletek jogi területre áthúzódná-
nak. A XVII. és XVIII. század egyházjogi elméletei - bár jelentős változta-
tásokkal, de mégis lényegében ugyanazokon az elveken felépülve - egé-
szen napjainkig aktualitásukat meg tudták tartani.

Ezek a megállapítások arra a rendszerre is érvényesek, melyet először J.
H. Boehmer episkopális, azaz püspöki rendszernek nevezett.é" Ez az elnevezés
napjainkban a régihez viszonyítva sokkalta gazdagabb és differenciáltabb
fogalmat takar.

A püspöki intézmény Luther számára nem volt idegen, hisz a püspöki
visitatiót ő is természetesnek tartja és ő maga is felavat egy püspököt."
A szuperintendensi tiszt bevezetésévei az őskeresztyén püspöki fogalmat
éleszti újjá, melynek leglényegesebb feladata a felügyelet ellátása. Emellett
azonban Luther a püspök kifejezést a lelkészi hivatalra is használja, anél-
kül, hogy ezzel ellentétet érzékeltetne, mivel a püspök qualitative nem
tartozik magasabb rendhez, hanem a lelkészi hivatal lényegével egyenér-
tékű, bár hatásköre az előbbinél átfogóbb.

Ennek a rendszernek késöbb már nemcsak az a feladata, hogy megvilá-
gítsa a fejedelmi hatalom megszerzésének a módját, hanem elsősorban
ennek körülhatárolása és egyházi síkon tartása.

A fejedelmi egyházkormányzatot tudományosan igazoló episcopális el-
méletek közül a két greifswaldi Stephani testvér: [oachim=' és Matthias.'?
továbbá Reinkingk Theodor+" valamint Carpzow Benedek+' azt hirdetik,

34 Hans Liermann i. m. 151. 1.
35 [ohannes Heckel: Cura religionis, ius sacra, ius circa sacra. FG Stutz 14. §. 1938.229.1.,

lásd még Erik Wolf i. m. 372. 1.
36 J. H. Boehmer: Ius ecclesiasticum Protestantium, I. 1970. Diss. praelin.
37 Karl Holl i. m. 376. 1.
38 Joachim Stephani: Institutionse iuris canonici. 1604. 6. 1.
39 Matthias Stephani: Tractatus de iurisdictione. 1609. Lib. 2. p. 1. c.
40 Theodor Reinkingk: Dissertatio de bracchio saec. et eccles. 1616.
41 Benedictus Carpzow: Iurisprudentia ecclesiastica seu consistorialis. Lipsiae, 1649.,

1785.
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hogy a római katolikus püspököknek egyházmegyéjük területén a protes-
tánsok feletti joghatósága az 1532. évi passaui szerződés, illetve az 1555.
évi augsburgi vallásbéke alapján megszűnt és a fejedelmekre szállt át.42

Bár ez az álláspont ellentétben áll a történeti tényekkel, mert mindkét
okmány csupán a római katolikus püspökök joghatóságának az evangéli-
kus jellegű országokban történő felfüggesztéséről, nem pedig a fejedel-
mekre történő átruházásáról intézkedik, a fejedelem a püspöki functiók
birtokában nemcsak az egyház külső életére vonatkozó jogosítványok (po-
testas externa, ius circa sacra), hanem a szoros értelemben vett egyházha-
talmi jogosítványok (iura maiestatica in sacris) birtokába is jut, jóllehet
ezeket a jogosítványokat a lelkészi elem útján gyakorolja.

A püspöki rendszer három rendet: a status politicust (képviseli: a feje-
delem), a status ecclesiasticust (lelkész) és a status oeconomicust (hívek)
állít fel. Ezek egymás között nem egyenlők, mert az egyházi élet harmadik
eleme: a nép, melyet maga a fejedelem képvisel, nem vesz részt a kormány-
zásban. A fejedelem a papokból és teológiai tanárokból álló konzisztóriu-
mi tanács útmutatása szerint tartozik kormányozni.v'

Bár a püspöki rendszer a fejedelmi és papi dualizmus révén nyíltan
szembehelyezkedik az eddigi rendszerrel, mégis a régi hierarchikus egy-
házkormányzat vonásait viseli magán. Ennek okát hiányos jogelméleti
alapjaiban, továbbá abban a hibás elgondolásban kereshetjük, mely szerint
a katolikus és evangélikus egyházi hatalom egyike sem vezethető le a
másikból.

A püspöki rendszer Angliában az angol alkotmány, valamint az angliai
reformáció különleges viszonyainak hatására alakul ki. Az angol reformá-
ció jórészt a helvét irányú reformáció nyomán halad, főleg az úrvacsorai
tanok tekintetében. Külső szervezetében alig történik változás, minthogy
az anglikán egyház is fenntartja a római katolikus egyház által iure divi-
ninek tartott hierarchikus papi rendjét. A püspök Angliában valóságos
egyházkormányzó, a római katolikus püspökhöz hasonló teljhatalommal
kormányozza egyházmegyéjét. Ámde az anglikán egyház nem fogadta el
a successio apostolicát, mint a svéd egyház. Az anglikán püspökök és
érsekek közvetlenül az ország törvényeinek vannak alávetve, az egyházi
szervezetben a király, illetve a parlament az egyház látható feje.44

Svédországban a reformáció hatására az egyház külső szervezetében alig
történik változás: továbbra is megmarad a hierarchia, azonban a Rómától
való függés megszűnik és a svéd egyház önálló nemzeti egyházzá válik.
Ma már csak az ősi, püspöki szervezetét megtartó svéd evangélikus egy-

42 Otto Friedrich i. m. 89.
43 Erich Wolf i. m. II. k. 386-390. 1.
44 Ernest Barker: Nagy-Britannia és a brit nép. London, 1945. 110. 1.
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házban érvényesül a successio apostolica, az apiscopatusnak az a megsza-
kíthatatlan folytonossága, melyet Péter apostol a római püspökre ruhá-
zott.45

Lényegében hasonló helyzet alakult ki az erdélyi szász evangélikus egy-
házban is, ahol a korábbi egyháznak a Diploma Andreanum óta (1222)
sajátos különállása volt. A reformáció idején anémet reformátori mozga-
lommal magukat azonosító erdélyi szászok mindnyájan felvették a luthe-
ránus hitet és eddigi egyházi szervezetüket megtartották a reformáció
elveinek megfelelően rendi papság nélkül.í"

II. A territoriális rendszer szerint a fejedelem világi hatalma alatt álló
területein - szuverénitása folyamányaképpen - az egyházi hatalomnak is
birtokosa. Az egyházi hatalom e szerint az állami hatalom egy ága és ezért
csupán a külső rend és béke fenntartása a feladata a vallásos élet területén.
A fejedelmet a ius territorii alapján a iura maiestatica circa sacra és a iura
in sacra is megilleti. Bár tisztán egyházi belügyekben némi önállóság illeti
a status ecclesiasticust, a territoriális elmélet a gyakorlatban mégis teljes
gyámsághoz, valóságos caesareo-papismushoz vezet az egyház felett, mi-
vel a fejedelem a cuius regio eius religio elv alapján alattvalói vallását a
ius reformandi révén pedig az egyház szervezetét is megváltoztathatja.V

Ennek a rendszernek a kedvezőtlen megítélését az idézte elő, hogy
általában a későbbi elfajult formája alapján szokták megítélni, holott az
eredeti célkitűzések között számos helyeselhető is volt; így többek között
az, hogy egyháznak egyenlő jogú tagok vallási társulásaként való felfogása
szerepel, amely felett az államhatalom csak a külső béke fenntartása érde-
kében rendelkezhetett. Ezzel ösztönzést adott az egyház fogalmi önállósá-
gának a kifejlődéséhez, valamint a vallási türelem gondolatának a meg-
erősödéséhez.

A territoriális felfogás radikális irányzatát Hugo Grotius.v' Thomas
Hobbes49 és Spinoza'P képviselik, akik az állam korlátlan jogát az egyház
felett elismerik, kiemelve, hogy az abszolút uralkodót, minden egyházi
functió végzésének a joga megilleti. Pufendorf51 és Thomasius= azonban

45 Hans Sass: Die Stellung der lutherischen Bischőfe in schwedischen Kirchenrecht, Eis-
feld, 1935.12-14.1.; Sven Kjöllerstrőm: Bekannelsen i den svenska reformationkyrkan. - In
Svenska Teologer: En bak am kyrkan. Lund, 1943. 194-213. és szerző: A magyar evangéli-
kus püspöki intézmény egyházjogi és egyházkormányzati szerepe és jelentősége. Miskolc,
1941. 130. 1.

46 Szekfű Gyula: Magyar történet. A XVI.század 4. kötet, 293. 1.
47 Günther Holstein i. m. 106-109.1.
48 Hugo Grotius: De imperio summarum potestatum circa sacra. 1613.
49 Thomas Hobbes: De cive, cap. 17,21. és Leviathan 1651, cap. 37.
50 Spinoza; Tract. Theol. Pol. cap. 16.
51 Pufendorf: De habitu religionis christianae ad vitam civilem. 1687.
52 Thomasius: Das Recht der evangelischen Fürsten in Religionsstreitigkeiten. 1696.
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mérsékeltebb álláspontot képvisel és tagadja az államhatalom kizárólagos
jogát az egyház felett és ezt inkább csak jogalkotási vonatkozásban isme-
ri eI.53

Ill. A konsistorális egyházalkotmány kialakításánál az a szempont veze-
tett, hogy az eddigi bizonytalan összetételű visitatiós-bizottságok helyébe
az egyház számára állandó szervet létesítsenek. A konsistóriumok teoló-
gusokból és jogászokból állanak és - bizonyos korlátozásoktól eltekintve -
házassági, valamint fegyelmi ügyekben az egyházkormányzat viselői. Ha-
táskörük később az iskolák feletti felügyeletre és a szegények gondviselé-
sére is kiterjed és a nagyobb egyházaknál a generál-superintendenst is
bevonják munkájába. A legutóbbi időkig a konsistoriális alkotmány az
evangélikus egyházak legtipikusabb egyházalkotmánya, bár a részletek
tekintetében jelentős különbségek alakultak ki. Így pl. az óporosz egyház-
nál az egyházkormányzat a fejedelem, a főegyháztanács és a tartományi
konzisztóriumok, valamint a szuperintendensek között oszlik meg. Leg-
több egyházban a fejedelem alatt csak egy konzisztórium és a szuperin-
tendensek állnak, más egyháznál a szuperintendensek és a konzisztórium
közé a generál-szuperintendenst állítják, ismét más egyháznál a fökonzisz-
tórium alatt egy vagy két konzisztóriumot találhatunk.S

Az alkotmányjogi alapelvek idővel jelentős változáson mennek keresz-
tül. A rendőrállam letűnte után természetjogi hatások nyomán az állami
és egyházi tevékenységi kört egymástól elhatárolni igyekeznek, felismerve
azt az igazságot, hogy az egyház nem állami intézmény, hanem a hívek
akaratából önkéntesen létrejött közösség.

N. Ez az irányzat elméleti megalapozását a kollégiális rendszerben találja
és az egyházat, mint autonóm jogalkotó hatalommal rendelkező intéz-
ményt fogja fel. Az egyházat az egyesületi jog mintájára, mint önálló tes-
tületet illetik meg a jogok (iura in sacris, iura collegialis in sacra); a külső
egyházi jogosítványok (iura circa sacra) pedig a fejedelmet illetik meg
világi szuverénitása alapján. Mindez nem jelenti azonban azt, hogy az
egyházhatalmi jogosítványok (iura collegialia) célszerűségi szempontból
a fejedelemre ne volnának átruházhatók. Lényegében tehát ez a rendszer
is a fejedelmet teszi az egyházi hatalom birtokosává, csakhogy amennyi-
ben az egyház felett felügyeleti joggal rendelkezik, ez derivatív, vagyis
származtatott jog, melyet a korporáció vagyis az egyház ruházott áto
. A kollégiális rendszer elveit Pfaff Kristóf,55továbbá Pufendorf és rész-

ben Georg Ludwig Boehmer dolgozta ki és foglalta tudományos rend-

53 Erik Wolf i. m. 392-393. 1.
54 Erwin Ruck i. m. 59-60. 1.
55 Chr. M. Pfaff: Origines iuris ecclesiastici. 1719, továbbá Akademische Reden über das

sowohl allgemeine als auch deutsche prot. Kirchenrecht, 1942.Cap. 5., lásd még Boehmer:
Ius ecclesiasticum Protestantium. 1714.
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szerbe tisztán bölcseleti alapon. Elvei a XIX.század folyamán a protestáns
egyházalkotmányok kialakulására nagy hatással voltak. Nem hallgathat-
juk azonban el, hogy a kollégiális rendszer az egyházat az egyének akara-
tából összetevődő intézménynek tekinti, a keresztyén gyülekezeti gondo-
lat igazi tartaimát elhomályosítja. További hibája, hogy mivel állam és
egyház alapjának egyaránt az egyént tekinti, önként adódik, hogy minde-
nütt állami analógiára igyekeznek az egyházi szervezetet is kialakítani.
Mindehhez még az is hozzájárul, hogy a politikai és vallási értelemben vett
közösségi eszmék között a különbségek lassan eltűnnek és a vallási elemek
háttérbe szorulnak. Mindez az állam és az egyház alkotmányjogi problé-
máinak azonos megítéléséhez és újfajta politikai függőség kialakulásához
vezet.56

Az eddig ismertetett egyházkormányzati rendszerek közös negatívuma
az, hogy az egyház önállósága gyakorlatilag azzal megszűnik, hogy az
államhatalom egyben az egyházi hatalom viselőjeként is jelenik meg.57 Az
egyházi vagyon az állami vagyon részeként jelentkezik -, a helyi egyházi
vagyon kivételével-, és az egyházi igazgatást tulajdonképpen állami szer-
vek: a konzisztóriumok végzik. Az egyház önállóságának megszűnésében
rejlő veszélyt Luther is tudta és látta, azonban a fejlődést nem tudta olyan
irányba befolyásolni, hogy ezzel a reformáció művét ne veszélyeztette
volna.58

A reformátusok számára idegen a tartományi egyházkormányzat. Ez ért-
hető, hisz Kálvin világnézete és egyházfelfogása eltér Lutherétől. Kálvin
és követői az egyház, nem pedig az állami felsőbbség feladatának tekintik
az egyház kormányzását.f? Másrészt azonban elismerik, hogy az egyház
iurisdictiója csak az erkölcsi fegyelem fenntartásáig terjed; Isten törvényeit
nem érintő kérdésekben mindenki köteles az állami felsőbbségnek enge-
delmeskedni. Kálvin ideálja az, hogy a világmindenséget Isten államává
kell tenni ezen a földön, eltávolítva abból a szentségteleneket. Isten akara-
tának a megvalósításához a világi felsőbbségnek segédkezet kell nyújtania
a Szentírással összhangban levő jogszabályaival és büntető hatalmával.s?

Bár Kálvin az egyház és állam szétválasztásának szükségességét han-
geztatja. valójában azonban a teokratikus rendszert kelti életre. Olyan egy-

56 Günther Holstein i. m. 117-118. 1., és Erik Wolf i. m. 395-397. 1.
57 Ulrich Stutz: Kirchenrecht. - In Enzyklopedie der Rechtswissenschaften. V. kötet, 1914.

380. 1.
58 Werner Elert i. m. II. k. 292. 1.
59 Lásd részletesen: Alfred Farner: Die Lehre von Kirche und Staat bei Zwingli, Tübingen,

1930., továbbá [osef Bohatec: Calvins Lehre von Staat und Kirche mit besonderer Berück-
sichtigung des Organismusgedanken, Breslau, 1937. Hermann Obendiek: Die Obrigkeit
nach dem Bekenntnis der reformierten Kirche. München, 1936. 30. 1.

60 Karl Rieker: Crundsatze reformierter Kirchenverfassung. Tübingen, 1907. 177-178.1.
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házpolitikai rendszert tart helyesnek, ahol Isten uralkodik az állam felett,
az államnak pedig Isten országa építésén kell faradoznia.v' A "szabad
egyház a szabad államban" elve ezeknek a református célkitűzéseknek a
folyamányaként alakul ki.

Lutherhez hasonlóan Kálvin is az egyház ismertető jelei közé sorolja az
Ige tiszta hirdetését és a szentségek helyes kiszolgáltatását; az egyház jogi
szervezetére vonatkozó elgondolásai tovább mennek Luther elképzelése-
inél. Az Institutio religionis Christianae címú munkájában részletesen ki-
fejti62 - az őskeresztyén példára hivatkozással - a Szentírásnak megfelelő
egyházalkotmány elemeit. Ezeket az alapelveket nem tartja ugyan köte-
lezőnek, hanem csupán helyesnek, az első keresztyének példája nyomán
követésre érdemesnek.

Kálvin a Szentírás alapján négy egyházi tisztséget emel ki: a pásztori, a
presbiteri, a doktori és diakónusi tisztséget, ezeket lényegében kettőre
lehet összevonni: a presbiteri és a diakónusira. Közülük az egyház kormány-
zása szempontjaból és a jó rend fenntartása érdekében a presbiteri tekint-
hető jelentősnek, a diakónusok szerepe csupán a szegények és a betegek
gondozásában merül ki.63

A presbiterek közül különösen a pásztorok fontosak. Szerinte a püspök,
pásztor, presbiter és miniszter elnevezés azonos értelmű, használata a
Szentíráson alapul.vt Ez a megállapítás azonban csak a pásztorokra áll,
nem pedig az igehirdetésre nem jogosított presbiterekre. A pásztor felada-
ta az Írás magyarázata, a szentségek kiszolgálása és a fegyelmezés. 65

Bár a pásztorokra vár az egyházi élet minden munkája, Kálvin mégsem
tartja helyesnek az egyházi hatalom teljességének a pásztorokra ruházását,
mivel a pásztorok időnként gonoszak is lehetnek. Csupán a tanítói hatal-
mat gyakorolhatják önállóan, minden más egyházhatalmi jogosítványt a
presbitérium, az egyház ügyeiben jártas egyháztagok közössége végezhet.

Az egyháztagok összessége nem az egyházi fegyelemnek és kormány-
zásnak gyakorlója, sőt nem is szükségképpen a presbiterek megbízója.
A presbiterek nem az egyházközség tagjait képviselik, hanem Krisztus akara-
tának keresői és megvalósítói. Az egyházi hatalom viselői tehát nem a nép
akaratának tolmácsolói, nem is a nép képviselői, hanem Krisztus szolgái.

Kálvin a fenti egyházalkotmányi elveket a gyakorlati életbe is átültette.
Ő maga gyakorolt irányító hatást Franciaországban. Skóciában pedig
Knox az 1550-es évek derekán. Nyilvánvalóvá vált, hogy a több gyüleke-

61 Uo. 208.1.
62 Különösen az IV. részben.
63 Szentpéteri Kun Béla i. m. ll. 1.és Ordonnance ecclesiastique de l' église de Genéve

1541.
64 Institutio IV. Ill. 8.
65 Uo. IV. Ill. 4.
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zetből élló egyház ügyeinek intézéséhez nem elegendő a helyi konzisztó-
rium, hanem magasabb fokú szervekre is szükség van. Így alakult ki a
genfi presbiteriális egyház alkotmányból a zsinat-presbiteri egyházalkot-
mány.66

A zsinat-presbiteri rendszer Franciaországban az 1559. évi párisi első
nemzeti zsinat határozata alapján presbiter-zsinati egyházkormányzati
rendszerré módosul. Eszerint a gyülekezetek között szoros kapcsolat léte-
sül és magasabb jogi egységbe tömörül az egyház; a gyülekezeti konzisz-
tórium az időnként összeülő zsinattal osztja meg hatalmát. A gyülekezeti
képviseleti elv mellé a zsinati elv lép, azzal, hogy a presbiteri jelleg tovább-
ra is megmarad.

A tiszta presbiteri szervezet annyiban egyezik a presbiter-zsinati rend-
szerrel, hogy az egyházi hatalom itt is a gyülekezetet illeti és ezt a presbi-
térium útján gyakorolja, a gyülekezetek között azonban semmiféle össze-
kötő jogi kapcsolat nincs. Minden gyülekezet önmagában teljes, önálló
egység és a gyülekezeti konsistóriurnnál magasabb egyházi hatóság, tehát
zsinat nincs. Ennek az egyházszervezetnek az alapgondolata tehát egyezik
az independensek és a kongregationalisták egyházszervezési alapelvei-
vel.67

Míg a magyarországi protestáns egyházaknál a zsinat-presbiteri rendszer
vált traditionális rendszerré, addig az osztrák protestáns egyházaknál a
konsistoriális rendszer érvényesült. A zsinat-presbiteri elveken alapuló
egyházkormányzati rendszer elfogadásának a kérdése először az 1791. évi
pesti zsinaton merült fel: ennek a zsinatnak a határozatai azonban nem
nyertek megerósítést.sf Ezek az elvek késöbb jogszokás útján - képviseleti
elvekkel kiegészülve - az evangélikus egyház szervezetének tényleges
alapjaivá váltak anélkül azonban, hogy egyik zsinatunk is az egyház al-
kotmányát zsinat-presbiterinek nevezte volna.

A zsinat-presbiteri rendszer érvényrejutása hosszú küzdelemmel járt,
minthogy az osztrákok nálunk is a konsistoriális rendszert kívánták ér-
vényre juttatni. Főleg az abszolutizmus alatt történtek kísérletek arra, hogy
a világi inspektorokat és gondnokokat az' egyház életéből kiiktassák. Így
az 1850. februári Havnau-féle rendelet ezt a célt szolgálta, amely ellen a
világi elem hevesen tiltakozott. 69 Végül is 1859-ben nemcsak a heves tilta-
kozások miatt került sor a pátens visszavonására, hanem azért, mert a

66 Szentpéteri Kun Béla i. m. 12-13. 1.
67 Karl Schwartz: Das presbyterial-synodale Prinzip. - In Österreichisches Archiv für

Kirchenrecht. 1991. 3/4 Heft 418-425.1. és Hildebrand Walter: Das Gemeindeprinzip der
christlichen Kirche. Zurich. 1951. 5. 1.

68 Zsilinszky Mihály: A magyarhoni protestáns egyház története. Budapest, 1907. 581. 1.
69 Haan Lajos: A magyarországi ágo h. evangélikusok egyetemes gyűlései. Budapest,

1882. 151. 1.
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konsistoriális elemek nem voltak összeegyeztethetők a zsinat-presbiteri
struktúrával. 70

A magyar evangélikus egyház a zsinat-presbiteri elveknek megfelelően a
gyülekezet kezébe helyezi az egyház önrendelkezési jogát és ezeknek az
elveknek a figyelembevételével alkotja meg az 1891-94. évi zsinaton első
egyházi alkotmányát.

Nézzük azonban közelebbről, mi a zsinat-presbiteri rendszer igazi értel-
me?

A zsinat-presbiteri egyházkormányzati rendszer, mint szervezési elv,
nemcsak alapvető normatív functiót jelent, hanem sok esetben a hierarchi-
kus katolicizmustói történó elkülönülést is. A zsinat-presbiteri elvet kü-
lönbözöképpen lehet értékelni: alapvető normaként, követelményként, ius
cogensként, vagy akár jogpolitikai deklarációként."

A zsinat-presbiteri egyházalkotmány felépítése rendszerint a következő:
a legkisebb egyházszervezeti egység a helyi gyülekezet, több szomszédos
gyülekezet egy egyházi kört, több kör egy tartományt, a tartományok pedig
együttesen az országos egyházat alkotják. A négyszeres tagozódás nem tar-
tozik ugyan a lényeghez, mivel azonban a felügyelet fokozatos gyakorlá-
sára kiválóan alkalmasnak bizonyult, ez terjedt el leginkább, ezt fogadta
el az 1891-94. évi zsinat is.

A szervek megalkotása alulról felfelé történik. A helyi gyülekezet pres-
bitériuma egy lelkészt és presbitert küld a közvetlen felsőbb egyház kor-
mányzati szervbe, amely tovább a tartományi, illetve országos egy-
házgyűlésére delegál képviselőt. A különbözó fokozatokon levő gyűlések
elnevezése különböző lehet; rendszerint a synodus, concilium vagy zsinat
kifejezés használatos. A szóhasználat nem mindenütt azonos jelentést ta-
kar; a skótoknál és az angol református egyházaknál a presbitérium
(presbytery), a köri gyűlést, a zsinat (synod) viszont a törvényhozó és
egyben legfőbb egyházi közigazgatást végző folyamatosan ülésező szervet
jelenti. A magyarországi református egyháznál és számos külföldi evan-
gélikus egyháznál a zsinat ezt a kettős functiót látja el.

A zsinat-presbiteri egyházkormányzati rendszer három alapelvre épül:
Jelenti mindenekelőtt a "gyülekezeti elvet",72 mely szerint minden egyhá-

zi hatalom forrása az egyházközség, amely az egyház alkotmányának a

70 Friedrich Gottas: Der Protestantismus in Österreich und Ungarn von Ende des 18.
Jahrhunderts (1781) bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts (1918l..- Parallelen und Unter-
schiede. In: Jahrbuch für die Geschichte des Protestantismus in Osterreich. Jahrgang 109,
Wien 1993. 27. 1.

71 Karl Schwartz i. m. 418-425. és Mikler Károly i. m. 31-32.1.
72 Mivel a "gyülekezet" spirituális közösséget jelent, a helyes szóhasználat az "egyház-

község" lenne" ennek ellenére ez a kifejezés honosodott meg, nyilván azért, mert először
vallási közösség alakult ki s csak azután kerül sor jogi szerveződésre.
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fundamentuma. A subsidiaritas elvénél fogva általában itt kell minden
ügyben dönteni, csak ha valamilyen ügy gyülekezeti szinten nem oldható
meg, akkor tartozik a döntés magasabb fokú egyházi hatóságra.

Jelenti az organikus felépítés elvét, amely szerint az alap a gyülekezet,
több gyülekezet egyházmegyét, az egyházmegyék egyházkerületet, az
egyházkerületek országos egyházat alkotnak.

További általános jellemzője ennek a rendszernek, hogya döntésre hi-
vatott szervek mindig testületek; egy személyt önállóan törvényhozói
vagy bírói hatalom nem illethet -, csak a kollégium egy tagjaként, kivéve
a tanítói hatalmat. Az egyházi tisztséget betöltő tevékenysége ezért nundig
szolgálat, nem pedig uralom.

A rendszer elnevezése onnan ered, hogy minden kollektív szerv presbi-
terekből áll és az egyház kormányzását és törvényalkotását presbiterekből
álló zsinat végzi, ellentétben az olyan egyházi alkotmánnyal, amelyben
presbiteri kormányzat van, de zsinat nincs, vagy az olyannal, mint a ma-
gyar evangélikus egyháznál, ahol zsinat ugyan van, de a zsinat tagjai
nemcsak presbiterek lehetnek és a zsinat feladata csak törvényhozásra
korlátozódik.

Mindez azt mutatja, hogya zsinat-presbiteri rendszernek számos va-
riánsa lehetséges, és idővel egy rendszeren belül módosulásra is sor ke-
rülhet.

Így az 1891-94. évi zsinat a presbitérium intézményét még csak egyház-
községi szinten teszi kötelezővé. Jóllehet minden egyházkormányzati fo-
kozatra ki akarták terjeszteni a presbitériumokat - az 1913-16. évi zsinat
joganyaga szerint - ezek a törekvések csak az 1934-37. évi budapesti
zsinaton valósultak meg.73

A későbbi jogfejlődés a hatalmi hangsúlyt a közgyűlésekről a presbité-
riumokra helyezi, amelynek kétségkívül az volt az indoka, hogy az állam-
hatalom a presbitériumokon keresztül könnyebben tudta az elmúlt negy-
ven évben akaratát érvényesíteni. Az 1991-97. évi zsinat ismét a közgyűlé-
sek jogállását erősítette meg.

Az 1991 évben megnyílt zsinat sem térhetett ki az eddigi egyházi szer-
vezet hatékonysága kérdésének a vizsgálata elől. Az ezzel kapcsolatos
vizsgálódások kiindulópontja az a megállapítás volt, hogy a struktúra
akkor tekinthető megfelelőnek, ha a működés hatékony (in opere efficax).
A többszintű egyházkormányzat a működés szempontjaból akkor. tekint-
hető hatékonynak, ha érvényesül az önállóság, ha minden döntés megfe-
lelő szinten történik, érvényesül az indokolt mértékű és megfelelően

73 Kiss Antal: Az 1934-37. évi budapesti országos evangélikus zsinat előzményei, lefo-
lyása és joganyaga. Miskolc, 1941. 9. 1., lásd továbbá Egyházi Törvények II. tc. 52-56.,
65-69., 75-80. §-okat.
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összehangolt decentralizáció, ha érvényesül a hatáskörök és működési
feltételek összhangja. A struktúrának olyannak kell lennie, hogy az maxi-
málisan lehetővé tegye az egyház elsődleges küldetésének, az evangélium
hirdetésének a teljesítését. A nehézséget az fokozza, hogy az egyetlen szer-
vezeti modellnek kell több minőségileg eltérő működési elvárásnak egyi-
dejűleg megfelelni. (pl. iskolák, diakóniai intézmények stby4

A hatáskörök pontos tisztázása szükséges a hatékony munkavégzéshez. Az
egyházkormányzati szintek kialakításánál a működtetéshez szükséges el-
térő gazdasági feltételeket is figyelembe kell venni. 75 Ugyancsak hangsúlyt
kell helyezni az önkormányzatra, a többségi akarat érvényesülésére, vala-
mint az ökumenizmusból folyó elvárásokra. Az egyes önkormányzati
szintek önállósága egyrészt abban mutatkozik meg, hogy a törvények
keretei között szabályrendelet-alkotási jog illeti meg, másrészt a gazdasági
önállóság biztosításában. Ez utóbbi biztosításánál a gazdasági döntésekre
hivatott szervek összetétele elhatározó jelentőségű, mert az egyszemélyes
döntés centralizált vezetési rendszerhez vezethet.

74 Koczor Zoltán: A struktúr a általános vizsgálata. Budapest, 1993. 1-7. 1.Zsinati Iroda
kiadása.

75 Koczor Zoltán: Az egyházi munka ágak testületeinek hatásköri összefüggései. Buda-
pest, 1993.
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XVIII. Az egyházi hatalom megoszlása

Az egyházi hatalom fogalma. - Egyházi hatalom az Ágostai Hitvallás és az Apológia
szerint. - Az egyházi hatalom terjedelme. - Rendi és joghatósági hatalom. - Az egyházi
hatalom alanya. - Az egyházi hatalom viselői. - Az egyházi hatalom kollektív szerveket
illet, egyén csak szolgálatot végezhet. - Az egyházi hatalomra vonatkozó tételesjogi szabá-
lyozás. - Az egyházi hatalom korlátai. - Az egyházat megillető alapjogok: I. az önfenntar-
táshoz. II. a függetlenséghez, Ill. az egyenlőséghez, IV a tisztelethez és V a nemzetközi
érintkezéséhez való jog. - Az egyházi hatalom közösségi és intézeti vonásai. - Az egyházi
hatalom megoszlása. - A hatalmi ágak szétválasztásának szükségessége. - Montesquieu
fejtegetései. - Az egyházi törvényhozás, közigazgatás és törvénykezés szétválasztásának
kérdése. - Az egyház spirituális feladatai. - Az egyházvezetés kérdései.

Az egyházi hatalom problematikája szoros összefüggésben áll az egyház
fogalmával. Az egyház fogalmának vallásfelekezetenként eltérő volta az
egyházi hatalom fogalmának alakulására is kétségkívül hatással van. Azo-
nosság talán csak abban a tekintetben áll fenn, hogy az egyházi hatalom
mindenütt az egyház rendjét és annak vezetését, lényegében tehát az egy-
házi célok megvalósulását van hívatva szolgálni?6

Az egyházi hatalomról szóló evangélikus teológiai álláspont az Ágostai
Hitvallás XXVIIL,de még inkább az Apológia VII., VIll. és a XXIV.cikke-
lyeiből ismerhető meg.

Az Ágostai Hitvallás a kulcsok hatalmáról (potestas clavium) beszél az
evangélium alapján, mely az evangélium hirdetésére, a bűnök megbocsá-
tására, vagy fenntartására és a szentségek kiszolgáltatására rendelt isteni
hatalmat és egyben megbízatást jelenti. Krisztus ezzel a megbízatással
bocsátja el az apostolokat: Amiképpen elbocsátott engem az Atya, azon-
képpen bocsátlak el én is titeket. Vegyetek Szentlelket. Valakinek megbo-
csátjátok bűneiket, megbocsáttatnak; akiknek megtartjátok, megtartatnak.
(János 20,21-22) Menjetek el, hirdessétek az evangéliumot minden teremt-
ménynek. (Márk 16,15) Az egyházi hatalom megbízása az evangélium
tanítására és a szentségek kiszolgáltatására szól; az egyházi hatalom gya-
korlója ezen túl nem mehet, mert akkor már idegen hatáskörbe avatkoznék
be?7

Az Ágostai Hitvallás értelmében a püspököket' sem illeti meg emberi
jogon egyéb hatalom. Így nem áll jogukban az evangéliummal ellenkezőt
elrendelni, különösképpen pedig az isteni kegyelmet és megigazulást biz-
tosító hagyományt ápolni és alkalmazni. Jogosultak azonban bizonyos
rendszabályokat bevezetni, hogy az egyházban a dolgok jó rendben foly-

76 Mikler Károly i. m. 299. 1., lásd még Herbert Wehrhahn: Kirchenrecht und Kirchen-
gewalt. Tübingen, 1956. 157. 1.

77 Ágostai Hitvallás (fordította Prőhle Károly). Sopron, 1930. 70-71. 1.

25



janak. Az ilyen rendtartás a szeretet és béke kedvéért legyen, úgy azonban,
hogy "az a rend az emberek lelkiismeretének terhére ne váljék".

Az Apológia tovább megy és a kánonjog potestas ecclesiastica mintájára
különbséget tesz rendi (potestas ordinis) és joghatósági (potestas iurisdicti-
onis) hatalom között. Minthogy a reformátorok továbbra is fenn kívánják
tartani az egyházkormányzati rendet, ezeknek az értelme alapvetően meg-
változik. Így megszűnik a potestas ordinis szentségi jellege, megmarad
ugyan az a tanítás, hogy keresztség útjánaz egyházban elnyert tagság nem
veszíthető el, de az eltörölhetetlen jelleget, a character indelebilist, amelyet
a klérikusok a felszenteléssei nyernek el, a protestánsok nem fogadják el.
A potestas iurisdictionis sem szentségi jellegű, hanem adományozás, vagy
még inkább választás útjánszerezhetö.Z'' Ma már csak a katolikus egyházra
jellemző az a tétel is, hogy az egyház az egyenlőtlenek társasága, mert nem
valamennyi tagját illeti meg az egyházi hatalom, sőt a papi rend tagjai sem
egyforma mértékben bírnak egyházi hatalommal.Z?

Az Apológia szerint a rendi hatalom az igehirdetés és a szentségek
kiszolgáltatásának jogát (ministerium verbi et sacramentorum), a jogható-
sági hatalom pedig a nyilvános bűnök elkövetőinek kiközösítésére. illetve
a megtérők feloldozására vonatkozó jogot jelenti.80 Nem jelenti ez azonban
"zsarnoki, azaz meghatározott törvény nélküli, sem királyi, azaz törvény
feletti hatalmat", hanem Isten igéje szerinti hatalmat. Melanchton végül
hangsúlyozza, hogy az egyházi hatalom gyakorlóinak a külső rendre és
szertartásokra vonatkozó rendelkezései nem örökérvényűek, minthogy
maguknak az apostoloknak a rendelkezései is idővel megváltoztak.s!

Az egyházi hatalom terjedelmére nézve sem a hitvallási iratokban, sem
Luther egyéb írásaiban nem találunk közelebbi megállapításokat. Ennek
okát abban kereshetjük, hogya források mindegyike az egyházi hatalmat
az egyház eszményi oldalával hozza kapcsolatba; az egyházi hatalom jel-
lege pedig más az eszményi és más a földön kialakult egyházban. Csak az
előbbire érvényes a "pascere nihil aliud est, quam docere", az utóbbi
esetben, mint e földön megvalósult közösségben, az igehirdetésen és szent-
ségszolgálaton felül az egyházi hatalomnak még más irányban is érvénye-
sülnie kell. Az egyházi célkitűzések megvalósulásának feltétele a gyüleke-
zet szervezettsége és a gyülekezet rendjének a fenntartása. Az egyházi
hatalom terjedelmét illetően nem találunk állandóságot, minthogy ez az

78 Siegfried Grundmann: Verfassungrecht in der Kirche des Evangeliums, Kassel, 1963.
81. 1.

79 Sipos István: Katolikus egyházjog. Pécs, 1938.26-27. 1.
80 Erik Wolf: Ordnung der Kirche. Frankfurt am Main. Il. 650-652. lapokon részletesen

tárgyalja a fogalom értelmének változását.
81 Apológia, azaz az Ágostai Hitvallás védelme. Írta Melanchton Fülöp, XIV. rész. For-

dította: Mayer Endre, Budapest, 1900. 423-424. 1.
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egyház mindenkori feladataitól, illetve a tételesjogi szabályozástol függ.
Az egyházi hatalom az evangélikus egyházban a lelkészi hivatal tekinte-
tében isteni egyházjogra támaszkodik, tehát nem változtatható meg, nem
szüntethető meg, egyéb vonatkozásban azonban emberi egyházjogon épül
fe1.82

Bár az egyházi hatalom kérdése a mai teológiai irodalomban kellőkép-
pen tisztázva nincs, az egyháznak az igehirdetésben, a szentségek kiszol-
gáltatásában és az egyház kormányzásában megnyilvánuló hatalmát jelen-
ti. Az egyházi hatalom (potestas regiminis, potestas clavium) mai értelme-
zése szerint a rendi és a joghatósági hatalmat foglalja magában. A kulcsok
hatalma, a potestas clavium az egyházkormányzat keretében érvényesül.

A rendi hatalom (lelki hatalom, potestas ordinis) felöleli az egyháztagokra
ruház ott jogosítványokat és kötelezettségeket, melyeket nyilvánosan gya-
korolhatnak anélkül azonban, hogyalelkészeket illető ministerium verbi-
nál ez hierarchikus különbséget jelentene. Másik oldalról megközelítve az
egyház spirituális céljai megvalósítására irányuló hatalmat jelenti, amely
magában foglalja a hitvallás megállapításának és megváltoztatásának (ius
reformandi) jogát, nemkülönben az istentisztelet rendjének megállapításá-
ra, a szentségek kiszolgáltatására, az ünnepek megállapítására és a temp-
lomi, valamint az iskolai tanításra vonatkozó jogot (ius in sacra).83

A joghatósági hatalom (potestas iurisdictionis) az Ágostai Hitvallásban
foglalt tartalomtól eltérően az egyház külső vezetésére, kormányzására
vonatkozó hatalmat, mai fogalmak szerint az egyházi törvényhozás, köz-
igazgatás és bíráskodás jogát foglalja magában. A nyilvános lelkészi hiva-
tal functiójához - lutheri tanítás szerint - nem tartozik a külső vezetés
hatalma, jóllehet gyakorlatilag emberi jogon általában ezzel összekapcso-
lódik, annak ellenére, hogy az igehirdetés és egyházvezetés látszólag eltérő
feladat.f+

A symbolikus könyvek az egyházi hatalmat a püspöki hatalommal hoz-
zák összefüggésbe, feltehetőleg azért, mert a hitvallási iratok keletkezése-
kor még nem volt végleges az egyházi szakadás, sőt maguk a reformátorok
is mindent elkövetnek az egyház külső egységének a megőrzése érdeké-
ben. Mikor azonban ezek a kísérletek hajótörést szenvednek, másrészt
pedig a katolikus püspökök iurisdictiója megszűnik a protestánsok felett,
önként adódik, hogy az egyházi hatalom kérdését az evangélium szelle-
mében újból rendezzék.F'

82 L. szerző: A magyar evangélikus egyházjog alapjai és jogforrásai. Budapest, 1991.105.
l., és Kossutány Ignác i. m. 108. l.

83 Erik Wolf i. m. II. 652-653. L, és Siegfried Grundmann i. m. 81-82. l.
84 Siegfried Grundmann i. m. 75. l.
85 Erik Wolf i. m. II. 650.l., Siegfried Grundmann i. m. 81-82. l.
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A Krisztus alapította egyház feje a Szentírás tanítása szerint, tehát az
egyházi hatalom alanya maga Jézus Krisztus, hisz: "Nékem adatott minden
hatalom mennyen és földön."86Az egyház külső szervezetlensége miatt ez
a megállapítás nyilván csak az egyházi hatalom rendi oldalára vonatkoz-
hatott és csak a szervezkedés után terjeszkedhetett ki a joghatósági oldalra
is.

Római katolikus tanítás szerint az egyházi hatalmat Jézus az apostolok-
nak s közülük is elsősorban Péternek adta, felruházva őt az oldozás és
kötözés hatalmával. Ez a hatalom Péterről a római, a többi apostolról pedig
a többi püspökre szállt, akik így magának Jézusnak a rendelése alapján
birtokolják az egyházi hatalmat. A pápa a püspökök testületének feje;
egyházi hatalma a legfőbb, teljes, közvetlen, egyetemes hatalom.V

A reformátorok tagadják, hogy Jézus az egyház felett bárkinek is külön-
leges hatalmat adott; a kulcsok hatalmával az apostolokra Isten igéjének
hirdetését és a bűnöktől való oldozás hatalmát ruházta. Az egyház külső
kormányzása, a iurisdictio, a kulcsok hatalmával nincs összekötve. Kálvin
is ilyen értelemben foglalt állást, bár olyan nyilatkozata is ismeretes, ahol
a iurisdictiót a kulcsok hatalmával azonosítja.ő''

Az egyházkormányzat joga protestáns felfogás szerint a hívek összessé-
gét, magát az egyházat illeti meg. Ez tűnik ki a Bibliának az egyház fegyel-
mező hatalmáról szóló verseiböl.s? amely alatt lényegében az egyházkor-
mányzatot kell érteni: "Ha pedig a te atyádfia vétkezik ellened, menj el és
dorgáld meg őt négy szem között: ha hallgat rád, megnyerted a te atyád-
fiát, ha pedig nem hallgat rád, végy magad mellé még egyet, vagy kettőt ...
ha azokra nem hallgat, mondd meg a gyülekezetnek; ha a gyülekezetre
sem hallgat, legyen előtted olyan, mint a pogány és a vámszedő. Amit
megköttök a földön, a mennyben is kötve lészen ... hogyha ketten közüle-
tek egy akaraton lesznek ... amit csak kérnek, megadja nekik az én mennyei
Atyám. Mert ahol ketten, vagy hárman egybegyűlnek az én nevemben, ott
vagyok közöttük."

Ennél az igehelynél többféle magyarázati mód lehetséges. Lehet a hang-
súly azon, hogy mondd meg a gyülekezetnek és lehet azon, hogy ahol
ketten, vagy hárman egybegyűlnek, ott vagyok közöttük. Ennek megfe-
lelően lehet az ő fő következtetés, hogy az oldozás és kötözés hatalma a
gyülekezettől, pontosabban az egyházközségtől származik. Másrészt
olyan következtetés is lehetséges, mely szerint, ha ketten vagy hárman az

86 Máté 28,18.
87 vs. Máté 16,18-19, továbbá CIV 331, 131, 1404, 333, 1372 kánonokat.
88 Inst. IV. XI. 1.2., Novák István: A magyarországi protestáns egyházak perjoga. Mis-

kolc, 1943. 25-30. 1.
89 Máté 18,15-20.
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Úr nevében összegyűlnek, oldozhatnak és kötözhetnek. Egyéb magyarázat
is lehetséges, de a szöveg inkább a gyülekezeti hatalomra utal.

Bármelyik részét is hangsúlyozzuk az igehelynek, az egyház protestáns,
akárcsak katolikus felfogás szerint is Krisztus királysága. Luther és Kálvin
gondolatmenete szerint azonban földi helytartóra nincs szükség, mert ma-
ga Krisztus jelen van mindenütt, ahol ketten vagy hárman az ő nevében
összegyűlnek. Nem ember, nem a pápa, vagy a püspökök, hanem maga
az Úr az egyházi hatalom igazi tulajdonosa, aki lélekben és igazságban
jelen van a benne igazán hívők számára.

Helytelen lenne azonban az evangélikus egyházat valamiféle népuralmi
alakulatnak tekinteni, mert az egyházi hatalom viselői nem annyira a nép
akaratának tolmácsolói, mint Krisztus akaratának teljesítői. Különösen a
reformátusok hangsúlyozzák, hogy az egyházi hatalom birtokosai nem
szükségképpen az egyház népétől kapják egyházi tisztségükre szóló meg-
bízatásukat, hanem magától Krisztustól.P?

Ha felvetjük azt a kérdést, hogy az evangélikus egyház alkotmány sze-
rint ki az egyházi hatalom viselője, - egyházi hatalom alatt nem világi minta
szerinti felsőbbségi jogot, hanem ca:ritas fraternát, lelkileg igazolt, belső
hatalmat értve, úgy ez a gyülekezetet, tágabb értelemben az egyházat, az
egyházi közösséget illeti. Grundmann szerint az egyházi hatalom viselői
a hívő keresztyének, az ecclesia spiritualishoz tartozók." A potestas ecc-
lesiasticanak a fenti személyek körére való utalása tekinthető az evangéli-
kus egyházak legfőbb, megváltoztathatatlannak tekinthető alkotmányjogi
elvének, amely belső konfessionális eltérésektől függetlenül érvényesül.
Természetesen alkotmányjogi garancia, vagy hibátlanul alkalmazható re-
cept nem áll fenn ennek megvalósulására, minthogy Isten előlünk elrejtet-
te, hogy ki tartozik az ecclesia spiritualishoz. Az egyház alkotmánya mind-
erre csak utalhat, statuálhatja; az egyháznak kell azonban megtalálni az
utat a gyakorlati megvalósuláshoz. Ebben van az evangélikus egyházi
alkotmányok dinamikus ereje, de egyben veszélyeztetettsége is. Ezért ál-
lapítja meg Grundmann, hogy az evangélikus egyházi alkotmányok a
"krízis jogát" viselik magukon, ami alatt azt kell érteni, hogy állandó
döntésre van szükség Krisztus és a világ között.f?

Az alól a szabály alól, hogy protestáns felfogás szerint minden egyházi
hatalmat gyakorló szervnek kollektívnek, tehát legalább két személyből
kell állnia, természetesen kivételek is vannak. Az egyház egyéni szervei
azonban hatalmat nem gyakorolhatnak, szolgálatszerű tevékenységet vé-
gezhetnek, mint amilyen az egyház védelme, Istenhez vezérlése, igehirde-

90 Karl Rieker i. m. 105. 1.
91 Siegfried Grundmann i. m. 82. 1.
92 Siegfried Grundmann i. m. 82. 1.
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tés, szentségek kiszolgáltatása, vagy egyéb egyházi cselekmények végzése.
Ha azonban az egyháztagok fegyelmezéséről, vagy bíráskodásról van szó,
csak több személy együttesen határozhat, ha Krisztus nevében gyűlnek
össze. Ezt igazolja az is, hogyapüspököt egy személyben fegyelmi jogkör
nem illeti meg, mint a katolikus püspököt.

Mint már arra rámutattunk, annak viszont akadálya nincs, hogya lel-
készi hivatal és az egyházkormányzat vezetése szervezetileg ne jelentkez-
zen együtt, jóllehet az első isteni jogra, az utóbbi pedig emberi jogra épü1.93

Ez gyakorlatilag abban is megmutatkozik, hogy a lelkész egyúttal az egy-
házi szervek egyik elnöke. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy az egy-
házi hatalom a lelkészt isteni kinyilatkoztatás alapján kizárólagosan illetné
meg. A hívők egyetemes papságának elvénél fogva az igehirdetés és
misszió a hívek összességének a kötelességeként is jelentkezik, ami azt
jelenti, hogya hívek minden földi közvetítő kikapcsolásával közvetlenül
részesülhetnek az isteni kegyelemben.

Minthogy az egyetemes papság elve csak vallási elvként értelmezhető,
alkotmányjogi vonzata csak akkor lenne, ha a gyülekezet csak olyan ta-
gokból állna, akik lelki értelemben valósítják meg az egyetemes papság
elvét.94 A törekvéseknek arra kell irányulniok, hogy azok számára kell az
egyházhatalmi jogosítványokat biztosítani, akikről feltehető, hogy lelki
értelemben komolyan igyekszenek megvalósítani az egyetemes papság
igazságát. 95

Az egyházi tisztség betöltésének kérdése célszerűségi kérdés, mégis
az évszázados gyakorlat a gyülekezetek önállóságának figyelembevételé-
vel a szabad választás mellett tört lándzsát. Ennek előfeltétele az ordináció,
mellyel az egyházi hivatalra elhívott személy az egyháztól megbízatását
elnyeri. Csak az viselhet az egyházban hivatalt, akinek szabályszerű
elhívása van (rite vocatus). A szabályszerű meghívás a "külső elhívás"
(vocatio externa) mellett a "belső elhívást" (vocatio interna) is megkí-
vánja.96

Az ordináció természetesen nem jelenti a hierarchia valamilyen fokoza-
tát, mert a lelkész, esperes vagy püspök hivatala lényegében azonos: az
evangélium szolgálata.f"

Az egyházi hatalom alanya a tételesjogi szabályozás szerint is a gyüleke-
zeti elven felépült egyházközség. Abból az alapelvből, miszerint minden
hatalom az egyházközségből fakad, értelemszerűen következik, hogy az
egyházi hatalom annak összetevőiből: az egyháztagokból tevődik össze,

93 Siegfried Grundmann: Der Lutherische Weltbund. Köln, Graz, 1957. 91-96. 1.
94 Emil Sehling i. m. 3. l.
95 Próhle Károly: A hit világa. Gyór, 1948. 289. 1.
96 Ágostai Hitvallás XIV. cikkely.
97 II. Kor. 1,24; lásd Erwin Ruck i. m. 6. k., és Sólyom Jenő: Zsinat elé c. összeállítást 4-6.1.
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amely az egyházi hatalmat a törvények korlátai között az alkotmányos
intézmények útján gyakorolja. Az egyházi törvények határozzák meg a
hatalomgyakorlás különböző formáit, melyek egymást kiegészítik és az
egyházi alkotmány szerves része. A hatalomgyakorlás formáihoz tartoznak
a választások, a szavazások, a törvényhozás, a végrehajtás, az igazságszol-
gáltatás.

Az új egyházi törvény is rögzíti, hogy "Az egyházjogi hatalom az összes
jogosult egyháztag közakaratán alapul."98 Az egyházi hatalom legszéle-
sebb körű megtestesítője - minden egyházkormányzati fokozaton - a köz-
gyűlés. Az egyházi hatalomban természetesen más szervek, az elnökségek,
presbitériumok és nem utolsó sorban a zsinat is osztozik, mégis az egyházi
hatalom valóságos hordozója: a közgyűlés. Ezért elhibázott lenne az olyan
egyházi alkotmány, amely az egyház egyetlen szervét ruházná fel kizáró-
lagosan egyházi hatalommal.

A hatalom gyakorlásának a törvényes keretek között kell történnie és a
kizárólagos hatalomra törekvés, illetve a hatalom kizárólagos birtoklása
alkotmányellenes és a joggal való visszaélésnek tekintendő. Ha nincs is külön
jogszabályban rögzítve, az egyházban is érvényes az a jogelv, hogy a
jogszabályokban megállapított jogokat és kötelezettségeket rendeltetésük-
nek megfelelően kell gyakorolni. Minden egyháztag jogosult az egyházi
szervekkel együtt a hatalom erőszakos kisajátítóival szemben ellenállást
kifejteni, mert egyik egyházi szerv sem gyakorolhat a másik egyházi szerv
hatáskörébe tartozó jogosítványt. A nem törvényes egyházi szervnek,
vagy a törvényes egyházi szervnek hatáskörét túllépő intézkedésének
nincs kötelező ereje.

Az egyház egészét megillető alapjogok az egyházközséget megillető jo-
gokból fakadnak, ezeknél azonban szélesebb terjedelműek. Közülük fi-
gyelmet érdemelnek: 1. az önfenntartáshoz, II. a függetlenséghez, Ill. az
egyenlőséghez, IV.a tisztelethez és V.a nemzetközi érintkezéshez való jog.

Ezek az alapjogok természet jogi eredetűek és az ember veleszületett jo-
gainak mintájára alakultak ki. A jogpozitivisták ezt a felfogást azzal az
indokolással vetik el, hogy az egyházaknak csak olyan jogaik lehetnek,
amilyenekkel az államegyházjog felruházza. Ezt az álláspontot nyilvánva-
lóan azért nem fogadhatjuk el, mert az egyházak alapjogai azok létezéséből
következnek. Formai jogi szempontból viszont nem vonható kétségbe,
hogy ezek az egyház államegyházjogi státusaból erednek és ennek terje-
delmét az állami törvényhozás bővítheti vagy szűkítheti.

981991-1997. évi Egyházi Törvények 1.törvény 12. §; az 1934-37. évi II. tc. 4. §-a, illetve
az E. A. 11. § szerint rr- •• az evangélikus egyháznak mind törvényhozása, mind kormány-
zata az összes jogosult egyháztagok közakaratán alapul".

31



I. Az önfenntartáshoz való jog ősi alapjog. Azt a szabadságot jelenti, hogy
az egyház a maga tevékenységi területén önállóan, szuverén módon jár-
hasson el, illetve - negatív értelemben véve - semmi olyat ne legyen
kénytelen tenni, ami existenciáját, fennmaradását veszélyezteti. Az egyhá-
zi kötelezettségek teljesítése nem terjedhet az egyház megsemmisüléséig.
Az erőhatalomra, a vis maiorra hivatkozás az egyházjog területén is elfo-
gadható, feltéve, hogy igazolható az egyház létének a veszélyeztetettsége.

A jogos védelem nek, a "vim vi repellere licet" elv alapján helye lehet,
gyakorlatilag azonban a védekezés ma már csak szellemi eszközökre kor-
látozódik.

Míg a jogos védelem valamely jogellenes cselekménynek ugyancsak
jogellenes cselekménnyel történő elhárítását jelenti, addig a végszükség a
közvetlenül fenyegető veszélynek akként való elhárítására irányul, hogy
közben a jog által védett valamely érdeket sértünk meg. A végszükségnek
is inkább csak elméleti, semmint gyakorlati jelentősége van az egyházjog
területén.

Az egyház saját elhatározásából önfenntartási jogát, azaz önállóságát
korlátozhatja, vagy akár teljesen meg is szüntetheti. Erre példa lehet más
egyházzal történő egyesülés: az unió.

ll. A jüggetlenséghez való jog a szuverénitás külső oldalát jelenti. A szu-
verén egyház egyenjogú más szuverén egyházzal; más egyház nem ren-
delkezhet felette. Ebből vezethető le más egyház ügyeibe való beavatko-
zás, vagyis az intervenció tilalma. De az állam irányában is fennáll a
szuverénitás követelménye: az egyháznak mentesnek kell lennie az állam-
hatalom részéről minden erőszaktól, vagy fenyegetéssel párosuló beavat-
kozástól.P? A függetlenség elvéből következik, hogy az állami bíróság
vagy más hatóság nem járhat el az egyház belügyeiben: quae ad discipli-
nam et regimen ecclesiae pertinent.

Ill, Az egyház joga az egyenlőséghez. A szuverén egyház csak befelé,
be1ügyekben lehet legfőbb hatalom, más egyház viszonylatában a mellé-
rendelés elvének kell érvényesülnie.

Az egyházak egyenlősége jogi, nem pedig tényleges egyenlőséget jelent.
Az egyházak hatalmi helyzete ugyanis nagyon különböző, nemcsak szám-
beli súlyuknál, hanem történeti adottságaiknál fogva is. Az egyenlőség
elve tehát de facto inkább csak azonos nagyságú egyházak között érvénye-
sül, egyébként a reciptrocitas, a kölcsönösség elve érvényesül, értve ez
alatt, hogy az egyik egyház a másik egyház magatartásával azonos maga-

99 Heinrich Brandweiner i. m. 80. 1.- Nemzetközi jogi síkon az uralkodó elmélet szerint
az emberiesség nevében történő intervenció (a cause d'humanité) akkor volt megengedett,
ha egy állam belső állapota ellentétben állt a humanitas eszméjéveI. Azok a nemzetközi
jogászok, akik elismerték az intervenciót, azt vallásüldözés esetén is megengedhetőnek
tartják, de egy vallásfelekezet discriminációja esetén már tagadják annak jogosságát.
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tartást köteles tanúsítani. Az egyenlőség nem vonatkozik dogmatikai, po-
litikai, vagy szervezeti ügyekre.

IV.A tisztelethez való jog az egyenlőség elvéből folyik. Minden egyház
olyan mértékű tiszteletet igényelhet, amelyet ő maga is egy másik egyház
irányában tanúsít. Az egyháznak a tiszteletadásra irányuló igénye azok-
ban a szabályokban tükröződik vissza, amelyek a kölcsönös udvariassági
ténykedésekre (beiktatásokon, zsinatokon, egyéb alkalmakkor való üd-
vözlésekre) tisztán konvencionális alapon vonatkoznak. Ide tartozik még
az is, hogy az egyházi jelvények használatát, vagy a vallási kultusz egyéb
megnyilatkozását ne akadályozzák, függetlenül attól, hogy ezek szabad
használatát jogszabály biztosítja.

v. A nemzetközi érintkezéshez való jog azt jelenti, hogy az egyház - az
állami jogszabályok figyelembevétele mellett - szabadon érintkezhet nem-
zetközi szervezetekkel, vagy külföldi egyházakkal, sőt esetleg állandó dip-
lomáciai megbízottat is küldhet.

Az egyházi hatalommal kapcsolatos mindennemű fejtegetésnek figye-
lemmel kell lennie az egyházfogalom kettős jellegére, nevezetesen, hogy az
egyház egyrészt szellemi hatalom, másrészt azonban a közös hitet vallók
jogilag szervezett közössége. Az egyház, mint szellemi hatalom, isteni
akaratból rendelt közösség, amely csak az Ige és a szentségek szolgálatán
keresztül érzékelhető. Az egyház, mint jogegyház társasági vonásokat vi- .
sel magán, mint lelki közösség pedig természetfeletti uralmi közösség,
amely azokból áll, akik annak theocentrikus alapját evilági síkon is meg
akarják tartani. A jogegyháznál inkább az intézeti, a lelki egyháznál a
közösségi vonások domborodnak ki, bár kétségtelen az állandó kölcsön-
hatás. Az intézeti jelleg abban ismerhető fel, hogy ott a jogi tényt előidéző
aktust (pl. az egyház alapítását) nem annyira a jogi személy akarata, mint
tőle független jogi akarat alakítja. Itt nem jogi ténynek jogi téren történő
érvényesüléséről van szó, amelyhez azonban minimális jogi tartalom fenn-
forgására van szükség.

Az egyház hatalmi, vagyis jogi struktúrája és a lelki élete közőtti határ-
vonal csak jogilag érzékelhető és jellemezhető; a határvonal mögötti rész
az egyház lelki élettere, amely kívül esik a jogilag érzékelhető területen.
Az intézeti elem gyakorlatilag kis területre szorul össze. Míg a konstitucio-
nális államban az intézeti és társasági jogi elemek kombinációja uralkodik
az intézeti elem primátusa mellett, az evangélikus egyházjog hatalmi
struktúrájában a közösségi elem primátusa érvényesül, az intézeti elem csak
kivétel. Az evangélikus egyház - ellentétben a római katolikus egyházzal-
az egyháznak a jogi sphérán túli területét teljesen szabaddá kívánja tenni
a lelkiismeret számára. Az intézeti elem feladata egyedül az, hogya kő-
zösségi elemen belül lehetőséget teremtsen az egyház lelki oldalának a
kiteljesedéséhez és ehhez a feltételeket biztosítsa.
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Természetes, hogya hatalmi szervek kapcsolatban kell, hogy álljanak
egymással az egyházon belül, mert különben alkotó elemekre esne szét.
Az egységnek jogi alapokon kell nyugodnia hasonlóan az államjogi hatal-
mi ágak megosztásának elvéhez, az egyes functiók elkülönítésében. Ez az
elkülönítés nem jelentkezhet pusztán külsőségekben, hanem belülről, tar-
talmilag azokban a vonatkozásokban kell jelentkeznie, amelyek elvileg a
különböző functiókat összekötik.P''

A hatalmi ágak szétválasztásának szükségessége egyházi területen jóval
később merült fel, mint állami vonatkozásban. Ennek oka abban kereshető,
hogy egyházi vonatkozásban a jogviszonyok nem válnak szét élesen az
ügyek komplex volta miatt, főleg a törvénykezési jog, elsősorban pedig a
fegyelmi jog területén.

Az egyház hatalmi functiójának - az államhatalomhoz hasonlóan - két
fő életmegnyilvánulási területe van: az akarat kinyilvánítása és a kinyilvá-
nított akarat végrehajtása. Az akarat létrehozására hivatott szervelsősorban
a zsinat, a többi szerv lényegében a végrehajtás céljait szolgálja és viszony-
lag csekélyebb jelentősége van az egyházi bíráskodásnak, amelynek az a
feladata, hogy a megsértett, vagy veszélyeztetett egyházi jogosítványt ér-
vényesítse, illetve védelemben részesítse.l'"

Elvileg mindenképpen el kell ismernünk a hatalmi ágak törvényhozói,
közigazgatási és bíráskodási területekre történő elkülönítésének szüksé-
gességét a gyakorlati életben megfelelő korrekciók alkalmazásával.

Már Aristoteles hangsúlyozta Politikájában, hogy az állam keretein belül
szükséges a hatalmi ágak megosztása. Ugyanazt az álláspontot képviselte
John Locke 1690-benmegjelent Two Treatises on Government c. munkájá-
ban. Ez az elv közkeletűvé csak Montesquieu 1748-ban megjelent L'esprit
des lois - a törvények szelleme - c. munkája révén vált. Ennek a munkának
a II. kötete azokkal a törvényekkel foglalkozik, "amelyek a politikai
szabadságot biztosítják az alkotmánnyal kapcsolatban". Montesquieu azt
hangoztatja, hogy kevés olyan többértelmű szó van, mint a szabadság.
Egyesek a tyrannus elűzésére való jogot, mások a szabad választás jogát,
vagy az önkormányzatot értik alatta. A szabadság fogalmát azonban leg-
többször összefüggésbe szokták hozni bizonyos államformákkal, több-
nyire a demokratikus köztársasággal. A politikai szabadság lényege az,
hogy az állampolgár védve legyen az államhatalom visszaéléseitől. Ezért
szükséges, hogy az egyik hatalmi ág a másiktól ne függjön. Az alkotmány
olyan legyen, hogy senkit se lehessen olyasmire kényszeríteni, amire a tör-
vény nem kötelezi, vagy olyan cselekményabbahagyására, melyet a törvény

100 Günther Holstein i. m. 259-264., [osef Bohatec i. m. 398., Herbert Wehrhahn i. m.
93-94. 1.

101 Novák István i. m. 28. 1.
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megenged.102 A fentiekben a törvényesség alaptételei nyernek megfogal-
mazást.

A hatalmi ágak elválasztására vonatkozóan a következőket írja: "Min-
den el volna veszve, ha a kiválasztottak egy csoportja, legyen ez bár ne-
meshez tartozó, avagy a néphez, ezt a három hatalmat gyakorolná: tör-
vényeket bocsátana ki, közhatározatokat hajtana végre és magánszemé-
lyek vitáiban, valamint bűncselekményeiben bíráskodhatna." Montes-
quieu tehát a tiszta szervezeti elkülönítést kívánja, mert csak ez biztosítja
a jogszerűséget. Nem lehet várni a legtöbb hatalmat egy kézben egyesítő
szervtől, hogy az általa törvényhozói minőségben hozott jogszabályokhoz
tartsa magát, amikor azt közigazgatási, vagy bíráskodási hatáskörben el-
járva minden további nélkül mellőzheti.

A francia emberi és polgári jogokról szóló 1789. aug. 26-i alkotmány
megállapítja, hogy olyan közösségben, ahol a hatalmak szétválasztva nin-
csenek, nem is lehet alkotmányról beszélní.l'P Az 1780.évi massechusettsi
alkotmány pedig egyenesen megtiltja a három hatalmi ág egyesítését, hogy
az államban a törvények uralma, ne pedig az emberek uralma álljon fenn.

Az 1934-37. évi zsinatot megelőzően az egyházi közvéleményt igen
széles körben foglalkoztatta a hatalmi ágak szétválasztásának a kérdése.U'?
Ennek újbóli időszerűségét az 1966.évi Egyházi Törvények retrográd tör-
vényhozási szabályozása hozta felszínre, amely lehetővé tette, hogy az
országos presbitérium két zsinat közti időben zsinati hatáskörben járjon el
s olyan ügyben, amelyben zsinati törvény nem rendelkezett, törvényerejű
rendeletet alkothasson.l'é Ez a szabályozás az állami életben jelentkező,
azóta azonban megszüntetett Elnöki Tanács mintájára a centralizáció meg-
erősítését jelentette és a törvény nem eléggé szabatos megfogalmazásával
annak kiterjesztő értelmezését tette lehetővé.

Montesquieu elvei az evangélikus egyháznál lassabban találtak talajra,
mint állami síkon, mégis az egyházi jogviszonyok sajátossága ellenére a
fejlődés a szétválasztás irányába mutat.

A törvényhozás, az akaratkijelentés functiója elvont akaratkijelentést, te-
hát jogszabályalkotást jelent. Nem tartozhat ide egyes konkrét eset mikénti
elintézésére vonatkozó akaratkijelentés, mert ez a jogszabályban foglalt
eredeti akaratnak a végrehajtását jelentené. Eredeti akaratról konkrét ügy-
intézés során csak a diszkrecionális joggal kapcsolatban beszélhetünk,
amikor a jogalkotó törvényben ruház fel valamely egyházi szervet, hogy

102 L'esprit des lois. Chap. IV. .Llne constitution peut etre telle que personne ne sera
contraint de faire les choses auxquelles la loi ne l'oblige pas, et a ne point faire celles que
la loi lui permet."

103 Uo. 16. §
104 Kiss Antal i. m. 49. 1.
105 ET II. 121. §
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saját belátása alapján jogszabályt pótló akaratot nyilvánítson és azt mind-
járt végre is hajtsa. Ez nyilván csak egyes döntésekre, nem pedig a jogal-
kotás tárgyát képező ügyekre vonatkozik.

Bár az 1891-94. évi zsinat határozata szerint "A magyarországi ágost,
hitv. evangélikus egyház törvényhozó és legfőbb intézkedő gyűlése a zsi-
nat," az új zsinat eltörölte az "intézkedő" hatáskört.l'f mivel az elmúlt száz
éves joggyakorlat ezt nem támasztotta alá, mert a zsinat mindig csak
törvényalkotással foglalkozott. Ez a gyakorlat nyilván annak a helyes fel-
ismerésén alakult ki, hogy nem lenne helyes a törvényhozói is közigazga-
tási hatáskört keverni, amelyre semmi szükség nincs már azért sem, mert
közigazgatási ügyekben a legfobb intézkedő, vagyis közigazgatási szerv
az országos közgyűlés.

A zsinat törvényhozó szerepével nem áll ellentétben az egyházkormány-
zati szervek szabályrendelet-alkotási jogosultsága, amelyet célszerűségi
okok magyaráznak. A zsinat ugyanis túlnyomóan kerettörvényeket alkot
és a joghézagokat alacsonyabb szintű jogszabályokkal: szabályrendeletek-
kel kell kitölteni, melyek ellentétben nem állhatnak az országos törvé-
nyekkel.

Az egyházi közigazgatás az egyházi konkrét célok és feladatok megvaló-
sítását célozza, tehát közvetlenül az egyház életét érinti. Erre tekintettel az
egyházi közigazgatási jog terjedelme lényegesen nagyobb, mint az állami
közigazgatási jogé. Nemcsak néhány szorosan körülhatárolt cselekmény
jogi szabályozásával kapcsolatos, hanem ide tartozik minden területen
történő egyházi cselekmény. Az egyházi közigazgatási joghoz lehet sorolni
mindazokat a normákat, melyek az egyház szervezeti felépítésévei kap-
csolatban annak tevékenységét szabályozzák. Ide tartozik az igehirdetés
és szentségszolgálat mellett az egyházi alkalmazotti jog, vagyonjog, egye-
sületi jog, vallásoktatásra, illetve az iskolai igazgatásra vonatkozó jog,
nemkülönben a hivatali közigazgatás.l''? Ezeknek a területeknek a jogi
szabályozása zömmel szabályrendeleti útra tartozik.

A törvénykezési, vagy bíráskodási eljárás általában előzetes közigazgatási
ténykedést feltételez és arra hívatott, hogy a bíróság elfogulatlanul dönt-
sön abban a kérdésben, hogy valamely konkrét ügyben a jogszabályt he-
lyesen alkalmazták, vagy esetleg mellőzték.

Az egyházi bíráskodás a legutóbbi időkig nem volt függetlennek tekint-
hető, mert eddig az egyházi fegyelmi eljárást elrendelő személy - rend-
szerint a püspök -, részt vett az ügy bírósági elbírálásában is, így tehát a
bíróságok független bíróságoknak nem voltak tekinthetők mindaddig,
amíg jogszabály nem tiltotta a közigazgatási ügyintézésben résztvett sze-

106 Egyházi Alkotmány 166. §, 1991-1997. évi VI. törvény 5. §
107 Erik Wolf i. m. 11.·661.és köv., Hans Liermann i. m. 312-313. L
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mélyek részvételét a bírósági eljárásban. Igaz viszont, hogya fegyelmi
ügyek zömmel olyanok, amelyeket nem kellene bíróságnak intéznie és
Szontagh Vilmos szerint az egyházi bíróságok "nem bíróságok, hanem
csupán annak mázával bevont közigazgatási szervek".108

Az 1991-ben összeült zsinat a hatalmi ágakat szétválasztotta és ezzel
jelentős lépést tett a jog uralmának erősítése írányában.l'"

Az egyház most említett temporális feladatkörén kívül a spirituális fel-
adatokat és tevékenységet a következő csoportokba lehetne összefoglalni,
amely vonalakban a törvényhozás joganyagát alkotja:

a) a szoros értelemben vett lelki gondozás: az igehirdetés, evangelizáció,
misszió, pasztorizáció, a szentségek kiszolgáltatása,

b) vallástanítás,
c) iskolai és iskolán kívüli tanítás, nevelés,
d) szociális munka,
e) egyháztársadalmi munka, ifjúsági szervezetekben, nőegyesületekben

és más egyházi egyesületekben,
f) sajtó, rádió, televíziós szolgálat.
Végezetül foglalkoznunk kell az egyházvezetés kérdésével, annál is in-

kább, mert ez a kifejezés többféle értelemben használatos. A "lelki egyház-
vezetés" (geistliche Kirchenleitung) alatt azt szokás érteni, hogy az egyház-
vezetés nem annyira világi eszközökkel, hanem egyházi szempontok fi-
gyelembevételével, lelki eszközökkel történik. Azt is szokták ezen a kife-
jezésen érteni, hogy az egyház vezetése az "ecclesia spiritualishoz" tartozó
hívő keresztyének kezében van. A lényeg az Ige, az igehirdetés érvénye-
sülő hatásában van. Mivel a lelkész, aki gyülekezetét elsősorban az igehir-
detésen keresztül építi, formálja és vezeti, a magasabb egyházkormányzati
fokozaton álló lelkésszel együtt ugyanazt az Igét hirdeti, így lelki értelem-
ben különbség nincs köztük. Ezért az egyházvezetés csak az igehirdetés
folyamányaképpen végzi a "lelki egyházvezetést", amely isteni jogon ala-
pul, tehát nem szüntethető meg.

Emellett természetesen van "külső" egyházvezetés is, amely nem az
igehirdetéssel és szentségszolgálattal szorosan összefüggő dolgokkal fog-
lalkozik. Az egyház vezetését a hívő embereknek egyházi és nem világi
eszközökkel, a "lex charitatis" alapján alázattal kell végeznie. Az egyházi
vezetésnek fel kell ismernie, hogy az egyházvezetés nem uralmi kérdés,
hanem szolgálat; ebben kell az evangéliumi szellemmel összhangban álló
egyházi vezetés igazi értelmét megtalálnunk.U''

108 Szontagh Vilmos: Magyarhoni evangélikus egyházunk, mint jogintézmény az állam és
jogelmélet szempontjából. Miskolc, 452. 1.,- Baltig Árpád szerint a bíráskodás ma "ítélkező
közigazgatás" .

109 1991-1997. évi Egyházi Törvények II. törvény 17. §
110 Siegfried Grundmann i. m. 73-75. 1.
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Arra már rámutattunk, hogya lelkészi hivatal funkciójának nem tekint-
hető az egyházvezetés feladata, ebből ez nem is vezethető le. Mint arra
[ohannes Heckel rámutat, a lelkész feladata csupán az ember belsejének a
kialakítása: a "directo hominis interioris et rerum eius", Istenhez vezetése,
melyhez elvileg a külső egyházvezetés nem tartozik.ll! Célszerűségi meg-
gondolások alapján azonban a történelmi fejlődés folyamán a lelkészi hi-
vatalhoz kapcsolódott annak technikai vezetése.

III Johannes Heckel: Initia iuris ecclesiastici Protestantium. München, 1950.33. l.
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XIX.A totalitárius rendszer törvényei és az új zsinati
törvényhozás

A pártállami diktatúra egyházpolitikája. - Az 1966. évi Egyházi Törvények formai és
tartalmi hiányosságai. - Az Ünnepélyes Nyilatkozat. - A Magyarországi Evangélikus
Egyházról szóló törvény. - Az egyház szolgálatának rendje. - Az egyház szeretetszolgálata.
- Az egyház háztartása. - Az egyházi bíráskodás. - Az egyházi törvénykönyv bírálata. -
Az egyházi megújulásra irányuló törekvések. - A legitimitás kérdése. - Eló'készületek a
zsinatra. - A zsinat megnyitása. - A zsinat összetétele. - A kétlépcsó's zsinat tervének
megbukása. - Szakbizottságak. - Zsinati ügyrend. - A múltat lezáró nyilatkozat. - Zsinati
Hitvallás. - A zsinat koncepciótlansága. - A törvénykönyv beosztásának kérdése. - A zsi-
nati munka az iilésszakokon. - Néhány nagyobb vitát kiváltó kérdés. - Etikai bizottság
felállítása. - Egtjházi személyek politikai szerepvállalása. - Egyházkormányzati szintek
problematikája. - Az egyházkerületekró1 szóló törvényjavaslat elvetése. - A püspöki cikli-
kus szolgálati idó' megváltoztatása. - Az Országos Bíróság törvénysértó' határozata. - Az
egyházkerületek beosztásának a kérdése. - A három és kétkeriiletes megoldás szembeállítá-
sa. - A jogharmonizáció elindul. - Zászkaliczky Péter lemondása zsinati és zsinati elnöki
tisztéró1. - Szavazás a terület rendezési vitában. - A háromszintes egyházkormányzati
modellel való újbóli próbálkozás. - A zsinat saját csapdájába esik. - Mégis a háromkeriiletes
megoldás kerekedik felül és ennek ára. - A zsinat záró ülése: a zsinati elnökök felszólalása.
- A zsinat mérlege: pozitívumok és negatívumok.

AMagyar Köztársaság 1989.október 23-án történt kikiáltása vetett véget
formálisan is a pártállami negyven éves uralomnak. Bár az 1949. évi XX.
törvény, a Magyar Népköztársaság alkotmánya 54. §-ában biztosítja a pol-
gárok lelkiismereti- és a vallás szabad gyakorlatának a jogát és ennek
biztosítása érdekében az egyházat külön választja az államtól; ez a dekla-
ráció a valóságban nem érvényesült, sőt olyan mértékű állami gyámkodás
valósult meg az egyházak felett, amilyenre a történelem folyamán csak a
tanácsköztársaság alatt volt példa, amikor "az egyházakat liquidáló bizott-
ságokat" állították fel. Joggal állapítja meg Helmuth Pree, hogya szétvá-
lasztás "ellenséges szétválasztás" volt.112

Köztudott, hogy a kommunista ideológia azt a hamis tudatot igyekezett
az emberekbe beoltani, hogya vallás ópium, melyre semmi szükség,
előbb-utóbb el fog halni, egyedül a dialektikus materializmus tekinthető
időtálló, tudományos világnézetnek. Szinte megfogalmazódott a kommu-
nista dogma: a marxizmuson kívül nincs üdvösség; az egyházellenes in-
tézkedésekre azért van szükség, mert a nemzetközi imperializmus és a
hazai reakció a pártot erre kényszeríti.U'' Az atheista államhatalom mellett
az egyházak számára az jelentette a legnagyobb katasztrófát, hogy ellen-

112 Helmut Pree: Österreichisches Staatskirchenrecht. Wien-New York, 1984.4.1.
113 Elmer István: Börtönkereszt. Budapest, 1994. 14. 1.
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szolgáltatás nélkül minden vagyonától megfosztották és ezért teljesen ki-
szolgáltatottá tették.

A megfélemlítés légköre uralkodott el az egyházakban. Az egyházak
elleni nyílt támadás az egyházi iskolák államosításával, az 1948. XXXIII.
törvény elfogadtatásával, majd az Ord ass Lajos püspök ellen indított kon-
cepciós perrel.U! az állam és az egyházak közti egyezmények elfogadtatá-
sának kikényszeritésévell-'' s nem utolsó sorban az Állami Egyházügyi
Hivatal (ÁÉH) létesítéséről szóló 1951. évi 1. tc. elfogadásával tetézódött.U"
Ez a hivatal egyházpolitikai, személyzeti és gazdasági osztályokra tago-
zódva valósággal rátelepedett az egyházakra, azokat gúzsba kötve, akara-
tát az egész országra kiterjedő szervezete révén hatalmi úton keresztülvit-
te.117

Az ÁÉH kezdetben az egyházak totális megsemmisítésére törekedett,
mivel azonban kitűnt, hogy ez nem lehetséges, minden eszközt felhasznált
ezek meggyengítésére. A vallásoktatásról szóló 21/1957. évi jogszabály,
amely az 1949. évi 5. tvr. végrehajtását jelentette, - a szerződésben bizto-
sított korábbi állapot fenntartásának az ígérete ellenére - a vallásoktatást
magánügynek nyilvánította és szigorú korlátok közé szorította ugyan-
annyira, hogy városokban gyakorlatilag ez a vallásoktatás megszűnéséhez
vezetett. 1958 óta a párt, állami és társadalmi szervek feladatává tette a
vallásos ideológia elleni harcot.llf Az egyházakban a vezetés egyre inkább
az állam iránt lojális magatartású személyek kezébe került. Egy 1958-ból
származó ÁÉH jelentés szerint lIa katolikus egyházban hatszáz kulcspozí-
cióból kettőszázhatvanba, a református egyházban a százötven kulcspozí-
cióból száztízbe, az evangélikus egyházban harminc kulcspozícióból hu-
szonnégybe került lojális pap."119 Az 1959. évi márciusi belső pártjelentés
szerint "Az egyházak vezetői politikailag lépjenek fel az egyházi reakció-
val szemben az állami és egyházi törvényeknek megfelelöen.vl-"

A vallásos ideológia és a szocializmus érdekében történő együttműkö-
dés ellentmondás okhoz vezetett: mert a szocialista állam végeredményben
támogatta az ellenséges ideológiát hirdető egyházat, az egyház pedig po-
litikailag támogatta ideológiai ellenfelét: a materialista államot. "Ez az

114 Boleratzky Lóránd: Az Ord ass per. - Keresztyén Igazság, 1995. ősz 20. l.
115 Enikő Böröcz: Die Geschichte der Ev.-Lutheríschen Kirche in Ungarn im Spiegel der

übriggebliebenen Schriften des Archives des staatlichen Amtes für die kirchlichen Angele-
gentheiten. Bpest, 1997. 2-3. l. klny.

116 Végrehajtásáról a 110/1951. (V. 19) M. T. sz. rendelet gondoskodott. 1956-ban átmene-
tileg megszűnt, feladatkörét a Művelődésügyi Minisztérium veszi át, az 1959. évi 25. tvr.
újra önállósítja.

117 Giczi Zsolt: Rögös úton. - Valóság 97/2.; 70-82. l.
118 Elmer István i. m. 25-26. l., Enikő Böröcz i. m. 13. l.
119 Politikatörténeti Intézet Fond 288 22/1954. iratanyaga. Idézi Elmer i. m. 21. l.
120 Elmer István i. m. 26-27. l.
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ellentmondás csak akkor nem okoz nagyobb megrázkódtatásokat, ha az
egyházak kulcspozícióiban a népi demokratikus állam iránt lojálisan érző
egyházi emberek vannak. Újabb kulcspozíciókba haladó gondolkodású és
lojális egyházi személyeket kell bejuttatni, főleg püspöki, püspökhelyettesi
és esperesi tisztségekbe. A megüresedő püspöki és más vezető állásba
kizárólag lojális egyházi emberek kerülhetnek.Pl

Az egyházi reakció elleni harcnak mindig figyelembe kell vennie a hívő
tömegek érzelmeit. A politikai leleplezést kombinálni kell a helyes admi-
nisztratív intézkedésekkel. Kerülni kell a tömegek vallási érzelmét sértő
módszereket.l-? Ezzel megfogalmazták azt a tisztességtelen módszert,
amelyet a diktatúra idején mindvégig alkalmaztak: az egyház vezetőségé-
vei befolyásolták a híveket, a hívekkel pedi~ az egyházat.

A dokumentumokból kiderül, hogy az Allami Egyházügyi Hivatal, a
Belügyminisztérium, illetve a párt- és tanácsi szervek szorosan együttmű-
ködtek és valósították meg az egyházak feletti totális ellenőrzést. További
szigorítást jelentett "Az egyes egyházi állások betöltéséhez szükséges ál-
lami hozzájárulásról" szóló, 1957.évi 22. tvr., amely szerint a föbb egyházi
tisztségek betöltéséhez az állami szervek előzetes hozzájárulását kellett
kikérni. Ezt a jogszabályt visszamenőleges hatállyal 1956. okt.-től alkal-
mazták és ennek alapján távolították el Ordass Lajost másodízben püspöki
tisztségéből 1958júniusában, holott őreá ezt a jogszabályt alkalmazni nem
lehetett volna - az ÁÉH elnökének korábbi nyilatkozata alapján sem - mert
állami és egyházi rehabilitációja következtében az ő püspöki szolgálata
folyamatosnak volt tekintendö.V'

Az Állami Egyházügyi Hivatalt csak az 1989. évi 14 tvr. szüntette meg.
Átmenetileg az Országos Vallásügyi Tanács, illetve az Egyházpolitikai Tit-
kárság veszi át az állam és az egyházak közti kérdések intézését.l-? míg
"A lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló"
1990.évi IV.törvény ezeket a szerveket meg nem szünteti. Ez a törvény az
egyházak legújabbkori magna chartájának tekinthető, mellyel külön feje-
zetben foglalkozunk.

121 Ravasz László írja Emlékezéseiben (Bp.,1992.394.),hogy "Az instituált egyház jelenleg
egy spirituális AVa".

122 [ó példa erre a zalaegerszegi paróchia ügye, melyet a tanács 1952-ben igénybe vett.
A helyi lelkész: Nagy Miklós tiltakozására a helyi AEH-megbízott 1955. aug. 16-án kelt
00242sz. Papp János aloszt. vez. h. 8923-12. sz. levelében így ír: "Ha a törvényeket nézzük,
akkor igaza van a nevezett lelkésznek" ... a végső döntés így szól: "A Megyei Pártbizottság
ebből a volt parókia épületből most az ősz folyamán pártiskolát akar létrehozni és az
álláspontjuk az, hogy ezt egyelőre a lelkésszel nem közölhetjük",

123 Uzenet 1944-1994. - Ord ass Lajos. Boleratzky Lóránd válaszai. 1994.45.1.
124 Lásd a 1092/1989. (VI. 30.) MT, illetve a 65/1989. (VI. 30.) MT sz. határozatokat,

továbbá szerzőtől: Változások a vallásügyi igazgatásban. - Keresztyén Igazság, 1989. új
folyam, 3. szám, 40-42. 1.
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Az állami önkény az evangélikus egyház törvényhozására is rányomta
bélyegét, így az 1948. évi egyezményre, az 1952. és 1953. évi törvényekret-f
és főleg az 1966. évi Egyházi Törvényekre mind formai, mind pedig tar-
talmi tekintetben.

Formai szempontból elsősorban a zsinatok nem demokratikus összetéte-
le kifogásolható, másrészt az utóbbi zsinatnak két napra történő korláto-
zása, amely eleve kizárta a törvényjavaslatok beható plenáris megtárgya-
lását és így lényegében a törvényjavaslatok változtatás nélküli elfogadásá-
ra kerülhetett sor. Különösen szembetűnő volt ez az "Ünnepélyes nyilat-
kozat" -nál, ahol a hozzászólás lehetőségétől kifejezetten elzárták a zsinati
tagokat.

Tartalmi szempontból az 1966. évi törvénykönyvl-f -, amely nagy vona-
lakban az 1952. és 1953. évi zsinati törvényeket olvasztotta magába és így
alkotott törvénykönyvet -, aligha mondható az egyházi érdekeket képvi-
selő jogalkotásnak, mert azzal ellentétes, idegen szempontokat építettek
be a törvénykönyvbe.V? Ha akár az 1891-94. évi zsinaton elfogadott Egy-
házi Alkotmánnyal, vagy az 1934-37. évi zsinaton elfogadott jogszabályok-
kal összehasonlítjuk. azonnal látjuk, hogy ezek jogászilag átgondoltabb
törvények voltak.l-''

Különösen szembetűnő az Egyházi Törvények praeambulumában: az
"Ünnepélyes nyilatkozatv-ból kicsengő politikai üzenet, amely a szocialis-
ta államrendszer melletti hűségnyilatkozatként értékelhető és ennek támo-
gatására szolgált az egyház "hivatalos" teológiájának tekintett "diakóniai
teológia", amely végigkísérte az egész törvénykönyvet. Bár a preaeambu-
Ium hivatalosan nem tekinthető a törvénykönyv részének, mégis azzal,
hogy fegyelmi vétséget követ el az a személy, aki az Ünnepélyes Nyilat-
kozatban foglaltakkal ellentétes magatartást tanúsít, politikai szemponto-
kat építettek be a törvénykönyvbe, mellyel lehetőséget adtak arra, hogy
politikai meggondolások alapján bárkit félreállíthassanak.

A diakóniai teológia jelszava az egyházat az egyházi törvényeken ke-
resztül a valóságban a világi fels6bbséget kiszolgáló, a világi módszereket
átvevő, parancsoló, költekező, reprezentáló egyházi típus felé sodorta. Az
egyház idegen hatalom kezébe került és annak politikai eszközévé vált.

125 Az egyház új területi beosztásáról szóló 1., az egyházi hivatalról és az egyház munká-
sairól szóló V., az egyház háztartásáról szóló VII. és az egyház szeretetszolgálatáról szóló
VIlI. tc:

126 Egyházi Törvények. A Magyarországi Evangélikus Egyház Törvénykönyve. Budapest,
1967. 167. l.

127 Lásd szerzőtől: Das neue Gesetzbuch der Ev+-luth. Kirche Ungarns. Zeitschrift für ev.
Kirchenrecht, 1988. 33. Band. 53-66. l., valamint Egyházi törvényeink korszerűsége. Kéz-
irat, 1990. 8. l.

128 A magyarországi ágostai hitv. evang. ker. egyház 1934-37. évben Budapesten tartott
zsinatán alkotott Egyházi Törvények. Budapest, 1938.
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Az egyházi törvények vázlatos ismertetése is meggyőzhet bennünket arról
a sajnálatos tényről, hogy az idegen eszmék begyűrözése folytán az egyház
megszűnt egyház lenni.

A Magyarországi Evangélikus Egyházról szóló 1. törvény nem ad választ
arra nézve, hogy ki tekintendő evangélikusnak.

Az evangélikus egyházat évszázadok óta megillető önkormányzati jogát
erősen kérdésessé teszi az 1957. évi 22. tvr.-ből a zsinati törvénybe beemelt
az a rendelkezés, amely szerint "A Magyarországi Evangélikus Egyház a
főbb tisztségek betöltésénél az állam előzetes hozzájárulását kéri",129
holott a korábbi szabályozás szerint a kormányt a választás eredményéről
csak értesíteni kellett. De mindennél felháborítóbb a jogszabálynak az a
része, amely szerint "A Magyarországi Evangélikus Egyház addig vállal
felelősséget gyülekezeteiért, amíg azok az Ünnepélyes Nyilatkozatban ki-
fejezett elvek és az egyházi törvények szerint végzik egyházi szolgálatu-
kat".130Odáig jutottunk, hogy most már nem a legfőbb mérce az evangé-
lium, hanem a szocializmus támogatása.

Megszűnt az a reformáció óta fennálló elv, mely szerint az egyházköz-
ség, mint minden hatalom forrása. Elmaradt továbbá a paritás elvének
kimondása, a panaszjog, az iskolafenntartási jogra történő utalás. A tör-
vény már nem ismeri a honvédségi, intézeti, ifjúsági, egyesületi lelkészt,
de az egyesületekről vagy az alapítványokról sincs mondanivalója. Ezzel
szemben az egyház feladatai közé sorolja, "hogy az emberiség békéjének
ügye mellé álljon, a maga eszközeivel munkálja a népek megértését és
összefogását, küzdjön a faji megkülönböztetés ellen, támogassa az elma-
radott népek felemelkedését és az egész emberiség javát szolgáló világrend
kialakításátv.P! Szinte a kommunista kiáltvány egyes kitételeire ismerünk
rá ezekben a sorokban.

Az egyház szolgálatának rendjéról szóló II. törvény a presbitériumok jog-
körének minden fokozaton történt kiterjesztésével az egyházalkotmány
korábbi jellegét jelentősen megváltoztatta és erősen közelített a református
egyházban kialakult jogi helyzethez.

Az új törvénykönyv - egyezően az 1952. évi 1. törvénnyel - az egyház
területi beosztását alapjaiban forgatta fel. A korábbi négy egyházkerület
(dunántúli, bányai, tiszai, dunáninneni) helyett az északit és délit állítja
fel. Egy-egy egyházkerület 8-8 egyházmegyére oszlik; mindkét egyház-
kerületnek Budapest a székhclye.P?

129 Egyházi Törvények 1. törvény 5. §.
130 EA 141. §
13l Egyházi Törvények 1. törvény 5. §
132 Egyházi Törvény 14. §
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Aligha szorul bővebb indokolásra, hogy szerencsétlen gondolat volt az
ország területét vízszintes irányban szalagszerűen kettéosztani, amely a
pasztorizációt jelentősen megnehezítette. De nyilván ennek politikai indo-.
kai voltak, mert így akarták a régi kerületek egységét megbontani.P"
A kettős püspökség aligha felel meg a demokratikus követelményeknek,
mert a hivatalára nézve idősebb püspöknek szinte kizárólagos döntési
jogot biztosít, amit csak három kerületes megoldás mellett lehetne ki-
egyenlíteni. Az egyház befolyásának a csökkentése felé kétségkívül ez volt
az egyik legdrasztikusabb oldalvágás.

A törvénykönyv az egyházközség jogi fogalma helyett a "gyülekezet"
fogalmát alkalmazza.

Új fogalomként szerepel a "társgyülekezet", amelyet azokból a szom-
szédos gyülekezetekből kell kialakítani, amelyeknél a lelkészi szolgálat
célszerűbb beosztása és az anyagi szempontok figyelembevétele az össze-
vonást kívánja meg.134A társgyülekezeti forma valósággal késztette az
elgyengült gyülekezeteket, hogy önállóságukat feladva, összevonva más
gyülekezettel próbálják egzisztenciájukat biztosítani. Ez is eszközévé vált
az egyház leépítése programjának.

A reformációtói kezdve az evangélikus egyházban minden hatalom for-
rása az egyházközség, a jogilag szabályozott gyülekezet volt; az új törvény
az egyházközség autonómiáját erősen korlátozza, amikor az egyházköz-
ségi közgyűlés kizárólagos lelkészválasztási jogkörét felszámolja és helyé-
be azt a felemás megoldást hozza, mely szerint "a gyülekezeti lelkész
alkalmazása úgy történik, hogy vagy a gyülekezet választja meg, vagy a
püspök nevezi ki a gyülekezetbe. Kinevezésre akkor kerül sor, ha a válasz-
tási eljárás eredménytelen marad vagy ha a presbitérium lemond válasz-
tási jogáról".135

A gyülekezet azonban látszólagos szabadságát azzal a további rendel-
kezéssel elveszíti, hogya "választhatóság" kérdésében a püspök dönt "a
közegyház és a helyi gyülekezet érdekeinek figyelembevételével", anélkül,
hogy döntését indokolni köteles lenne és ez bármiféle jogorvoslattal tá-
madható lenne.136A püspöki diseretionális jognak a gyakorlatban minden
korlátozás nélküli értelmezése a püspöki jogkörnek korlátlan kiterjesztését
jelentette. Mindez beillett az egyházakat elnyomni akaró állami program-
ba, hisz a püspöki hatalom kiépítése révén az államhatalom egy szemé-
lyen, a püspökön keresztül kézben tudta tartani az egész lelkészi kart és
bele tudott avatkozni az egyházközségek legbelsőbb életébe. Jól a lényegre

133 Egyházi Törvények II. törvény 1. §
134 Egyházi Törvények II. törvény 4. §
135 ET II. törvény 26. §
136 ET II. törvény 46. §
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tapint az a közszájon keringő a megállapítás, mely szerint "a gyülekezet-
nek joga van azt a lelkészt meghívni, akit a püspök akar; ha ezt nem teszi,
akkor a püspöknek joga van ugyanazt a lelkészt abba a gyülekezetbe
kinevezni." Hát így érvényesült a gyülekezet "szabad" lelkészválasztó
joga.137

A lelkész "egyházi közérdekbó1" egyházkormányzati úton történő áthelye-
zésének bevezetése, akkor, "ha a püspök megállapítja az áthelyezés szük-
ségességét" a korábbi szabályozással szemben visszalépést jelent, mert
szakított a nagyobb eljárási garanciát jelentő törvénykezési eljárássaL Ta-
lán külön nem kell megvilágítani, hogya "közérdek" fogalmának politikai
síkra vetítésévei mennyi visszaélés történt.P''

Az új törvény már nem ismeri az egyházközség szabályrendelet-alkotási
jogát sem.

Az egyházmegyét érintő új jogszabályok szerint új egyházmegyék alakí-
tása, illetve megszüntetése már zsinati hatáskörbe tartozik, továbbá az
egyházmegyei közgyűlés ezentúl nem évente, hanem három évente tarto-
zik ülésezni. Az ellenőrzés lehetősége ezzel alaposan csökken, hisz ilyen
hosszú idő alatt az ügyek jelentős része aktualitását veszti. Ezek a megál-
lapítások egyházkerületi és országos szinten is érvényesek.

Az egyházkerületi közgyűlés hatásköre a többi egyházi fokozatéhoz ha-
sonlóan is jelentősen csökken, mert az éves költségvetés megállapítása, a
zárszámadás elfogadása, az egyházkerületi vagyon elidegenítése és keze-
lése átkerül a presbitériumhoz.P? .

Az egyházmegyei elnökség tagjaihoz hasonlóan egyházkerületi és or-
szágos szinten is bevezetésre kerül a jelölés intézménye, amely az illetékes
presbitérium jogköréhez tartozik és amely gyakorlatilag az állam által
kívánt személy megválasztásának a befolyásolását volt hívatva szolgálni,
nyilván az "Ünnepélyes Nyilatkozattal" összhangban.

Az országos egyház eddigi struktúráját is erősen átformálta az új törvény-
hozás, amikor az országos presbitérium hatáskörét a közgyűlés rovására
- melyet csak három évenként kell összehívni -, kiterjesztette az országos
szabályrendeletek megalkotására.

A költségvetés elfogadásának, valamint vagyonjogi kérdésekben leg-
felsőbb fokon való intézési jogával és ezenfelül egy egészen új, lényegében
zsinati hatáskörbe tartozó jogosítvánnyal: "a zsinat szünetelése idején idő-
közben szükségessé vált kérdésekben törvényerejű rendeletek" alkotásá-
nak a jogával átalakította a korábbi egyházi szervezetet.H" Bár a törvény

137 Ordass Lajos: Önéletrajzi írások. Bern, 1987.900-901. 1.
138 ET II. törvény 51-53. §
139 ET II. törvény 88. §
140 ET II. törvény 105., 121. §
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szerint csak "törvénypótló" hatáskörben járhat el az országos presbitérium
a két zsinat közti időszakban és a hozandó határozatot a következő zsinat-
tal jóvá kell hagyatni, ez a jogszabály a gyakorlatban kiterjesztő értelme-
zéshez vezetett, ami nyilvánvalóan a jogbizonytalanságot segítette elő.

Az egyház évszázados alkotmányával ellentétes jogelv nyert polgárjo-
got, tovább erősítve ezzel az egészségtelen centralizációt s kikapcsolva
ezzel a törvényhozó szervet: a zsinatot. Ez az újítás legkevésbé sem mond-
ható demokratizmusnak; nyilvánvalóan a pártállamban meghonosított
"törvényerejű rendeletalkotási jog" utánzását jelentette.

Az új szabályozás az országos felügyelő kieme It szerepét is degradálja,
nemcsak azért, mert az iskolák államosítása folytán megszűnt iskolai fel-
ügyelői szerepköre, hanem kiemelkedő jogállása is megváltozott. Többé
már nem egy személyben képviseli az evangélikus egyházat, mint év-
századokon keresztül.l+' hasonlóan az Elsass-Lotharingiai egyházalkot-
mányhoz, hanem szerepe összezsugorodott, világi befolyása csökkent.

A választási szabályok - hasonlóan az egyházmegyei és egyházkerületi
elnökséghez - nemcsak a jelölés intézményének a bevezetése miatt kifogá-
solhatók, hanem a szavazatok értékelésének szabályai miatt is. Ha ugyanis
nagyszámú gyülekezet nem küld be szavazatot, vagy szavazata valami-
lyen oknál fogva érvénytelen, ezt az összes jogosult gyülekezet számából
le kell vonni és a leadott szavazatokat az érvényesen leadott szavazatok-
hoz kell viszonyítani, ami, ha nagyszámú a tartózkodó gyülekezet - ami
negativ szavazatnak is értékelhető -, akkor meghamisítja a választási ered-
ményt.t='

A zsinat a Magyarországi Evangélikus Egyház törvényhozó és legfőbb
intézkedő szerve, melynek elnöksége egyben az országos egyház elnöksé-
ge, amely a zsinat ügyrendjét is megállapítja. Ez a szabályozás ellentétben
áll a korábbi gyakorlattal, amikor a zsinat lelkészi és nem lelkészi elnökét
mindig maga a zsinat választotta. A zsinat tartalma 6 év, a korábbi 12 évvel
szernben.l=

Ebből a törvénykönyvből kimaradt a honvédséghez tartozó egyházta-
gok lelki gondozásáról szóló régi Ill. tc., az egyház missziói munkájáról
szóló IV. tc. és az egyház iskoláiról szóló V. tc. Sajnálatos, hogy ezeken a
területeken legalább jogfenntartással nem élt a zsinat és minden további
nélkül bele törődött ezeknek a munkaterületeknek az elvesztésébe.

A Ill. törvény az egyházi szolgálatra felkészítés kérdésével: az Evangélikus
Teológiai Akadémiával, a Teológus Otthonnal, a lelkészi munkaközössé-

141 EA 156. §
142 VÖ. ET II. törvény 73-76., 90., 91., 106. §. - Vö. szerző: Változásra érettek a felsőbb

egyházkormányzati szervek elnökségeire vonatkozó választási szabályok. - Keresztyén
Igazság 1994. Uj folyam 22. szám, 24-26. 1.

143 ET II. törvény 115-125. §
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gekkel - melyek az 1953-ban megszüntetett Lelkész Egyesület helyébe
léptek =, a vallástanítással, kántor képzéssel, az egyházi sajtószolgálattal és
az Evangélikus Országos Könyvtárral és Levéltárral foglalkozik)44

Az egyház szeretetszolgálatáról szóló IV. törvény a nyugdíjintézetről szóló
régi X. tc., valamint a Magyarországi Evangélikus Gusztáv Adolf Gyám-
intézetről szóló jogszabályok helyébe lépett, kiegészítve az 1953. évi VIlI.
tc.-ellétesített Diakóniai Osztállyal, melynek feladata minden egyházi sze-
retetintézmény anyagi támogatásának megszervezése és ellenörzése.lv'

A Gusztáv Adolf Segélyszolgálat örökébe lépő Gyülekezeti Segély, amely
1986-ban Gusztáv Adolf Segélyszolgálat nevet vette fel, az egyházi szer-
vezetbe beépülve végzi munkáját, eddigi önállóságát 1952-ben elveszítve.
Ezzel a gyülekezeteket gazdaságilag is a vezetés kezébe helyezte.l=

A Központi Alap a Magyarországi Evangélikus Egyház erőtlen gyüleke-
zetinek támogatására, a lelkészi fizetések kiegészítésére és arányosítására,
valamint esetleg más egyházi szükségletek fedezésére szolgál.l+?

Az egyház a Nyugdíjosztály útján gondoskodik a "keresztyén hitből fa-
kadó szeretet és munkaadói kötelezettség alapján" az egyházi személyek,
valamint hátrahagyott családtagjaik nyugellátásáról.U" Bár a keresztyén
hitből fakadó szeretet is motívuma lehet a nyugellátási rendszernek, nyil-
vánvaló, hogy annak jogi alapja a szolgálat alatt befizetett nyugdíjjárulék.
A Nyugdíjosztály ügyintéző szerve a Nyugdíjosztály Tanácsa, amely elé
az ügyeket az Intézőbizottság készíti elő.

Az egyház háztartásáról szóló V. törvény nagy vonalakban követi az 1953.
évi VII. tc. rendelkezéseit és a korábbi szabályoktói annyiban tér el, hogy
nem ismeri az egyházi adó, valamint az alapítványok jogintézményét.
Ehelyett a gyülekezeti tagok önként vállalt egyházfenntartói járulék fize-
tésével bizonyíthatják a gyülekezethez való tartozásukat.

Az új törvény szerint is valamennyi egyházi önkormányzati szervnek
önálló háztartása van, de tartoznak a közegyházi szükségletekhez arány-
lagosan hozzájárulni.

Minden egyházi közület köteles naptári évenként költségelőirányzatot,
zárszámadást és zárómérleget, kétévenként pedig ingó- és ingatlan-va-
gyonleltárt készíteni.U?

144 ET Ill. törvény 1-7. §
145 ET IV. törvény 3. §
146 L. szerző: Szervezze újjá a zsinat a Gusztáv Adolf Gyámintézetet. Lelkipásztor. 1994/1.

38-39. 1.
147 ET IV. törvény, 10. §
148 ET N. törvény 13. §
149 ET V. törvény 1-22. §
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Az egyházi bíráskodásról szóló VI. törvény a szinte a klasszikusnak tekint-
hető régi VIlI. tc. helyébe egy hevenyészett, hézagos és jogbizonytalansá-
got magában rejtő, alig néhány szakaszból álló törvényt állított.150

Az új törvény megszünteti az egyházközségi bíróságot, amely az egyház-
tagoknak az egyházhoz tartozással járó kötelesség, különösen hűség meg-
szegése esetén volt jogosult eljárni, valamint a főtisztségviselők esetében
eljárásra hívatott külön fegyelmi bíróságot.l= Ugyancsak helyteleníthető a
bírói, jegyzői, valamint a tanúknál alkalmazandó eskü eltörlése iS.15Z

Szocialista mintára született az az újjítás, mely szerint az országos egy-
házi bíróság a törvényesség biztosítása érdekében bármely ügyet felül-
vizsgálhat, valamint bármely egyházi bíróság határozata elleni fellebbezés
elintézését hatáskörébe vonhatja.l= Ez ellentétben áll azzal a perjogi elv-
vel, hogy senkit illetékes bíróságtói elvonni nem szabad.

A fegyelmi vétségek köre a hivatali hatalommal való visszaélés tényál-
lásával szűkül, kibővült viszont az emberiség békéje vagy az Ünnepélyes
Nyilatkozatban foglaltakkal ellentétes magatartás miatt.

A perorvoslat egyfokúra szűkült, kivéve az országos egyházi bíróság
ítéleteit, melyek ellen egyáltalán nincs helye perorvoslatnak. Ez az országos
egyházi alkalmazottaknál (pl. diakóniai vezetőnél) indokolatlannak tűnik.

A választás elleni panaszoknál sem a panasszal megtámadható válasz-
tások körét, sem a panaszra jogosultak megjelölését, sem pedig a megtá-
madási okokat a törvény közelebbről nem határozza meg, hanem csak
általában törvénysértésről vagy súlyos szabálysértésről beszél.P?

Az új törvény mellőzte az egyházi közigazgatás körében felmerülő pa-
naszeljárást, úgyszintén a lelkész áthelyezése esetén követendő törvény-
széki eljárást, ez utóbbit a kisebb garanciát jelentő egyházigazgatási útra
terelték.155

Erősen hiányolható, hogy az egyházi törvénykönyv megszüntette a lel-
készi becsületszék intézményét, amely a kari becsületnek, szellemnek és
hivatásnak az ápolását, erősítését és védelmezését volt hívatva szolgál-
ni.156 Bár ez a Lelkész Egyesületnek 1953-ban történt megszüntetésévei is
összhangban állt, az intézménynek átmentésére meg lett volna a lehetőség.

Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy az 1966. évi Egyházi Törvény-
könyv nem fejlesztette tovább azokat az évszázados demokratikus jegel-
veket, melyek korábbi egyházi jogalkotásunkban nyertek polgárjogot, ha-

150 A régi 184., az új 38. §-ból áll.
151 ET VIlI. tc. 4. és ll. §
152 ET VIlI. tc. 19. §
153 ET VI. törvény ll. §
154 ET V. törvény 33. §
155 Vö. ET VIlI. tc. 115., 146., 148. §-val.
156 L. szerző i. m. 64. 1. (Das neue Gesetzbuch der Ev.s-Iuth. Kirche Ungarns)
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nem sok tekintetben kifejezetten visszafejlesztette. A törvénykönyv - főleg
a II. törvény - magán viseli a disszonancia minden jegyét, elsősorban azért,
mert 1953-ban felülről lefelé módosították az egyház alkotmányát és ezzel
a korábbi harmóniát megbontották. Döcögő, pontatlanul fogalmazott
mondatai nem utalnak igazi jogászi munkára.

A közgyűlések jogkörének megnyirbálásával az egyházi autonómiát
erősen leszűkítették s a centralizációval hierarchikus irányban tolták el az
egyház kormányzatát. A hivatalára nézve idősebb püspök, a püspök-elnö-
ki cím felvételével--? pontifex maximussá vált, aki egy személyben vált az
egyház legfóbb hatalmi tényezőjévé. Ennek a jogkörnek a mértéktelen
kiterjesztése a paritás elvét is megtépázta. Ebben lényegesen nagyobb ve-
szély rejlik, mint az első pillanatra látszik. A világi elem, elsősorban pedig
az értelmiség visszaszorítása az egyház ügyei iránti érdeklődést és ezzel
együtt az egyházat fenntartó erkölcsi és anyagi erők forrásának lényeges
csökkenését hozta magával. A felügyelőknek s velük együtt a világi elem-
nek a visszavonulása a lelkészek számára is pótolhatatlan veszteséget
jelentett és sokszor olyan sokoldalú feladatok elvégzésére kényszerítette
őket, amelyek lelkipásztori munkájukat károsan befolyásolták.P''

Ecclesia semper reformari debet! Ez a megállapítás az egyházi alkot-
mányra is érvényes. A történetileg erősnek bizonyult alkotmányjogi fun-
damentumra építve az egészséges reformoknak utat kell nyitni és az egy-
ház jogrendszeréből mindazt el kell távolítani, ami a fejlődés útjában áll.

Az egyházban a demokratikus kibontakozást többféleképpen képzelték
eL Voltak, akik a személycserékben, mások az egyházi struktúr a felváltá-
sában, ismét mások mindkettóben látták ennek a folyamatnak alapvető
megvalósulását. Azzal azonban kevesen számoltak, hogy az egyház meg-
újulásának elsősorban a lelkekben kell végbemennie, ez pedig sokkalta
hosszabb időt vesz igénybe, mint azt eleve gondolták.

Igaznak bizonyult az a mondás, hogy - a forradalmakat kivéve - a
történelemben nincsenek ugrások, hanem, mint a washingtoni archívu-
mon olvasható: "What is past, this is prologue", vagyis ami a múlt, az
egyúttal bevezető is jövőhöz. A múlttól teljesen elszakadni nem lehet má-
ról-holnapra. Egy kialakult, negyven évig tartó rendszer azonnal nem
törtölhető el, és egy új helyzetre nem adaptálható. Joggal mutat rá erre az
1. sz. zsinati bizottság,159hogy "hasonlóan az elmúlt rendszer állami ve-
zetéséhez, az egyházi vezetés nem rendelkezett legitimációval, mert az
egyházi vezetőket gyakorlatilag az államhatalom - az egyház népének

157 A püspök-elnök (presiding bishop) megjelölés nyilván ott indokolt, ahol több püspök
működik, nem pedig csak kettő.

158 L. szerző i. m. 64-65. 1.
159 "A zsinat legitimitásának a kérdése. Válasz Magassy Sándor beadványára". Az 1. sz.

bizottság 1991. dec. 15-én kelt összeállítása.

49



megkérdezése nélkül =, ültette hatalmi positiókba és az egyházi törvé-
nyeket sem egy autonóm, szabadon választott egyházi testület alkotta. Az
egyházi választás ok - eltekintve attól, hogy általában csak egy állami jelölt
volt =, sem nyújtottak alternatív megoldásokra befolyásolási lehetőséget,
hanem csak az államilag meghatározott egyházpolitika igenlésére.

Az egyháznak mindezek ellenére volt egy többé-kevésbé funkcionáló
jogrendszere. amelyet nem lehet kétségbevonni, noha ez nem felel meg a
demokratikus jogrendszer elveinek mindenben és ez számos törvény telen-
séghez és méltánytalansághoz vezetett. Minthogy ezt a létező jogrendszert
csak új törvényekkel lehetett volna hatálytalanítani. enélkül az egyház nem
tud tiszta lappal indulni, hanem magával hozza a múlt jogi örökségét is
és ezért bizonyos fokig kontinuitás áll fenn a múlt jogrendszerével.ls"

Abban egyetértünk, hogy az 1934-37. évi zsinat jelentette az utolsó
alkotmányos zsinatot. az 1948. évi és az 1953., valamint 1966. évi zsinatok
már letértek az alkotmányosság útjáról. Maga Németh Miklós volt minisz-
terelnök jelentette ki az 1948-as megkötött állam és evangélikus egyház
közti szerzödésról, hogy azt a zsinat kényszer hatása alatt fogadta el és
ezért került sor 1990-ben az egyezménynek közös megegyezéssel történt
"felbontására". Nyilvánvaló, hogy helyesebb lett volna "hatálytalanítani"
az erőszakkal létrehozott kényszeregyezséget, hiszen az megszületésétől
kezdve semmisnek volt tekinthető; ez esetben azonban az "in integrum
restitucio" különféle nehezen megoldható problémákat vetett volna feP61

Mielőtt a legitimitás helyreállításával kapcsolatos elképzeléseket ismer-
tetném. vessünk egy pillantást a legitimitas lényegére, értelmére. Zsedényi
Béla az alkotmányjogi reformokkal foglalkozó egyik munkájában La-
veleye-re hivatkozva azt írja, hogya legitimitas olyan, mint a becsület,
nem lehet bele visszatérni, ha valaki kívül van rajta.162 Ebben a megálla-
pításban annyi igazság kétségtelenül van, hogya szigorú törvényesség
megszakítása ab ovo olyan helyzetet teremt, amely a szigorú törvény-
szerűség újrafelvételét lehetetlenné teszi. A legitimitás csak úgy volna is-
mét felvehető, ha a törvényhozó jó előre, az ilyen megszakítások esetére
gondoskodna a legalitás helyreállításának módjáról. Ez azonban gyakor-
latilag lehetetlen.

A legitimitas végső soron nem más, mint a múlt törvényei iránti tisztelet
érvényesülése. Ez a megállapítás azt is jelenti, hogy ez nem mindig jelenti
a törvények betűszerinti érvényesülését. hanem a lehetőségek által nyúj-
tott feltételek szerinti megvalósulását. A legitimitas az emberi tisztesség

160 Vö. Szakvélemény. - Magyar Jog 1991. nov. szám, 641-645. 1.
161 Szerző: Új törvény a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról. -

Keresztyén Igazság, új folyam. 5. szám. 1990. 35. 1.
162 Zsedényi Béla: Az alkotmányjogi reformok politikai problémái. Pécs, 1925. 18. 1.
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követelménye, amely éltetőleg hat a jó erkölcsök kifejlődésére és meg-
erősödésére. Támaszt nyújt a törvényhozásnak, alkalmas arra, hogy életre
hívja a történelmi hagyományokban rejlő erőt, minthogy a nép mindenkor
tisztelte a hagyományokat. Ebben van legfőbb ereje a legitimitásnak, amely
a gyakorlatban azonban sokszor hajótörést szenved. Ezért talán az a leg-
helyesebb, ha a legitimitásban csak a múlt tiszteletének az érvényesülését
keressük, nem pedig olyan mereven alkalmazható elvet, amely a fejlődés-
nek könnyen megbénítója lehet. A legitimitás jelentőségét semmiképpen
sem szabad túlértékelnünk.l'v

A pártállami struktúra leépítése kapcsán az egyházban a jogrend hely-
reállításának mielöbbi szükségessége a zsinattartás kapcsán került felszín-
re. Mind egyházi folyóiratokban, mind egyházi fórumokon elhangzott a
kívánság a zsinat összehívása érdekében. Az országos presbitérium 1988
decemberi ülésén döntött a zsinat mielőbbi összehívásáról.

A zsinatelőkészítő munkálatok már 1990-ben megindultak és három
előkészítő bizottság foglalkozott a beérkezett javaslatokkal. Bizottsági ál-
lásfoglalásra ugyan nem került sor, hanem csupán a beérkezett javaslatok-
bóllevonható következtetésekre.t=

A zsinat ünnepélyes megnyitására 1991. június 8-án került sor a Fasori
evangélikus templomban dr. Harmati Béla püspök igehirdetésével és dr.
Frenkl Róbert országos felügyelő beszédével. A püspök beszédében ki-
emelte, hogy "egyházunk régi struktúrái megbénultak az elmúlt kerek
negyven év alatt. Kelj feL .. és indulj. Bénaságából gyógyulj, mozdulatlan-
ságból lépj tovább, te Magyarországi Evangélikus Egyház". Az országos
felügyelő is azt hangoztatta, hogy "A zsinattal a múltnak, beleértve, a
közelmúltat is, a szó teljes értelmében múlttá kell válnia."165

A zsinat összetétele nem mondható szerencsésnek. Nemcsak azért, mert
a régi törvények alapján néhány egyházmegye a nagymértékű létszámvál-
tozás miatt aránytalan képviselethez jutott (pl. Csanád-Csongrád, Hajdú-
Szabolcs) ezek elnéptelenedése miatt, hanem a női lelkészek és a fiatalabb
generáció jelentősebb képviseletének a hiánya miatt, holott elsősorban a
fiatalabb generáció lehet érdekelt az új törvénykönyv elkészítésénél. Saj-
nálatos módon a zsinatnak csekélyszámú jogász tagja volt, holott a jogaI-
kotás elsősorban jogászi munka. Ehhez járult még a zsinat összetételének

163 Zsedényi Béla i. m. 18. l.
164 A Fabinyi Tibor vezetése alatt álló bizottság az egyház területi beosztásával. az egyházi

bíráskodással és gazdasági rendjével, a Reuss András vezette bizottság a zsinat tanácsko-
zási és ügyrendjével, az új zsinati törvénnyel, az egyházi iskolákkal, az egyháztagság
kérdésével, a presbitérium és közgyűlés jogkörévei. a Zászkaliczky Péter vezette bizottság
az egyháztagsággal, az egyházi szolgálattal és egyházkormányzati fokozatokkal foglalko-
zott. - L. Zsinati Híradót 1991.jún. 9.

165 Zsinati Híradó 1991.június 9.
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gyors változása, amely óhatatlanul az új zsinati tagok kellő tájékozottsá-
gának a hiányával járt.

A helyesebb képviseleti arányok érvényesítése, főleg azonban a legiti-
mitás helyreállítása érdekében a Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szö-
vetség (MEVISZ) az ún. kétlépcsős javaslatát terjesztette elő, melynek lénye-
ge az, hogy először alkossa meg a zsinat az új zsinati törvényt, azután
oszlassa fel önmagát, tartson új választásokat és csak azután kezdje meg
munkáját. Sajnálatos módon az elnök elkövette azt a hibát, hogy két olyan
"alternatíva" felett rendelte el a szavazást, amely valójában nem volt alter-
natíva, mert mindegyik javaslat egészen másra vonatkozott. Végül is -
anélkül, hogy külön szavazás történt volna a kétlépcsős zsinatról -, olyan
vitatható közvetett eredmény született, mely szerint a zsinat nem kíván a
kétlépcsős javaslat szerint eljárni. Késöbb keserűen állapította meg az
országos felügyelő, hogy ezzel a szavazással eltaszítottuk a fiatalságot,
mert Cserháti Péter és Fabinyi Tamás is lemondott zsinati tagságáról.l=
Amikor a zsinat későbbi szakában ismét előkerült a fenti lehetőség, a
végzett munkára tekintettel a zsinat már nem kívánt álláspontján változ-
tatni, minthogy a zsinat összetételében sem lehetett lényeges változásra
számítani.

A zsinat így határozott formában, látványosan nem tudta bizonyítani,
hogy elhatárolta magát az eddigi törvénytelen folyamatoktói és visszatért
az 1934-37. évi zsinatlegitim jogrendjéhez és autonómiához. De az egyház
vezetősége is elmulasztott egy történelmi pillanatot - eltérően a reformá-
tus egyháztól -, lemondott arról, hogy kezdeményezzen új választásokat a
legfelsőbb egyházi vezetésnél és ezzel jogi helyzetét új, szilárd alapokra
helyezze.

A zsinat első ülésszakának egyik legjelentősebb törvénymódosítása az
volt, hogy a zsinat visszatért a két évszázados gyakorlathoz, amely szerint
lIa zsinat maga választja meg elnökségét, egy lelkész és egy nem lelkész
elnököt, két lelkész és két nem lelkész alelnököt. Az elnökség tagjai még a
zsinat által kiküldött szakbizottságok vezetői."167 A Budapesti Evangéli-
kus Gimnázium két tanára, késöbb pedig a visszanyert középiskolák kép-
viseletében további két tag jutott zsinati tagsághoz.

A régebbi gyakorlat azért nem tette lehetővé az egyetemes felügyelőnek
a zsinat nem lelkészi elnökévé megválasztását, mert az ő tiszte inkább az
egyházi törvények végrehajtására irányul, semmint a törvényhozó testület
tanácskozásainak a vezetésére.ls''

166 Lásd Cserháti Péter levelét a Zsinati Híradó 1991. szept. 15-i számában. Lásd még
Fabinyi Tamás 1991.nov. 13-i lemondólevelét.

167 Zsinati Híradó. 1991. június 23. - VÖ.ET II. tc. 118. és 119. §-it.
168 Thébusz János: A magyarországi ágohitv. ev. egyház 1891-94-iki országos zsinatának

története. Budapest, 1895. 109-112. 1.
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A zsinat lelkészi elnökévé dr. Reuss András teológiai tanárt, nem lelkészi
elnökévé dr. Andorka Rudolf egyetemi tanárt, alelnökké: dr. Harmati Béla
és D. Szebik Imre püspököket, illetve dr. Frenkl Róbert országos és dr.
Sólyom Jenő akadémikus, egyházkerületi felügyelőt választotta. Az utóbbi
alelnököt dr. Koczor Zoltán, majd dr. Galli István váltotta fel.

A zsinat 11szakbizottságot alakított: Az I-es számú szerkesztő bizottság
elnökévé: dr. Boleratzky Lórándot (utóbb dr. Koczor Miklóst), a 2-es számú
Teológiai Bizottságé: dr. Hafenscher Károly, a 3-as számú Struktúra (mo-
dell) bizottságé: Zászkaliczky Péter, a 4-es számú Gazdasági (sáfársági)
bizottságé: dr. Török Gábor, az 5-ös számú, Egyházi bíráskodással foglal-
kozó bizottságé: dr. Galli István, a 6-os számú Oktatási és nevelési bizott-
ságé: dr. Szabó Lajos, a 7-es számú Egyházi szolgálat bizottságé: dr. Mun-
tág Andor, a 10-es számú Ügyrendi bizottságé: Thurnay Béla, a ll-es
Zsinati törvény bizottságé: dr. Okolicsányi Pál lettek. A zsinat folyamán a
bizottságok vezetésében változások következtek be.169 Zsinati gazda: dr.
Koczor Miklós lett.

A zsinat tanácskozási és ügyrendjét a zsinat második ülésszakán, 1991.
augusztus 24-én fogadta el s azon kisebb módosításokat az 1992.évi júni-
usi és 1993.évi júniusi ülésszakon hajtott végre. A tanácskozási és ügyrend
megalkotásának zsinati hatáskörbe utalása jelentős változásnak tekinthető
azzal a korábbi rendelkezéssel szemben, mely szerint az országos elnökség
jogosult ennek megalkotására. 170Ennek a változtatásnak garanciális értéke
volt, hisz az ügyrend döntő módon hozzájárulhat ahhoz, hogy "minden
zsinati tag számára egyenlően biztosítsa a részvételt a vélemények alakí-
tásában, a határozatok megformálásában és a döntések meghozatalában,
de ugyanakkor biztosítsa a zsinat munkájának rendjét és tegye lehetővé a
lendületes munkavégzést."l71

A tanácskozási és ügyrend ötvennégy szakaszban, öt fejezetre osztva
foglalkozik a zsinat működésével. Ezek: a zsinati tagok, a zsinati plenáris
ülés, a szavazás, a zsinat elnöksége és tisztikar a kérdéskörhöz csoporto-
sulnak.

A zsinat plenáris üléseit évente több alkalommal ülésszakokban tartja:
a zsinat ülései általában nyilvánosak. A napirendet a zsinat mindig az
előző ülésszakon állapítja meg. Minden javaslat felett elóbb általános vita
kezdődik és csak ennek befejeztével térhet át a zsinat a részletes és pon-
tonkénti tárgyalásra. Szólásra a jegyzőnél kell feliratkozni. A vita folya-
mán bármikor és azonnal szót kapnak azok; akik a tanácskozási- és ügy-

169 Zsinati Híradó. 1991. szept. 15-i szám.
170 ET II. tc. 120. §
171 A Magyarországi Evang. Egyház zsinatának tanácskozási és ügyrendje. 1993.szept. 6.

- Praeambulum.
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rend valamely előírásának megsértése miatt kívánnak felszólalni; szemé-
lyükkel kapcsolatos megtámadásra akarnak válaszolni; félreértett szavaik
valódi értelmét akarják tisztázni, illetve napirendi indítványt akarnak ten-
ni. Egy hozzászólás nem tarthat tovább öt percnél. Határozatképességhez
a zsinati tagok legalább 213-ának jelenléte szükséges. Teljes törvények
elfogadásához minősített többség, tehát a határozatképes zsinati ülésen
jelenlevő zsinati tagok legalább 213-nak, de legalább az összes zsinati tag
fele plusz egy fő szavazata, minden egyéb ügyben abszolút többség, tehát
a határozatképes zsinati ülésen jelenlevő zsinati tagok több, mint felének
szavazata szükséges. A végszavazásnál a 213-os többség megkövetelése
irreálisnak tekinthető, minthogy a részletekben történő elfogadásnál mi-
nősített többség nem szükséges. Ez a szakasz a későbbi változtatást is igen
megnehezíti. Választásoknál titkosan kell szavazni.

A zsinati elnökség megválasztása két fordulóban történik, először a
jelöltekre történik szavazás, azután a bemutatkozásra és nyilatkozatra ke-
rül sor, hogy az esetleges megválasztást elfogadja-e, vagy sem, végül sor
kerül a tényleges választásra.

Az ügyrend részletesen szabályozza az elnökség, illetve a tárgyalást
vezető elnök teendőit, a jegyzők és a zsinati iroda vezetőjének feladatait,
nemkülönben a zsinat nyilvánosságával kapcsolatban a tömegtájékoztatás
módját és a hallgatóság részvételét.

A zsinati szakbizottságokról szóló rész szerint törvénytervezetet csak
zsinati szakbizottsági tárgyalás után tárgyalhat a zsinat. A szakbizottságok
kötelesek a zsinati üléseken a kisebbségi véleményt is ismertetni.

A zsinat harmadik ülésszakán, 1991. november 23-24-i ülésén a múltat
lezáró nyilatkozatot fogadott el, megállapítva, hogy "terhelnek bennünket
azok az egyházunkban és egyházunk nevében elkövetett bűnök, törvény-
telenségek és méltatlan esetek, amelyekkel egyházunk annyiszor szégyent
hozott Urára és amelyek akadályozták küldetése teljesítésében. Bánjuk,
amit elkövettünk, szánjuk, amit elmulasztottunk, fájlaljuk, hogy egymást
nem tudtuk eléggé erősíteni és megtartani. Kevés mentség, hogy külső
nyomásra cselekedtünk, hiszen nem szerettük Istent teljes szívünkből és
nem szerettük felebarátunkat, mint magunkat."l72

Ezt a nyilatkozatot túlságosan általánosító szövegezésével, bűnöst és
áldozatot egybemosó megállapításai miatt több oldalról kritika érte. Töb-
bek között kifogásolták azt, hogya zsinat "a Krisztus tanúkról, köztük
Ordass Lajos és Turóczy Zoltán püspökökről- akik hitükért börtönt szen-
vedtek -, és mindazokról a lelkészekről, ... akik súlyos megpróbáltatások
közepette is meg tudtak állni és nem váltak a korábbi rendszer kiszolgá-
lóivá" névszerint nem tartotta szükségesnek a megemlékezést.V''

172 Zsinati Híradó. 1991. dec. 8.
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A zsinat ötödik ülésszakán 1992. június 26-28. napjain tartott ülésen
fogadta el a Zsinati Hitvallást, amely a törvénykönyv praeambulumaként
teológiai bevezetésként szolgál. Dr. Hafenscher Károly, a Teológiai Bizott-
ság elnöke szerint "Szándékunk az volt, hogy egy olyan előszó szülessék,
ami rövid, de nem olyan rövid, mint az 1934-37-eszsinat hitelvi nyilatko-
zata. Tömör, vagyis nem megy részletekbe, egyszerű és érthető minden
olvasó számára, ugyanakkor teológiailag jól megalapozott, evangélikus,
de nem exkluzív módon, vagyis identitásunkat tartva nyitottak legyünk.
Tudatosan figyeltünk a múltra, de nem akartuk konzerválni azt, tekintettel
voltunk a jelenre és jövőre, anélkül, hogy elszakadtunk volna a realitások-
tól- térben és időben egyaránt."174

Zsinati hitvallás
Evangélikusok vagyunk

A Magyarországi Evangélikus Egyház Jézus Krisztus egyházának rész-
egyháza, az evangélikusság világméretű családjának tagja, hálát ad Urá-
nak, hogy mindeddig megőrizte és abban a biztos reménységben és öröm-
ben él, hogy a jövőben is megtartja. A Magyarországi Evangélikus Egy-
ház Zsinata (1991-től)mind a folyamatosságot, mind a megújulást fontos-
nak tartja, amikor újra fogalmazza szolgálatának rendjét zsinati munkája
során. Őseink a reformáció idején is hangsúlyozták az első 15 évszá-
zad örökségét, noha élesen bírálták is az egyházban tapasztalt vissza-
éléseket. A múlt kincseinek őrzése és a javítás egyaránt jelentős volt. Ez
ma is példaértékű. Hitték, hogy a Szeritlélek megőrzi és megújítja az
egyházat.

Hitünket elsősorban az "egyedül Krisztus" (solus Christus) megvallása
határozza meg. Mi is valljuk: "nincs üdvösség senki másban, mert nem is
adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk"
(ApCsel 4,12).Ez hitünk középpontjának tekinthető ma is gyülekezetünk-
ben. Valljuk a reformáció három másik alapelvét is: "egyedül a Szentírás"
(sola Scriptura), "egyedül kegyelemből" (sola gratia), "egyedül hit által"
(sola fide). Ezek az alapvető hitvallások ma is összekötnek minket a pro-
testantizmus nagy családjával. Az első évezredbeli ökumenikus hitvallá-
sok pedig összekötnek a történelmi keresztyénség három nagy ágával: az
orthodoxiával, a római katolicizmussal és az anglikanizmussal.

Ma is mértékadó számunkra az Ágostai Hitvallás és Védőirata, élő
kincsünk a Kis- és Nagykáté, és a Konkordia könyv minden irata. Ezek a
hitvallásaink segítenek Jézus Krisztushoz igazodni, ugyanakkor arra in-
dítanak, hogy mi is kövessük Őt és kortársainknak megvalljuk: Jézus
Krisztus Úr! Gondozzuk az evangéliumi keresztyének kegyességének

173 1. szerzőtől: Töprengés egy zsinati döntés felett. - Keresztyén Igazság Új folyam, 13.
szám 1992. tavasz 39-41. 1.

174 Zsinati Híradó. 1992. július 12.
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életformáit, a személyes és közösségi bibliaolvasást, az imádságot és gya-
koroljuk a személyes elkötelezettségű hívő életet.

Küldetésünk

Hisszük, hogy Jézus Krisztus követésében Isten egész népe - ki-ki
elhívatása szerint - hallgatja és hirdeti az evangéliumot Isten törvényével
együtt abban a bizonyosságban, hogy Isten igéjeélő és ható és a Szentlélek
munkáján keresztül képes hitet és új életet teremteni ma is.

Hisszük és tapasztaljuk, hogy Isten egész népe - ki-ki elhívatása szerint
- él és szolgál az evangéliumot hordozó szentségekkel, tanul és nevelődik,
tanít és nevel. Valljuk,hogy a missziói parancsban a keresztelés és tanítás
együtt jár (Mt 28). A tanításhoz tartozik a nevelés feladata is: az ember-
formálás.

Egyházunk nem evilághoz igazodik, de keresi azt, ami Isten kinyi-
latkoztatott akarata számunkra e világban (Róm 12,2). Ezért kell figye-
lembe vennünk környezetünket, korunkat, a helyi és időbeli tényezőket.
Tudatosan vállaljuk, amiért Jézus imádkozott: "Nem azt kérem, hogy
vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól."
(Jn 17,15).

Hitünk alapján végezzük a szeretet cselekedeteit Jézus kicsinyei között:
az árvák, özvegyek, betegek, elesettek között, de Urunkat szolgáljuk min-
den rossz megelőzésében is. Luther Mártonnal valljuk: "A hit nem kérdezi,
kell-e cselekednie a jót, de még meg sem kérdeztük, ő már meg is csele-
kedte". Tisztában vagyunk korlátainkkal, erőtlenségeinkkel, de jelt aka-
runk adni Krisztusról, akinek szolgálatában állunk, aki erősebb minden
bűnnél, bajnál, betegségnél, sőt még a halálnál is, és aki új eget és új földet
ígér. Az Ő erejével merünk és tudunk szembeszállni a romlás erőivel. Az
emberek nyomorúsága, elesettsége éppúgy állandó feladatot jelent szá-
munkra, mint a jólét kísértései, hiszen arra a szolgálatra hívunk, hogy az
embereket mindkétféle kísértéstől megőrizni igyekezzünk.

Felelősségünk - közösségvállalásunk

Isten előtti felelősségünk kötelez arra, hogy testvérként tekintsünk min-
den emberre.

Egyházunk tagjainak jelentős része él szórványban más felekezetű test-
vérek között. Szeretettel, megbecsüléssel fordulunk szórványban élő híve-
inkhez és kérjük, őrizzék meg hitüket, evangélikus örökségüket.

Elfogadó és adakozó egyháznak tudjuk magunkat a világ keresztyén-
ségében. Szívesen tanulunk másoktól és bizonyosak vagyunk abban, hogy
mi is tudunk adni lelki értékeket testvéregyházaknak.

Közösségben vagyunk az Egyházak Világtanácsa tagegyházaival, velük
együtt valljuk: Jézus Krisztus Úr, Megváltó és velük együtt hiszünk a
Szentháromság Istenben.

Közösségben vagyunk a Lutheránus Világszövetség tagegyházaival az
ősi reformátori hitbeli kincsek alapján és századunkban megtapasztalt
kölcsönös, építő kapcsolataink révén.
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Felelősséget érzünk az Európai Egyházak Konferenciája tagegyházai
iránt, jelentősnek tekintjük ezt a felekezetközi szervezetet mind az új
Európa, mind az új világrend kialakulásának folyamatában.

Szeretettel figyelünk hazai testvéregyházaink életére és munkájára: a
református egyházra, amellyel Magyarországon a reformáció kezdeteitől
sorsközösség, helyenként szószék- és úrvacsora-közösség köt össze, a ró-
mai katolikus egyházra, amellyel a 2. Vatikáni Zsinat óta a régebbinél jobb
kapcsolatok kötnek össze, a gazdag liturgiájú orthodox egyházra és a
kisebb protestáns közösségekre is. A magunk részéről jó kapcsolatokra
törekszünk a magyarországi keresztyénség minden ágával. Ez a testvéri
közösség erősítheti mai missziói szolgálatunkat, közös Urunkról szóló
bizonyságtételünket.

Testvéri szeretettel vagyunk a zsidó hitközösség iránt is, a közös Szerit-
írás (Ószövetség) és a közös múltbeli gyökereink alapján.

Párbeszédre készen fordulunk a hazánkban új jelenségnek számító más
vallások képviselői felé (buddhisták, hinduisták stb.), tudva, hogy nekik
is tartozunk az evangéliummal.

Több nemzetiségű egyház vagyunk, ezért különös felelősséget érzünk
a magyarországi nemzetiségek és a környező országok népei iránt. Van-
nak gyülekezeteink, ahol rendszeresen tartunk szlovák, illetve német is-
tentiszteleteket, szertartásokat, lelkigondozást. Nem feledkezünk meg a
határainkon túl élő magyar testvéreinkről és felismertük az egyházak
hídépítő szerepét a századvég bonyolult helyzetében. Iránymutatónak
tartjuk az apostoli figyelmeztetést: "Legyetek készen mindenkor számot
adni mindenkinek a bennetek élő reménységről, de tegyétek ezt szelíden
és tisztelettudóan" (IPt 3, 15-16).

Egyházi törvényeink értelme

A jelenlegi zsinatunk által hozott egyházi törvényeink életünk és szol-
gálatunk jó rendje érdekében szükségesek, hogy tisztán és igazán hirdet-
hessük az evangéliumot, Krisztus rendelése szerint éjünk a szentségekkel,
hatékony legyen szeretetszolgálatunk, botránkozás és rendetlenség mind-
ezt meg ne erőtlenítse.

Evangélikus testvéregyházainkkal egyek vagyunk abban, hogy a rend
és a törvény nem öncél, hanem mindig csupán eszköz ahhoz, hogy Jézus
Krisztus szabadító és megújító munkája folyjék az egyház által evilágban.

Örömünknek adunk kifejezést, amiért az 1990. évi IV. törvény és a
Magyar Köztársaság Alkotmánya új helyzetet teremtett országunkban az
állam és egyház valódi szétválasztása tekintetében és ezáltal újra vissza-
nyertük autonómiánkat.

Az államtól való szétválásunk nem jelenti azt, hogy egyházunk többé
már nem tudja magát a társadalom szerves részének. Itt akarunk élni és
értékeinkkel szolgálni.

Egyházi törvényeinknek nem tulajdonítsunk tévedhetetlen jelleget, de
azt valljuk, hogy az egyházi élet és szolgálat számára jó rendet biztosít-
hatnak. Az egyházi törvények biztosítéka az egyház autonómiája, amelyet
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évszázados demokratikus gyakorlat, valamint a szabadságjogok kiteljesí-
tése tesz lehetővé. Egyházunk egyház kíván maradni a jövőben is.

Egyházunk a hitélet körébe tartozó munkálkodás mellett kulturális,
nevelési-oktatási, szociális-egészségügyi tevékenységéveI, valamint a
nemzeti tudat ápolásával jelentős szerepet kíván betölteni az ország éle-
tében. Ezért tudatosan és önként szánjuk el magunkat az érvényes egyházi
törvények megtartására mindaddig, amíg egy új zsinat azokat meg nem
változtatja. A jórend szükségességéről meggyőződve magunkra nézve el-
ismerjük egyházi törvényeink kötelező erejét és azokat minden kényszer
nélkül önként teljesítjük.

Mindezt a Szentírás intése alapján valljuk: "Éljetek méltón ahhoz az
elhívatáshoz, amellyel elhívattatok, teljes alázatossággal, szelídséggel és
türelemmel, viseljétek el egymást szeretettel, igyekezzetek megtartani a
Lélek egységét a békesség kötelékével. Egy a test és egy aLélek, amint-
hogy egy reménységre kaptatok elhívatást is, egy az Úr, egy a hit, egy a
keresztség, egy az Istene és Atyja mindeneknek, ő van mindenek felett, és
mindenek által és mindenekben" (Ef4,1-6).

A zsinat a görög kifejezés szerint közös utat, onv 'oőox-t jelent, a ma-
gyarban pejoratív értelemben használatos. Hangoskodó, zsinatoló társasá-
got, olyan lármás emberi csoportot szoktunk érteni alatta, amelyik nem jó
dolgot művel. Úgy tűnik, hogya zsinatok, közülük talán leginkább a
XVIII. század végén tartott zsinat (1791), nem jó emléket hagytak a magyar
nép életében. Ezt a nagyrészt elítélő, kritikus felfogást nehéz volt eltűntet-
ni. Kifelé a zsinat azt a benyomást keltette, hogy rosszul szervezett, csiko-
rogva működik, maga előtt tolja a problémákat, hat esztendő sem volt elég
ahhoz, hogy teljes törvénykönyvet alkosson. Ezeknek a kritikai megálla-
pításoknak egy része kétségkívül helytálló, amelyek nagyrészt elkerülhe-
tők lettek volna némi körültekintéssel, másrésze azonban objektív okokra
vezethetők vissza, amelyek elháríthatatlan nehézségek miatt álltak elő.

A zsinat munkájára árnyékot vetett annak koncepciótlansága. Ez azt jelen-
ti, hogy az alapvető kérdések tisztázását a zsinat kezdetén elmulasztották;
a zsinatnak nem volt cselekvési programja, mert az egyháznak nem volt
kialakított jövőképe. Az alapvető kérdésekben konszenzusra kellett volna
törekedni kezdet-kezdetén. Az 1934--37. évi zsinat megnyitásakor pontok-
ba foglalták, hogy mit kíván a zsinat megvalósítani, mi lesz a joganyag.
Az általános megújulásra hivatkozás csak ködös elképzelést jelenthetett,
hisz a korszerűsítés részleteiben sokféle módon volt elképzelhető. A kon-
cepciótlanság abban is megmutatkozott, hogy az alapelveket csak később,
amikor már az egyházközségről folyt a tárgyalás, akkor kezdték tisztázni,
holott ezt mindent megelőzve kellett volna.

A bizonytalanságot mutatja az is, hogy háromszor kapott bele a zsinat
a zsinati törvény tárgyalásába, míg a törvény megszületett. Vagy a négy-
szintű egyházkormányzat elfogadása után tárgyalni kezdte a háromszín-
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teset, majd ismét visszatért a négyszintesre. Ez a bizonytalanságok sok
hiábavaló munkát és időt vett igénybe.

A zsinati tagok fluktuálása, a nagyszámú hozzászólások is mind hozzá-
járultak a zsinat elhúzódásához. Emellett természetesen el kell ismerni,
hogy a zsinati bizottságok lelkiismeretes, jó munkát végeztek és igyekez-
tek a körülményeknek megfelelően modern törvényeket készíteni. Termé-
szetesen tisztában kell lenni azzal is, hogya korábbi alkotmány csak bizo-
nyos keretek között módosítható, mert különben az alapok úgy reformá-
lódnak, hogy ezek többé nem alkalmasak arra, hogy alapul szolgáljanak
további egyházi törvényalkotás számára.

A zsinati joganyag tárgyalásának a sorrendje sem volt közömbös. A köz-
vélemény a legfontosabb strukturális kérdésnek az egyházkerületek szá-
mának és a püspöki ciklikus megbízatás rendezését tartotta. Ezeknek a
kérdéseknek a zsinat végére való eltolása csalódást okozott, másrészt vi-
szont a zsinati állásfoglalást is befolyásolta, amely a zsinat kezdetén más
volt, mint késöbb. amikorra már megfáradtak a zsinati tagok és a kezdet-
ben mutatkozó lelkesedés utóbb eltűnt.

Nyitott kérdésként szerepelt a törvényhozás mineműségének a kérdése.
Bár volt olyan vélemény, hogy kerettörvényt kell alkotni, mert ez kevésbé
van kitéve az állami jogszabályok változásainak, a törvényhozás csak ki-
vételképpen alkotott kerettörvényt, lényegében túlszabályozott egyházi
törvényeket alkotott, holott helyesebb lett volna a részletekbe menő sza-
bályozást szabályrendeletre bízni. Feleslegesen rendelkezett számtalan
esetben a törvény akként, hogy esetenként mikor kell szabályrendeletet
alkotni, mert, hogy erre mikor van szükség, azt a gyakorlati élet magától
is megmutatja.

A zsinat nehezen tudott dönteni a törvénykönyv beosztásáról. Ez a kérdés
ugyan másodlagosnak tűnik, mégis a törvénykönyv használhatósága szem-
pontjaból nem közömbös. Az 1. sz. bizottság az egyház struktúrájának
kívánt elsőbbséget biztosítani, ezt követöen kívánta az egyházi személyek
és intézmények jogállását szabályozni, kiindulva abból a kézenfekvő tény-
ből, hogy először az egyház szervezetének a megalkotása logikus, csak ha
a szervezetet ismerjük, akkor kerülhet sor ennek működési szabályainak a
megállapítására.V" Dr. Sólyom Jenő ezzel szemben az egyházi szolgálatot
kívánta a középpontba állítani hangoztatva, hogy az egyház funkciója te-
kinthető elsődlegesnek. Jogászi szempontból aligha vitatható, hogy az egy-

175 Az eredeti javaslat szerinti beosztás: 1.Törvény: A Magyarországi Evangélikus Egyház
alkotmányának alapelveiről. II. Az egyház szervezetéről. Ill. Az egyház missziói munká-
járól. IV. Az egyház oktatói és nevelői munkájáról. V. A lelkészképzésről. VI. Az egyház
szeretetszolgálatáról. VII. Az egyházi gyűjtemények, médiák, egyházi zene, műemlékvé-
delem. VIlI. Az egyház gazdálkodásáról. IX. Az egyházi törvénykezésről. X. Az egyházi
jogalkotásról. XI.Az egyház külső kapcsolatairól.
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ház szervezete az alapkérdés. Az egyházi szolgálatnak kiemelt szabályo-
zása óhatatlanul átfedésekhez és az összefüggések megbontásához vezet.
Különösen kitűnik ez a felsöbb egyházkormányzati szinteknél, ahol ez a
szemlélet erőltetett megoldáshoz vezet, hiszen pl. az esperesnek, mint egy-
házi szolgálatot ellátó személynek a tevékenysége alig választható szét az
egyházmegyei szervezettöl, arról nem is beszélve, hogy az esperes egyházi
szolgálata igen erősen közigazgatási jellegű tevékenység. A zsinat végül is
Sólyom [enö javaslata alapján döntött a törvénykönyv beosztésáról.F"

A zsinat végül is az egyházi törvénykönyv beosztását az alábbiak szerint
fogadta el:

1.Törvény. A Magyarországi Evangélikus Egyházról.
II. Törvény. Az egyházi szolgálatról és az egyház szervezetéröl.
Ill. Törvény. Az egyházközségben végzett egyházi szolgálatról és az

egyházközség önkormányzatáról.
IV. Törvény. Az egyházi szolgálatról és egyházkormányzásról a maga-

sabb egyházkormányzati szinteken.
V. Törvény. Az egyházi szolgálat külön területei.
VI. Törvény. Az egyház jogalkotásáról.
VII. Törvény. A választásokról és a szavazásról.
VIlI. Törvény. Az egyház intézményeiról és egyesületeiról.
IX. Törvény. Az egyház háztartásáról.
X. Törvény. Az egyházi bíráskodásról.
XI. Törvény. A Magyarországi Evangélikus Egyház törvényeinek ha-

tálybaléptetéséröl és az átmeneti rendelkezésekról.
A zsinat hat éven keresztül ülésezett, évente általában négy ülésszakon

- mely két, vagy három napig tartott -, összesen XXVIII. ülésszakra került
sor. A zsinat záró istentisztelete 1997. június 21-én D. Szebik Imre püspök
szolgálatával végződött.

A zsinat az egyes törvényeket az alábbiak szerint tárgyalta és fogadta
el. Természetesen több törvényjavaslat tárgyalása több ülésszakon is áthú-
zódott annál is inkább, mert előbb általánosságban, majd részleteiben ke-
rült a javaslat megtárgyalásra.l"?

176 Indítvány az Egyházi Alkotmány szerkezetére. Budapest, 1993. és 1997.
ml. Ülésszak: 1991. június 9. A zsinat megnyitása. Zsinati elnökség megválasztása.

II. Ulésszak: 1991. szeptember 15. Zsinat tanácskozási és ügyrendjének tárgyalása.
Szakbizottsági elnökök választása.

Ill. Ülésszak: 1991. november 23-24. Bűnvallási nyilatkozat.
IV. Ülésszak: 1992. február 7-8. Az egyháztagságról szóló törvény tárgyalása.
V. Ulésszak: 1992. június 26-28. Zsinati hitvallás. Egyházközség. Etikai bizottság sza-

bályzatának elfogadása.
VI. Ülésszak: 1992. augusztus 28-30. Egyházkormányzati szintek megtárgyalása.

VII. Ulésszak: 1993. január 8-9. Egyházi közoktatási intézményekről és hitoktatásról
szóló törvény tárgyalása.
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A zsinat V. ülésszakán került sor a zsinati bizottság által kidolgozott
etikai szabályzat elfogadására, mely szerint egy bizottság lenne hívatott a
zsinati tagokkal kapcsolatban a zsinat tartama alatt felmerült etikai kérdé-
sekben állást foglalni, feltéve, hogy legalább tíz zsinati tag magáévá teszi
az erre vonatkozó indítványt. A zsinat tartalma alatt 1991novemberében

VIlI. Ülésszak: 1993. február 20-21. Egyházi közoktatási intézményekről és hitoktatásról
szóló törvény és az egyházközségről szóló törvényjavaslat tárgyalása.

IX. Ulésszak: 1993. június 25-27. Az egyházi szolgálatról szóló törvényjavaslat tár-
gyalása.

X. Ülésszak: 1993. október 8-10. Az egyházi törvényeknél érvényesülő alapelvekról. az
egyházi szolgálatról, felkészítés az egyházi szolgálatra és szeretetintézményekről tárgyalt
a zsinat.

XI. Ülésszak: 1994. január 7-8. Törvény az egyházi szolgálatról.
XII. Ülésszak: 1994. február 26-27. A Magyarországi Evangélikus Egyházról (alapelvek).
XIII. Ulésszak: 1994. június 24-26. Törvény az egyházi bíráskodásról. Törvény az 1938

és 1940 között törvénysértően alkalmazott joghátrányok semmissé nyilvánításáról. Tör-
vény a tábori lelkészi szolgálatról.

XIV. Ulésszak: 1994. október 7-9. Törvény az egyházi szeretetszolgálatról. Törvény a
lelkészi szolgálat ellátásával ütköző szerepvállalásról.

XV. Ülésszak: 1995. január 7-8. Az egyházi szolgálat az egyházmegyében. Törvény az
egyház evangelizáló és missziói.munkájáról.

XVI. Ülésszak: 1995. február 24-26. Törvény az Evangélikus Hittudományi Egyetem
működéséröl, Felkészítés az egyházi szolgálatra. Az egyházmegye szervezete.

XVII. Ulésszak: 1995. június 23-25. A nemlelkészek egyházi szolgálatáról szóló törvény.
XVIII. Ülésszak: 1995. október 13-15. Törvény az egyházi jogalkotásról.

XIX. Ülésszak: 1995. november 3-4. Törvény az egyház jogalkotásáról. Az egyház ház-
tartásáról. A műemlékekről szóló törvény. Az egyház területi beosztása.

XX. Ülésszak: 1996. január 12-14. Az egyházzenei törvény. Az egyház háztartása.
A műemlékekről szóló törvény. Tájékoztatási eszközök az egyház szolgálatában. A tör-
vények összehangolása.

XXI. Ülésszak: 1996. február 23-24. Az egyház területi beosztása. Az egyház kapcsolatai.
Az egyhá.zzenei szolgálat. Az egyház háztartása.

XXII. Ulésszak: 1996. június 28-30. Az egyház háztartása. A tájékoztatási eszközök. Az
egyház területi beosztása az egyházmegyék és egyházkerületek szempontjából. Az orszá-
gos egyház szervezete.

XXIII. Ülésszak: 1996. október 11-13. Az egyesületekről és egyletekről. A Csongrád-Szol-
noki egyházmegye megszüntetéséről szóló törvény. Az országos egyház. A háromszintes
egyházi struktúra. Módosítás néhány korábbi törvénynél.

XXIV. Ulésszak: 1997. január 17-18. Lelkészi munkaközösségek. Hitoktatásról és konfir-
mációról szóló törvényjavaslat. Az egyházi jogalkotásról szóló törvény módosítása. Tör-
vényrész-tervezet, illetve módosítás: egyházmegye, egyházkerület, országos egyház.

XXV. Ulésszak: 1997. február 21-23. A törvénykönyv szerkesztéséről szóló előterjesztés.
Lelkészi munkaközösség. Evangélikus Hittudományi Egyetemről szóló törvény módosítá-
sa. Egyházmegyéről és egyházkerületről szóló törvényrész felülvizsgálata. Az országos
egyházról szóló törvényrész.

XXVI. Ülésszak: 1997. április 25-27. Törvény az egyházi szolgálatról az egyházkerület-
ben; az országos egyház szervezete. Törvény a lelkészi munka közösségről.

XXVII. Ulésszak: 1997. május 30-31. Törvény a tisztségviselők és testületek választásáról.
Törvény az 1966. évi törvények hatályon kívül helyezéséről és az új törvények kihirdeté-
séről.
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ugyan egy beadvány érkezett, azonban ennek az etikai bizottsághoz törté-
nő utalás ára nem került sor, minthogy tíz tag nem kérte a kivizsgálást.

Az egyházi struktúra fejlesztése érdekében két központi kérdésnek a
megtárgyalását kell kiemelni: az egyik a hatalmi ágak szétválasztásának,
a másik pedig az egyházkormányzati szintek kérdése.

A hatalmi ágak, nevezetesen a törvényhozó, a közigazgatási és bírói
szétválasztása az egyházon belüli demokratizmusnak objektív mércéje. Igaz
ugyan, hogy egyházi viszonylatban a jogviszonyok nem jelentkeznek
olyan élesen, mint polgári területen, mégis visszaélésre adhat alkalmat a
hatalmi ágak keveredése. Tisztában kell lenni azzal, hogy ez tökéletesen
nem vihető keresztül, de a bíróságoknál mindenképpen ezt szükséges
megvalósítani.V" A zsinat ennek az alapelvnek az elfogadásával nagy lé-
pést tett a jog uralmának az egyházon belül történő megszilárdítása érde-
kében.

Az egyházkormányzati szintek kérdése a zsinat VI. ülésszakán Zászka-
liczky Péter előterjesztésében került először napirendre, hangoztatva azt
az igazságot, hogy "nem a külső szervezet újítja meg az egyházat, de az
egyház szolgálatát a rossz struktúra gátolja, mint ahogya jó segíti". Ezért
a strukturális vizsgálódás alapja és végső célja csak az lehet: milyen formák
és keretek szolgálják reménységünk szerint az egyház igazi és egyetlen
szolgálatát: az evangélium hirdetését, a missziót s ebből fakadóan a gyü-
lekezetek életét és érdekeit. Azzal is tisztában kell lenni, hogy tökéletes
megoldás nincs, de meg kell keresni a legkevésbé rosszat. Egyháztörténeti,
gyülekezeti, szolgálati, missziói, lélekszám szerinti, munkatársi segítség,
reprezentációs, anyagi és területeki szempontokat felsorakoztatva rámu-
tatott arra, hogy helytelen lenne háztartási anyagi vonalon mérlegelni,
hogy hány püspökre van szükség, hanem csak az lehet a kérdés, hogy
miképpen valósulhat meg a lelkészi-püspöki szolgálat elsődleges igénye:
a lelki vezetés, a lelki vigyázás legeredményesebb módon.F?

A zsinat VIlI. ülésszakán újra napirendre került az egyházi struktúra
kérdése. Az előterjesztés kapcsán élénk, időnként éles vita alakult ki, főleg
a decentralizáció kérdései és a pénzelosztási módszerek szükségessége
körül. A zsinat végül is a négyszintű szervezeti modell kidolgozását támo-
gatta. Ilyen előzmények után került sor a XII. ülésszakon az egyházkor-
mányzati szinteknek a működés és feladatok oldaláról történő megközelíté-
sére. Ebben az eszmélődésben komoly segítséget jelentett dr. Koczor Zol-
tán összeállítása az egyházi struktúra alapvető kérdéseiröl.P? Ebben kiin-

178 Boleratzky Lóránd-Valentinyi Károly: Az egyházkormányzati szinteknek a törvény-
hozással és a bírósági szervezettel való összefüggése. Kézirat, 1992. szeptember 2l.

179 Zászkaliczky Péter: Egyházkormányzati szintek és területi rendezés. Budapest, 1992.
augusztus 29.

180 Koczor Zoltán: Az egyházi struktúra kérdései. klny. 1994.
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dulásképpen megállapítja, hogy a struktúr a akkor megfelelő, ha a múkö-
dés hatékony (in opere efficax). A struktúra a szolgálat keretének tekint-
hető. A hatékony munkavégzés feltétele a hatáskörök tisztázása. Figye-
lemmel kell lenni arra, hogy az egyházi intézmények jellegüknél fogva
önálló életet élnek s ezért nem ugyanaz a szervezet felel meg működésük-
nek, mint az evangélium hirdetésének. A hatékonyság egyik biztosítéka az
önállóság, amely az egyházkormányzati szinteknél az önálló szabályrende-
let-alkotási jogosultságot, másrészt pedig a gazdasági önállóságot kívánja
meg, amelynek hiánya centralizált vezetési rendszerhez vezethet. Mind-
ezen felül annak az elvnek is érvényesülnie kell, hogy minden döntést a
megfelelő szinten kell hozni. Olyan modellrendszert dolgozott ki a fenti-
ekre tekintettel a bizottság, melyben az egyházmegyei, az egyházkerületi
és az országos szint hatáskörét és működését összefüggéseiben tárgyalta,
több testületi változattal.Pl

Az egyik változat szerint az egyházmegye szinte kizárólag a lelki élet
szempontjából lényeges egyházigazgatási egység, amely a lelkészek fra-
ternitásának, communiójának ad teret. A másik változat szerint az előző,
a lelki életre vonatkozó feladatok mellett a szervezeti rendszer lényeges
igazgatási egysége, amely az egyházigazgatási feladatoknak kerületi szint-
ről egyházmegyei szintre történő átcsoportosítását jelentené. Így a mainál
nagyobb önállóság és aktivitás alakulna ki a belső szervezés, a gazdálko-
dás és közösségi élet terén.

Az egyházkerületek mikénti szervezésére három hatásköri változatot dol-
gozott ki a bizottság. Az első változat szerint csak a speciális feladatok
működtetése érdekében fenntartott egyházigazgatási szint lenne, melyet
regionálisan jól lehetne végezni. A második variáció szerint "jelentős", az
egyházmegyékre "szabott" kerület tartalmazza az előző változat minden
elemét, valamint a megyékben megjelenő gazdasági, jogi, műszaki prob-
lémák intézésének, szervezésének és megoldásának, az ehhez kapcsolódó
anyagi források kezelésének és jogkörök gyakorlásának, valamint a regio-
nális szabályrendeletek megalkotásának jogosítványát. A harmadik variá-
ció szerint: jelentős jogkörökkel lenne felruházva s az országos funkciók-
ból a célszerűen átvehetőket is ellátná. Az előző feladatokon felül ellátná
a külső kapcsolatokat, kiadványok és sajtómunkát, önálló munkaágak
szervezését és közoktatási intézmények irányítását.

Az országos egyház szintjén kidolgozott hatáskörök három variánsa le-
hetséges; természetszerűleg a országos egyház hatáskörébe tartoznának az
országos, csak közösen intézhető ügyek, így a törvényalkotás, a legfelsöbb
szintű bíráskodás, az országosan szervezhető munka ágak strukturális ki-

181 Koczor Zoltán: Az egyház szervezeti reformja. - Zsinati Híradó. 1994. február. XII.
ülésszak.
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építése. A variációk tehát főleg az országos egyházi iroda szerepére ter-
jeszkednek ki. Az első változat szerint az országos egyház szolgáltató
(szolgáló) egyházkormányzati szervezet. Az országos szint ez esetben csak
az egyes szolgáltatások, mint a pénzügyek és csak az országosan szervez-
hető munkaágak színtere, mely szervez, előkészít, szolgáltat "hatósági"
jogkör nélkül és végezné a gazdasági elosztá st. A második változat szerint
az országos egyház egyes jelentős igazgatási és koordinálási feladatot vé-
gez a megyék és kerületek felé nyújtott szolgáltatásokkal. Feladatai az
országos szinten szervezhető munka ágak csúcsszintje, egyes kérdésekben
hatosági jogkörrel, a gazdasági javak felhasználásának, a kerületi és me-
gyei költségvetési keretek koordinátora pénzügyi vonatkozásban; végül a
politikai reprezentáció fontos színtere. A harmadik változat szerint az or-
szágos egyház működésére a központosított határozathozatal és ügyinté-
zés jellemző. Feladatai minden jelentős munkaág csúcsszintje, a gazdasági
javak részletes elosztását végző szint, a politikai reprezentáció elsődleges
színtere s végül a törvényalkotás és legmagasabb fokú bíráskodás tere.

A zsinat először a XVIII. ülésszakon döntött a négyszintű egyházkor-
mányzati rendszer mellett, miután az előző ülésszakon a három szintes
megoldást elvetette. Ennek ellenére a XXIII. ülésszakon újra előkerült a
hárornszintes egyházkormányzati megoldás tekintettel arra, mivel az egy-
házkerületekről szóló törvényjavaslat nem kapta meg a 2/3-os többséget
és ezért az egyházkerületeket akarták kiiktatni.l= A zsinat a saját maga
által előidézett válságot így akarta megoldani, de ez a kísérlete is kudarcot
vallott, mert a XVI. ülésszakon elutasította a háromszintes megoldást és
végleg a négyszintes rendszert fogadta el.

Ugyanilyen fontos kérdésnek tekinthető az egyházi személyek politikai
szerepvállalásának korlátozásával kapcsolatban előterjesztett törvényjavas-
lat, amely a zsinat XI. ülésszakán heves vitákat váltott ki és az egyház
vezetőinek nyilatkozatai után 14 tagú bizottság elé került. Így bár mind-
össze két szavazattöbbséggel, de sikerült megakadályozni ennek az előter-
jesztésnek az elfogadtatását és püspöki hozzájárulás birtokában néhány
lelkész az 1994. évi képviselőválasztásokon felléphetett.l='

Az állam és az egyház szétválasztásának elvéből következik, hogy a
politika - hisz eredeti értelme szerint az államvezetés művészetét jelenti
-, az államra tartozik, az egyházra a lelkek építése. Alapelvként ezt kellene
figyelembe venni és arra az álláspontra helyezkedni, hogy csak akkor
helyes, ha egyházi személy egyházi alkalmakon kívül hallatja a szavát, ha

182 L. szerző: Requiem az egyházkerületek felett. - Keresztyén Igazság. Új folyam, 32.
szám. 1966 tél 2-4. 1.

183 L. szerzőtől az üggyel kapcsolatos zsinati beszámolóját a Keresztyén Igazság 1994. évi
tavaszi számában.
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a nemzet egyetemét érintő kérdésben kell állást foglalni (pl. abortusz kérdésben).
Ilyenkor a lelkész sem hallgathat, hanem lelkiismeretének szavára neki is
meg kell szólalnia.P! A gyakorlatban azonban mégis politizáló lelkészekkel
találkozunk. A politizáló tevékenység jellegét, intenzitását és terjedelmét
tekintve igen sokrétű lehet, kezdve a politikai ízű prédikációktóI, a politikai
kérdésekben történő állásfoglalástól, a demonstrációkban való részvé-
teltől, egy politikai pártban, vagy szervezetben való szerepvállalásig, illet-
ve az országgyűlési, vagy önkormányzati képviselőségig. Kétségtelen,
hogy a lelkész napi politikai tevékenységet végez, ezt állampolgári minősé-
gében teszi. Egyházi szempontból gyakorlati síkon a probléma abban jelent-
kezik, hogy politikai tevékenysége milyen mértékben befolyásolja lelkészi
hitvallását, ordinációi fogadaimát. Ha nyilatkozik, vagy politikai akcióban
részt vesz, világossá kell tennie, hogy egyháza nevében jár-e el, vagy sem.
Mérsékletet kell tanúsítania, mert számolnia kell azzal, hogy politikai ál-
lásfoglalásával megosztja más állásponton lévő hívei táborát. Semmikép-
pen sem használhatja fel hivatásának tekintélyét politikai célokra, mégke-
vésbé támogathat és képviselhet olyan nézeteket, amelyek keresztény
alapelvekkel ellenkeznek. Szem előtt kell tartania, hogy ordinációs fogadal-
mához minden ténykedésében kötve van és ezért egyszerűen nemcsak
gyülekezetének szószólója, hanem Krisztus valóságos követe.185Az egy-
házi szolgálat egészen különleges elkötelezettséget, belső elhívatást, önként
vállalt önkorlátozást az evangélium ügye melletti feltétlen kiállást, egész
embert követel. A politikába merülő egyházi személy könnyen besározódik,
ilyenkor azonban a sár az egyházra is automatikusan ráfröccsen. Hiába
igaz az, hogy az egyház örök; az egyházat mégiscsak tagjain, vezetőin
keresztül ítélik meg a közéletben és könnyen elveszítheti megbecsülését a
maga egészében.

Ilyen meggondolások vezethették a magyar országgyűlés tagjait, ami-
kor az 1993. évi XVII.alkotmányt módosító törvényben kimondták, hogy
"A fegyveres erők, a rendőrség és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok
hivatásos állományú tagjai nem lehetnek tagjai pártnak és politikai tevékeny-
séget nem folytathatnak",186de nyilván ezt vezette a római katolikus egy-
ház vezetőit is, amikor papjai részére nem tette lehetővé az aktív politikai
szerepvállalás t.

A zsinat XVII. ülésszakán, 1995. június 24-én előre nem várt esemény
történt.P? Az egyházkerület szervezete és szolgálat az egyházkerületben

184 Kiss Antal i. m. 134-135. l.
185 Karl Heinrich Lütcke: Pflichten der Pfarrers aus Ordination und Dienstverhaltnis. -

Zeitschrift für ev. Kirchenrecht, 1988. 11. 1.
1861993. évi XVII. törvény az alkotmány módosításáról. - Magyar Közlöny, 1993. 186.

szám.
187 Zsigmondy Árpád: Szolgálat és szervezet az egyházkerületekben- és a zsinaton. -
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c. törvényjavaslat tárgyalása során két zsinati tag által felvetette azt a
javaslatot, mely szerint egyházkerületi szinten nincs szükség sem presbi-
tériumra, sem közgyűlésre. A zsinati bizottságnak a püspöki és egyházke-
rületi felügyelői tisztségre vonatkozó hat évre szóló cíklikus választási rend-
del kapcsolatos javaslata is a viták középpontjába került.

A szavazás során az elnök - az eddig szokásjogi alapon kialakult gya-
korlatnak megfelelően - az öt javaslatról a bizottsági javaslattói legtávo-
labb eső javaslat feletti kizárásos alapon történő szavazással kezdte a sza-
vazást s mivel egyik javaslat sem kapott többséget, a bizottság által első
helyre tett javaslatot jelentette ki elfogadottnak. Ez a javaslat egyrészt az
egyházkerület szerveire vonatkozóan a zsinati tárgyaláson előterjesztett
három javaslat kombinációját, a presbitérium és a közgyűlés elfogadását,
másrészt az egyházkerületi elnökség viszonylatában a hat éves ciklikus
választási javaslat megszavazását jelentette.

A zsinati ügyrend 23. §-a értelmében a teljes törvények elfogadásához
2/3-os többség szükséges, a végszavazáson csak abszolút többséget sike-
rült elérni, vagyis teljes törvényként nem jöhet számításba.

Az eredménytelen végszavazásból - amely egyedülálló volt a zsinat
eddigi történetében -, több tanulságot lehet levonni. Az egyik kétségkívül
az, hogy felesleges 2/3-os többséget megkívánni, akkor, amikor már részletei-
ben a törvényjavaslat megszavazásra került. Igazat kell adni a híres angol
jogtudósnak, A. V. Diceynek,188aki szerint helytelen különbséget tenni
alkotmányi, tehát elsőrendűen fontos és "közönséges" törvény között,
mert a végrehajtás szempontjaból egyforma jogkövetkezmények fűződnek
mindkét fajta törvényhez. Célszerűnek látszana tehát a minősített többsé-
get az ügyrendben megszüntetni, mert a zsinat ezzel saját munkáját köti
meg.

Másrészt nyilvánvaló, hogy finomítani kell azt az eddigi gyakorlatot,
mely szerint kizárásos alapon - ha valamelyik új javaslat nem kap abszolút
többséget -, akkor a bizottsági javaslat tekinthető elfogadottnak. A zsinat
ezt a joggyakorlatot célszerűségi okokból alakította ki, hogyha esetleg az
első helyen szereplő hivatalos bizottsági javaslat nem kapná meg az ab-
szolút többséget, a további bonyodalmak elkerülése érdekében ez a javas-
lat legyen elfogadottnak tekinthető. Nyilvánvaló azonban, hogy korrekci-
óra szorul ez a korábban jól bevált gyakorlat, mert esetenként torz ered-
ményhez vezethet.

A zsinat XVIII.Ülésszakán: 1995.október 13-15. között ismét felmerült
a püspöki szolgálat időtartamának a kérdése. A zsinat a cíklikus szolgálati
megoldást 36:26arányban elvetette, anélkül azonban, hogy sor került vol-

Zsinati Híradó. 1995. július 23. A zsinat XVII. ülésszaka.
188 A. V. Dicey: Lectures to the study of law of the constitution. 1916.
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na a teljes törvény feletti szavazásra. Mivel az egyházkerületi felügyelő hat
éves szolgálati ciklusát a zsinat elfogadta, nyilvánvaló, hogy valamilyen
módon összhangba kell hozni a paritás elvének megfelelően a két egyház-
kerületi vezető szolgálati idejét.l''?

A zsinat XX.ülésszakán a zsinat többek között Smidéliusz Zoltán bead-
ványával foglalkozott, melyben a Magyarországi Evangélikus Egyház Or-
szágos Bíróságának azt az elvi döntését kifogásolta, mely szerint az egyház
illetékes püspökét rendkívüli esetekben a lelkészi szolgálat alóli felmentés
és felfüggesztés joga illeti meg.19D

A zsinat két zsinati tag által benyújtott szakvélemény alapján megálla-
pította, hogy az elvi döntésnek nem voltak meg a törvényes feltételei,
mivel nem alakult ki ellentétes joggyakorlat ebben az ügyben, mely indo-
kolná a jogegységi határozat meghozatalát, másrészt a már elfogadott
egyházi bíráskodásról szóló törvény értelmében a felfüggesztés csak fe-
gyelmi eljárás keretében történhet és ez a jog az eljáró egyházi bíróságot
illeti meg. Végül is akként módosította a bíróságról szóló jogszabályt, hogy
amennyiben szabadságvesztés büntetéssel büntetendő szándékos bűncse-
lekmény alapos gyanújára, vagyegyébként is a legsúlyosabb fegyelmi
büntetés kiszabására lehet következtetni, az egyházkerület elnöksége ide-
iglenesen felfüggesztheti a panaszlottat.l'"

A zsinat XXI.ülésszakán az egyházkerületek beosztásának a kérdésének a
megtárgyalása egész napos élénk vita keretében történt. Zászkaliczky Pé-
ter előadói beszédében igen részletes tanulmányával összhangban külön-
böző szempontból vizsgálta a kérdést, ígyabevezető megjegyzések után
általános szempontokra, választási vagy jogfolytonossági elképzelésekre,
missziós vízióra, gyülekezeti szempontokra, illetve püspöki székhelyek
kérdésére tagolva tárgyalta a leglényegesebb kérdéseket, melyet számtalan
hozzászóló igen erős vitája követett.

Dr. Andorka Rudolf a jelenlegi két kerületes megoldás mellett foglalt
állást, hangoztatva, hogy csak akkor kellene változtatni, ha a jelenlegi
struktúra rosszul mükődik.F? Dr. Reuss András fontosnak tartja annak
meghatározását, hogy a jelenlegi struktúrában mi nem jó. Dr. Harmati Béla
a jelenlegi beosztást addig elfogadhatónak tartja, arníg ennél jobb nem lesz.
Szerinte előnyt jelent az egyház számára a centralizáció. A missziói víziót
eszkatologikus elképzelésnek tartja: az anyagi lehetőségek szemszögéből

189 Frenkl Róbert: Zsinati hangulatok. - Zsinati Híradó. 1995.november 5.
190 Az Országos Bíróság 2/1995. (V. 19.) sz. elvi döntése.
191 Az elvi döntés eredeti semmisségét a fentieken kívül még az is megalapozta, hogy

Cserháti Sándor és Ittzés István országos bírák - akik egyébként esküt nem tettek =, nem
vettek részt az elvi határozat hozatalában, nevük mégis szerepelt a határozaton. Lásd X.
törvény 45. §.

192 Andorka Rudolf: Gondolatok a területi beosztáshoz. - Zsinati Híradó. A zsinat XX.és
XXI.ülésszaka. 1996.március 17.
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kell végső soron a kérdést nézni, amely szerinte nem teszi lehetővé a
harmadik kerület felállítását.

A három kerületes megoldás mellett elhangzott nagyszámú érvek főleg
az egyház népének rohamos fogyatkozása miatt tartja szükségesnek az
intenzív püspöki pasztorizációs munkát, kiemelve, hogya kisebb kerületek
előnyösebbek. Helytelen a kettős budapesti székhely és egyenesen gro-
teszk, hogy az északi kerülethez tartozik Szentgotthárd, a délihez pedig
Vác.Jogi szempontból sem demokratikus a két, vagy egy kerületes megol-
dás; a tres faciunt collegium elve sokkalta elfogadhatóbbnak tekinthető.

A 3. sz. bizottság kérésére a zsinat abban a kérdésben határozott, hogy
az előterjesztésben szereplő hétféle beosztás közül melyiket részesítse
előnyben, melyiket dolgozza ki részletesen és álláspontját indokolja. A két
kerületes megoldás mellett 26 szavazat, a három kerületes megoldás mel-
lett 33, a négy kerületes megoldás mellett 5 szavazat leadására került sor.

Ezen az ülésszakon jött létre a "Törvénykönyv kialakítását véglegesítő
csoport",193amely a törvényeket fogalmi-nyelvi egységesség, szakosulás,
a törvények közti kapcsolatok, sorrendisége, az átfedések kiszűrése, a
lyukak felfedezése, az állami joghoz való kapcsolódás, az ellentmondások
megszüntetése, a hatálybaléptetés, a kihirdetés módjának kialakítása és az
elegantia legis szempontjaból vizsgálja át és a zsinattal összhangban ala-
kítsa ki a törvénykönyv végleges szövegét.

A zsinat történetének legdrámaibb, legfájóbb eseménye 1996.május 20-
án következett be, amikor Zászkaliczky Péter zsinati tagságáról és egyben a
3. sz. zsinati bizottsági elnöki tisztéről lemondott. Lemondó levele kortör-
téneti dokumentumnak tekinthető és különösen azért fájdalmas, mert ta-
lán ő tett legtöbbet a zsinat eredményes munkája érdekében. Lemondásá-
nak közvetlen oka az volt, hogy dr. Harmati Béla püspök az általános
vitában azt említette, hogy az új struktúr a (háromkerületes) nem fogja
személyét érinteni, "nem okoz terhet". Álláspontját egyértelműen a febru-
ár 19-i értekezleten fogalmazta meg: lemond püspöki tisztéről, amennyi-
ben a jelenlegi egyházkerületi beosztást megváltoztatná a zsinat." Harmati
Béla püspöknek ez a maga püspöki helyzetéből a zsinatra gyakorolt befo-
lyásolása olyan helyzetet teremtett, amely lehetetlenné tette a területren-
dezés kérdésének és a személyi kérdéseknek elválasztását, a személyi érde-
kektó1 mentes vitát és döntéseket.194 Az új területi beosztás elfogadása, vagy
el nem fogadása ezzel átfordult Harmati Béla személye elleni bizalmatlan-
sági kérdéssé.

193 Koczor Miklós: A zsinat befejező munkáinak reménye. - Zsinati Híradó. 1996.március 17.
Az ő hervadhatatlan érdeme, hogy a zsinat mielőbb eredményesen befejezhette munkáját.

194 L. Zászkaliczky Péternek az egyház zsinata elnökségéhez és a pesti egyházmegye
közgyűléséhez intézett 1996. május 20-án kelt levelét.
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Sajnálatos, hogy nem tartotta meg azt az alapvető szabályt, hogy aki
közvetlenül érintett valamelyik döntésben, az tartózkodjon a vélemény-
nyilvánítástól. .. Nem volt elegáns a püspök magatartása.

A zsinat XXII. ülésszakán (1996.június 28-30.) ennek a levélnek élénk
visszhangja támadt. S mint Koczor Zoltán a "Bölcsek ostobasága, vagy obst-
rukció" címü, a zsinati ülésszakról írt beszámolójában írta: "Az érdeklődés
legbiztosabb jele az a buzgalom volt, amivel a területi rendezéstől félők
gunyorosan a »sola structuras-t emlegetve szerették volna a kérdést má-
sodlagossá tenni."195Boleratzky Lóránd zsinati tag felszólalásában és az
ülésszak végén beadott lemondásában azt mondta, hogy "Megszégyenítő
lenne, ha ez a zsinat, mint manipulált" zsinat kerülne be az egyháztörté-
netbe, mert a határozatok nem minden egyháztag saját, eredeti véleményét
tűkrőzik.l''" A püspöki manipuláció tényét igazolja az is, a személyes ta-
pasztalatokon felül,197hogy az előző zsinati ülésszakon tartott előzetes
szavazás szerint legnépszerűbb a háromkerületes megoldás 33, egy másik
háromkerületes megoldás 32, a jelenlegi kétkerületes megoldás pedig 26
szavazatot kapott és a zsinati bizottság erre tekintettel készítette el külön-
böző javaslatait.

A területrendezéssei kapcsolatos vita számtalan hozzászólás után titkos
szavazással zárult, melynek során sem a két kerületes megoldás (28 szava-
zaiial), sem a háromkerületes (26 szavazattal) megoldás nem kapta meg a
60 szavazó 50%-os többségét (6 tartózkodás mellett). Így az új törvény-
könyvben a mai területi beosztás nem jelenthet meg határozatként, hanem
csak, mint örökölt állapot élhet tovább.

A zsákutcából való kijutásként Gáncs Péter és Smidéliusz Zoltán előter-
jesztették a zsinat által már korábban elvetett ún. egy püspökös, kerület
nélküli modellt, amely azzal a veszéllyel jár, hogy az egyházban a dikta-
túra felerősödik és egyházunk jogrendszere külföldről importált eszmék
kísérle ti alanyává válik. De ez az uj-régi javaslat azzal is jár, hogy a négy-
szintes egyházmodellre kidolgozott és elfogadott törvényeket teljesen át
kell dolgozni, ami a közel hat éves zsinati munka újragondolását teszi
szükségessé.

Az ülésszak végén a zsinat működésének teljes ellehetetlenülésétől fél-
ve. három jogász tagja a zsinatnak, benyújtotta zsinati tagságáról a lemon-
dását.198

195 Lásd Zsinati Híradó a zsinat huszonkettedik ülésszakáról. Evang. Élet 1996.július 28-i
számának melléklete.

196 Lásd Keresztyén Igazság 1996őszi számát.
197 Lásd uo. dr. Valentinyi Károly zsinati tagnak, 1996.június 27-i levelét.
198 dr. Boleratzky Lóránd, dr. Horváth József, Horváthné dr. Molnár Lívia, majd Zászka-

liczky Pál és dr. Gyapay Gábor.
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Azt hiszem, hogy amikor mindössze két szavazatkülönbség volt a két-
és háromkerületes megoldást képviselők között, a zsinat elnökségének
erőfeszítést kellett volna tennie kompromisszum létrehozása érdekében,
hisz a "közös út" keresése erre kötelezte volna a zsinatot. A három kerü-
letes megoldás hívei még azt a megoldást is el tudták volna átmenetileg
fogadni, hogy a két kerület új beosztás mellett, a Dunántúl önállósítása
mellett működött volna tovább.l??

A zsinat XXIII.ülésszakán a háromszintes struktúra kidolgozása mellett
foglalt állást.2oOMikor azonban a XXIV.,illetve XXV.ülésszakon a három-
szintes egyházi struktúra ügyében névszerinti szavazásra került sor, ez a
javaslat nem kapta meg a szükséges kétharmados többségct.ö'' Így aztán
a zsinat saját csapdájába esve, más kiutat nem látva, visszatért a négyszin-
tes egyházkormányzati megoldáshoz - hónapokat elpocsékolva -, de azzal
a kikötéssel, hogyanégyszintes, háromkerületes egyházi struktúra csak
2001. január elsejévei lépjen életbe. Ez a javaslat 59 szavazatból 40-et ka-
pott, de mivel a törvény szövege nem állt rendelkezésre, teljes bizonyta-
lanság állt fenn a tekintetben, hogy milyen elkötelezést jelent ez a szavazási
eredmény.

Hangot is adtak ennek hamarosan Sólyom Jenő és Frenkl Róbert. Az
előbbi így írt: "Ezek után különösen izgalmassá válik az a kérdés, hogy
ebben a kettőt jobbra, kettőt balra lépő, sokszor botladozó zsinati folya-
matban kiszámítható-e az, hogyan is fog alakulni az egyház szervezetével
kapcsolatos törvényi rész és mi lesz az ezt magában foglaló törvény sorsa
a végszavazásnál?"202 Frenkl Róbert pedig joggal állapítja meg, hogy a
kisebbség véleménye csapdaként érvényesült. Bármennyire igaz, hogy a
zsinat eredményes munkát végzett, számos jó törvényt alkotott, a struktu-
rális változtatásának igényének kudarcát ez nem fedheti el. Sőt ez a tehe-
tetlenség - ha úgy marad -, árnyékot vet az egész értékes tevékenységre.
Nehezen viselhető el az a gondolat, hogy - akarva-akaratlanul- megerősíti
azt a helyzetet, azt a szervezetet, amit az egyház ellen alakítottak ki.203
A zsinat képtelennek bizonyult arra, hogy lerázza magáról a kommunista
állampárt által rárakott és azóta türelemmel hordozott béklyókat.

A XXVI. ülésszakon azonban döntő fordulatra került sor az országos
felügyelő felszólalásának hatására. A zsinat 45 igen, 15nem, 1 tartózkodás

199 L. szerző cikkét a Keresztyén Igazság 1996téli számában: Requiem az egyházkerületek
felett. 2-4. 1.

200 A szavazás eredménye: 38 igen, 14nem, 5 tartózkodás. A háromszintes modellre nézve
lásd Zsinati Híradó 1996. november 24-i számát.

201 A minimálisan szükséges 42 szavazat helyett 37 igen, 17 nem és 7 tartózkodó volt.
202 Sólyom Jenő: Kettőt jobbra, kettőt balra, avagy hol tart a zsinati területrendezés?

Zsinati Híradó. - Ev. Élet 1997. március 23-i szám.
203 Frenkl Róbert: Holtponton? Uo. 6. 1.
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mellett, tehát minősített többséggel megszavazta a három kerületes struk-
túrát, illetve az ehhez tartozó egyházmegyei beosztást. Eszerint 2001. ja-
nuár elsejévei megalakul a három egyházkerület: a Dunántúli, amelyhez a
Fejér-Komáromi, a Győr-Soproni, a Somogy-Zalai, a Tolna-baranyai, a
Vasi és a Veszprémi, a Dunáninneni, amelyhez a Borsod-Heves, a Budai, a
Dél-Pest megyei, Észak-Pest megyei, a Nógrádi és a Pesti és az Alföldi,
melyhez a Bács-kiskunmegyei, Kelet-Békési, Nyugat-Békési és a Hajdú-
Szabolcsi egyházmegye tartozik. A Dunántúlihoz 130, a Dunáninnenihez
89, az Alföldihez 37 egyházközség tartozik. Az utóbbinál kevesebb ugyan
a gyülekezetek száma, a lélekszáma azonban magas.204

Kétségkívül szépséghibája ennek a határozatnak, hogy a három kerüle-
tes szervezet csak akkor lép hatályba, amikor feltehetőleg az egyik püspök
nyugdíjba fog menni. Így megismétlődött az egy évvel korábbi helyzet:
ismét személyi elemek kerültek előtérbe, ezek bizonyultak erősebbnek,
mely előtt a zsinat meghajolt. Kifelé az indoklás az, hogy több, mint három
év szükséges az átmenethez. Ez vitatható, mert pl. Győrben kisebb átala-
kítással alkalmas paróchia áll rendelkezésre püspöki hivatal céljaira. Kár,
hogy a zsinat nem úgy hozta meg határozatát, hogy akkor lépteti hatályba
a törvényt, amikor a feltételek teljesülnek, mert így minden hátsó gondo-
latot száműzni lehetett volna.

Ezen a zsinati ülésszakon került sor a több, mint kétszáz éves országos
felügyelői tiszt megszüntetésére - burkolt formában. Helyébe az elnök-fel-
ügyelő lép, akit valójában nem az ország egyházközségei, hanem csak
egyházkerülete egyházközségei választanak, illetve utóbb az országos
közgyűlés hat évre. A történeti fejlődés eredményeképpen kialakult, a ka-
tolikus hierarchiával szemben a nemlelkészi elem fontosságát hangsúlyo-
zó intézmény elvetése komoly veszteséget jelent egyházunk számára, már
azért is, mert a paritást nemcsak a jogok egyensúlya tekintetében biztosí-
totta, hanem indokolatlan az az új intézkedés, amely szerint a kerületi
felügyelőket 6 évre kell választani, a püspökök viszont 67 éves korukig
maradhatnak hivatalukban. 205

A zsinat XXVII.ülésszakán elfogadta a választásokról és a szavazásról
szóló VII. törvényt, úgyszintén a XI. és egyben utolsó törvényt is, amely
egyrészt az 1966. évi Egyházi Törvényeket hatályon kívül helyezte, más-
részt az új törvények hatálybaléptetéséről intézkedett. Átmeneti intézke-
désként a kerületi felügyelők és az országos felügyelő mandátumát 2000.
december 31-ig meghosszabbította, így általános tisztújításra 2000-ben ke-

204 Frenkl Róbert: Zsinati hajrá. - Zsinati Híradó a zsinat XXVI. ülésszakáról, 1997. már-
cius 25.

205 Lásd részletesen szerzőtől: A "lefejezett" magyar evangélikus egyház. Keresztyén
Igazság 1997. téli számát.
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rül sor. A három egyházkerületre vonatkozó új szabályok 2001. január
'l-vel lépnek hatályba. A zsinat dr. Lipták András előterjesztésében elfo-
gadta a harmonizálásra alakult bizottság javaslatának megvitatása után a
törvények végleges szövegét, melynek kapcsán az Evangélikus Teológiai
Akadémia hivatalos neve a jövőben Evangélikus Hittudományi Egyetemre
változott. Az új egyházkerületek elnevezése: Dunántúli, Dunáninneni és
Alföldi.

A törvények mellékleteiként felsorolásra kerülnek az egyházközségek,
egyházmegyék, illetve ezeknek az egyházkerületekbe történő mikénti be-
osztása.

D. Harmati Béla püspök az országos presbitérium 1997. május 9-én
tartott ülésén a zsinatot értékelő beszédében többek között ezeket mondta:
"A zsinat végére érve ... elmondhatjuk. .., hogy sajnos olyan törvény is van,
amit nem igen lehet használni a jelenlegi formájában. Magyarországi egy-
házunknak nincs szüksége három vagy több püspökségre. Az egyházpo-
litikai megfontolásból és nem szakmai meggondolásból foganatosított
döntések és törvények ugyanis a változó egyházpolitikai helyzet függvé-
nyei lesznek. Miután minden egyházi felsőbb struktúrában ... most még
csak nem is sejthető módon nehézségeket okoz majd a presbiteri helyett
bevezetendő közgyűlési vezetés. Az eredmény döntésképtelenség lesz sok
esetben ... Mint korábban is, most is kijelentem, hogy ezen struktúra kiépí-
tésében nem kívánok részt venni.''206

Úgy gondolom, hogy a zsinat többségi véleményét elutasító állásfogla-
lás önmagáért beszél.

A Magyarországi Evangélikus Egyház 1991-1997.év között ülésező zsi-
nata 1997.június 21-én a Deák téri gimnázium dísztermében ünnepi ülésen
a zsinat elnökeinek értékelésével befejezte munkáját és feloszlott.

Mindnyájunk számára emlékezetes marad, hogy a súlyos beteg Andor-
ka Rudolf nemlelkészi zsinati elnök, az emberi helytállás és egyházszeretet
példaképeként tolószékben mondta el gondolatait a zsinat befejezése al-
kalmából. Kiemelte, hogy a zsinat befejezése alkalmából nemcsak az öröm,
hanem a megkönnyebbülés érzése hatja át, hogya "hat évig tartó sokszor
nagyon nehéz, számos kudarccal és talán kiábrándulással is járó munka
után sikerült teljesíteni a zsinat alapvető feladatát." Ezután részletesen
értelmezte és értékelte - szociológiai nézőpontból - a zsinat munkáját,
részletesen visszatekintve a rendszerváltás előtti évtizedek egyházellenes
megnyilatkozásaira. Sajnos a rendszerváltozás után a kezdeti lelkes köz-
hangulat után az egyházban is alábbhagyott, majd kiábrándulásba, elége-

206 Evangélikus Élet. 1997. június 1. szám. - Példamutatónak tekinthető, hogy a zsinat
befejeztével Sólyom Jenő déli kerületi felügyelő a hagyományoknak megfelelően tisztségét
új választás alá bocsátotta.
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detlenségbe, sőt elkeseredésbe váltott át a lelkesedés, akárcsak a társada-
lomban. Vitatni lehet azt a megállapítását, hogya rendszerváltásba már
"új" emberekkel ment bele a zsinat, akárcsak azt is, hogya zsinat során
kísérlet sem történt a manipulációra. 207

Reuss András a zsinat lelkészi elnöke értékelésében megállapította,
hogy .mem tudtuk pontosan mi is az, amivel választóink megbíztak, nem
tudtuk mire vállalkozunk, amikor zsinati küldöttek lettünk." A hatalom
kérdését vizsgálva az egyházban, rámutatott arra, hogy nem a jog, hanem
a tisztán hirdetett evangélium és a Krisztus rendelése szerint nyújtott
szentségek teremtik meg a hitet. A zsinat arra törekedett, hogy a törvények
átfogják az egyházi élet és szervezet egészét. Jogosnak látja az aggodalmat
a gyorsan összehív ható zsinattal kapcsolatban, mert ez jogbizonytalanság-
hoz és önkényhez vezethet, bár másrészt ilymódon gyorsan válaszolhat a
külső feltételek változására az egyház. A zsinat sok tisztséget létesített
azért, hogy egy-egy fontos ügynek legyenek elkötelezett ügyvivői. Új vo-
nás a hatéves ciklusokra való választás minden egyházkormányzati szin-
ten. Az országos felügyelői tiszt eltörlésének indokát a történeti változá-
sokkal magyarázta. Nyilvánvalóan azt is figyelembe lehetett volna venni,
hogy változó, még kellően ki nem alakult körülmények között mélyreható
szervezeti változásokat nem célszerű végrehajtani. A zsinati erőfeszítések-
nek akkor volt és van értelme, ha az evangélium felhangzik nekünk és
általunk, meghallgattatik köztünk és szerte e hazában s a nagy világon. 208

A zsinatot lezáró hálaadó istentiszteleten D. Szebik Imre püspök hirdet-
te az igét és dr. Frenkl Róbert országos felügyelő tartotta a zárszót.

Ha a zsinat mérlegét meg akarjuk vonní-"? a zsinat legfőbb pozitívuma-
ként az önkormányzat helyreállítását és a hatalmi ágak szétválasztását kell
tekin tenünk.

Az önkormányzat volt évszázadok szenvedéseinek a tükrében egyhá-
zunk legnagyobb erőssége, legföbb fundamentuma, amelyet ármány, fegy-
ver, kínpad, börtön nem tudott megtörni. A közgyűlésnek minden szinten
döntéshozó szervv é visszaállítása a demokrácia kiszélesítését jelenti, hisz
minél szélesebb körnek biztosítani kell az egyház ügyeibe való beleszólást.
Igaz, hogyapártállami idők meggyengítették a közgyűlést, de az egyház-
tagokban a felelősségérzetet széles körben újjá kell ébreszteni.

A hatalmi ágak szétválasztása elsősorban az egyházi bíráskodásban jelent-
het nagyobb pártatlanságot és tárgyilagosságot, hisz nem ugyanaz a sze-

207 Zsinati Híradó. 1997.július 20.
208 Zsinati Híradó. 1997.július 20.
209 Lásd dr. Koczor Zoltán: Amit emberileg lehet ... c. értékelését a zsinat XVI.ülésszakáról

szóló Zsinati Híradóban. Evangélikus Élet. 1997. május 25., továbbá GalIi István: Zsinat
után c. cikkét. Az Evangélikus Elet 1997.július 27-i számában.
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mély, aki a fegyelmi eljárást kezdeményezi és aki a bíróság egyik tagjaként
ítélkezik is.

A háromkerületes egyházi szervezet intenzívebb püspöki pasztorizációs
munkát tesz lehetővé a kisebbé vált kerületben.

Elismerést érdemel számos újonnan megalkotott törvény, így mindene-
kelőtt az egyház evangelizáló és missziói munkájáról, az egyházi hitokta-
tásról, az egyházzenei szolgálatról, a tömegtájékoztatási eszközökről, to-
vábbá az egyházi gyűjteményekről szóló új jogszabályok.

A zsinat negatívumainak a kiemelésénél óvatosan kell eljárni, hisz a vé-
leményalkotásnál óhatatlanul a véleményt megformáló egyéni, jogi állás-
pontja is motiválja az állásfoglalást. Így megállapításaimat a leglényege-
sebbekre korlátozom.

A zsinat kétségkívül legnagyobb negatívuma, hogy hat év alatt nem
tudott teljes egyházi törvénykönyvet megalkotni. Az egyháztörténelem eddig
leghosszabb zsinatának a feltételek mindenképpen adva voltak, hogy
megalkossa a nyugdíj ügyre, az egyházi alkalmazottak munkajogi viszo-
nyaira vonatkozó és esetleg még egyéb törvénycikkeket.

Ennek a hiányosságnak egyik okozója a zsinat koncepciótlansága volt. Bár
a zsinatot megelőzően folytak előkészítő munkálatok, a zsinat mégsem
tudta magnum consensus formájában rögzíteni, hogyazsinattal mit akar
elérni. Ez állandó bizonytalansághoz, kapkodáshoz vezetett. Példaként a
zsinati törvények beosztására, a jogalkotásról szóló törvényjavaslat, de
még inkább az egyházkormányzati szintek körül kialakult teljes bizony ta-
lanságra szeretnék utalni, amikor először elfogadták a négyszintes megol-
dást, majd a háromszintessel kísérleteztek, végül újra a négyszintes mellett
foglalt a zsinat állást. Ezzel a cikkcakkal jelentős idő elveszett.

Sajnálatos volt - amit az országos felügyelő is megállapított -, hogya
"kétlépcsős zsinat" javaslat elvetésével az ifjúságot is sikerült elveszíteni,
akik pedig elsősorban érdekeltek lehettek volna az új jogszabályok meg-
alkotásában. Talán ez volt a legfájóbb veszteség. A zsinat összetételénél
sajnos nem eléggé jutottak képviselethez a női lelkészek és általában a
jogászok.

A zsinat nem tudta teljesíteni azt az elképzelést, hogy lehetőleg kerettör-
vényeket alkosson, hiszen ezek időtállósága nagyobb. Sok esetben bele-
süllyedt a részletek túlzott mértékű szabályozásába, amelyek mindenkép-
pen szabályrendeletre tartoztak volna. Talán ezzel függ össze az is, hogy
a zsinatot "szunnyadó zsinattá" alakították át, mellyel a jogbizonytalanság
felé tettek egy lépést. Az eddigi tapasztalatok szerint az egyházi jogviszo-
nyok nem változnak olyan gyorsan, hogy szükséges lenne az egyházi
törvényeket évente toldozni-foltozni.

Ami a továbbiakat illeti, sajnálatosnak tekinthető az országos felügyelői
intézmény eltörlése, amely kétségkívül hierarchikus irányba tolta el az egy-
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ház eddig jól bevált struktúráját. Félő, hogy a következő lépés a kerületi
felügyelők szerepének a további csökkentése lesz, hisz a hat éves ciklus
bevezetése már erre utal, felborítva a paritás elvét a püspöki szolgálati
idővel.

A paritás elvévei is ellentétes, hogy a zsinat nem fogadta el a püspöki
ciklikus szolgálati időt, melyre vonatkozó javaslatot egy ízben részleteiben
már megszavazott. A közelmúlt 26 évig szolgáló diktatórikus püspöke
helyett az egyház népe szívesen látott volna határozott időre választott
püspököket, akiknek az újraválasztásuk érdekében periódusonként meg
kell dolgozniuk. Igaz, hogy az evangélikus egyházakban általában keve-
sebb helyen érvényesül a ciklikusság elve, a jövő útjamégis ilyen irányba
mutat.

Ugyancsak sajnálatos, hogya zsinat nem támasztotta fel poraiból a
"lelkészi becsületszéket", holott erre különösképp napjainkban lett volna
nagy szükség.

Azt mindenesetre megnyugvással vehetjük tudomásul, hogy 31 év után
az állami és egyházi diktatúra által reánk kényszerített 1966.évi Egyházi
Törvények teljes egészében hatályukat vesztették. A gyakorlati élet fogja
valójában megmutatni, hogy a zsinat milyen munkát végzett, hisz minden
törvény annyit ér, amennyi belőle a gyakorlatban megvalósul.
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XX. A Magyarországi Evangélikus Egyházról
(1. Törvény)

Az alapelvek jelentősége. - Az egyház szervezeténél érvényesülő alapelvek. - Az egyház
fogalma. - Korábbi megJogalmazások. - Az egyház új fogalmi meghatározása. - Kapcsolata
más evangélikus egyházzal, a reformátusokkal, a többi keresztyén egyházzal. - Az egyház-
tagok és tisztségviselők felelőssége. - Az egyház feladata. - Az egyház négyfokú szervezete.
- Az egyháztagság teológiai színtelensége. - Az egyházközségi tagság szempontjai. -
A tagság alkatelemei. - A személyi hatály. - A keresztség alapvető jelentősége az egyház-
tagságnál. - A hitvallásos tanítás elfogadása. - A lakóhely jelentősége. - A gyülekezet éle-
tében való részvétel kérdése. - Az egyháztagsághoz tapadó jogok beállásának időpont ja. -
A vallásváItoztatás kérdése. - A szabad egyház tagság irányába haladó fejlődés. - Az egy-
háztag jogai és kötelességei. - Az egyházi tisztség viselésének erkölcsi feltétele. - A nyilat-
kozattételre jogosultság kérdése. - Az önkormányzati jog jelentősége és a végrehajtás kér-
dése. - A hatalmi ágak szétválasztása. - A paritás elvének kialakulása és értelmezése.

Mind a nemzetközi jogéletben, mind pedig az állami életben az alapel-
veknek bizonyos garanciális jelentősége van. Az állami életben ugyanis a
hivatalviselők nem csupán alá-, vagy fölérendeltségi viszonyban álló álla-
mi alkalmazottak, hanem egyben olyan személyek is, akik az alapjogok
védelme alatt állnak. Ez azt jelenti, hogy kötelességeiknek összhangban kell
lenniök az alapvető jogokkal; de ha ezeket az alapvető jogokat áthág1ák,
az államhatalommal szemben bizonyosfokú védelemben részesülnek. 10

Az állami alapjogoknak az egyházban való érvényesülésétől, vagyis az
egyháznak az alapjogoktói való kötöttségétől meg kell különböztetni az
alapjogoknak az egyház részére való érvényesülését.

Az evangélikus egyházjogi irodalomban nincs egyértelmű állásfoglalás
az egyházban érvényesülő belegyházi alapvető jogokróI,211mégis a véle-
mények zömmel azt jelzik, hogy az állami alapjogok nem érvényesek az
egyházban, annak ellenére, hogy sok hasonlóság található az állami alapjo-
gok és az evangéliumban érvényesülők között. Mivel azonban az egyház
nem tudja az őt körülvevő jogrendtől magát függetleníteni, abelegyházi
szabályozásnál erre figyelemmel kell lenni, ezért nyilvánvaló, hogy trans-
formáció nélkül ezek nem érvényesülnek, legfeljebb irányelvekként lehet
figyelembe venni.212

210 Albert Stein: Gibt es Grundrechte im evangelischen Pfarrerrecht? Informationsdienst
der Salzburger Gruppe. 2/1989. 6--11. 1.

211 Herbert Ehnes: Die Bedeutung des Grundgesetzes für die Kirche, insbesondere Grund-
rechte in der Kirche. - Zeitschrift für ev. Kirchenrecht, 1989. 34. Band, 386., 404.1., továbbá
Ueli Friedrich: Kirchen und Glaubensgemeinschaften im pluralistischen Staat Bern, 1993.
408-409. 1., továbbá Hartmut Maurer: Rechtliche Anforderungen an die Lebensführung
von Pfarrern. - Zeitschrift für ev. Kirchenrecht. 38. Band, 1993. 404-405. 1., Az új Codex
208., 212-221. kánonban tárgyalja részletesen az alapvető jogokat.

212 Herbert Ehnes i. m. 404-405. 1.
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Johannes Heckel a Lex charitatisról írt hatalmas munkájéban-P az alap-
vető jogok között a testvérszeretet, egyenlőséget és szabadságot, illetve ennek
vetületeként a hitre vezérlő jogot, a lelkiismereti- és vallásszabadságot, a
véleménynyilvánítási szabadságot, a személyiség integritására és az egy-
házi döntésekben való részvételre vonatkozó jogot említi. Ezeken az alap-
jogokon kell felépülnie az egyház alkotmányának, amely egyezik a francia
forradalom liberté, égalité és fraternité jelszavaival.

A reformátusok - a Barmeni nyilatkozatra hivatkozással - az alábbi
alapelveket tartják alkotmányukban alkalmazhatónak.ö+

Minden egyházi rend és egyházi cselekmény csak akkor elfogadható, ha
az az egyes ember méltóságát figyelembe veszi és védi;

Minden külső erőszak az igazság érvényesítésére vagy a tagság érdeké-
ben meg nem engedett;

Minden embernek joga van az istentisztelet hallgatására és a gyülekezet
életében való részvételre;

Egyetlen gyülekezet sem igényelhet magának a másik felett elsőbbséget
vagy uralmat és végül

Jézus Krisztus gyülekezete egy test sok taggal, ezért a gyülekezeti tagok
engedelmességgel tartoznak a közös Úrnak egymás iránti tiszteletben és
türelemben a közös hitvallás tudatában.él''

Aligha lenne helyes, ha az alapelveket közvetlenül a hitvallásból, vagy
a Szentírásból vezetnénk le, ez jogilag használhatatlan lenne. Ha alapelv-
ként - szorosan véve - csak azokat az elveket tekintjük, amelyek az egyház
szervezeti felépítésénél ténylegesen érvényesülnek, tehát valósággal érvé-
nyesülő jogelvek, nem pedig tágabb értelemben vett irányelvek, akkor
megállapíthatjuk, hogy ezeknek a köre meglehetősen korlátozott. Közülük
kétségkívül legfontosabb az önkormányzat, a paritás, a zsinat-presbiteri
elv és ennek kapcsán az egyházközségnek, mint minden egyházi hatalom
letéteményesének és a parochiális jognak az elfogadása, valamint a hatalmi
ágak szétválasztása elvének az elfogadása. Feltehetőleg ezért döntött úgy
a zsinat, hogy nem az "alapelvek" elnevezést választotta az 1.törvénycikk
címéül, hanem az elegancia legist félretéve "az egyházról" megjelölést
választotta, kifejezésre juttatva ezzel, hogy itt nemcsak az alapelvekről van
szó, hanem az egyház fogalmának és feladatának, nemkülönben az egy-
háztagság és egyházközségi tagság és ezzel kapcsolatos követelmények
meghatározásáról, de ezenfelül néhány olyan irányelv elfogadásáról is,

213 Johannes Heckel: Lex charitatis, Köln und Darmstadt, 1973.48., 224. 1.
214 Winfried Stolz: Menschemechte und Grundrechte in evangelischen Kirchenrecht. In

Recht nach Gottes Wort. Neukirchen-Vluyn, 1989, 100-120. 1.
215 Uo. 115-116.1.
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amelynek minden egyházkormányzati fokozaton érvényesülnie kell és
ezért egységes szabályozása indokoltnak látszott. Mivel azonban a zsinat
a helyes sorrendet megcserélve elóbb a Zsinati hitvallást tárgyalta és fo-
gadta el, óhatatlanul átfedésekre, ismétlésekre került sor.

Az egyház fogalma

Az egyház fogalmának a helyes meghatározása nem könnyű feladat.
Nem könnyű azért, mert bár az egyház, mint evilági, jogi szervezettel
rendelkező intézmény jelenik meg szemeink előtt, emellett azonban trans-
cendentális jellegére, isteni küldetésére, mint az egyetemes keresztyén
anyaszentegyház egy részére, nemkülönben hitvallási tartalmára is utalni
kell, amely a differentia specificát jelenti, vagyis azt, ami más keresztyén
egyháztól megkülönbözteti.Z'" A fenti három szempont érvényre juttata-
sánál meg kell találni a helyes arányt, mert aligha lenne helyes, ha a
fogalmat feleslegesen spiritualizálnánk, de az sem, ha a jogi elemeket
helyeznénk mindenek felett előtérbe.

Ezeknek a szempontoknak az előző zsinati meghatározások csak rész-
ben felelnek meg. Míg az 1891-94. évi Egyházi Alkotmány szerint az
evangélikus keresztyén egyházat híveinek összessége alkotja-V tehát tisztán
szociológiai oldalról fogalmaz, addig az 1934-37. évi zsinat már jogi ele-
meket belevesz, mert a hívek összessége mellett "közös vallásgyakorlat végett
közjogilag szervezett testület"-ről beszéL218Az 1966. évi Egyházi Törvények-
ből már hiányzik a közjogilag szervezett testületre történő utalás, mint-
hogy az evangélikus egyház közjogi testületi jellege időközben megszűnt
és helyébe a törvényszövegbe a "Magyarországon élő evangélikusok kö-
zössége" kerűlt.P? Ez az utóbbi meghatározás aligha lehet kielégítő, mert
lényegében ez is szociológiai fogalmat takar, mivel az emberek olyan cso-
portjáról van szó, amelyik valamilyen közös cél megvalósítása érdekében
szervezkedik, tömörül egységbe. De ha a "közösség" fogalma alatt vallá-
sos értelemben "megtért hívek csoportosulását" értjük, akkor még inkább
nyilvánvaló, hogy a meghatározásból a jogi oldal hiányzik. Jogi szervezett-
ség nélkül pedig aligha lehet e földön egyházról, legfeljebb alakuló félben
levő egyházról beszélni. 220 .

Az új zsinat által elfogadott egyházfogalom mindazokat a kritériumokat
tartalmazza, amelyek az evangélikus egyház lényeges alkatelemeinek tekint-
hetők:

216 Lásd szerző: A magyar evangélikus egyházjog alapjai és jogforrásai. Budapest, 1991.
75-86. 1.

217 Egyházi Alkotmány 1. §
2181934-37. évi Egyházi Törvények II. tc. 1. §
219 Egyházi Törvények (1966)1. törvény 1. §
220 L. szerző i. m. 86. 1.
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A Magyarországi Evangélikus Egyház az egy, szent, egyetemes, apos-
toli, keresztyén anyaszentegyház része, a Magyarországon élő evangélikusok
jogilag szervezett közössége. Tanítása a Szentíráson, az egyetemes hitvalláso-
kon (az Apostoli, a Niceai és az Athanasiusi Hitvallásokon) és a reformá-
ció lutheri irányzatának hitvallásain (különösen az Ágostai Hitvalláson és
a Kiskátén) alapul. (1. §)221

A Magyarországi Evangélikus Egyház a hitvallás azonossága alapján
szószék- és oltárközösségben van más országok evangélikus egyházaival,
a Lutheránus Világszövetség tagegyházaival. (2. §)

A Magyarországi Evangélikus Egyházat a Magyarországi Református
egyházhoz szoros kapcsolat köti, mely az évszázados történelmi hagyo-
mányokon és a Leuenbergi Konkordia együttes elfogadásán alapul. (3. §)

A Magyarországi Evangélikus Egyházat a Jézus Krisztusba vetett hit-
beli közösség révén testvéri kapcsolat köti össze a többi keresztyén egy-
házzal. Ökumenikus kapcsolatokat tart fenn a magyarországi és külföldi
egyházakkal, valamint egyházi szervezetekkel, elsősorban a Magyaror-
szági Egyházak Ökumenikus Tanácsával, az Egyházak Világtanácsa és az
Európai Egyházak Konferenciája tagegyházaival. (4. §)

A Magyarországi Evangélikus Egyház Jézus Krisztustól rendelt külde-
tésének tekinti, hogy Isten igéjét tisztán és igazán hirdesse minden ember-
nek, a szentségeket Krisztus rendelése szerint szolgáltassa ki és hitének
gyümölcseként a szeretetet Jézus Krisztus tanítása és példája szerint gya-
korolja.

Ennek megvalósításáért minden egyháztag és egyházi tisztségviselő
felelősséggel tartozik. (5. §)

Helyes lett volna, ha a zsinat - a református szabályozáshoz hasonlóan
konkretizálja a felelősség mértékét megállapítva, hogy az egyháztagok és
tisztségviselők jogellenes magatartásukkal okozott károkért a polgári jogi
felelősség szabályai szerint, az egyházi alkalmazottak pedig a Munka Tör-
vénykönyve szabályai szerint felelnek.222 Az egyház által okozott károko-
zásért - amely új elemként volna bevezetendő - a kártérítési felelősség
általános szabályai szerint kellene eljárni. Az egyház alkalmazásában álló,
lelkészi képesítésű személyek szolgálati viszonyai és felelőssége tekinteté-
ben az egyházi törvények, a lelkészi képesítéssel nem rendelkezők mun-
kaviszonya tekintetében pedig a Munka Törvénykönyvének előírásait kel-
lene alkalmazni. 223

221 A hitvallási iratok részletes felsorolása a Zsinati Hitvallásban, a praeambulumban ol-
vasható.

222 1993.évi XXII. törvény.
223 Javasolt tézisek, szövegtervezet és általános vita az egyház alkotmányáról és kormány-

zatáról. (Református Zsinati Iroda, Budapest, 1994. 9. §
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A Magyarországi Evangélikus Egyház feladatának tekinti a szolgálat
szervezését, a szervezett missziói és diakóniai munkát, az evangélikus
szellemben való nevelést, az egyházi szolgálatra való felkészítést és tisz-
teletben tartja a teológia művelésének szabadságát. (6. §)

A Magyarországi Evangélikus Egyház felajánlja segítségét a más or-
szágban, illetve egyházban élő magyar ajkú evangélikus gyülekezetek
szolgálatához. (7. §)

A Magyarországi Evangélikus Egyház egyházközségekből épül fel.
Az egyházközségek egyházmegyét, az egyházmegyék egyházkerületet,
az egyházkerületek pedig országos egyházat alkotnak. (8. §)

A zsinat a VIIL, XIL, illetve a XVIII. ülésszakán, igen alapos előké-
szítő munka után - döntött a négyszintes egyházkormányzati rendszer
mellett, elvetve a három szintes megoldást két ízben is. Azt maga a jogsza-
bály nem rögzíti, hogy az egyház a zsinatpresbiteri elvek szerint kormá-
nyoz, feltehetőleg azért nem, mert ez a rendszer - melynek legfóbb jel-
lemzője az egyházhatalmi szerveknek kollégális alapon történő megszerve-
zése és minden hatalomnak az egyházközségtől való eredtetése -, az evan-
gélikus egyházban nem tisztán, hanem képviseleti elvekkel keverten érvé-

··122?!'-nyesu.
Az egyháztagság és egyben az egyházközségi tagság nemcsak az egy-

házjognak, hanem a teológiának és az államjognak is egyik legvitatottabb
kérdésének tekinthető, minthogy a teológia és az egyházjog más-más né-
zőpontból vizsgálja ezt a kérdést.225 Indokolt ezért, hogy ezt a kérdést
részletesebben vegyük szemügyre.

Már a zsinati előkészítő munka során széleskörű véleményként fogal-
mazódott meg az az elvárás, hogy az egyháztagság fogalmának meghatá-
rozásánál két szempontot mindenképpen figyelembe kellene venni: az
egyik szélesre kell nyitni az egyházba vezető kaput az érdeklődők és a
visszatérők előtt, a másik pedig az, hogy ki kellene hangsúlyozni, misze-
rint az egyházhoz tartozás lelki, szellemi és anyagi felelősségvállalással jár
együtt.226

VajtaVilmos tanulmányában a nyítottsággal kapcsolatban arra mutat rá,
hogy amikor Jézus minden korlátozás nélkül hívott követőket a gyüleke-
zetbe, akkor ezzel azt kívánta hangsúlyozni, hogy hívő és nem hívő egy-
formán Isten kegyelme alatt áll és Isten mindent átfogó kegyelme nem tesz

224 Lásd részletesen: "Az evangélikus egyház szervezeti problematikája" és a zsinat történetét
tárgyaló fejezetet, valamint Karl Schwartz: Das presbyterial-Synode Prinzip. - In: Österre-
ichisches Arhiv für Kirchenrecht. 1191, Heft 3/4, 418--425. l.

225 Lásd szerzőtől: "Az egyháztagság kérdése" - Lelkipásztor 1991/7-8. sz. Hafenscher
Károly: Az egyháztagság kérdése az evang. egyház zsinati munkálataiban. - Lelkipásztor.
1995/7-8.244-247.1.

226 L. "Az egyháztagság" c. törvény tervezet indokolását.
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különbséget ebben a vonatkozásban ember és ember között. Végső követ-
keztetésként pedig azt a fontos megállapítást teszi, hogy Jézus gyülekeze-
tében való tagság teológiailag színtelen, irreleváns, mert nem az egyháztag-
sághoz kötődik az isteni kegyelem.227

Ezzel az állásponttal összecseng, hogy Svájctöbb tartományegyházában
a feltétel nélküli egyháztagság és belépés szabadságának az elve érvénye-
sült.228

Az egyházhoz való tartozás - a középkori felfogásnak megfelelően - a
reformátorok álláspontja szerint is szellemi részvételt jelent .Krisztus teste
erőiben és ajándékaiban".229 A Congregatio sanctorum meghatározás a
Confessio Augustanában - ellentétben a communio sanctorummal=- már
az egyháztagság jogi fogalmának a kijegecesedése felé egyengeti az utat.
A XVI. századbeli egyházi rendtartások az egyháztagság kérdését még
nem szabályozzák, nyilvánvalóan azért, mert a reformátorok az egyházat
nem annyira az egyháztagok alkotta közösségnek tekintik, hanem inkább
a jó rend részének, melyet a fejedelem az ige- és szentségszolgálatra ren-
delt.23o

A lutheri tanítás szerint az egyházhoz tartozás magában foglalja a teljes
Írás megismerésének, az egyházi tanítások megítélésének, tanítók elhívásá-
nak és elmozdítás ának jogát. Magában hordozza a konfirmációra és álta-
lában a keresztyén oktatásra való lehetőséget. A leglényegesebb, amelyet a
congregatio sanctorum nyújt: az úrvacsorával való élés lehetősége. Végül
az absolutio, a bűnök bocsánatának a joga tetézi be az egyházhoz tartozó-
kat megillető jogok sorát, melyek egyébként az egész egyházi szervezet
alapjaként foghatók fel Maurer megállapítása szerínt.P!

Először az egyháznak az államtól való függetlenségéveI jelentkezik
az egyháztagság kérdése, bár meglehetős bizonytalan formában. Ez a
bizonytalanság jelenleg is tart és távol állunk attól, hogy a világ evangéli-
kus egyházaiban egyformán ítélnék meg az egyháztagság kérdését,232

227 Vilmos Vajta: Jesus und seine Gemeinschaft - einst und heute. In: Konfrontation und
Gemeinschaft =, Ökumenische Perspektiven. Frankfurt, 1984. 48. 1.

228 Rudolf Smend: Glaubensfreiheit als innerkirchliches Grundrecht. - Zeitschrift für
evang. Kirchenrecht, 1954, 3. Band, 114. 1.

229 Wilhelm Maurer: Zur theologischen Problematik des kirchlichen Mitgliedschafts-
rechts. - Zeitschrift für ev. Kirchenrecht. 1955. 345. l.jól utal az egyháztagság különböző
megközelítésére a "Gliedschaft" és a "Mitgliedschaft" elnevezés.

230 Rudolf Smend: Zum Problem des kirchlichen Mitgliedschaftsrecht. - Zeitschrift für ev.
Kirchenrecht, 1958.5. band, 117. 1.lásd még Vajta Vilmos: Communio. Krisztus és a szentek
közössége Luther teológiájában. Budapest, 1993.

231 Wilhelm Maurer i. m. 355. 1.
232 Lutherischer Weltbund: Verfassungen und Ordnungen Lutherischen Kirchen, 1980.

27-32. 1.- Aemilius Ludwig Richter: Lehrbuch des katholischen und evangelischen Kir-
chenrechts, Leipzig, 1886. 430. 1.még nem ismeri az egyháztagság problematikáját, hanem
csak az egyházba való belépést.
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melynek legfőbb okát az egységes teológiai szemlélet hiányában kell keres-
nünk.233

A római katolikus egyházba való felvétel, vagyis az egyháztagság meg-
szerzése a keresztség érvényes felvételével történik, amely .ianua acfun-
damentum" az egyháztagság szempontjából.P? A keresztség egyrészt
szentség, másrészt jogi aktus, melynek révén a megkeresztelt - néhány
kivételtől eltekintve -, az egyházi jog szabályainak lesz alárendelve=''' és
eltörölhetetlen jelleget - caracter indelebilist - nyer, melyet soha el nem
veszíthet.

A szabadegyházaknál a teljesjogú tagság a gyülekezet döntése és a felve-
endő kéreime alapján történik; először rendszerint próbatag lesz, majd meg-
felelő oktatás és hitéről való bizonyságtevés után válik igazából egyház-
taggá és kerülhet sor megkeresztelésére. Az egyháztagság az egyesületi
tagsághoz hasonlóan kilépéssel, kizárás sal vagy másik egyházba történő
átlépéssel szüntethető meg.236

Mint érdekességet lehet megemlíteni az 1950. évi holland református
egyházi rendtartást, amely szerint az egyháztagság csak azokat illeti meg,
akik "hitük nyilvános megvallásával az egyház hitvalló tagjaivá válnak,
továbbá mindazokat, akiknek az egyház közösségébe való beágyazása a
keresztséggel megerősítést nyert és végül mindazokat, akik református
szülőktől születtek."237

A magyar evangélikus egyház törvényalkotás úgy tűnik, eddig nem
tekintette központi kérdésnek az egyháztagság kérdését; erre utal többek
között, hogy az 1891-94. évi zsinaton csupán a helybenlakás időtartama
és néhány kevéssé jelentős kérdés váltott ki vitát,238végül is az Egyházi
Alkotmányba az alábbi szöveg került:

"Minden evangélikus keresztyén annak az egyházközségnek vagy
missziói egyházközségnek, melynek körében legalább hat hétig rendes
lakhelye van, tagjává lesz; abban a tagok számára törvény és szabályok
által biztosított jogokat élvezi s viszont az egyházi terheket is aránylago-
san viseli. Az egyházközségnek tagja lehet az is, ki annak körében nem
lakik, ha terheit viseli."239

233 Hans Liermann: Die kirchliche Mitgliedschaft nach geltendem evangelischen Kirchen-
recht. - Zeitschrift für ev. Kirchenrecht, 1955. 382. 1.

234 CIV canon 849, továbbá: Axel fr. von Campenhausen: Entwicklunstendenzen im kirch-
lichen Gliedschaftsrecht. - Zeitschrift für ev. Kirchenrecht., 1996. jun. 133. l.

235 CIC canon 96.
236 Vö. pl. Kirchenordnung der Methodistenkirche, Frankfurt, 1954.
237 Otto Weber: Die Kirchenordnung der Niederlandischen Reformierten Kirche von 1950.

- Zeitschrift für ev. Kirchenrerecht, 1952/53. 194. l.
238 Thébusz János: A magyarországi ég. hitv. egyház 1891-94-iki orsz. zsinatának törté-

nete. Budapest, 1895. 178. l.
239 Egyházi Alkotmány 34. §. Tisztán racionális meghatározás volt.
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Az 1913-16. évi zsinati tervezet szerint az egyházközségi tagság akkor
is elismerhető, ha az egyháztagok nem laknak u§1an az anyaegyházköz-
ség területén, de annak terheit arányosan viselik?

Az egyháztagságot érintő reformtörekvések közül Marcsek János az
egyháztagságot az egyház szigorú erkölcsi elveit tükröző jogi szabályozás-
hoz kívánta kötni, mivel "az egyház olyan magas színvonal on álló erkölcsi
testület, amely feltételeket állíthat az elé, aki hozzá akar tartozni".241

Az 1934-37. évi zsinat ugyan érintetlenül hagyta az egyháztagságra
vonatkozó korábbi szabályokat, azzal azonban, hogy az egyházhoz tarto-
zással járó hűség és kötelesség megszegése esetére az egyháztagok ellen fegyel-
mi eljárás lefolytatását tette lehetővé, elhatározó lépést tett az egyháztagok
részéről az egyház irányában megkívánt kötelességteljesítés megszilárdí-
tása érdekében.ö?

Az 1966. évi Egyházi Törvények az egyháztagság fogalmát nem hatá-
rozzák meg, hanem csak annyit állapítanak meg, hogy "az ország vala-
mennyi helyiségében élő evangélikus vallású egyháztag a lakóhelye sze-
rinti evangélikus gyülekezethez tartozik".243

Mielőtt az egyháztagság kérdésével részletesebben foglalkoznánk, vá-
laszt kell keresnünk arra a kérdésre, hogy szükséges-e az egyháztagságot és
az egyházközségi tagságot egymástól élesen elkülöníteni arra is tekintettel,
hogy az egyháztagság a gyakorlatban rendszerint egyházközségi tagság
formájában jelentkezik.

Ez a két fogalom semmiképpen sem tekinthető azonosnak; ezért leszükíte-
nénk az egyháztagság fogalmát, ha azt csak az egyházközségi tagságra
korlátoznánk. Az egyház tagság feltétele a keresztség és a hitelvi alapokkal
való egyetértés; az egyházközségi tagság a felelősségvállalás elsődleges
szintjét jelenti: az egyházi kormányzásban való részvétel szükséges felté-
tele, míg az egyházi kormányzásban való részvétel további speciális feltéte-
lektől függ (mint pl. kor, lakóhely, képzettség stb.). A kettő közti összefüg-
gésre utal, hogy egyházközségi tagság nehezen képzelhető el az országos
egyházban való tagság nélkül, mert azok a joghatást kiváltó cselekmények,
mint pl. a keresztség, konfirmáció az országos, tehát az egész evangélikus
egyház számára való tagságot eredményeznek ennek a jegyei. De fordítva
már nem áll, mert valaki akként is lehet az evangélikus egyház tagja, hogy
egyidejűleg nem tagja egyetlen egyházközségnek sem.

240 Novák István: Az 1913-16. évi budapesti országos ágohitv. ev. zsinat bizottsági jog-
anyaga. Miskolc, 1937. 16., 18-20. 1.

241 Marcsek János: Egyházalkotmányunk reformja. Evangélikusok Lapja. X. évf. 1924.3.
szám.

242 Victor Bruckner: Leitmotive der neuen ungarischen Evangl. Kirchengesetze 1934-1937.
Miskolc, 1940. 37. 1. és ET VIlI. tc. 175. §

243 Egyházi Törvények 1966. II. törvény 3. § - helyiség szó helytelen!
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A fenti szempontok figyelembevételével a zsinat önállóan, egymástól
elkülönítve szabályozta az egyháztagság és egyházközségi tagság fogal-
mát az alábbiak szerint:

A Magyarországi Evangélikus Egyház tagja az a magyar állampolgár
és az a Magyarországon élő személy, aki keresztségben részesűlt, azaz
evangélikus egyháznak a Szentíráson alapuló hitvallásos tanítását elfogad-
ja, vallja és képességei szerint megtartja. (9. §)

Az egyháztagság rendesen egyházközségi tagságban valósul meg. Az
egyházközség tagja az az egyháztag, aki annak gyülekezeti életében és
fenntartásában lelki, szellemi és anyagi erejéhez képest részt vesz és álta-
lában az egyházközség területén lakik. Az egyházközség tagjairól nyilván-
tartást vezet. (10. §)

Az egyháztagság elhalálozással. illetve az egyházból való kilépéssei
szűnik meg. Az egyházközségi tagság megszűnésének feltételeit országos
szabályrendelet szabályozza. (11.§)244

Az egyháztagság szempontjából a lényeges feltételek a következők:
magyar állampolgárság, illetve a Magyarországon való tartózkodás, a ke-
resztségben részesülés, a Szentíráson alapuló hitvallásos tanítás elfo-
gadása, a gyülekezet életében és fenntartásában lelki, szellemi és anyagi
erővel történő részvétel és rendszerint az egyházközség területén való
lakás.

A Magyarországi Evangélikus Egyház tagjainak tekintendők - egyéb
feltételek teljesülése esetén -

1. A Magyarországon élő magyar állampolgárok és az itt élő személyek,
valamint más nemzetiségűek, ellenben a határainkon kívül élő magyar
anyanyelvű vagy más nemzetiségű evangélikusok nem.

A magyar állampolgár egyháztagoknak külföldi tartózkodása során is
megmarad egyháztagsága, még akkor is, ha kint valamely egyházköz-
séghez csatlakoznak. Másrészt a törvény a Magyarországon hosszabb ide-
ig itt tartózkodó külföldiek számára - az időtartamtói függetlenül -, le-
hetővé teszi az egyházhoz tartozást.

Nyitott kérdés maradt-hogy a világon szétszórva élő, de magyar nyelvű
gondozásban részesülő evangélikusok kapcsolata miként alakul a Magyar-
országi Evangélikus Egyházzal,245A kettős egyháztagság kérdése nem
merült fel.

II. Az egyháztagság szempontjából kétségkívül legfontosabb a kereszt-
ségben részesulés ténye, amelyről azonban nem lehet azt állítani, hogy min-
den további nélkül megállapítja az egyháztagságot, csupán ehhez a jogi
alapot biztosítja. Tetszetős lenne úgy fogalmazni, hogy az evangélikus egy-

244 A vonatkozó szabályrendelet még nem készült el.
245 Indokolás az egyháztagságról szóló törvényjavaslathoz 2. 1.
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ház részére kell a keresztelésnek történnie - mint ahogy az esetek többsé-
gében történik -, mégis a keresztelés ökumenikus jellegénél fogva nem
egyetlen egyházhoz, hanem az egyetemes anyaszentegyházhoz, a keresz-
tyénséghez kapcsol és áttéréssei is tagja lehet valaki az evangélikus egy-
háznak újabb keresztelés nélkül.

Akaratlanul is felvetődhet a kérdés, hogy evangélikus szülők, va~y
szülő meg nem keresztelt gyermeke tagja-e az evangélikus egyháznak? AI-
lamjogilag elképzelhető, mint pl. a svéd egyházban, ahol eddig a születés
tényével vált valaki evangélikussá, de egyházjogilag - az általánosnak
mondható vélemény szerint - a válasz kétségkívül nemleges.246A válasz
milyensége nyilván azon múlik, hogy miként értékeljük a keresztséget.
A lutheri tanítás a keresztségben a kegyelem szükséges eszközét látja,
ezért az egyház tagság sine qua nonjaként kell felfogni, vagyis szerepe
konstitutív. Az egyház nem a tagok akaratából jön létre - legfeljebb csak
formailag -, hanem isteni elhívás útján, melynek jele a keresztség.247Teoló-
giailag lehetséges ugyan az egyházból való kilépés, viszont a meg nem
keresztelt soha nem lehet egyháztag. A megkeresztelt, de még nem kon-
firmált gyermek ugyan teljes egyháztagsághoz jut, jogai és kötelességei
azonban nagyrészt nyugszanak. Minden más kötelesség, így elsősorban a
keresztyén szellemben való nevelés és oktatás kötelessége a szülőké, me-
lyet tőlük nem lehet elvitatni.

Ill. A Szentíráson alapuló hitvallásos tanítás elfogadása nem jelenti a hitval-
lási iratok teljeskörű ismeretét, hisz ennek a megkövetelése gyakorlatilag
alig volna keresztülvihető. Az egyházi személyektől azonban fokozott
mértékben elvárható, hogy az összhangban álljon az egyház hitelveivel.
Az ezzel való egyetértés az egyháztagok részéről elegendő lehet ahhoz,
hogy valaki evangélikusnak tarthassa magát.

Ennek az egyetértésnek kétféle megnyilatkozási módja lehet: obiectiv,
vagy subiectiv. Az első esetben a hitvallással való azonosulás nyilvános
megvallásáról van szó. Ilyennek tekinthető a konfirmáció, amely a vallási
értelemben vett kiskorúságot zárja le és a keresztségben a szülők részéről
kinyilvánított kapcsolatot az egyházzal a konfirmandus saját nevében is
megerősíti és ezzel az evangélikus egyházhoz való tartozását - hasonlóan
a felnőttkeresztséghez - a gyülekezet színe előtt nyilvánosan is megvallja.
A subiectiv értelemben vett hitvallás nem jelent nyilvános vallástételt, ha-
nem rendszerint az egyházba történő betéréskor a lelkész előtt tett nyilat-
kozat megtételét evangéliumi felfogásáról.

Anémet egyházjogászok közül Pirson szerint az egyháztagság hitvallá-
sos jellegét nem lehet egyértelműen megállapítani,248Engelhardt szerint

246 Hans Liermann i. m. 387. 1.
247 Hans Liermann: Deutsches evangelisches Kirchenrecht. Stuttgart, 1933. 192. 1.
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viszont az obiectiv tényen van a hangsúly, amely egy vallásfelekezethez
való tartozásban nyilvánul meg. Mivel annak a kijelentése, hogy valaki
evangélikusnak tartja magát, közelebbit nem tartalmaz, egyedül a kereszt-
ség utal az egyháztagság hitvallást elfogadó tartalmára, de csak akkor, ha
a keresztelés az illetékes evangélikus lelkész ténykedéseként jelentkezik.ö?
Ez az álláspont azonban nem ad választ az áttérők esetére, illetve a más-
vallású lelkész részéről történő keresztelésre, amikor szükség van az egy-
ház hitelveivel történő megismerkedésre.

Az egyháztagságra jellemző, hogy ipso iure nem áll fenn, hanem aktív
magatartásra van szükség, így a keresztségen kívül a konfirmáció előfel-
tétele az úrvacsorához való bocsátásnak és ennek keretében az egyház
tanításában való jártasság, legalábbis az alapelveket illetően.

Az egyház tanításának az egyháztag képességei szerinti mértékére uta-
lás az egyháztagság nyitottságát kívánja szolgálni. Ez többek között a
csecsemőkre, gyermekekre, értelmi fogyatékosokra, azokra a másvallású-
akra, akik egyházunk valamelyik gyülekezetében lelki otthonra találtak,
illetve azokra az egyháztagokra van tekintettel, akiknél ahitvallásosság
tudatos megfogalmazása nem lehetséges. A 9. § fogalmazása annyiban
pontatlan, hogy csak felnőtt-keresztelés esetén lehet szó a tanítás elfoga-
dásáról.

IV.Az egyháztagság rendszerint egyházközségi tagságban jelentkezik, ami
azt jelenti, hogy az egyháztag a jogok és kötelességek tekintetében csak az
egyházközségen keresztül kapcsolódik az egyházhoz. Az egyházközségi
tagság általában nem függ az egyháztag tetszésétől, miként az egyházi
tagság, mert általában - szinte automatikusan -, annak az egyházköz-
ségnek a tagjává válik, amelynek területén huzamosan lakik. A lakóhely
jelentősége az egyházközségi illetőség tekintetében kétségkívül fontos, de
nem kizárólagos. Ez a kapcsolat annyiban kényszerű, hogy jogilag nincs
lehetőség más egyházközséghez való "csatolása", vagy akár "beosztásra",
de az is nyilvánvaló, hogy külön nincs is szükség más egyházközségbe
történő "felvételre", mert gyakorlatilag fennáll a lehetőség arra, hogy te-
rületileg más, akár távolabbi, egyházközségben fejtse ki hitéletét, anélkül
azonban, hogy ezzel a gyülekezettel szorosabb jogi kapcsolat alakulna ki.
Főleg nagyvárosokban a közlekedési viszonyok, a gyülekezeti munka jel-
lege, tradicionális kötöttségek, vagy az elmúlt időszakban a lelkész "poli-
tizáló" igehirdetése okozta az egyháztagoknak más gyülekezeti közössé-
gek felé fordulását.

248 Dietrich Pirson: Die Mitgliedschaft in den deutschen evangelischen Landeskirchen als
Rechtsverhaltnis. - Zeitschrift für evang. Kirchenrecht, 1967/68.337.1.

249 Hanns Engelhardt: Einige Gedanken zur Kirchenrnitgliedschaft im kirchlichen und
staatlichen Recht. Zeitschrift für ev. Kirchenrecht, Juni 1996. 149-150. 1.
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V.A gyülekezet életében és fenntartásában lelki, szellemi és anyagi erejéhez
képest történő részvétel inkább az egyháztag kötelességei, semmint az egy-
háztagság feltételei közé kívánkozik.

Míg az Egyházi Alkotmány részletesen szabályozza az egyháztagoktói
elvárható magatartás részleteit,250az 1966. évi Egyházi Törvények felsoro-
lás nélkül a szellemi és anyagi erővel történő részvételről beszél az egyház
életében és szolgálatában. 251

Bár tetszetősnek tűnhet az egyházi aktivitas megkövetelése és az egyház-
tagság feltételéül való állítása252- a kánonjog rendelkezéseihez hasonlóan
-, mégis a taxatív felsorolás egyben szűkítést is jelent. Ha az egyháztagság
feltételéül követelményeket állítunk fel, ez óhatatlanul bizonyos censust
jelent, másrészt pedig, ha következetesek akarunk lenni, ezeknek a felté-
teleknek az elmulasztása esetére valamiféle joghátrányt kellene kilátásba
helyezni, amely erkölcsi jellegénél fogva aligha volna végrehajtható, de az
egyház gyengeségének a jelét bizonyítaná.

Az egyházi életben való aktív részvétel kötelessége mellett a törvény az
egyház fenntartási terheinek vallására is utal, amely korábban az Egyházi
Alkotmány szerint az egyháztagság, illetve az egyházközségi közgyűlé si
tagság jogi feltétele volt.253Ennek indoka nyilván az volt, hogy az egyház
gazdálkodásának anyagi alapja megszilárduljon. Elvi szempontból azon-
ban aligha lenne helyes olyan esetben igénybe venni az egyháztagok anya-
gi támogatását, amikor az egyháztagok sem veszik igénybe az egyházi
szolgálatokat. Liermann .Riiderchristennek" nevezi azokat, akik háromszor
jönnek keréken az egyházhoz: először gyermekkocsiban, azután esküvői-,
majd halottaskocsiban, csak egyházi adót fizetnek, további kapcsolatot
azonban az egyházzal nem tartanak.254

Az egyházközség tagjairól nyilvántartást vezet. Helyesen döntött a zsinat
akkor, amikor az eredeti törvénytervezettől eltérően255nem az egyházköz-
ségi tagság feltételeként állapította meg a nyilvántartásba-vételi kötelezett-
séget, mert ezzel konstitutív jelleget adott volna a nyilvántartásba-vétel-
nek, minthogy ez nyilván csak adminisztrációs szempontból szolgál bizo-
nyos jogok (pl. választójog) gyakorlásának ellenőrzésére.

Ha azt a kérdést vizsgáljuk, hogy az egyháztagsághoz tapadó jogok
mikor állnak be, illetve mikor szűnnek meg, akkor meg kell állapítanunk,
hogy nem egy cselekménnyel, uno ictu állnak be, hanem fokozatosan: bizonyos
következmények a születés tényéhez, illetve a keresztséghez, mások a kon-

250 Egyházi Alkotmány 36. §
251 Egyházi Törvények 1.törvény 8. § (3) bek.
252 Szabó Lajos: Az egyháztagság mai kérdései. - Lelkipásztor. 1990. 1.14.
253 Egyházi Alkotmány 34.,41. §
254 Hans Liermann i. m. 396. l.
255 Zsinati Híradó IV. ülésszak 1993. február 7-8.
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firmációhoz, ismét mások a nagykorúság eléréshez. Ezért különböztet a
református egyházjog "egyháztag" és "teljesjogú egyháztag" között. 256Az
egyháztagság fogalmához nem tartozik, hogy azok a jogosítványok, me-
lyet az egyháztagság nyújt, egy személyben, a maga teljességében egyszerre
koncentrálódjanak.=? A kereszteléssei a megkeresztelt egyházi jogalannyá
válik, jogképessége lesz és igényt tarthat az evangélikus hitben való neve-
lésre; a konfirmációval az írvacsora vételének a jogát nyeri el, míg a nagy-
korúság elérésével - a törvény keretei között =. aktív és passzív választójog-
hoz jut és az egyházközségi közgyűlés tagjává válik. Az istentisztelet láto-
gatásának, az iskolák és intézmények, a lelkészi szolgálat igénybevételé-
nek a joga kortól függetlenül megilleti az egyháztagot. Az egyháztagság
az egyházba történő áttéréssel, illetve betéréssei is megszerezhető.

A vallásváltoztatással kapcsolatos jogi helyzet nem egyértelműen tisztá-
zott. Az 1990. évi IV törvény ugyanis hatálytalanította a vallás szabad gya-
korlásáról szóló 1895. évi XLIII. tc.-et, így a kilépésre, illetve áttérésre vonat-
kozóan elsősorban az egyházak jogosultak autonóm jogszabályokkal ezt a
kérdést szabályozni. A gyakorlati életben, a pártállam időszakában szinte
teljesen visszaszorult a formális vallásváltoztatás és széles körben szokásossá
vált - áttérés nélkül =, más egyházhoz való csatlakozás. Nyilvánvaló, hogy
jogbizonytalanságot idéz elő, ha továbbra is szabályozatlan marad ez a kérdés
annál is inkább, mert ha netán a jövedelmi adó terhére kerülne sor a jövőben
az egyházi adó levonására, akkor határozott szabályok alapján lehet csak
megnyugtató an elbírálni a vallásfelekezethez való tartozást.

Teológiailag más a helyzet, mert az egyházból való kilépéssel, a gyüleke-
zet területéről történő elkötelezéssel a Corpus mysticum Christi érintetlen
marad. Bár 1648 óta az egyházi közösségbÓt való kizárást a protestánsok nem
tartják lehetségesnek, mert fegyelmi, vagy egyéb úton (grosser Bann -
súlyos átok) egyháztagságátói senkit sem lehet megfosztani, az egyháztag-
ságtól való megfosztás a század elején német területen még élő jog volt,258
minthogy Jézus is ismerte a gyülekezetből való kizárást.

256 Református Törvényjavaslat-tervezet az egyház alkotmányáról és kormányzatáról. Bu-
dapest, 1994.7. lap. 21. §: Az egyháztagok. (1) A Magyarországi Református Egyház tagja
minden magyar, illetve Magyarországon élő nem magyar állampolgár, akit megkeresztel-
tek és magát reformátusnak vallja. (2) Teljes jogú egyháztag, akinek aktív és passzív
választójoga van - csak az lehet, akit megkereszteltek, konfirmációi fogadalmat tett, a
gyülekezeti istentiszteleten és az úrvacsorai közösségben rendszeresen részt vesz és vala-
mely egyházközségben az egyház fenntartásához hozzájárul.

257 Hans Liermann i. m. 199.1.
258 A Mecklenburg-strelitzi 1925.évi október 31-i, ma már hatályát vesztett egyházalkot-

mány 7. §-a szerint: "Ausgeschlossen kann werden, wer den christlichen Glauben öffent-
lich lastert oder in andauernder wissentlicher und willentlicher Missachtung der kirchli-
chen Ordnunk seine Ehe nicht einsegnen, seine Kinder nicht taufen und konfiermieren lasst
oder Bőswillig die kirchlichen Beitrage verweigert".
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Az egyháztagság elhalálozással, illetve az egyházból való kilépéssei
szűnik meg; az egyházközségi tagság a gyülekezet területéről történő el-
költözéssel. Az ezzel kapcsolatos feltételeket országos szabályrendelet ha-
tározza meg. Egyéb rendelkezés hiányában a Ptk szabályait kellene alkal-
mazni akilépéssel kapcsolatos tanúsítvány formai kellékeire, nevezetesen
ha a nyilatkozatot az érdekelt személy sajátkezűleg írja és írja alá, akkor
tanúra nincs szükség, ha viszont idegen írással, vagy írógéppel készül az
irat, akkor két tanú alkalmazása mellett lesz érvényes az okirat. (1959.IV.
törvény 628. §-a)

Az evangélikus egyházak, köztük a magyarországi evangélikus egyház
is - egyre inkább távolodik a .mépegyházi" modelltől, amely a "beleszü-
letéshez" kapcsolja az egyháztagságot és egyre bővül azoknak az egyhá-
zaknak a sora, amelyek a szabad egyház tagság irányába haladnak. Ha azon-
ban pontosan akarunk fogalmazni, aligha lehet teljesen szabad elhatáro-
záson alapuló egyháztagságról beszélni, minthogy a keresztségben több-
nyire csecsemők részesülnek, akik helyett szüleik döntenek. Mégis az egy-
házhoz tartozást önkéntesnek tekinthetjük, mert szabadon lehet az egyház-
ba belépni, illetve onnan kitérni.259 A szülőknek az a döntése, hogy gyer-
meküket megkereszteltetik, a gyermek hitvallási helyzetét meghatározza.
Ez jogilag ahhoz hasonló, amikor a szülő gyermekét valamelyik egyesü-
letbe íratja be. A gyermek megkeresztelése utáni nevelése a szülőktől függ;
ilyenkor még lehetőség van arra, hogy akár más vallás hitelvei szerint
kerüljön sor nevelésére, minthogy a vallási kiskorúságot a konfirmáció
zárja le.

A szabad egyháztagság felé mutató fejlődés történetileg párhuzamosan
halad a ius sanguinisen alapuló állampolgársági joggal. Némely német
tartományegyházban az ökumenikus kapcsolatok fejlődésével egyházak
között olyan megállapodásra került sor, hogyha az elhagyni és újonnan
követni kívánt egyházak mindegyike közjogi testület, akkor nincs szükség
többé a régi egyházból való "kilépés" -re, hanem csupán "átlépés" -re. A ve-
szély a szektaszerű vonások elburjánzásának a lehetőségében van, úgy
ahogy Troeltsch írta: "aus der weltoffenen Kirche zur weltabgewandten
Sekte wird" .260 Mindez arra int, hogy kerülni kell a merev, megkötöttsé-
geken alapuló egyház tagsági szabályozást, mert az ökumenicitas gondo-
latának egyre inkább az állami és felekezeti határokon túlmutató egyház-
tagság felel meg. Úgy tűnik, hogy ezeknek az elvárásoknak a most alkotott
törvények megfelelnek.261

259 Rudolf Smend i. m. 121. 1.
260 Ernst Troeltsch: Die Soziallehren der christlichen Kirchen und Gruppen. 3. Auf!. 1923.

362. 1.
261 Hans Liermann i. m. 398-399. és Axel Freiherr v. Campenhausen i. m. 140.1.
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Minden egyházközségi tag, aki az egyházi törvényekben megfogalma-
zott feltételeknek megfelel, jogosult a Magyarországi Evangélikus Egyház
közéletében és kormányzásában részt venni. Az egyházjogi hatalom az
összes jogosult egyháztag közakaratán alapul. Az egyházi törvényekben
megfogalmazott feltételek fennállása esetén minden egyházközségi tag
egyházi tisztségre választó és választható. (12. §)

Egyházi tisztségre az olyan feddhetetlen életű, egyházához hűséges
egyházközségi tagot kell választani, aki a tisztségéhez szükséges egyéb
feltételeknek megfelel. Az egyházi tisztségviselők felelősséggel tartoznak
a rájuk bízott feladat elvégzéséért és az anyagi javakért. Az egyházi tiszt-
ségekre történt választás meghatározott időtartamra szól. Egyházi tiszt-
ségről jogérvényesen csak írásban lehet lemondani. (13. §)

Minden egyházi tisztségviselő és egyházi testület csak saját nevében,
saját illetékességi körén belül és arra hivatkozva jogosult nyilatkozni.
(14. §)

Az új törvény csak az ún. politikai jogokat, vagyis az aktív és passzív
választójogot és a kormányzásban való részvétellehetőségét szabályozza,
ellenben az egyéb egyházi jogosítványokat nem szabályozza. Ide tartozik
az istentiszteleten való részvétel, úrvacsorával való élés, egyházi szelgála-
tok, egyházi iskola igénybevételének a joga, hitoktatásban való részvétel
joga.

Fontosnak látszott annak a szabályozása, hogy kik jogosultak az egyház
nevében nyilatkozni, mert gyakran előfordult, hogy az egyházi személy
saját véleményét az egész egyház véleményeként tüntette fel. A képviseleti
jog nem jogosít fel egyes személyt, vagy testületet arra, hogy a megbízó és
választó közösség véleményeként állítson valamit, hacsak erre nézve nem
kérte ki azok véleményét. Enélkül minden vélemény magánvélemény=?
Ennek megszegését szankcionálni kellene.

A Magyarországi Evangélikus Egyházat önkormányzati jog illeti meg,
amelyet az évszázados joggyakorlat és az állami törvények is megerősíte-
nek. A Magyarországi Evangélikus Egyház önálló jogi személy, az egyház-
at érintő ügyekben - a törvény keretei között -, önállóan intézkedik. (15. §)

Hazánkban anémet tartományegyházaktóI eltérően - ahol fejedelmi
egyházkormányzat alakult ki =, az egyházi szervezet az államtól függetle-
nül alakult ki. Ennek középpontjában a teljesmértékű egyházi önkormány-
zati elv.áll, melyet először az 1608. évi k. e. 1. tc., utóbb pedig az 1790. évi
XXVI. tc., legutóbb pedig az 1990. évi IV. törvény erősített meg.263

262 Zászkaliczky Péter: Hozzászólás az 1. törvény 14. §-hoz. - Zsinati Híradó. 1994. már-
cius 27.

263 L. szerzőtől: Új törvény a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint egyházakról. -
Keresztyén Igazság. 5. szám, 28. 1.
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Az önkormányzathoz való jog az önigazgatás lehetőségét jelenti, azt,
hogy az egyház belső ügyeiben - a hatályos törvények keretei között -,
szabadon járhat el, jogszabályokat alkothat, tisztségviselőit szabadon vá-
laszthatja, intézményeket, így különböző típusú iskolákat létesíthet, va-
gyoni ügyeit önállóan intézheti, saját bíróságokat tarthat fenn és igényt
tarthat arra, hogy az állami szervek az általa hozott jogszabályokat és
intézkedéseket tiszteletben tartsák. Az önkormányzat, amely az egyház
veleszületett, évszázados joga, az egyház létének és szabad fejlődésének
legbiztosabb záloga. Hogy az egyházi önkormányzat milyen hatalmas
közösség-megtartó erőnek minősül, az is bizonyítja, hogy Kossuth Lajos
az evangélikus egyház önkormányzatát tekintette példájának az állami
önkormányzati szervek kialakításánál.

Az egyházi önkormányzat legfőbb letéteményese az egyházközség, amely
minden egyházi hatalom eredete, forrása. A gyülekezeti elv azt az alapelvet
jelenti, hogy az egyház a maga teljességében a gyülekezetekben jelenik
meg. Akkor válik a gyülekezeti elv jogelvvé, ha a gyülekezetekben tömö-
rült emberek közti jogviszony szabályozásra kerüp64 Ehhez tapad a sub-
sidiaritas elve, amely azt jelenti, hogy általában minden kérdést legalul,
alsófokon, önkormányzati vonalon kell intézni, mert ott állnak rendelke-
zésre a lehetőségek és csak ha ennek valamilyen akadálya lenne, akkor
lehet felsőbb hatóság elé terjeszteni az ügyet.

Az evangélikus egyháznak a demokratikus önkormányzat elvén fel-
épülő szervezetéből következik, hogy ez nem kelthet aggodalmat a de-
mokratikus elveken felépülő államhatalomban, hisz ugyanannak a népnek
a kezében van az egyházi hatalom, amely az állami hatalmat is kézben
tartja. Az egyházi önkormányzatban levő hatalom kétségkívül igen nagy
jelentőségű, minthogy nemcsak az egyház hatóságai és tisztségviselői, va-
lamint az egyháztagok, hanem a világi hatóságok és bíróságok is kötelesek
alkalmazni a zsinati törvényeket, vagyis az egyház belső jogszabályait.

Kétségkívül az egyházi életnek az önkormányzat a legjellemzőbb és
egyben legértékesebb vonása, alapelve. Sajnálatos azonban, hogy az ön-
kormányzat tartalma azáltal megcsonkult, nem teljes, hogy az egyház,
mint magánjogi társaság a közjogi testületi jogállás megszüntével elveszí-
tette azt a kiváltságát, hogy igénybe vehesse az állami hatóságok segédke-
zét (bracchium saecularet) törvényeinek, határozatainak, intézkedéseinek
a végrehajtásához,265amely a gyakorlatban alakult kis és amelyet az 1934-
37. évi zsinat részletesen kodifikált.266Aligha lehet teljes értékű önkor-

264 Hildebrandt Walter: Das Gemeindeprinzip der christlichen Lirchen. Zürich, 1951. 131.
1.: "Eine rechtliche Gewalt kennt das Gemeindeprinzip dann, wenn diese Gewalt die
Beziehungen von und unter den Menschen regelt."

265 Vladár Gábor: Az egyház feladatai. Kézirat, é. n. 29. 1.
266 Egyházi Törvények (1934-37.) II. tc. 2. és 3. §
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mányzatról beszélni, ha ennek a gyakorlati életben való érvényesülése
nincs az államhatalom részéről közvetlenül biztosítva. Így csak nudum
iusróllehet beszélni.267

Az egyház önkormányzatához mindenképpen ragaszkodni kell, mert ez
nemcsak az egyház, hanem az állam szempontjaból is a legerősebb bizto-
sítékot jelenti az állam és az egyház közti összeütközések csökkentésére és
így az egyház zavartalan működéséhez, különösen a múltban, amikor a
legfőbb felügyeleti jog még élő jognak volt tekinthető - bár ez a gyakor-
latban inkább csak jóindulatú figyelmeztetésben jelentkezett -, a pártálla-
mi időket kivéve.

A Magyarországi Evangélikus Egyház minden önkormányzattal ren-
delkező szervezeti egysége közgyűlési határozata alapján jogi személy
lehet és ezek további önálló jogi személyként működő szervezeteket és
intézményeket hozhatnak létre. Mindez azonban nem bontja meg a Ma-
gyarországi Evangélikus Egyház egységét. (16. §)

Az egyház a bírósági nyilvántartásba-vétellel válik jogi személyiséggé,
azaz bejegyzett egyházzá. Az egyház alkotmányában szereplő szervezeti
egysége automatikusan jogi személynek tekintendő, más önálló egyházi
szervezetnek (pl. egyházmegyének) ezt kérelmeznie kell a szervezet kép-
viselőjének és ügyintézőjének a megjelöléséveL268

A Magyarországi Evangélikus Egyház - a törvényesség érvényesülése
érdekében, a törvényben rögzített módon -, a törvényhozást, az egyház-
kormányzást, a bíráskodást egymástól elválasztja. (17.§)

A hatalmi ágak szétválasztását az a felismerés tette szükségessé, -
amelyre "Az egyházi hatalom megoszlása" című fejezetben már részlete-
sen kitértünk -, hogy a hatalmi koncentráció visszaélések lehetőségét rejti
magában. Ha ugyanis egy kézben egyesül minden hatalom, nagy a kísértés
arra, hogy az illetékesek közigazgatási vagy bíráskodási tevékenységük
során túltegyék magukat a jogszabályelőírásain, így végső soron diktató-
rikus szempontok érvényesülhetnek. Természetesen ezt az elméleti ve-
szélyt azért nem lenne helyes túldimenzionálni, mert egyházi síkon a
jogviszonyok nem jelentkeznek mindig tiszta formában, hanem rend-
szerint keverten, pl. a bírósági ügyek jelentős csóportjánál közigazgatással
keveredő ügyekkel találkozunk.

A Magyarországi Evangélikus Egyház törvényhozásában, kormányzá-
sában és bíráskodásában az egyházi szervek összetételénél a paritás elve,
vagyis a lelkészi és nem lelkészi elem egyenjogú befolyása érvényesül. Az

267 L. szerzőtől: A legfóbb állami felügyeleti jog (ius supremae inspectionis) és az állami
segítségnyújtás (ius advocatiae) kérdése. - Keresztyén Igazság. 1993.20. szám, 44-47. l.

268 1990. évi IV. törvény 13. § 4. pont.
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egyházi élet minden területén a nők a férfiakkal azonos jogokat élveznek.
(18. §)

A paritás elve - mint azt ennek a kérdésnek egyik szakavatott ismerője:
Zsedényi Béla megállapítja -, a protestáns egyházak alkotmányának egyik
sarktétele, nem a külföldi példák kópiája, nem is az életre rákényszerített
alapelv, hanem a történeti fejlődés lassú, okozatos és logikus kikristályo-
sodása.269

A reformációt követő időkben a fraternitas seniorainak ellentmondást
nem tűrő tekintélyében hierarchia alakul ki. A világi elem a pártfogóság,
a patronatus szerepét tölti be és a cuius regio, eius religio elvét érvénye-
sítve csak fokozatosan jut egyházi jogosítványokhoz. A XVI.századra még
nem lehet határozottan megállapítani, egyik, vagy másik irányzat abszolút
érvényesülését. A fordulópont a XVIII. század elején történik, amikor az
egyház a hierarchikus irányzattói mindinkább távolodik és a világiak ta-
nácsait is elfogadják. Az 1707. évi rózsahegyi zsinat összetétele már az
egyházi és világi elem paritásán épül feL270

A kyriarchia kora a Carolina Resolutioval kezdődik s több, mint egy
évszázadig tart. Az átmeneti korban a paritás útjáról való letérést a helyzet
kényszerűsége szüli és a jogállam rendszerének kiépülésével önmagától
összeomlik. Az 1735. évi pesti gyűlésen a világi elnök vezetése mellett
tisztán világiakból áll a gyűlés; betetőződik ez a folyamat az 1758. évi
gyűlésen, ahol Zay Péter felügyelő már, mint "primus et principalis ins-
pector" név alatt generális inspectorként szerepel. Az 1791.évi pesti zsinat
a hierarchikus és kyriarchikus elvek küzdelmének a kulminálását mutatja,
bár végül is a "regimen ecclesiasticum mixtum" elve gyözedelmeskedik.F"
Az 1860-ban ülésező egyetemes gyűlés vezeti be a paritást az egyház
legfelsöbb fokozatába: az egyetemes gyűlésbe. Az 1891-94. évi zsinat ezt
a fundamentális alapelvet az Egyházi Alkotmány 12. §-ában Zelenka püs-
pök fogalmazásában fogadja el a következőképpen: "Az ág, hitv. evangé-
likus egyház törvényhozásában és kormányzásának minden fokozatán a
lelkészi és világi elemek egyenjogú befolyása sértetlenül fenntartatik" .

A paritás elvének a rögzítése elsősorban azt a célt szolgálta, hogy a
lelkészi és nem lelkészi elem között az egyensúly biztosítva legyen, más-
részt a katolicizmusra jellemző rendszertől sor kerüljön az elhatárolódásra.
Nyilvánvaló, hogy a teljes egyenlőség legalább is az egyházkormányzat
minden fokozatán gyakorlatilag nem érvényesült, legalább is formálisan

269 Zsedényi Béla:ljierarchia és kyriarchia a magyarhoni ágohitv. ev. egyház fejlődésében.
- Emlékkönyv az Agostai Hitvallás négyszázéves ünnepére. Miskolc, 1933. 533. 1., és
szerző: A magyarországi evang. egyházfelügyelői intézmény eredete és jelentősége. Mis-
kolc, 1942. 19. 1.

270 Zsedényi Béla i. m. 51. 1.
271 Zsedényi Béla i. m. 79. 1.
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nem. Ezért mutatott rá Zsedényi Béla az 1934-37. évi zsinaton arra, hogy
a .minden fokozaton" kifejezést törölni kellene,272hisz az "ikerelnökség"
legfelsöbb szinten, az egyházközségnél viszont csak az elnökség összeté-
telénél érvényesül, míg az egyházközségi presbitérium és közgyűlés
összetételénél nem érvényesül. De nem érvényesül a páratlan számú bíró-
sági tanácsok összetételénél sem.

Azok az aggályok, melyek az egyetemes felügyelői intézmény kapcsán
a világi elem túlzott érvényesülése vonatkozásban kezdetben jelentkeztek,
nem eléggé alaposak. Az egyetemes felügyelő képviseleti joga csak sub-
sidiárius jog, bár nem kétséges, hogy az egyetemes egyház közigazgatása
világi kézben volt. Ha azonban jogkörök alapján vizsgáljuk a paritás kér-
dését, nyilvánvaló, hogyapüspököknél mutatkozó többlet-jogok kiegyen-
lítik az országos felügyelőnél mutatkozó többletet és a paritás helyreáll.

Sokan azt mondják, hogy a református egyháznál van igazi paritás. Ez
tévedés. A reformátusoknál a közigazgatás minden fokozaton a lelkészi
elemnél van, a hierarchikus színezet ott erősebb.273

Amennyiben a paritás fogalma alá vonjuk a férfiak és nők egyenjogúsá-
gát egyházjogi területen, akkor helyesnek tűnik annak kimondása, hogy
"az egyházi élet minden területén a nők a férfiakkal azonos jogokat élvez-
nek", annál is inkább, mert az egyenlőség elvének az áttörése nem régi
keletű.

A nÓK hosszú időn keresztül hátrányos megkülönböztetésben részesül-
tek, amelynek főleg külső, világi hatásra kialakult ősi hagyománynak, de
nem kisebb mértékben magának a Bibliának is elhatározó szerepe volt. Bár
a Biblia számos helyéről a nők és férfiak egyenlő helyzete olvasható ki,274
mégis gyakran idézték azokat az igehelyeket, ahol a nők hátrányos meg-
különböztetésben részesülnek egyházjogi szempontből.F" A reformáció
vívmányai alapján elérkezett az idő ennek a visszás helyzetnek a felszá-
molására. Ha az egyház igényt tart a nők szolgálatára, méltánytalan lenne
az egyházi tisztségekből, így a lelkészi szolgálat vállalásából való kirekesz-
tésük, annál is inkább, mert "a női lélek az egyházi élet legerősebb fenn-
tartója, hordozója és ápolója. Az ő buzgóságuk, szorgalmuk és áldozat-
készségük, szolgálatuk példaadó az egyházban."276Az alkalmasság vizs-
gálatára azonban feltétlenül szükség van.

272 Kiss Antal: Az 1934-37. évi budapesti országos evangélikus zsinat előzményei, lefo-
lyása és joganyaga. Miskolc, 1941. 73. l.

273 Zsedényi Béla i. m. lll. l.
274 Joel 2,28, Apost. csel. 21,8-9, 1. Kor. 11,5,1. Kor. 14,5.
275 1. Kor. 11,35,; 14,25, Tim. 1. 2,12.
276 Novák István: A nő szerepe a~ egyházban. Miskolc, 1939., lásd még: Pass László:

Nőtestvéreink egyenjogúsítása. Ev. Elet. 1950. március 26.

94



Először 1920-ban a hollandiai evangélikus egyház ordinált női lelkésze-
ket, ma már több mint ötven evangélikus egyház alkalmaz női lelkészeket
- köztük püspököket is -, bár minden evangélikus egymáz még ma sem
ismeri el a teljes egyenjogúságot. Magyarországon 1972 óta ordinálnak
nőket, korábban csakakkor, amikor valamelyik gyülekezet előzőleg meg-
hívta. A jelenlegi gyakorlat szerint a női teológusokat a férfiakkal együtt
ordináljak.s"? Mivel ez ideig nincsen jogszabály a nők (diakónus) ordiná-
lására, de a laikus férfiakéra sem, ezt a hiányt meg kellene szüntetni, mert
eddig a püspökök részére semmiféle irányelvek nem álltak rendelkezésre.

277 Szebik Imre: A nők szerepe a Magyarországi Evangélikus Egyházban. - Lelkipásztor.
1993/4.133.1.
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XXI. Az egyházi szolgálatról és az egyház szervezetéről.
(II. Törvény)

Az egyházi szolgálat
Az egyházi szolgálat és az egyház munkásai
A lelkészi szolgálat

A Magyarországi Evangélikus Egyház lelkészei. - A lelkészavatás. - A lelkészi szolgá-
latra vonatkozó rendelkezések. - A lelkészi szolgálat kiilönleges jellege. - A lelkészekre
vonatkozó általános rendelkezések.
A nem lelkészi egyházi szolgálat

Általános rendelkezések. - A nem lelkészi egyházi munkások megbízatása. - A lelkészi
munkatárs és a gyülekezeti munkatárs.
Felkészítés az egyházi szolgálatra
Az egyház szervezete
Az egyházközség

Általános rendelkezések. - Jézusközösség. - A Jézusközösség struktúrája. - Az egyház-
község fogalma. - Személyi és intézeti lelkész. - Az egyházközség tevékenységi területe. -
Az egyházközség részei: anyaegyház, társegyház, leányegyház, fiókegyház, szórvány. -
Külön szabályozást igénylő egyházközségek: Újonnan alakult egyházközség, iársult egy-
házközség, szórvány-egyházközség.
Az egyházmegye

Kialakulása. Általános rendelkezések.
Az egyházkerület

Szempontok az egyházkerületek kialakításánál. - Az egyházkerületre vonatkozó általá-
nos rendelkezések.
Az országos egyház

Tórténeti előzmények. - Az országhos felügyelői tisztség. - Újítások az egyház leg-
felsóob vezetésében. - Az országos egyházra vonatkozó törvény.

Az egyházi szolgálatról és az egyház szervezetéről (II. Törvény)

Az egyházi szolgálat (I. rész)

Az egyházi szolgálat és az egyház munkásai (1.cím)

Az evangélikus egyhá? strukturális szervezete kettős alapon: az igehir-
detés hioatalán és a gyülekezeten nyugszik. Luther felfogása szerint is isteni
jogon - iure divino - alapul, ami azt jelenti, hogy mindkét intézményre az
evangélikus egyháznak feltétlenül szüksége van, annak lényegéhez tarto-
zik, tehát nem szüntethető meg. Az egyházfogalom institucionális eleme,
hogy az igehirdetésnek a gyülekezeten belül kell történnie. Enélkül a
missziói küldetés nélkül nincs egyház, ez létének forrása és értelme. Ennek
a feladatnak a teljesítése az egyetemes papságból kifolyóan minden Krisz-
tusban hívő ember kötelessége.278 A hívők gyülekezete Krisztus teste; a

278 Lásd a 3. sz. bizottság "Alkotmány, struktura" zsinati szakbizottság által közreadott
törvény tervezet bevezető szövegét. Budapest, 1993. 1. l.
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lelkészi hivatalt az Egyház Ura alapította. A gyülekezet és a lelkészi hiva-
tal gyakorlati kialakítása már emberi jogi kérdés.279

Az Ágostai Hitvallás V.cikkelye szerint Isten az evangélium hirdetésére
és a szentségek kisolgáltatására külön egyházi hivatalt (ministerium verbi
divini) rendelt. A lelkészi szolgálat a kiengesztelődés szolgálatában áll
(Amt der Versőhnung); ez a feladat határozza meg az egyházi hivatal
helyét az egyházban. 280Az egyház azonban nemcsak az igehirdetés egy-
háza, hanem az igehallgatásé is, hisz az igehirdetés értelme és célja annak
meghallgatásában és megtartásában van. Ezért az igehirdetés hivatala
éppúgy nem öncélú, mint ahogy az egyház sem, amely az ige hallgatóiért
van.281

Az evangélium alapján teljes bizonyossággal nem határozható meg,
hogy Jézus az evangélium hirdetésére vonatkozó megbízást csak az apos-
toloknak, hanem a jelenlevő híveknek adta, annyi azonban bizonyos, hogy
az igehirdetés szolgálatára nem mindenki, hanem csak az van feljogosítva,
akit erre szabályszerűen elhívtak.P?

Az egyházi szolgálatot végzők élethivatású és önkéntes, lelkészi és nem
lelkészi munkásokra oszthatók és ezért indokolt egymástól való elkülöní-
tésük és külön szabályozásuk. Ha jól vannak elkülönítve, kijelölve az
egyházi munkaágak, akkor az egyházi feladatok is és az abból folyó ten-
nivalók is könnyen áttekinthetók.é= A munka megosztása érdekében fel-
állított különféle fokozatos szervek teológiailag nem jelentenek "felső",
vagy "legfelső" szervet, mert legfelül Krisztus álP84

A zsinat a következő szöveggel fogadta el a törvényt:
Az egyház elsődleges szolgálata az evangélium hirdetése és a szentsé-

gek kiszolgáltatása annak érdekében, hogy a Jézus Krisztusban való meg-
iigézítő hitre eljussunk. Az evangélium az egyház létének forrása és értel-
me, hirdetése az egyház missziói küldetése és minden egyéb szolgálatá-
nak alapja. (1. §)

A Jézus Krisztusról szóló tanúságtétel minden Krisztusban hívő ember
egyetemes feladata. Az egyház minden tagja részese ennek a szolgálatnak
hitének és lelki adományának mértéke szerint. (2. §)

279 Heinz Brunotte: Grundsatzfragen zu einer evang.-Iuth. Kirchenverfassung. - Zeit-
schrift für evang. Kirchenrecht, 1961.140. 1.

280 Werner Elert: Der christliche Glaube. Grundlinien der lutherischen Dogmatik. Berlin,
1940. 512. 1.: "Es ist Amt der Kirche, weil es Amt der Versőhnung ist, durch welche die
Kirche ihr Leben verwírcklicht",

281 Werner Elert i. m. 513-518. 1.
282 Ágostai Hitvallás XIV.cikkelye.
283 Sólyom Jenő: Zsinat elé. - Az egyházi munkások kijelölése. Lelkipásztor. 1948.219. 1.
284 Heinz Brunotte i. m. 141-142. 1.
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Az egyház hivatalos szolgálatát, a nyilvános tanítást és a szentségek
kiszolgáltatását az egyház jó rendje érdekében az azzal megbízott egyházi
munkások végzik. Minden egyházi szolgálatban álló munkás a maga
szintjén ésmunkakörében felelős azért, hogy az egyház sajátos küldetését
betöltse. (3. §)

A lelkészi szolgálatról szóló II. Cím a lelkészi szolgálat lényegét az aláb-
biak szerint fogalmazza meg:

Az evangélium hirdetésére és a szentségek kiszolgáltatására Jézus
Krisztus külön szolgálatot rendelt. Az egyház rendjének megfelelően ezt
a szolgálatot az arra szabályszerűen elhívott lelkész végzi. (4. §)

Luther "keresztyén gyülekezet jogáról és hatalmáról" írt munkájában285

hangsúlyozza, hogy az igehirdetés hivatala (das feistliche Amt - Predig-
tamt) a legmagasabb hivatal a keresztyénségben. Ezt oikoniának vagy diakó-
niának nevezi. Ez utóbbi értelemben lehet ministeriumnak, pontosabban
ministerium verbi et sacramentinek tekinteni. Officiumnak is nevezhető, mivel
nem esetenkénti, hanem folyamatosan végzendő, rendszeres szolgálatról
van szó, amelyet akkor is el kell látni, ha a lelkész kiválik a szolgálatból.
Ordonak csak akkor nevezhetjük, ha a kifejezést functionális értelemben
h áliuk 286aszna J .

Bár a törvény mindenütt az egyházi, illetve a lelkészi szolgálat elneve-
zést használja, közkeletűvé vált a "lelkészi hivatal" megjelölés,287 amely
eredeti jelentése szerint ugyan a "hivatás" -ra utal, az utóbbi időben azon-
ban értelme módosult és a lelkész személyétől elvonatkoztatott bürokrati-
kus tartalmat nyert; a "szolgálat", mint az uralom ellenpólusa sokkal in-
kább kifejezi a lelkészi tisztség igazi lényegét.288

A Magyarországi Evangélikus Egyház felavatott lelkésze az, aki
a) az előírt teológiai tanulmányoknak eleget tett és errőlk egyetemi

oklevelet szerzett,
b) lelkészvizsgát tett és érvényes lelkészi oklevele van,
c) lelkésszé avatásában a lelkészi szolgálatra megbízást és felhatalma-

zást kapott és
d) a Magyarországi Evangélikus Egyház lelkészeinek nyilvántartásá-

ban szerepel. (5. §)

Az új törvény szakít az eddigi helytelen gyakorlatta1,289amely az ordi-
nációt a püspök kizárólagos jogává minősítette, annál is inkább, mert

285 Luther Márton egyházszervező iratai. Pozsony, 1908.IV. k. 80.l.
286 Werner Elert i. m. 512.,522.1.,Günther Holstein i. m. 271.1.
287 Vö. a Pfarramt és geistliches Amt kifejezésekkel.
288 Prőhle Károly: A hit világa. Győr, 1948.291.1.
289 Egyházi Törvények (1966)II. törvény 15.§
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ennek csak a successio apostolicát elfogadó egyházban volna jelentősége,
másrészt ez a kötöttség a külföldön felavatott lelkész hazai alkalmazását
akadályozná.

A Magyarországi Evangélikus Egyház lelkészjelöltje az, aki az Evangéli-
kus Hittudományi Egyetem öt éves alapképzését követően egy éves gya-
korlati képzésben részesül. Egyházi szolgálatba a lelkészjelöltet az egy-
házközsége szerinti illetékes püspök állítja. (6. §)

Az új törvény szakít az eddigi gyakorlattal, mely szerint a teológiai
tanulmányok elvégzése után az egyházi szolgálatra jelentkezőknél a lel-
késszé avatás azonnal megtörténhetett. Erre utal a ,,lelkészjelölt" elnevezés
is, amely szerint a lelkészavatás nem a végzettséghez, hanem az egy éves
(kápláni) szolgálathoz kapcsolódik. Erre nyilván azért van szükség, hogy
az újonnan szolgálatba lépő ordinálása előtt a szükséges gyakorlati isme-
reteket elsajátíthassa.

A lelkészjelöltet azonban nem szabad összetéveszteni a segédlelkésszel,
aki felavatott, ordinált lelkész.

A lelkésszé avatás (ordináció) feltétele a lelkész oklevél megszerzése.
A lelkészjelölt a lelkészi oklevelet a Lelkészképesítő Vizsgabizottság előtt
tett eredményes vizsgával szerezheti meg, melynek során a bizottság a
lelkészi szolgálatra való alkalmasságot is megvizsgálja. Amennyiben a
bizottság a jelöltet a lelkészi szolgálatra alkalmasnak találja, a lelkészjelölt
lelkésszé avatható. A lelkészjelölt az avatás alkalmával nyeri el a lelkészi
címet és az oklevelet. (7. §)

A lelkészi jelleg nem szűnik meg a szabályos nyugdíjbavonulással.
A lelkészek nyugdíjkorhatára 65 év. Egészségügyi okból korábban is nyu-
gállományba léphetnek és szolgálati idejük alatt befizetett egyházi nyug-
díjjárulékok arányában jogosultak egyházi nyugdíj-kiegészítésre az állami
nyugdíj mellett. (8. §)

A lelkészavatás (ordináció) azt az ünnepélyes cselekményt jelenti, melynek
keretében az egyházi szolgálatra kibocsátott az igehirdetésre és a szentsé-
gek kiszolgáltatására vonatkozó egyházi megbízást elnyeri. Alapja az
Ágostai Hitvallás "rite vocatusa". A katolikus egyházhoz hasonlóan nem
ad "caracter indelebilis" -t, vagyis eltörölhetetlen jelleget. Az ordináció
lényege nem a fogadalom, hanem a fenti cselekmények végzésére történő
felhatalmazáson (vocatio indelebilis) van.290

Az ordináció nem létesít konkrét hivatali, illetve szolgálati jogviszonyt
- jóllehet gyakran egy meghatározott állásba történő beágyazással azono-
sítják -, hanem csupán a hivatal viselésének a feltételét teremti meg. Az

290 Harmut Maurer: Pflichten des Pfarrers aus Ordination und Dienstverhaltnís, - Zeit-
schrift für ev. Kirchenrecht. 32. Band, 578. l.
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ordináció a "rite vocatus" egyik formája, habár a legfontosabbika. Az
egyházközség, vagy egyházi intézmény részéről történt alkalmazás teremt
munkaviszonyt a díjlevél kiadása mellett.

Az ordináció előtt - mint erre a törvény is rámutat -, természetesen
szükség van a lelkészi szolgálatra való alkalmasság, az egyéni adottságok
megvizsgálására. A charismatikus képességek kapcsán a tanítás és szeretet
képességének a megléte különösen fontos követelmény. Mivel a lelkészi
szolgálat nem jelenthet uralmat a hívek felett, de nem is jelenthet ezek
kiszolgálását, a szeretetszolgálatra való adottságok elhatározó fontosságú-
ak. Nem fogadható el az az álláspont, mely szerint a hivatal adja meg a
szükséges képességet. Nem kizárólag a szónoki készség, vagy a teológiai
tudás, hanem az evangéliumból fakadó mély hit a legfontosabb a tanítói
képesség mellett.

A lelkészi szolgálat egészen különleges szolgálat; nem hasonlítható
egyetlen világi vagy munkavállalói tevékenységhez sem. Szépen utal erre
a Kurhessen-waldecki ordinációs rendtartás, amikor azt írja: .Elismerem,
hogy nehéz ez a hivatal, amit magamra veszek."291Az ordináció alapján
a lelkészre háruló feladatok annyira sokrétűek, szinte körül sem határol-
hatók, mint a diplomatáké, állandóan Isten országa építésén kell munkál-
kodniok, "hisz ha mindazokat megcselekedtetétek, amik néktek paran-
csoltattak, mondjátok, hogy haszontalan szolgák vagyunk, mert amit kö-
telesek voltunk cselekedni, azt cselekedtük". (Lukács 17,10)

A lelkésznek évi rendes szabadság jár a vonatkozó szabályrendelet ér-
telmében, valamint betegség esetén betegszabadság és kérésére gyermek-
nevelési szabadság. A lelkész egészségi, tanulmányi vagy egyéb méltá-
nyos okból kérheti fizetés nélküli, tartós szabadságolását. Az illetékes
püspök joga a tényleges szolgálat alóli felmentés, melynek anyagi vonza-
tát külön megállapodásban kell rendezni. A tartós szabadságon levő lel-
kész évente köteles kérelmét megújítani. (9. §)

Az a lelkész, aki az egyházi szolgálatból kilépett, vagy akit az egyházi
bíróság hivatalvesztésre ítélt, nem tekinthető lelkésznek, lelkészi szolgá-
latot nem végezhet, liturgikus öltözetet nem viselhet és a lelkészi címet
nem használhatja. (10.§)

Amennyiben a lelkészi oklevél birtokosa megszakítás nélkül öt éven
keresztül nem állt egyházi alkalmazásban, a Lelkészképesítő Bizottság
vizsgálata szükséges ahhoz, hogy lelkészként újra szolgálatba álljon.
(11.§)

Külföldi evangélikus egyházban felavatott lelkész a Magyarországi
Evangélikus Egyházban lelkészi szolgálatba csak akkor léphet, ha teoló-
giai tanulmányainak végbizonyítványát az Evangélikus Hittudományi

291 Karl Heinrich Lütcke: Pflichten des pfarrers aus Ordination und Dienstverhaltnis. -
Zeitschrift für ev. Kirchenrecht, 1988. 1. 1.
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Egyetem honosította és a lakóhelye szerint illetékes püspök dönt szolgá-
latba állításáról. A külföldi egyetemen (TeológiaiFőiskolán) végbizonyít-
ványt szerzett, fel nem avatott személy ugyancsak köteles végbizonyítvá-
nyát honosíttatni, mielőtt az illetékes püspök dönt lelkészjelöltként tör-
ténő egyházi alkalmazásáról. (12. §)

Más keresztyén felekezetekben szerzett lelkészi oklevél birtokosa a Ma-
gyarországi Evangélikus Egyházban lelkészi alkalmazásba csak úgy lép-
het, ha a lelkészekre vonatkozó jogszabályokban rögzített feltételeken túl
az egyházközsége szerint illetékes püspök engedélyével az Evangélikus
Hittudományi Egyetem tanári kara által megállapított tantárgyakból vizs-
gát tett és a Lelkészképesítő Bizottság az alkalmasságról meggyőződött.
Az avatásra a Lelkészképesítő Bizottság tesz javaslatot az illetékes püs-
pöknek. (13. §)

A diakónus lelkészekre vonatkozó azt a szakaszt, melynek értelmében
az tekintendő diakónus lelkésznek, aki a Hittudományi Egyetem levelező
tanfolyamát elvégezte, őket lelkésszé avatták és avatásuk alkalmából meg-
határozott szolgálati területen végezhetnek lelkészi szolgálatot, a végleges
törvényszöveg már nem tartalmazza, feltehetőleg azért, mert ez átmeneti
megoldásként szerepelt: az átmeneti megoldást is célszerű lett volna sza-
bályozni.

A lelkészi szolgálatra vonatkozó rendelkezéseket tartalmazó II. Fejezet a
lelkészi szolgálat egységéből indul ki. Mivel az evangélikus egyházban
nincs hierarchia, az esperesi és püspöki tiszt ugyanegy lelkészi szolgálat
elágazása, függetlenül elnevezésüktől. 292

A lelkészek szolgálati jellege és a kegyelmi eszközökkel való szolgála-
tuk - a lelkészi alkalmazás helyétől és az egyház-igazgatási hatáskörtől
függetlenül- azonos. (14.§)

Az egyház alkalmazásban levő lelkész és lelkészi szolgálattal megbízott
személy sajátos joga és kötelessége:

a) Isten igéjének, törvényének és evangéliumának hirdetése,
b) a szentségek kiszolgáltatása,
c) bűnökből való feloldozás,
d) a házasság egyházi megáldása,
e) az egyházi temetések végzése és a
f) hívek pásztorolása.
Minden egyházi alkalmazásban levő lelkész és lelkészi szolgálattal

megbízott személy kötelessége a lelkészi szolgálat hűséges végzése, a
fentieken túl különösen is

a) a lelkigondozás szolgálata,
b) a fiatalok és idősek tanítása,
c) szeretetszolgálat szervezése,

292 Sólyom Jenő: A lelkészi szolgálat egysége. - Lelkipásztor. 1948. február. 54-57. 1.
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d) az egyház építése és
e) önmaga továbbképzése. (15. §)
A Magyarországi Evangélikus Egyház lelkésze felelős egyháza biblikus

és hitvallásos tanításának érvényesüléséért. (16. §)
A lelkészi szolgálatban álló személy köteles a lelkipásztori titkot

megőrizni, az egyház törvényes rendjét megtartani és védelmezni. A lel-
kész lelkiismeretesen és híven köteles magát minden tevékenységében
lelkészi esküjéhez tartani. (17. §)

A lelkész köteles magatartásával, viselkedésével és külső megjelenésé-
vel is hivatalának megfelelni. Az egyházban rendszeresített liturgikus öl-
tözetet istentiszteleten és egyéb liturgikus alkalmakon viseli. (18. §)

A lelkészi feladatok közül kétségkívül az igehirdetői és a lelkigondozói
szolgálat jelenti a lelkészi hivatás súlypontját. A lelkigondozói tevékeny-
ség keretében végzi az igehirdetést, szolgáltatja ki a szentségeket, végzi az
összes egyházi szent cselekményt, a gyülekezeti munkát, a hívek látoga-
tását (cura pastorális), őrködik az egyháztagok hithűségére, felügyel az
iskolákra, különösképpen a vallásoktatásra, irányítja a szeretetszolgálatot
és végzi a lelkészi hivatal egyházjogi teendőit.

A lelkigondozás feladata a lelkész számára gyülekezetében lelki vezetőál-
lást biztosít. Ez jelenti a lelkészi hivatal lényegét, mint ahogy Günther
Holstein fogalmaz: "es ist ein geistig-geistliches selisches Amt".293A lel-
kész nem ura gyülekezetének, de nem is szolgája, vagy puszta eszköze,
vagy akárcsak egyik szerve, hanem az egyházközség legfőbb tisztségvi-
selője. Eredményes lelkigondozói tevékenysége csak a gyülekezettől való
teljes függetlenség mellett képzelhető el. Ezért közvetlenül nem is annyira
egyházközségének felelős,hanem - jogi értelemben véve =, inkább egyházi
felsőbbségének, vallási értelemben pedig egyedül Istennek.294

A lelkész igehirdetői tevékenységében egyedül az evangéliumhoz, az
Ige abszolútságához van kötve. Ebben a vonatkozásban tehát gyülekeze-
tétőljüggetlen, minthogy gyülekezete nem határozhatja meg a prédikáció
tartaimát és arra sem adhat utasítást, hogy a lelkigondozást miként végez-
ze. Az egyházközség autonómiája ezen a két ponton megtörik; ez a terület
kívül esik a jogi szabályozáson. A lelkészt megillető szabadság az igehir-
detés szabadságában kell, hogy összpontosuljon. Abban az igében, amely
a lelkiismeretet irányítja, az értelmet megvilágosítja, kegyelmet hirdet,
hitet ébreszt és szeretetet sugároz. A lelki vezetés nemcsak azt jelenti, hogy
lelkész és gyülekezete magasabb célokért küzd, hanem azt is, hogy a
lelkész gyülekezetében él és arra kell törekednie, hogy gyülekezetének
tagjait minél szorosabban az evangélium köré tömörítse. A lelkész tevé-

293 Günther Holstein i. m. 270-271. l.
294 Hans Liermann i. m. 227., 255. l.
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kenysége szolgálat, nem pedig uralom. El kell kerülnie mindazt, ami a
lelkészi hivatal betöltése kapcsán önkényhez vezethet. Az egyházi igazga-
tásban is érvényesülnie kell a magnus consensusnak. Az ige- és a gyüle-
kezet szolgálatát nem saját, hanem Isten akarata szerint kell betöltenie.
Éppen abban áll az evangélikus lelkészi szolgálat méltósága és fensége,
hogy nincsen máshoz, csak az igéhez kötve. Egyedül az egyház hitvallá-
sával összhangban álló, az igéből fakadó lelkiismereti kötöttség áll fenn.295

Az evangélikus felfogás szerint az igehirdetés tartaimát tekintve jogi
szabályozás tárgya nem lehet; a lelkész lelkiismeretének a vallás-erkölcsi
mércéje alatt áll. Katolikus felfogás szerint a hangsúly nem annyira a
lelkész személyiségén, illetve az igehirdetés bizonyságtevő erején nyug-
szik, hanem az egyházi igazságok korrekt továbbadásán, tartaimát tekint-
ve tehát erősen obiectiv jellegű.296Az evangélikus egyház is elismeri az
obiectiv jelleg szükségességét, mivel azonban a lelkész individualitása
nincs korlátozva, a subiectív elem túlsúlyba kerülésének a veszélye jelent-
kezhet. A lelkész és ige kapcsolatának szabad erkölcsi döntésen kell ala-
pulnia, mert ha ezt korlátoznánk, az igehirdetői szolgálatot legértékesebb
sajátságától fosztanánk meg.297Nyilvánvaló azonban, hogya lelkészi te-
vékenység önállóságának korlátai is vannak. Ezeket a korlátokat maga az
egyház, nem pedig az egyházközség állítja fel és odáig semmiképpen sem
terjedhet, hogya gyülekezet izolálódásáig vezessen, mert ez már az orszá-
gos egyház érdekeit is veszélyeztetné.298Legyen egyensúly az egyházköz-
ség önkormányzata és az országos egyház ellenőrző, kormányzó hatalma
között. Ne akadályozza, sőt támogassa az összegyház életét, de úgy, hogy
szükség esetén önállóan is tudja magát kormányozni. Hiba lenne kiskorú-
ságra kárhoztatni az egyházközséget, de az is, ha elszakítanánk az orszá-
gos egyháztó!.299

Nem tekinthető a lelkipásztori tevékenység korlátozásának az az eset,
ha a presbitérium kívánságokat támaszt a lelkészi tevékenység végzése
iránt. Mivel a lelkigondozói tevékenység valláserkölcsi területen mozog,
az egyetlen megkötöttség abban áll, hogy a lelkész csak az egyház hitval-
lásával egyező tanokat hirdethet, mert ennek megsértése már fegyelmi
oknak tekinthetó.é'P

Az igehirdetés tisztaságának a megóvásáért a lelkész felelős, óvakodni a
kell, hogy saját munkájában és gyülekezetében szektás, vagy szakadár
tanítás és csoportosulás alakuljon ki.

295 Günther Holstein i. m. 276-279. l.
296 Cl.C canon 768.
297 Günther Holstein i. m. 276. l.
298 Hans Liermann i. m. 255. 1., és Günther Holstein i. m. 272. l.
299 Sólyom Jenő: Egyházközség. - Lelkipásztor. 1948. április. 149-152. l.
300 X. Törvény. Az egyházi bíráskodásról. 43. § a) pont.
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Az egyház lényegéből folyó kötelesség az ige tisztán és igazán való
hirdetése. Belső vallási szükségszerűségből kell az evangélikus egyháznak
a tiszta tanok egyházának lenni, nem pedig doktrinizmusból. Az evangé-
liumot magyarázó emberi megnyilatkozásokat nem szabad Isten igéje fölé
helyezni; az obiectiv mérce, melyhez a tanítást mérni kell, csak az evangé-
lium lehet; a hitvallási iratok - mivel ezek norma normaták -, csak másod-
lagosan értékelhetők. A lelkész megnyilatkozását csak a maga összefüggé-
sében szabad megítélni, vagyis az egész teológiai szemléletét a maga egé-
szében kell értékelni. Mivel a tanítás tisztaságának a kérdése elsősorban
lelki kérdésként fogható fel, ezért a becsületszéki, vagy etikai bizottsági
eljárás alkalmasabbnak tűnik az ügy tisztázására, mint jogi síkon fegyelmi
lefolytatása.

A különféle teológiai irányzatok a lelkészre is hatással lehetnek és ez
sokszor az evangélium üzenetének a megrövidítését eredményezheti,
azonban az ének, liturgia és az apostoli hitvallás erős biztosíték, komoly
ellen súlyt jelenthet az evangéliumi üzenet helytelen értelmezésénél.S'!
Nyilvánvaló, hogya teológiai pluralizmust az egyház nem zárhatja ki, sőt
nem is korlátozhatja és egyetlen teológiai irányzatot sem minősíthet egye-
dül üdvözítőnek - így a diakóniai teológiát sem302 -, mert az egyház
igazán csak akkor marad egyház, ha a különféle vélemények szabadon
érvényesülhetnek. Kétségtelen azonban, hogy az igehirdetés tisztaságának
a rovására menne, ha a lelkész valamilyen politikai vagy egyházpolitikai
rendszerrel azonosulna.V'

A lelkipásztor tudomására jutott titok megőrzésének a kötelességét a
törvény újólag emeli ki. Ez a kötelezettség kiterjed mindarra a bizalmas
adatra, melyről a lelkész gyónás, lelkigondozás vagy egyházi iratokból
értesül. Ennek megsértése széttöri a bizalmi viszonyt, ezért fontos ennek
a kötelességnek a megtartása. Esetenként kell megvizsgálni és eldönteni,
hogy konkrét esetben mi tekintendő "bizalmas adat" -nak,

A titoktartási kötelezettség alól a felettes hatóság, illetőleg az érintett
személy felmentést adhat. Maga a büntetőtörvény is védelemben részesíti
a magántitkot és büntetni rendeli azt a személyt, aki foglalkozásánál vagy
közmegbízatásánál fogva tudomására jutott magántitkot alapos ok nélkül
felfed. Súlyosabban minősül az eset, ha a bűncselekmény jelentős érdek-
sérelmet okoz.304 Tanúként a lelkész, mint hivatásánál fogva titoktartásra
kötelezett személy, nem hallgatható ki, ha tanúvallomásával titoktartási

301 Günther Holstein i. m. 289. l.
302 Vilmos Vajta: Die diakonische Theologie im Gesellschaftssystem Ungarns, Frankfurt

am Main, 1987. 111. l.
303 Heinz Brunotte i. m. 139. l.
304 Btk. 177. §
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kötelezettségét sértené mind polgári, mind pedig büntető eljárás kapcsán,
kivéve, ha az érdekelt fél az ügyben felmentést adott.305

A törvény nem foglalkozik a lelkésznek gyülekezetében való tartózkodási
kötelességévei, mely azt a kívánalmat szolgálná, hogy a lelkész gyüleke-
zetében éljen és bármikor elérhető legyen. Ennek a kívánalomnak jogsza-
bályba öntése a mai lakásproblémák mellett aligha volna indokolt, de talán
a közlekedési és hírközlési lehetőségek miatt erre nem is lenne feltétlenül
szükség.

A lelkész feddhetetlen életvitel folytatására irányuló kötelezettsége azt
jelenti, hogy olyan magatartást kell tanúsítania - szolgálatban és azon
kívül egyaránt -, amely az egyház szolgájához méltó és a beléje helyezett
bizalmat nem ingatja meg. Negatíve ez azt is jelenti, hogy feladatait nem
hanyagolhatja el, nem folytathat olyan melléktevékenységet, illetve mel-
lékfoglalkozást, mellyel a gyülekezeti tagok bizalmát elveszítené. Úgy kell
viselkednie, mintha mindig szolgálatban lenne és minden tettével gyüle-
kezete érdekeit kell szolgálnia.é-"

A lelkész feddhetetlen életvitelének az előmozdítását szolgálta az 1934-
37. évi zsinati törvénnyel felállított lelkészi becsületszék, amely a kari
becsületbe, kari szellembe és a lelkészi hivatásba ütköző cselekedetet volt
hívatva bírálat tárgyává tenni és a szükséges intézkedéseket ennek kap-
csán megtenni.307 Ennek kiiktatása azt eredményezte, hogy sok esetben
elmaradt a lelkészek erkölcsi irányítása és felróható magatartásuk észre-
vételezés nélkül maradt.

A lelkészekre vonatkozó általános rendelkezésekról szóló IIl. Fejezet szerint
A Magyarországi Evangélikus Egyház férfiakat és nőket egyaránt kiké-

pez, felavat, illetve kiküld a lelkészi szolgálatra. A lelkésznők szolgálatá-
nak sajátos kérdéseit szabályrendelet rögzíti. (19. §)

A lelkészeknek az alkalmazási helyükből és egyház-igazgatási hatáskö-
rükből adódó képviseleti és kormányzási teendőiről az egyházi törvény a
vonatkozó törvénycikkekben rendelkezik. Minden lelkész választható
azokra a tisztségekre, amelyeket az egyházi törvény szerint lelkészeknek
kell betölteni. (20. §)

Az az okleveles lelkész, akit még nem választottak meg önálló lelkészi
állásra, vagy valamilyen oknál fogva önálló lelkészi állás nélkül maradt,

305 v« PP. 170. és Be. 65. §
306 Dietrich Rössler: Grundriss der Praktischen Theologie. 458. 1.,lásd továbbá Hartmut

Maurer: Bestehen für die Lebensführung von Pfarrern und Kirchenbeamten besondere
rechtliche Anforderungen? Zeitschrift für ev. Kirchenrecht, 38. Band, 1993. 397-412. l.,
Albert Stein: Evangelisches Kirchenrecht. Neuwied, 1980. 108-113. 1. és Günter Linnen-
brink: Zur Frage der Lebensführung kirchlicher Mitarbeiter- insbesondere der Pfarrer-
schaft. - Zeitschrift für ev. Kirchenrecht, 1993. 38. Band, 381-396. 1.

307 Bruckner Győző: A lelkészi becsületszék és Spruch-kollégium az evangélikus egyház-
jog tükrében. Miskolc, 1942.
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az egyházközsége szerint illetékes püspök rendelkezése alatt áll, aki szol-
gálati beosztását meghatározza. (21. §)

A Magyarországi Evangélikus Egyház lelkészétől elvárja, hogy
a) belső elhívásból kötelezze el magát az egyházi szolgálatra,
b) lelkészi hivatásában feddhetetlenül éljen és szolgáljon és
c) családját példaadóan evangélikus hitben pásztorolja. (22. §)
A lelkész olyan személlyel köthet házasságot, aki családi és magán-

életében, valamint hivatásában egyaránt vállalja házastársa evangélikus
egyházi szolgálatát. A lelkész házasságkötési szándékát köteles a házas-
ság megkötése előtt három hónappal az esperesen keresztül a püspöknek
bejelenteni és a házasságkötéshez engedélyt kémi. Az egyházi szolgálatra
készülő teológiai hallgató és a lelkészjelölt is csak a püspök előzetes en-
gedélyével köthet házasságot. (23. §)

Aligha vitatható, hogya lelkész feleségének férje hivatása gyakorlásánál
együtt kell működnie és a gyülekezetet segítenie kell. Ez az álláspont
megfelel az evangélikus papi ház tradíciójának. Az a feleség, aki saját
hivatást vállal, elfoglaltsága miatt, nem tud azonos módon, mint régen
férjének segíteni. Nem vitás, hogy a házastárs pozitiv beállítottsága akkor
válik férje munkájánál gyümölcsözővé, ha házastársa is evangélikus. Ezért
helyes lett volna, ha a törvény szövegébe bekerült volna, hogy a házastárs
1 h tNI élik 1 . 308e e o eg ev ange 1 us egyen.

A házasság felbomlása a lelkészeknél épp úgy nem zárható ki, mint a
gyülekezeti tagoknál, ennek megítélésénél a lelkészeknél és az egyházi
tisztséget betöltőknél nyilvánvalóan magasabb mércét kell alkalmazni.
Aligha lenne azonban helyes sommásan kimondani, hogy minden esetben
lelkészcsere lenne indokolt, hanem az eset összes körülményeinek gondos
mérlegelésévei kell helyes megoldást találni. A súlyosabb természetű fe-
gyelmi ügyek azt mutatják, hogy nem annyira magának a házasságnak a
felbomlása okoz megbotránkozást, hanem az ehhez kapcsolódó erkölcsi
kisiklás, mint pl. egy gyülekezeti taggal, vagy munkatárssal történő házas-
ságtörés.309

A lelkészi szolgálat ellátásával ütköző elfoglaltsággal kapcsolatos kérdések
szabályozására azért volt szükség, mert a korábbi, provizórikusnak tekint-
hető szabályozás nem tette lehetővé a gyülekezetek számára új szolgálati
viszony létesítését, azaz új lelkész választását. A tartós és teljes munkaidőt
kívánó elfoglaltság nemcsak politikai szerepvállalás, hanem pl. gazdasági

.szervezetnél, vagy szolgáltató intézménynél történő vezető beosztás vál-
lalása is lehet. A zsinat álláspontja szerint a parlamenti képviselőség, a

308 Hartmut Maurer: Bestehen für die Lebensführung Pfarrern und Kirchenbeamten be-
sondere rechtliche Anforderungen? - Zeitschrift für evang. Kirchenrecht, 1993. 38. Band,
409-411. l.

309 Karl Heinrich Lütcke i. m. ll. l., és Albert Stein i. m. 112. 1.
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magasabb pártfunkció és a függetlenített polgármesterség kimeríti a tartós
és egész embert kívánó elfoglaltság fogalmát. Ennek a felfogásnak az az
üzenete, hogy az evangélikus lelkészeknek ugyan állampolgári joga, ha
ilyen tisztségre megválasztják, hogy a tisztséget elfogadja, azonban a lel-
készi pályára lépő személynek számolnia kell azzal, hogy ebben az esetben
önként vállalnia kell az egyházi szolgálat érdekében bizonyos korlátozá-
sokat, így a szolgálati viszony megszűnését és ennek folyamányaképpen
a szolgálati lakás elhagyását.

Az egyház nemlelkészi tisztségviselőinek közéleti szerepvállalását a zsi-
nat nem szabályozta, feltehetőleg azért nem, mert ők egyházi tisztségüket
főfoglalkozásuk mellett látják eP10 Véleményünk szerint indokolt lett vol-
na az országos és egyházkerületi felügyelőknél a napi politikára kiterjedő
szerepvállalás tilalmát kimondani, mert valamely - nem éppen keresztyén
elveket valló párthoz tartozás, vagy még inkább vezető szerep vállalása,
az egyháztagokat óhatatlanul megosztja és visszatetszést Okoz.311

A törvény az alábbi szövegezésben került elfogadásra:
Egyházi szolgálatban álló lelkészek nem vállalhatnak olyan elfoglaltsá-

got, amely szolgálatuk ellátását veszélyezteti. (24. §)
Tartós és teljes munkaidőt kívánó elfoglaltság vállalásakor a szolgálati

viszony és az azzal járó addigi jogok és javadalmak - a szolgálat folyama-
tossága érdekében - megszűnnek. (25. §)

A nemlelkészi egyházi szolgálat. (Ill. Cím)

Első alkalommal került sor a nemlelkészi egyházi szolgálat törvényho-
zási szabályozására. A szabályozás szükségességét egyrészt a széleskörű
lelkészhiány, másrészt azonban az egyházi élet sokszínűsége, az igeszolgálat
területének kiszélesedése tette szükségessé. A szabályozandó terület bi-
zonytalan voltára utal az is, hogy a zsinat kezdetben "Önkéntes egyházi
munkások" CÍmszóalatt kívánta a törvényszöveget megnevezni.él- amelyet
utóbb elvetett, mert az alkalmazott munkások körét kirekesztette volna a
szabályozás köréből.

A nemlelkészek egyházi szolgálatáról szóló törvény tervezet vitája során
az evangélikus egyház alapvető kérdése volt: hogyan kell szabályozni a
laikusok szolgálatát az evangélikus egyházban, másszóval mi a hívek szol-
gálata és mi a lelkészé. Gyakorlati szempontból ez azt jelenti, hogy meg
kell vonni a határt az "egyetemes" és hivatásszerű papság között, vagyis

310 Thurnay Béla. Törvény a lelkészi szolgálat ellátásával ütköző szerepvállalásról. - Zsi-
nati Híradó XIV.Ulésszakról. 1994. november 20.

311 Novák István: Templom- vagy parlament? Sárospataki Református Lapok. 1994. évi l.
szám. 16-17. 1.

312 Thurnay Béla: A nemlelkészek egyházi szolgálatáról. - Zsinati Híradó. 1995. július 23.
A zsinat tizenhetedik ülésszaka: június 23-25. 2. 1.
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tisztázni kell, hogy milyen egyházi szolgálatot kell teológiai lelkészi képe-
sítéshez kötni és mit nem. Az ezzel kapcsolatos vitapont általában a szent-
ségekkel való szolgálatra, vagy a kazuális szolgálatokra összpontosult.él''

Luther A keresztyén ember szabadságáról írt munkájában az alábbiakat
írja: "Kérded, mi a különbség hát a keresztyénségben a papok és laikusok
közt, hogy ha mi mindnyájan papok vagyunk? ... Hát a Szent Írás más
különbséget nem ismer, mint hogya tudós és felavatott egyéneket szol-
gáknak és sáfároknak (ministri, servi oeconomi) nevezi, akiknek az a hi-
vatásuk, hogy a Krisztust, a hitet és a keresztyén szabadságot prédikálják.
Mert hát, bár mi mindnyájan egyformán papok vagyunk, mégsem szol-
gálhatunk, sáfárkodhatunk és prédikálhatunk mindnyájan. (I. Kor. 4.)314

Ezzel összhangban az Ágostai Hitvallás XlV. cikkelye szerint Ifa mi
gyülekezeteink pedig az egyházi szolgálatról azt tanítják, hogy nyilváno-
san senki más ne tanítson és a szentségekkel ne szolgáljon az egyházban
csak az, akit erre szabályszerűen elhívtak."315 .

A zsinat 2. számú Teológiai Bizottsága - hitvallási iratainkkal összhang-
ban "Az általános egyházi szolgálatról" szakvéleményt terjesztett elő és
ennek megállapításai beépültek a zsinat XVII. ülésszakán elfogadott tör-
vény végleges szövegébe. A szakvélemény fontosságára tekintettel utalni
szeretnék a főbb megállapításokra.él"

A bizottság tagjai úgy látják, hogy minden kereszténynek van szolgála-
ta317s az evangélikus egyház az egyházi szolgálatot nem köti semmilyen
megkülönböztetett egyházi méltósághoz s ezért minden egyháztagot bíz-
tatni kell hitéből fakadó és adottságainak megfelelő szolgálatra, felajánlva
a szolgálat drága lehetősége mellett az arra való felkészítést is. Szükséges,
hogy a szolgálat végzésére mindenki - lelkész és nem lelkész -, felkészül-
jön és mindenkit felkészítsenek; a szolgálatra való alkalmasság szempont-
jából mindenkit megvizsgáljanak; a szolgálatra mindenkit meghívjanak
vagy kiküldjenek és a megbízást a szolgáló felelősen vállalja.

A szolgálat alapja az élő Krisztus. A szolgálatot végző életével hitelesíti
szavait és egész szolgálatát. A szolgálatot végző nem lelkésznek is megbí-
zást kell kapnia és azt vállalnia kell.

A felkészítésre vonatkozóan:
Az igehirdető sajátos szolgálatában különös hangsúly van a tanítás mel-

lett az evangélium hitébresztő és gyülekezetépítő hirdetésén.

313 Uo.
314 Masznyik Endre: D. Luther Márton egyházreformáló iratai. Pozsony, 1905. II. kötet.

334. 1.
315 Prőhle Károly: Az Ágostai Hitvallás. Sopron, 1930. XIV.cikkely.
316 Közli Thurnay Béla id. helyen.
317 Lásd 1.Péter 2,9. vers.
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Az oktatás végzésére úgy kell felkészíteni, hogyanemlelkészek is elsa-
játítsák a tananyag mellett a szükséges alapismereteket és háttéranyagot,
legyen módszertani ismeretük és képesek legyenek vezetni a tanítási órát.
Az egyházban végzett tanító szolgálat nem képzelhető el hitébrersztő és
lelki vezető funkció nélkül.

A lelkigondozói szolgálathoz elengedhetetlen a lelkipásztorlási szakisme-
ret és a titoktartásban való megbízhatóság.

Adiakóniai szolgálatban fontos a szociális és az egészségügyi szakismeret.
A szervező munka többféle. A nemlelkészek esetében ez lehet szórvány-

közösség vagy gyülekezeti réteg összetartása vezetése és lehet az egyház
igazgatási vonalán végzett szaktisztviselői tevékenység. Mindkét esetben
szükség van a szakterületen való szakmai jártasságra és emellett vezetési,
illetve adminisztratív készségre és ismeretre.

A teológiai vélemény utolsó pontja nyomatékosan hangsúlyozza, hogy
keresztelési, konfirmációs, úrvacsorai, esketési és temetési szolgálatot -
egyházunk hagyományos rendjét és az ökumenikus kontextust figyelembe
véve -, felavatott lelkész végezze. Rendkívüli helyzetben ezeknek a szol-
gálatoknak a végzésével nem lelkészt is meg lehet bízni, azzal a feltétellel,
hogy felkészültsége az adott szolgálatra megfelelő és a gyülekezet elfogad-
ja személyét és szolgálatát.

Az elfogadott törvényszöveg az eredeti tervezettől annyiban tér el, hogy
elvetette a "nemlelkészek eseti és rendkívüli szolgálatáról" szóló befejező
részt, amely az egyházi munkásoknak a szentségekkel való kivételes jel-
legű szolgálatát rendezte volna. A zsinat úgy találta, hogy ennek a kérdés-
nek törvényhozási szabályozására nincs szükség; rendkívüli helyzetben a
törvény általános rendelkezései szerint kell eljárni.

Álljon itt "A nem lelkészi egyházi szolgálatról" szóló II. Cím általános ren-
delkezésire vonatkozó rész: (I. Fejezet)

Az egyház tagjainak hitéből következik, hogy tanúskodnak Isten törvé-
nyéről és evangéliumáról, egymást építik a gyülekezetben és gyakorolják
a segítő szeretet. Nyilvános egyházi szolgálatot az egyház nemlelkész
tagjai megbízott egyházi munkásként végezhetnek. (26. §)

A Magyarországi Evangélikus Egyházban egyházi munkás az, aki
a) valamelyik egyházközség nyilvántartott tagja,
b) a szolgálat ellátáshoz szükséges felkészítésben részesült és
c) meghatározott szolgálatra megbízást kapott. (27.§)
Az egyházi munkás megbízatása különböző szolgálati területekre ter-

jedhet ki, amelyek az igehirdetés, a tanítás (hitoktatás), a lelkigondozás, a
diakóniai munka és a szervező munka lehetnek. (28.§)

A Magyarországi Evangélikus Egyház egyházi munkásaitól elvárja, hogy
a) belső elhívásból kötelezze el magát az egyházi szolgálatra,
b) hívatásában feddhetetlenül éljen és szolgáljon,
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c) vegyen részt a szolgálatához szükséges felkészítésben, tartós megbí-
zatás esetén továbbképzésben is,

d) szolgálatát a megbízóval összhangban végezze és
e) munkájáról megbízójának rendszeresen beszámoljon. (29. §)
Az egyházi munkás a munkájáért személyében felelős. Amennyiben

szolgálatára méltatlanná vagy alkalmatlanná válik, megbízójának joga és
kötelessége, hogy a megbízást visszavonja. (30. §)

Az egyházi munkás feladatát önkéntes módon vagy munkaviszonyban
végezheti. Az egyházi munkást megilleti költségeinek megtérítése. (31. §)

Az egyházi munkásnak az őt érintő rendelkezésekről megbízójától tá-
jékoztatást kell kapnia. (32. §)

Nemle/készí egyházi munkások megbízatása. (II. Fejezet)

Az egyházi munkás alkalmi vagy rendszeres szolgálatra kaphat meg-
bízást. A rendszeres szolgálatra történő megbízás lehet meghatározott
idejű, vagy határozatlan időre szóló, tartós megbízás. (33. §)

Nem lelkészi egyházi munkásai lehetnek valamennyi egyházkormány-
zati szintnek és intézménynek. (34. §)

Az egyházi munkás alkalmi megbízást a megfelelő egyházkormányzati
szint illetékes tagjától, rendszeres meghatározott idejű megbízást presbi-
tériumától, rendszeres, határozatlan időre szóló tartós megbízást köz-
gyűlésétől kap. A rendszeres megbízásról megbízólevelet kell kiállítani,
tartós megbízás esetén szolgálatba állítása és eskütétele istentiszteleten és
közgyűlésen történik. (35. §)

Az egyházi munkás az egyházi intézményekben alkalmi megbízást a
szakmailag illetékes vezetőtől, rendszeres, meghatározott idejű, vagy ha-
tározatlan időre szóló, tartós megbízást az intézmény igazgatótanácsátóI
kap. Tartós megbízás esetén szolgálatba állítása és eskütétele az intéz-
ményben tartott istentiszteleten történik. (36. §)

Az egyházi munkás határozatlan időre szóló, tartós megbízatás esetén
esküt tesz, melyben elkötelezi magát, hogy

a) a közösséget építi,
b) az egyház rendjét megtartja, c

c) a szolgálati titkot megőrzi és
d) a rábízott szelgálatot hűségesen végzi. (37. §)
Az egyházi munkás megbízójától írásbeli bejelentés alapján kérheti fel-

mentését a szolgálatból. (38. §)
Az egyházi munkás szolgálatával és megbízatásával kapcsolatos vitás

tanítási kérdésekben a felettes egyházkormányzati szint lelkészi vezetője,
minden egyéb kérdésben az adott egyházkormányzati szint presbitériuma
dönt. (39. §)

A lelkészi munkatárs. (III. Fejezet)

A lelkészi munkatárs az az egyházi munkás, aki az Evangélikus Hittu-
dományi Egyetem nappali tagozatán eredményes záróvizsgát tett és akit
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a püspök a jelen törvény életbeléptetése előtt a szolgálatra ünnepélyesen
kibocsátott. (40. §)318

A gyülekezeti munkatárs. (IV Fejezet)

A gyülekezeti munkatárs az az egyházi munkás, aki az Evangélikus
Hittudományi Egyetem nappali tagozatán vagy levelező teológiai tanfo-
lyamán eredményes záróvizsgát tett és akit az illetékes püspök hozzájá-
rulásával az egyházközség közgyűlése a szolgálattal megbíz. (41. §)

A gyülekezeti munkatársat istentiszteleten a gyülekezeti lelkész állítja
szolgálatba. (42. §)

A gyülekezeti munkatárs nemcsak egyházközségi, hanem más egyházi
szolgálatra is alkalmazható. (43. §)

Felkészítés az egyházi szolgálatra (IV. Cím)

Egyházi Alkotmányunk, illetve az 1934-37. évi Egyházi Törvények az
egyházi szolgálatra történő felkészítés kérdését szétszórtan, részben az
egyház missziói munkájánál, részben pedig az egyház iskoláinál szabá-
lyozták.v? Először az 1966. évi zsinat alkotott ilyen címen külön törvényt,
ez azonban csak utalást tartalmazott arra nézve, hogy az egyházi szolgá-
latra történő felkészítés munkáját az egyház milyen hitépítő tevékenység-
gel végzi.32o

Az új törvény részletes en szabályozza azokat a szolgálati ágakat, me-
lyekre az egyház tagjait felkészíti. Ezek a következők: lelkészi-, hittanta-
nári-, hitoktatói-, kántori-, evangelizációs és missziói-, diakóniai-, egyházi
ifjúsági-, és gyermekmunka területén végzendő - és minden egyéb szük-
séges szolgálat.

A Magyarországi Evangélikus Egyház minden egyházközségi tagja vé-
gezhet hivatalos egyházi szolgálatot, ha arra felkészítették és megbízást
kapott. Ezért az egyház feladatának tekinti, hogy az alkalmasnak minősí-
tett és szolgálatot vállaló tagjait felkészítse és meghatározott egyházi szol-
gálattal megbízza. (44. §)

Az egyházi szolgálatra való felkészítés céljából a Magyarországi Evan-
gélikus Egyház a különböző egyházi szolgálatokhoz szükséges mértékben
és színvonalon oktatja egyházunknak a Szentíráson és a hitvallási irato-
kon alapuló tanítását, a hitvallásokat, az egyház történetét és életét, fel-
adatait, valamint az egyházi szolgálathoz szükséges ismereteket. (45.§)
(1) Az egyházi szolgálatra való felkészítés során a Magyarországi Evan-

gélikus Egyház illetékes intézményében az egyházközségek szolgálatra
vállalkozó tagjai a különböző szolgálatokra való képesítést és a szük-

318 A törvény nem mondja ki, hogy hány év után kerül sor záróvizsgára.
3191934-37. évi Törvények IV. tc., 6. § és V. tc. 6-7. §
320 Egyházi Törvények UI. törvény 1-7. §, lásd még Muntag Andor: Felkészítés az egyházi

szolgálatra. - Zsinati Híradó. 1993. július 11. szám.
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séges vizsgák alapján a képesítést igazoló oklevelet, a tanfolyamokat
elvégzettek pedig bizonyítványt kapnak.

(2) A Magyarországi Evangélikus Egyház olyan képzések nyújtására tö-
rekszik, amelyek állami akkreditációt (elismerést) nyernek, de végezhet
államilag nem akkreditált képzést is.

(3) Az államilag akkreditált egyházi intézmények által kiállított oklevelek
általános érvényűek. A nem akkreditált egyházi intézmények oklevelei,
valamint a tanfolyamok bizonyítványai egyházi belső szolgálatra érvé-
nyesek.

(4) Az olyan szolgálatok ellátásához, amelyekhez speciális (pedagógusi,
ápolói, szociális gondozói stb.) szakismeret szükséges, tekintetbe kell
venni a megfelelő állami intézményekben szerzett képesítést igazoló
oklevelet.

(5) Az egyes állások betöltéséhez, ill, a szolgálatokra való megbízáshoz
szükséges képesítést munkakörönként kell megállapítani. (46. §)
A Magyarországi Evangélikus Egyház tagjait, egyházi munkásait a kö-

vetkező szolgálatokra készíti fel:
a) lelkészi szolgálatra,
b) hittantanári, hitoktatói szolgálatra,
c) kántori szolgálatra,
d) az evangélizáció és missziói szolgálatra,
e) diakóniai szolgálatra,
f) egyházi ifjúsági- és gyerrnekrnunka területén végzendő szolgálatra,
g) minden szükséges egyéb egyházi szolgálatra. (47. §)

(1) Az egyházi szolgálatra való felkészítés az erre a célra fenntartott egy-
házi - megfelelő megállapodás esetén állami - intézményekben vagy
szervezett tanfolyamokon és konferenciákon történik.

(2) Az egyházi szolgálatra felkészítés egyházi intézményei:
a) az Evangélikus Hittudományi Egyetem,
b) az Evangélikus Teológus Otthon,
c) egyéb egyházi felsőoktatási intézmények,
d) kántor képző intézet,
e) missziói intézetek és otthonok,
f) diakóniai munkásképző intézetek, anyaházak. (48. §)
A lelkészi szolgálatra felkészítés intézménye az Evangélikus Hittudo-

mányi Egyetem és az Evangélikus Teológus Otthon. Az Evangélikus Hit-
tudományi Egyetemről önálló törvény rendelkezik. Az Evangélikus Teo-
lógus Otthon Szervezeti és Működési Szabályzata az Evangélikus Hittu-
dományi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának része. (49. §)

Ahittantanári és hitoktatói szolgálatra történő felkészítés az Evangéli-
kus Hittudományi Egyetemen és azokban az államilag akkreditált tanár-
és tanítóképző felsőoktatási intézményekben folyik, amelyek az Evangé-
likus Hittudományi Egyetemmel erre nézve megállapodást kötnek. Ezt az
Evangélikus Hittudományi Egyetemről szóló törvény és a Szervezeti és
Működési Szabályzat tartalmazza. (50. §)
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(1) A Magyarországi Evangélikus Egyház felelősséget érez a felsőoktatás
ügyéért, ezért evangélikus felsőoktatási intézményeket alapíthat és tart-
hat fenn, illetve együttműködhet más szervek által fenntartott felsőok-
tatási intézményekkel.

(2) Egyházi felsőoktatási intézmény abban az esetben alapítható és
működtethető, ha az állami felsőoktatási törvényben előírt személyi,
tárgyi és pénzügyi feltételekkel rendelkezik.

(3) A nem a Magyarországi Evangélikus Egyház által fenntartott felsőok-
tatási intézményekkel való együttműködés célja, hogy az egyházi ne-
velésben, oktatásban diakóniai munkában résztvevő egyházi munkáso-
kat képezzenek ki.

(4) Ilyen jellegű együttműködést a Magyarországi Evangélikus Egyház
országos közgyűlése vagy az Evangélikus Hittudományi Egyetem
Egyetemi Tanácsa határozhat el. (51. §)

(1) A kántorképzés a Kántorképző Intézetben történik. A Kántorképző
Intézet a kántori és egyházzenei szolgálatok ellátására készít fel és
képesít. Azokat, akik a kántori tanfolyamot elvégezték, a Kántorképe-
sítő Bizottság minősíti és őket kántori oklevéllel látja el.

(2) A Kántorképző Intézet vezetője az Intézet igazgatója.
(3) A Kántorképző Intézet Szervezeti és Működési Szabályzatát a Kántor-

képesítő Bizottság javaslata alapján az Országos egyház közgyűlése
hagyja jóvá. (52. §)
Az egyházban folyó evangélizáció és missziói munka szolgálóinak kép-

zése, továbbképzése tanfolyamokon történik. A különleges (iszákosmen-
tő, külmissziói stb.) feladatokhoz szükséges oktatói személyzet biztosítása
az Országos Evangelizációs és Missziói Bizottság feladata. (53. §)

Az egyházi szeretetintézményekben és az egyházközségekben folyó
szeretetszolgálat hivatalos végzésére történő felkészítés diakóniai mun-
kásképző intézetekben folytatható. (54. §)

Az egyházban folyó ifjúsági és gyermekmunka területén végzett szol-
gálatra történő felkészítés tanfolyamokon és konferenciákon történik.
(55. §)

A vizsgakötelezettséggel is járó, az egyházi szolgálatra felkészítő tan-
folyamokat és konferenciákat szervezhetik

a) az önálló önkormányzati testületekkel rendelkező egyházközségek,
egyházmegyék, egyházkerületek, országos egyház,

b) az erre szakosodott intézmények,
c) az egyház egyesületei. (56. §)

(1) A tanfolyamokon és a konferenciákon oktatói megbízást kaphatnak:
a) az Evangélikus Hittudományi Egyetem oktatói,
b) megfelelő képesítéssel rendelkező lelkészek,
c) erre a célra kiképzett és megbízott egyháztagok,
d) megfelelő képesítéssel rendelkező szakértők.

(2) A megbízást a tanfolyamokon és konferenciákon való előadásra a tan-
folyam vagy konferencia rendezői adhatják. (57. §)
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Az egyházi szolgálatra felkészítésnek a törvényben nem szabályozott
koordinálását, vezetését és működésének rendjét az illetékes intézmények,
egyházi önkormányzati testületek szabályozzák. (58. §)

A Magyarországi Evangélikus Egyház feladatának tartja és végzi vala-
mennyi szolgálatban álló egyházi munkás és tisztségviselő továbbképze-
sét. (59. §)

Az egyház szervezete. II. rész

Az egyházközség. (1. Cím)

Utaltunk már arra, hogy az egyház és a gyülekezet fogalmának megha-
tározására az Újszövetség csak egy kifejezést: az "ecclesia"-t találjuk. Az
ecclesia néha egyes helyi, vagy házi gyülekezetet,321máskor viszont ezek
összességét, az egész egyházat jelenti. Néha elvont, szinte teológiai meg-
jelölés, máskor viszont egy földrajzi hely hitbeli közösségének a neve. Ezt
a kifejezést használja a köznapi nyelv is és jelentése: gyűlés, összejövetel,
esetleg népgyűlés.

Egyház és gyülekezet szoros kapcsolatára az "ecclesia" kifejezés utal.
Az Újszövetségben az egyház a gyülekezettel, a gyülekezet pedig az egy-
házzal azonos fogalom. Még a legkisebb gyülekezet is, ha valóban gyüle-
kezet, nemcsak jelképezi, hanem teljességgel megvalósítja az egyház fogal-
mát, lényegét. Ez a kettősség a gyülekezet teológiai és egyházjogi megíté-
lésénél nyilvánvalóan nehézséget jelent. Azt a közösséget ugyanis, amely
az általános szóhasználat szerint kultikus értelemben véve gyülekezetnek
tekinthető, egyházjogilag egyházközségnek, pars pro toto egyháznak te-
kinthető, minthogy az egész egyház jellemvonásait viseli magán.

A reformáció megjelenésével az egyházi szervezet csak lassan kezd ki-
épülni. Az egyházközség mai értelemben vett fogalmának a kialakulását
nagyon megnehezítette, hogy az egyházközség vagyonjogi személyiséggel
sokáig nem rendelkezett. Ennek oka többek között az is volt, hogy az
egyházközség nem vált külön a polgári községtől, ami különösen a szabad
királyi városokban azt eredményezte, hogy a városi tanács egyúttal az
egyház kormányzó hatósága, presbitériuma, a bírája pedig az egyház
gondnoka volt. A mai egyházközség fogalma leginkább a jobbágy közsé-
gek lelkészválasztásában jutott kifejezésre. Mindez a XVI. század folya-
mán csak az egyházközség nyomaira utalt.

A gyülekezetet, illetve az egyházközséget, mint az egyházi struktúra
alapját az egész egyházhoz való alapvető viszony szempontjaból értékel-
hetjuk helyesen. Tisztában kell lennünk azzal, hogy a gyülekezet tisztán
vallási, lelki, az egyházközség viszont egyházjogi fogalom. A gyülekezet akkor
válik egyházközséggé, ha jogilag szerveződik és bekapcsolódik az orszá-

321 Kol. 4,15.
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gos egyház vérkeringésébe, noha independens egyházszervezet is lehetsé-
ges. Mindez azonban távolról sem jelenti azt, hogya gyülekezet fogalma
egyházjogilag teljesen színtelen lenne, mert az egyházközsé ggé alakulás
folyamatában a gyülekezet, illetve annak tagjai bizonyos egyházjogi tevé-
kenységet folytatnak.

Ahhoz, hogy az egyházközség jogi oldalát közelebbről megvilágíthas-
suk, először a gyülekezet vallási oldalával kell közelebbről megismerked-
nünk, kiinduló pontként véve a Jézus közösség kialakulását és célkitűzé-
seit.

Modern világunkban a jézusi gyülekezetet azzal a képződménnyel azo-
nosítják, amelyet egyháznak nevezünk. Döntővé vált az a kérdés, hogy az
egyház a változó társadalmi viszonyok közepette is az a közösség tud-e
maradni, amely a földi Jézushoz, a feltámadott Krisztushoz tartozik, aki
az emberiség terheit hordozza.F?

Napjainkban gyakran tekintik az egyházat az elavult formák hordozó-
jának. Mindenesetre nem könnyű megvonni a határvonalat a külső forma,
amelyben az egyház megjelenik és annak tartalma, kincse között, amelyet
semmiképpen sem szabad feladnunk. A mi feladatunk az, írja a kiváló
teológus VajtaVilmos, hogy az egyházat úgy építsük fel, hogy az hitelesen
Jézus közösségeként tudjon érvényesülni. Ehhez keresztyén fantázia, vala-
mint prófétai előrelátás is szükséges.F'

Mindenekelőtt szükséges először Jézus küldetését felvázolni, ezt kö-
vetően pedig megvizsgálni modern világunkban a Jézusközösség életfel-
tételeit.

A Jézusközösség alapvető ismertető jele a személyes kapcsolat Jézussal.
Szükséges a személyes döntés; a hangsúly a közösségen, nem annyira
közös tanításon van: a középpontban Jézus személye, Krisztus követése
áll. A tanítványság zarándoklást jelent. A Jézus közösségében való életet
a szeretet parancsa határozza meg; itt a szolgálat az irányadó, valamint a
kölcsönös megbocsátási készség.

Először húsvét után lehet egyházról beszélni olymódon, hogya konti-
nuitas a húsvét előtti közösséggel fennáll. A jézusi közösséghez való tar-
tozást Jézus nem a keresztséggel dokumentálta, mert ő maga nem keresz-
telt; a keresztség inkább csak eschatológikus jel volt. A keresztség azt a
jelentőséget nyeri, hogy ez Jézus védelme alá, a feltámadott Krisztus oltal-
ma alá helyez. A keresztség a közösségi életbe történő belépést, nem pedig
a tanítványsághoz tartozás utolsó fokozatát jelenti. A közösségi eucharis-
tia, Jézus szeretetének legkifejezöbb bizonysága, valamint a rászorulók

322 Vilmos Vajta: Jesus und seine Gemeinschaft- einst und heute. - In Konfrontation und
Gemeinschaft. Ökumenische Perspektiven. Frankfurt, 1974. 48. 1.

323 Vilmos Vajta i. m. 50. 1.
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részére végzett szeretetszolgálat állt a jézusi közösséget ábrázoló gyüleke-
zeti élet középpontjában. A gyülekezeti élet Krisztusban való életet, állan-
dóan közösségben való élést jelent.324

A gyülekezeten belül és azon kívül állás kérdése a pogányok viszony-
latában kerül fel. A gyülekezet dialektikus existenciája: "a világban, azon-
ban nem a világból,325 amely a "már most" és a "még nem" eshatologikus
távlatban él. Nagy kihívást jelent a gyülekezet identitását megőrizni,
ugyanakkor azonban az egész emberiség számára nyitottnak maradni. Ezt
az ellentétet Vajta Vilmos úgy oldja fel, hogya kívülálló és a gyülekezetben
levő között atekintetben nem talál különbséget, hogy az üdvösség függene
az intézménytől; a lényeg a .Krisztus testébe" való beágyazódást jelent,
ami nem a gyülekezet, hanem az érintettek maguk feletti ítéletét jelenti.326

A Jézusközösség idők folyamán megváltozik hierarchikussá, hatalmi
tényezővé válik és az egyház hitelképességét politikai szerepvállalása sok
esetben aláássa. Szinte minden időben találkozunk megújulási kísérletek-
kel, az őskeresztyén modellhez való visszatérési törekvésekkel, melyek
azonban a történelem folyamán hajótörést szenvednek, mivel nem lehet
figyelmen kívül hagyni a történelem folyamán kialakult változásokat.

Ha azokat a fenntartásokat el akarjuk oszlatni, melyek az egyházi kö-
zösségekkel kapcsolatban kialakultak, akkor szembe kell nézni a [ézuskő-
zösség identitásának, struktúrájának és a Jézusközösség lényegének mai
modern értelmezésével.

A Jézusközösség identitását egyrészt egyháztörténeti síkon, másrészt azzal
a társadalommal lehet kapcsolatba hozni, amelyben él és amelyiket szol-
gál. A Szentlélek jelenléte jellemezte és ma is ennek kell áthatnia a gyüle-
kezeteket. A Szentlélek működése a földi Jézus működéséhez van kötve:
a gyülekezetnek állandó kapcsolatban kell állnia fejével: az élő Krisztussal.
Krisztus szellemének a kontinuitás a a hitvalló gyülekezetben mutatkozik
meg Vajta szerint.F? Mivel a pneumatikus jelenlét történeti alapja Jézusban
van, félreértésre adhat alkalmat az "extra eccla siam nulla salus" mondás,
mert Isten az egyházon kívül is működik, Isten nagyobb, mint az egyház.

A Jézusközösség végső feladata az, hogy az ember Istennel kapcsolatban
álljon és az existenciális problémák lényegét megvilágítsa.

A Jézusközösség struktúráját vizsgálva meg kell állapítanunk, hogy azok-
nak a struktúráknak, amelyek között a gyülekezet működik, nem kell
azonosnak lennie; a történelem folyamán változásokon mehet keresztül és
célszerűségi szempontok határozhatják meg a megjelenési forinát. Bár a

324 Vilmos Vajta i. m. 62-72. 1.
325 János 17. rész.
326 Vilmos Vajta i. m. 72-75. 1.
327 Vilmos Vajta i. m. 80-84. l~
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személyes jellegű közösségi forma (koinonia), amely a jézusi gyülekezet
számára alapvetően fontos volt, ma is kívánatos lenne, ma már ez gyakor-
latilag alig valósítható meg. Alapvető megállapítása Vajta Vilmosnak az,
hogy ilyen közösség túlzottan széles alapokon nem tud eredményesen
működni, relatíve kis magra van szükség.F'' Az irányzat a kisebb közös-
ségek felé halad, ahol az emberi lét értelme újra felfedezhető és kevéssé
fenyeget a szektásodás. Az Újtestamentumban leírt közösség tömege gy-
házban nem tud működni. Az embernek szűken körülhatárolt célokra van
szüksége, amelyért eredményesen dolgozni tud. A Jézusközösség a mo-
dern világban semmi esetre sem láthatatlan szellemi közösség, hanem
meghatározott csoportokban mutatkozik.

A Jézusközösség mai küldetése akkor teljesedik ki, ha az egész emberiséget
magához tudja vonzani. Ez azonban ma még csak célként tűzhető ki annál
is inkább, mert a keresztyénség a világon kisebbségben van.

Felmerülhetne egy gyülekezeti modell felállításának a szükségessége,
amely elvileg zárt, exclusív lenne a tagságban és a bizonyságtételben és
erős egyházfegyelem jellemezné. Bár ilyen tendenciák is vannak, ez erős
bizonytalanságat hozna magával atekintetben, hogy ki áll a gyülekezeten
belül vagy kívül. Bár az ilyen gyülekezet valójában eredményes tudna
lenni, ahol azonban kényszer és fegyelem uralkodik, ez előbb-utóbb rövid-
zárlatot okoz.

Ha a másik modellre, nevezetesen a nyitottságra gondolunk, amikor
Jézus korlátozás nélkül vett fel mindenkit a gyülekezetbe, akkor megálla-
píthatjuk, hogy ez nyíltságot jelent minden ember számára, mert hívő és
nem hívő egyformán Isten kegyelme alatt áll, mivel Isten mindent átfogó
kegyelme ilyen vonatkozásban nem tesz különbséget a személyek között.

Végső következtetésként Vajta Vilmos azt a megállapítást teszi, hogya
Jézus gyülekezetében való tagság teológiailag színtelen, irreleváns, mert az,
hogy valaki a tanítványok közé tartozik vagy sem, nyitott kérdésnek te-
kinthetö.F? Annyiban mégis jelentősége van, hogy az egyháztagság nem
egyetemes, hanem felekezethez kötődik. Teológiailag tehát az egyháztag-
ság kérdése nem lényegbevágó kérdés, egyházjogilag azonban egyáltalán
nem lehet közömbös kérdésnek tekinteni, mert különböző konsequenciák
fűződnek hozzá.

Végső soron megállapíthatjuk, hogy az egyházközség vallási értelemben
fedi a gyülekezet fogalmát, közös vallásgyakorlat végett szervezett hitbeli
közösséget is jelent. Evangélikus keresztyénnek lenni ugyanis nemcsak
egy egyházközséghez való tartozást jelent, hanem erkölcsi kötelességet,
Krisztussal való kapcsolatot; ez pedig azokkal való kapcsolatot is jelent,

328 Vilmos Vajta i. m. 85-92. 1.
329 Vilmos Vajta i. m. 95. 1.
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akik személyes kapcsolatban állnak Krisztussal. Istennel való kapcsolat
egyúttal a felebaráttal való kapcsolat lényegére is utal. Az evangélikus
keresztyénnek tehát állandóan Krisztus szellemében, 8w/-la XptO"'wu kell
élnie. Azok, akik személy szerint Krisztus mellett döntenek, az ő vezetését
is elismerik, mint ennek a közösségnek a fejéét. Ez a közösség nem csupán
absztrakt, képzeletbeli közösség, hanem a Lélek, a nveuun erejével való
összetartozást jelent. Az összekötő szál a szeretet, az ay<X1tll, amely a kö-
zösséget közvetlenül megteremtő erő.330 Másként fogalmazva: minden
olyan közösségi gondolat, amelynek középpontjában Krisztus áll, nem-
csak az egész egyházat érinti, hanem magában foglalja a helyi közösségben
élő, Krisztust követni akarók közösségének a gondolatát. Minden indivi-
duális vallásos élet ebben a közösségbe illeszkedik, másrészt éppen ez a
közösség képviseli az individuális élet teljességét. Mindaddig, ameddig a
keresztyén közösségi élet közösségi jellegét komolyan vesszük és közösség
nélkül nem tudjuk elképzelni a keresztyénséget, ennek a közösségi életnek
konkrét vonásait a gyülekezet viseli magán. 331

Az egyházközség vallási és elsősorban jogifogalmát igyekszik az egyház-
községről szóló új törvény összeötvözni, amikor az egyházközség megha-
tározásába a vallási tartalmat kifejező "gyülekezeti közösség" differencia
specificat beleolvasztotta az alábbiak szerint:

"Az egyházközség meghatározott területen működő, a saját, vagy más
területről bejegyzett egyháztagoknak az ige hirdetésére, a szentségekkel
való élésre és vallásuk gyakorlására szervezett gyülekezeti közössége. Az
egyházközség önálló jogi személy." (60. §)

Az egyházközség az evangélikus egyház alapintézménye, mind a történeti
fejlődését tekintve, mind pedig az egyházi hatalom forrása tekintetében; az
egyházban ugyanis minden hatalom az egyházközségből ered. Az egyház
szervezetének tehát az egyházközség a fundamentuma, az alapja, melyen
az egész struktúra felépül. Az egyházközség kimagasló jelentősége, elsődle-
ges szerepe az összegyházra nézve abban jelentkezik, hogy az egyházi élet
jelentős része az egyházközség, a gyülekezet keretei között zajlik le és az
egyházi élet legerősebb gyökerei a gyülekezetben találhatók. Az egész egy-
ház egyetlen lényeges tevékenysége sem hiányozhat az egyházközség éle-
téből sem, a gyülekezetnek az egész egyház teljes életét kell élnie. Az elmúlt
évek során az a veszély fenyegetett, hogy az egyházközségek egyházi élete
elszürkül, megüresedik és helyébe az egyesületi élet merev kategóriái nyo-
mulnak előtérbe. Az egyházra nehezedő nyomás fokozódásával, de egyéb
szempontok előtérbe kerülésével az egyháztagok egyetlen egyházköz-

330 Anders Nygren: Eros und agape. Gestaltwandlungen der Christlichen Liebe. Berlin,
1955.49.1.

331 Günther Holstein i. m. 265. 1.
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séghez való kötöttsége megszűnőben van, különben is az ember ritkán
születik egy egyházközségbe úgy, hogy ott konfirmálják, esketik és ott is
temetnék el, nem beszélve a nyaralási időszak alatti nyaralóhe1i egyház-
községekről és a népességi okok miatti állandó fluctuálásró1.33

Az új törvényhozási szabályozás értelmében az egyházközség jogi fogal-
mánál négy alkotóelem együttléte szükséges: 1. evangélikus egyháztagok,
2. meghatározott terület, 3. vallásuk gyakorlására, 4. szervezett gyülekezeti
közösség. Ha ezeknek valamelyike is hiányzik, nem beszélhetünk jogilag
befejezett egyházközségról. legfeljebb alakuló félben levő egyházközségről.

Mivel az egyháztagság bővebb lélegzetű vizsgálódást igényel, nézzük
először az egyházközség területével kapcsolatos kérdéseket, melyet a zsinat
a közben bekövetkezett fejlődésnek figyelembevételével az alábbiak sze-
rint szabályozott:

"Az egyházközség területe azokból a lakó-, illetve üdülőterületekből,
esetenként más kijelölt területekből (katonai vagy büntetésvégrehajtó in-
tézmények területéből stb.) áll, amelyeket az egyházmegyei közgyűlés
jóváhagyott, illetve amelyek a hivatalos országos egyházi névtárban sze-
repelnek. Az egyházközségi határok nem mindig esnek egybe a közigaz-
gatás által kijelölt határokkal. Magyarország minden lakóterülete területi,
közlekedési vagy nemzetiségi szempontok alapján valamelyik egyház-
község része. Az egyházközség székhelye az egyházmegyei közgyűlés
által jóváhagyott és a hivatalos országos egyházi névtárban nyilvántartott
működési és adminisztratív központ. (61. §) .

Bár a fenti törvényszöveg szerint elsősorban a területileg meghatározott
helyi gyülekezet, a paróchia fogalma ismeretes, nem ismeretlen az egyház-
községtóI függetlenül kialakult személyi, vagy intézeti lelkészi tisztség, amely
rendszerint akkor alakul ki, amikor bizonyos konfessionális vagy ecclesio-
lógiai csoportok különleges irányzatot képviselnek és területi alapon való
szervezkedésre nincs lehetőség. Az intézeti gyülekezet a személyi gyüle-
kezet egy fajtája. Ide lehet sorolni az egyetemii esetleg iskolai, gyári, klini-
kai, büntetőintézeti, kórházi gyülekezeteket.f 3 Ide sorolhatjuk a különle-
ges egyházjogi státussal rendelkező budavári németnyelvű gyülekezetet,
amely a magyarnyelvűtől elkülönülten működik.334 Az egyház szociális

332 Vö. Hans Liermann i. m. 244-245. 1.
333 Wolfgang Bock: Die Beteiligung kirchlicher Dienste, Werke und Einrichtungen an der

Synode. Zeitschrift für ev. Kirchenrecht, 1995. Juni 158-164. 1.
334 Gemeindeordnung der Deutschsprachingen Evangelischen Gemeinde Budapest. 1. Ad-

vent 1993. - A szabályzat megállapítja, hogy a budavári németnyelvű gyülekezet a magyar-
országi evangélikus egyházon belül különálló (eigenstandig) gyülekezetnek tekintendő kü-
lönleges státussal, melynek részleteit a németországi és a magyarországi evangélikus egyház
közti szerződés szabályozza. A lelkészt 6 évre választják, aki az egyháztanács elnöke. Szol-
gálati munkaviszony tekintetében a magyar egyházi elöljáróságnak van alávetve.
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téren megnőtt feladatai egyre nagyobb számú függetlenített lelkészi állás
létesítését kívánják, de a különleges egyházi feladatok is, mint pl. a
missziói vagy vallástanítói lelkész is speciális feladatot lát el. Ez is azt
bizonyítja, hogya lelkészi hivatal lényegében egyházi hivatal még akkor
is, ha nagy általánosságban a lelkész gyülekezeti lelkészi állást tölt be.335

Ez a fejlődés nyilván abból a jogi helyzetből indult el, hogy a lelkész
nemcsak egyházközségének, de az egész egyháznak is lelkésze s ez a
specializálódás lehetőségét rejtette magában. 1928-ban Günther Holstein
azt javasolta, hogy a gyülekezet fogalmát, amelyelsősorban a helyi gyü-
lekezetet jelenti, szakgyülekezet irányában (Sachgemeinde) kellene to-
vábbfejleszteni, amelybe az egyesületek és szabad szövetségek is beletar-
toznának. A jövőbeli fejlődés a területi elv háttérbeszorulását mutatja. 336

A törvény az egyházközség feladataként az ige hirdetését, a szentségek-
kel való élést és a vallás gyakorlását jelöli meg.

Az egyházközség tevékenységi területe, feladatköre, az idők folyamán
jelentős változáson megy keresztül. Kezdetben nem több, mint az isten-
tiszteleten passzív részvételt biztosító szervezet. Csak fokozatosan válik
az egyházközség széleskörű lelki építőprogram keretévé, szociális felada-
tok megoldásának munkálójává. A kezdetben csak kultikus feladatokat
végző egyházközség lassan lelkigondozó egyházközséggé terebélyesedik.
Az egyház lelki munkája az ember belső világának Istenhez való alakítá-
sára összpontosul.

VajtaVilmos a Jézusközösség küldetését egyrészt a megbékélés szolgála-
tában az emberek ésaz Isten viszonylatában, a kölcsönös szeretet gyakor-
lásában, másrészt a bűnök megbocsátásának hirdetésében, végül pedig a
szegények és a gazdagok közti vagyoni kiegyenlítődés szolgálatában látja,
bár ennek megoldására az egyháznak lehetőségei nincsenek, ez a
felsőbbségre tartozó feladat. A Jézusközösségnek sónak, kovásznak, a vi-
lág világosságának, hegyre épített városnak kell lennie, amely messzire
világít ésbizalmat ébreszt, még ha kezdeményezéseit el is utasítják. Maggá
kell válnia az emberiség megváltása érdekében. 337

Mai megfogalmazásban, összegezve az egyházközség -, de egyben az
egész egyház tevékenységi területéhez tartozik: az egyházi igehirdető,
tanítói szolgálata, középpontban a gyülekezeti istentisztelet, ezen túl-
menően a missziói munka, az evangelizáció, a hittantanítás, a pasztorizá-
ció, betegek, rabok látogatása, gyülekezeti estek rendezése, egyesületek
szervezése, szociális és társadalmi munka. Bár a szociális munka minden

335 Hans Liermann i. m. 228. l.
336 Günther Holstein i. m. 355-356., és Hans Liermann i. m. 245. l.
337 Vilmos Vajta i. m. 98-102., és Fries: Aspekte der Kirche. Stuttgart, 1963. 55. 1., aki a

gyülekezetet "Anwalt der Mennschlichkeit" -nek nevezi.
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ágazata nem az egyházközségre tartozik, néhányat példálózva felsoro-
lunk: csecsemő otthonok és gyermekmenzák létesítése, árvaházak, szere-
tetházak, patronázs-egyesületek, diakónikus és diakonisszakképző intéze-
tek felállítása és fenntartása. Az egyháztársadalmi munkaterületekről a
nőegyesületek, ifjúsági- és leányegyesületek, énekkarok, népművelési tan-
folyamok, olvasókörök, irodalmi és általános kulturális egyesületek, inté-
zetek és intézmények, hangversenyek, könyvtárak is az egyházi feladatok
között szerepelnek, természetesen nem kizárólag egyházközségi, hanem
esetleg magasabb fokú egyházkormányzati síkon. Újszerű területek is je-
lentkeznek, mint a televízió, rádió, internet vagy sajtó, a régi területek
viszont sokszor lemorzsolódnak, mert bizonyos szociális feladatok meg-
oldása átcsúszik állami hatáskörbe. Az egyházközségi munka eredmé-
nyességének a feltételei között legtöbbször az anyagiak, vagy inkább az
egyházi munkások hiányát lehet említeni, de sokszor az állami korlátozó
intézkedések még demokratikus berendezkedés mellett is komoly akadá-
lyokat jelenthetnek.

Nyilvánvaló, hogy nem lenne helyes az egyházközség szellemi-lelki
feladatainak taxatív meghatározása, hisz a "közös vallásgyakorlat" tartal-
ma változásnak van kitéve. Az igehirdetésen és szentségszolgálaton túl-
terjeszkedő feladatokat időnként más és más területen történő szolgálattal
végezheti el. A lelkésznek, akárcsak a diplomatának, öntevékenynek kell
lennie, észre kell vennie azokat a területeket, melyeken lehetőség van az
evangélium megszólaltatására. A gyülekezetnek elsősorban valláserkölcsi
feladatai vannak: a hitet, az ember lelki világát kell építenie, a keresztyén
életre kell nevelni. Mindent ennek a központi célnak kell alárendelni. Mint
Maurer írja, az egyházjognak a gyülekezeti munkát akként kell szabályoz-
nia, hogy az Ige legjobban hallható legyen; itt semmiféle írásszerű rendre
támaszkodó ideálok nem lehetnek irányadók, hanem mindenkor a gya-
korlati adottságok.P" A külső berendezés, a struktúra csak annyiban létjo-
gosult, amennyiben az egyházközség fenti hivatásának betöltéséhez, ne-
vezetesen az egyház lelki arcának a kirajzolódásához hathatós eszköznek
bizonyul. 339

De nézzük tovább a törvény szövegét.

Az egyházközségnek saját lelkésze (lelkészi álláshelye) felügyelője,
presbitériuma, önálló gazdálkodása van és istentiszteleti helyiséggel ren-
delkezik. (62.§)

338 Wilhelm Maurer: Pfarrerrecht und Bekenntnis. Berlin, 1957. 115. 1."Das Kirchenrecht
ordnet die Gemeinde so, dass sie das Wort am besten hőren kann; nicht irgendwelche
»schriftgemassigen- Ordnungsideale sind dabei massgebend, sondern die jeweiligen Ge-
genbenheiten. "

339 Hans Liermann i. m. 244-245. 1.,Günther Holstein i. m. 295-296. 1.
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Az egyházközséget önkormányzat illeti meg. Belső ügyeit önmaga in-
tézi, tisztségviselőit maga választja, egyházközségi szabályrendeleteket
alkothat, intézményeket hozhat létre és egyesületek létrejöttét kezdemé-
nyezheti. Az egyházközség kötelessége, hogy saját területén az egyházi
szolgálat feltételeit biztosítsa, ennek érdekében köteles megalakítani ön-
kormányzati szerveit, megválasztani tisztségviselőit, gondoskodni a szük-
séges anyagi eszközökről és a lelkészi hivatal működéséről. (63. §)

Az egyházközségnek, mint a Magyarországi Evangélikus Egyház ré-
szének alanyi joga, hogy részt vegyen annak törvényhozásában, kormány-
zásában és igazságszolgáltatásában. Ezt a jogot a törvényben meghatáro-
zott tagjai és küldöttei révén gyakorolja úgy, hogy közvetlen, vagy közve-
tett képviselettel jelen van az egyházmegyei, egyházkerületi és országos
igazgatási és bíráskodási szinteken, azok választási és döntési folyamata-
iban és az egyházunk törvényeinek megalkotására hivatott zsinat munká-
jában. Ezért joga a Magyarországi Evangélikus Egyház életének egészét
és részterületeit ismerni, beleszólni kérdéseibe és döntéseibe. Másrészt
kötelessége arányos mértékben részt vállalni az egyház egészének felada-
taiból, gondjaiból és terheiből. A jogok és kötelességek mértékénél a szer-
vezett lelkészi állások számát, az egyházközségi tagok létszámát valamint
a közterhek viselésének mértékét kell lehetőség szerint figyelembe venni.
(64. §)

Az egész evangélikus egyház autonómiájának legföbb garanciáját a fenti
két törvényszakasz biztosítja, amelynek értelmében az egyházközség saját
életét élheti, annak ellenére, hogy az egyházközség és országos egyház
között kapcsolat áll fenn. Ehhez a külső keretet és szervezetet az egyházi
törvények biztosítják, ennek keretei között önkormányzat illeti meg az
egyházközségi igazgatás, a szabályrendelet-alkotás, a bíráskodás, nemkü-
lönben a gazdasági önkormányzat tekintetében. Ezzel mindazok a korlá-
tozások megszűntek, melyeket a pártállam vezetett be; nem jelent azonban
könnyű feladatot annak a követelménynek a teljesítése, hogy az egyes
egyházközségeknek az egész egyház feladataiból való részvállalásánál a
lelkészi állások számát, az egyházközségi tagok létszámát, valamint a
közterhek mértékét kell lehetőség szerint figyelembe venni.

Az egyházközség kötelessége, hogy saját belső életét az érvényes egy-
házi törvények szerint szabályozza. (65. §)

Az egyházközségnek lehetősége van a székhely és az evangélikus egy-
házközség megjelölésén túl önmaga által választott név használatához is,
amelyet az egyházmegyei közgyűlésnek kell jóváhagynia. (66. §)

Az anyakönyvek, az egyházközségi nyilvántartások vezetése, az irattár
és levéltár kezelése, az értéktárgyak őrzése, az adminisztrációs ügyek
intézése a lelkészi hivatal feladata. A lelkészi hivatal ügyrendjét szabály-
rendelet szabályozza. A hivatal előírásos működéséért az egyházközség
elnöksége felelős. (67. §)
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Az újonnan alakult egyházközség a szerveződés időszakában gyako-
relhatja az egyházközségi jogokat akkor is, ha az egyházközséget megha-
tározó követelmények mindegyikét még nem teljesíti, amennyiben azt az
egyházmegyei és egyházkerületi közgyűlés jóváhagyja. (68. §)

Amennyiben az egyházközség az önállóság feltételeinek nem tud eleget
tenni, az egyházmegyei közgyűlés által kijelölt egyházközség vagy egy-
házközségek részévé válik. A döntést a kerületi közgyűlés hagyja jóvá.
(69. §)340

Az egyházközség részei. (II. Fejezet)

Az egyházközség részekre (egyházakra) tagolódhat, de az egyházköz-
ségi jogok és kötelességek tekintetében egyetlen egységként szerepel.
(70. §)

A szervezettség mértéke szerint az egyes részek lehetnek: anyaegyház,
társegyház, leányegyházi, fiókegyház és szórvány. (71. §)

Amennyiben az egyházközség része a meghatározó feltételeinek nem
tud eleget tenni, az egyházközség közgyűlése dönt jellegének megváltoz-
tatásáról, amelyet az egyházmegyei közgyűlés hagy jóvá. (72. §)

Anyaegyház

Az anyaegyház az egyházközség azon része, ahol az egyházközség
székhelye van és amelyhez legalább egy leány-, vagy fiókegyház, illetve
szórvány tartozik. (73. §)

Az anyaegyház kötelessége, hogy az egyházközséghez tartozó leány-,
és fiókegyházakat, illetve a szórványokat gondozza és segítse. (74. §)

Társegyház

A társegyházak a társult egyházközség társulási egyezménnyellétreho-
zott részei, melyek egymással egyenrangúak. (75. §)

A társegyházak közösen tartanak fenn lelkészi állást, de külön felügye-
lőjük, presbitériumuk és tisztségviselőik vannak, saját istentiszteleti
hellyel és önálló gazdálkodással rendelkeznek. Belső ügyek intézésére
önállóan jogosultak, kivéve a társulási egyezményben rögzített kérdése-
ket. (76. §)

Leányegyház (filia)

Leányegyház az egyházközség azon része, amelynek nincs önálló lel-
késze és felügyelője, de presbitériummal (élén gondnokkal), önálló gaz-
dálkodással és saját istentiszteleti hellyel rendelkezik. Az anyaegyház

340 Az egyházi törvények sorából kimaradt a speciális, az általános szabályoktól eltérően
alakítható egyházközség: "Uj egyházközség kivételesen a helyi szükségleteknek megfe-
lelően az általános szabályoktól eltérően is létesíthető. Ilyen esetben az új és a régi egyház-
község közti jogviszonyt külön szerződéssel kell rendezni és azt az egyházmegyei köz-
gyűlésnek jóvá kell hagynia". Lásd a 334. alatti jegyzetet.

123



gondozása alatt áll, gazdálkodását az anyaegyház számvevőszéke is el-
lenőrzi. (77. §)

Fiókegyház

Fiókegyház az egyházközség azon része, amelynek nincs önálló lelké-
sze, felügyelője, presbitériuma és gazdálkodása, általában saját istentisz-
teleti hellyel sem rendelkezik, de a helyi ügyek intézésére és szervezésére
gondnokot választ és az anyaegyház presbitériumába tagot delegál. Az
anyaegyház gondozása alatt áll. (78. §)

A fiókegyház a megfelelő feltételek teljesítésével, saját elhatározásából
leányegyházzá szerveződhet. Vita esetén az egyházmegyei közgyűlés
dönt. (79. §)

Szórvány

Szórvány az egyházközség azon része, ahol helyi egyházközségi szer-
vezet és gazdálkodás nélkül egyházközségi tagok élnek. (80. §)

A szórvány a megfelelő feltétel teljesítésével, saját elhatározásából fiók-
egyházzá szerveződhet. Vita esetén egyházmegyei közgyűlés dönt (81. §)

Külön szabályozást igénylő egyházközségek. (III. Fejezet)

Újonnan alakult egyházközség.
Újonnan alakult egyházközség az az egyházközség, amelyik társ, illet-

ve leányegyház önállósodásával, korábban több egyházközséghez tartozó
részek egyesítésével, nagy lélekszámú egyházközség részekre válásával,
vagy korábbi egyházközségek társulásával illetve összevonásával újon-
nan jön létre. (82. §)

Az egyházközség alakulásához az illetékes egyházmegyei és egyházke-
rületi közgyűlés jóváhagyása szükséges. Egyházi érdekből az egyházme-
gyei közgyűlés az egyházkerületi közgyűlés jóváhagyásával új egyház-
község megalakítását rendelheti el. (83. §)

Az egyházközség megalakulásakor meg kell határozni azt az időpon-
tot, ameddig az egyházközséget meghatározó feltételeket biztosítani kell.
Amennyiben ez nem történik meg, az alakulás előtti helyzet áll vissza,
illetve az egyházmegyei közgyűlés dönt jogállásáról. (84. §)

Társult egyházközség

Társult egyházközség az az egyházközség, amelyben a lelkészi szolgá-
lat célszerűbb beosztása, gazdasági vagy egyéb szempontok miatt korábbi
egyházközségek, vagy újonnan alakult egyházközség társegyházi, illetve
egy egyházközség társult viszonyra lépett részei közösen tartanak fenn
lelkészi állást és ezt a társulást nevükben is hordozzák. (85. §)

A társulást az abban érintett közgyűlések határozzák el a társulási
egyezményben rögzítik. Ezeken a közgyűléseken az esperes és az egyház-
megyei felügyelő, illetve azok helyettesei elnökölnek és azt az egyházme-
gyei közgyűlés hagyja jóvá. A jóváhagyást csak eljárási szabálytalanság
esetén lehet megtagadni. (86. §)
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A társult egyházközségek részei közös lelkészi állást tartanak fenn.
A társulásban résztvevők a társegyházak számára külön választanak saját
hatáskörű felügyelőt és tisztségviselőket. A felügyelők közül az egyik
egyúttal a társult egyházközség közös felügyelője, míg a másik (illetve a
többi) másodfelügyelő. (87. §)341

Az egyházközségi közgyűlések a társulás elhatározásával egy időben
megállapítják a társult egyházközség lelkészének díjleveléhez és általában
az egyházközség anyagi fenntartásához szükséges hozzájárulás mértékét,
valamint a társult egyházközség presbitériumainak nagyságát s tárgyegy-
házak lélekszámának megfelelően. Megállapodnak a társult egyházköz-
ség székhelyében is. A társulási egyezményben rögzíthetők azok a kérdé-
sek, amelyekben az egyházmegyei presbitériurnot kérik fel a döntés meg-
hozatalára. (88. §)

A társegyházak a társulást bármikor megszüntethetik ugyanazon a mó-
don, ahogy a társulás létrejött. (89. §)

Szórványegyházközség

Szórványegyházközség az az egyházközség, amelyben az egyházköz-
ségi tagok számának több, mint hatvan százaléka szórványokban él.
(90. §)

A szórványegyházközség jogosult azokra a támogatásokra, melyeket a
szórványokkal rendelkező egyházközségek segítésére hoznak létre. (91.§)

Az egyházmegye. II. Cím

Az egyházmegye az evangélikus egyház egyik legősibb önkormányzati
testülete, melynek első nyomai a XVI. századba nyúlnak vissza. Több,
rendszerint szomszédos egyházközség lelkésze egyrészt a dogmatikai ál-
láspontok egységesítése, másrészt azonban az azonos egyházigazgatási
elvek megállapítása végett is gyakran összejön és ezekből alakul meg az
evangélikus egyház másodfokú szervezete: a mai egyházmegyének, vagy
esperességnek megfelelő fraternitas.342 A hazai egyháztörténeti kútfők
"fraternitas verbi divini ministrorum", vagy "contubernium fratrum",
nem ritkán "confraternitas", "senioratus", "archidiaconatus" vagy "epho-
ratus" név alatt ismeri a lelkészek önkormányzattal rendelkező tömörülé-
sét. A falusi egyházközségek a vármegyében, a városiak pedig az önkor-
mányzattal rendelkező városokban keresnek az új hit számára védelmet.
Egyházi rendtartásikat a vármegyéknek és városoknak, valamint az
előkelő világi elemnek - akiket defensores, patroni, inspectores néven

341 Hiányzik a felsorolásból a missziói egyházközség, amely a gyakorlatban létezik (pl.
Pesthidegkút).

342 Zsedényi Béla:Hierarchia és kyriarchia és magyarhoni ágohitv. ev. egyház alkotmány-
fejlődésében. Miskolc, 1930. 16-17. 1.,és lásd még Boleratzky Lóránd: A magyarországi
evangélikus egyházfelügyelői intézmény eredete és egyházjogi jelentősége. Miskolc, 1942.
49-55. 1.
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szerepeltetnek a fraternitas okkal kapcsolatban -, mutatják be megerősítés
végett. A fraternitas élén a lelkészek sorából kikerülő senior áll, aki nagy
tekintéllyel és hatalommal rendelkezik, úgyannyira, hogy Mikler szerint a
reformáció kialakulásának századában valóságos evangélikus papi hierar-
chia fejlődött ki a fraternitas seniorainak ellentmondást nem tűrő, alig
korlátozott hatalmában és tekintélyében. 343

Abécsi békekötést (1606)követően az esperességek területi viszonyai és
tevékenységi köre is szabatosabb meghatározást nyert. Az 1610.évi zsolnai
és 1614.évi szepesváraljai zsinatok az önkormányzat harmadik fokozata-
nak: a superintendenciáknak a felállításával ezeknek az esperességekhez
való viszonyát is szabályozták. A jogkörök tekintetében lassan eltolódás
áll be az egyházkerületek javára. Kiss Antal megállapítása szerint az egy-
házmegyék igazi történeti szerepüket betöltötték és bár az egyházkor-
mányzat fontos bástyái, továbbra is nélkülözhetetlenek, jelentőségük még-
is erősen mérséklödött.é=

Ez a megállapítás ma már nem áll, mert az 1991-benmegnyílt zsinat az
egyházmegyék szerepének és jelentőségének bővítését tűzte ki maga elé
célul. A törvénytervezetet előkészítő munkabizottság zsinati felmérés
alapján "erős" egyházmegye képletében gondolkozott, ami azt jelenti,
hogy bár az egyház életének súlypontja a gyülekezeteknél van, mégis
szükséges, hogy az egyházmegye élő közönséggé váljon és az esperes az
egyházmegye lelki életéért és közösségi alkalmaiért legyen felelős. Ez a
törekvés csak annyiban valósult meg, hogy az esperes az egyházmegye
lelkészeit pásztorolja hivatásuk betöltésénél és magánéletükben s ezzel a
megfogalmazással nemcsak a segítés, hanem a felelősség fokozottabb ér-
vényesítésének a szükségessége is hangsúlyt kapott.345

Az új törvény így fogalmaz:
Az egyházmegye meghatározott területen levő egyházközségek egyhá-

zigazgatási szervezete, testvéri, szolgálati és gazdasági közösségük meg-
élésének színtere. Az egyházmegye kérheti önálló jogi személlyé nyilvá-
nítását. (92. §)
(1) Az egyházmegye feladata:

a) összefogja a területén levő egyházközségeket, segíti és szervezi kö-
zös alkalmaikat,

b) összehangolja az egyházközségekben végzett egyházi szolgálatokat,
c) felügyeli az egyházmegyében az egyházi szolgálat zavartalanságát.

343 Mikler Károly: Magyar evangélikus egyházjog. Budapest, 1906. 446-447. 1.
344 Kiss Antal: Az 1934-37. évi budapesti országos evangélikus zsinat előzményei, lefo-

lyása és joganyaga. Miskolc, 1941. 136.1.
345 Zászkaliczky Péter: Az egyházmegye, mint szolgálati terület. - Zsinati Híradó. A zsi-

nat tizenötödik ülésszaka, 1995. január 7-8.
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(2) Működése érdekében megválasztja önkormányzati szerveit és tiszt-
ségviselőit és meghozza azokat a szolgálati, gazdasági, szervezeti és
szervezési döntéseket, amelyek az egyházmegyét és egyházközségeit -
azok belső önkorrnányzatának és jogi önállóságának sérelme nélkül -
érintik. (93.§)
Az egyházmegye adminisztrációs központja az esperesi hivatal. A hi-

vatal működési rendjét és működési feltételeit az egyházmegyei köz-
gyűlés határozza meg. (94.§)

Az egyházmegyék területének meghatározását, a területi beosztást a
jelen törvénykönyv melléklete tartalmazza. Az egyházmegyék területének
megváltoztatását, egyházközségeknek egyik egyházrnegyéből másikhoz
való csatolását az illetékes egyházmegyékkel egyetértésben az egyházke-
rületi közgyűlés határozhatja el. Vitás esetben, vagy ha különböző kerü-
letekhez tartozó egyházmegyékről van szó, az országos egyházi köz-
gyűlés illetékes a döntésre. (95. §)

Az egyházkerület. (Ill. Cím)

Az evangélikus egyház szervezetének harmadik önkormányzati foko-
zata: az egyházkerület (superintendencia, dioecesis) először a XVII.század
elején épül ki és az egyetemes egyházi közgyűlés intézményének a XVIII.
század második felében történt kialakulásáig mint legmagasabb fokozatú
egyházkormányzati hatóság szerepel.

A magyarhoni evangélikus egyház országos szervezése egyházkerüle-
tenként az 1608. k. e. 1. tc. 2. §-a alapján indul el. Ez teszi lehetővé, hogy
az evangélikusok függetlenítsék magukat a katolikus püspökök hatalmá-
tól, önkormányzatukat kiépítsék és éljenek azzal a jogukkal, hogy "min-
den vallásfelekezetnek a maga hitét valló előljárói vagy superintendensei
legyenek.346

Az 1610. évi zsolnai zsinat a felső-magyarországi vármegyék (Liptó,
Árva, Trencsén, Turóc,Nógrád, Zólyom, Hont, Nyitra és Pozsony) részére
három superentendenciát szervez.P? A zsolnai zsinat anémet és magyar
ajkú egyházközségek részére külön inspectorátust hoz létre,348mégpedig
a Pozsony, Nyitra és Bars vármegyék területén levő német egyházköz-
ségek számára a pozsonyi, a bányavárosok részére a selmeci, ugyanazon
megyék magyar anyanyelvű hívei részére pedig a szeredi inspectorátust.
Ez a három inspectorátus a superintendenciához hasonló önálló szerve-

346 L. Mikler Károly: Magyar evangélikus egyházjog. Budapest, 1906. 466. 1.,és szerzőtől:
A magyar evangélikus püspöki intézmény egyházjogi és egyházkormányzati szerepe és
jelentősége. Miskolc, 1941. 43. és köv. l.

347 Zsilinszky Mihály: Az 1610. évi zsolnai evangélikus zsinat háromszázados emlékün-
nepén. Selmeczbánya, 1910.25-26. l.

348 Az inspector kifejezés itt nem világi felügyelőt jelent, hanem egyházi superintendenst,
pontosabban alsuperintendenst (inspicere-pure attendere episcopein).
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zettel nem rendelkezik, sőt az alá tartoznak, azonban bizonyos fokig mégis
önálló önkormányzati hatóság számba mennek.

Az 1614. évi szepesváraljai zsinaton az öt szabad királyi város (Lőcse,
Kassa, Eperjes, Bártfa és Kisszeben) egy önálló városi .superintendenciát,
Szepes és Sáros vármegyék többi egyházközsége részére pedig egy megyei
superintendenciát létesítenek.S? Az 1622. évi semptei konzisztórium a
hatodik superintendenciát szervezi meg.

Az 1707. évi rózsahegyi zsinat négy egyházkerület felállításával újjáren-
dezi az egyház területi beosztását, mert 1.Lipót alatt az egyház szervezete
.feldúlatott és összezavartatott", amint ezt a zsinat kánonjainak beve-
zetőjében olvashatjuk.P"

A zsolnai, szepesváraljai és rózsahegyi zsinatok partikuláris jellegüknél
fogva nem az egész országot, hanem csak az északnyugati vármegyéket
osztották superintendenciákra.

Míg a superintendenciákra történő felosztásnak - korlátozást nem is-
merve -, az 1608. évi k. e. 1. tc. törvényes alapot nyújtott, addig a Carolina
resolutio prima (1731) királyi kegyelemtől teszi függővé a superintenden-
ciák felállítását és megköveteli a beosztási tervnek a felterjesztését. Az
1734. október 20-án megjelent Carolina resolutio secunda már csak négy
superintendencia szervezésére ad engedélyt és megtiltja, hogy ebből kifo-
lyólag a népre teher háramoljon.P'

A Carolina Resolutio secunda alapján a bányai, dunáninneni és tiszai
egyházkerületek ténylegesen 1735-ben alakulnak meg, a dunántúli újjá-
szervezésére 1737-ben kerül sor. A négy kerület felállítása nem volt kielé-
gítő, mert az egyházi érdek és a hívek lelki szükséglete kisebb, könnyebben
pásztorolható kerületeket kívánt. Ehhez járult még az is, hogya XIX.
század második felében a dunáninneni egyházkerület hitéletét szolgáló
intézkedéseit, melyek a kisebbségben levő magyar és német egyházköz-
ségekre és három egyházmegyére vonatkoztak, az egyházkerületi köz-
gyűlés állandóan elgéncsolta.é=

Hosszas harcok után az 1891-94. évi zsinat a dunáninneni egyházkerü-
letnek új beosztást ad a -szlovákok obstrukciója miatt kialakult politikai
viták miatt és ezzel újra az egyházi élet elmélyítésére irányíthatta a figyel-
met.353

349 Bruckner Győző: A szepesváraljai zsinat 1614-ben. Nyíregyháza, 1914. és ugyanő:
A reformáció és ellenreformáció története a Szepességben. Budapest, 1922. 1.209-224. 1.

350 Zsilinszky Mihály: Egy forradalmi zsinat története. (1707-1715)Budapest, 1889. 60. 1.
351 Ribini: Memorabilia A. C. in Regno Hungariae, Pozsony. 1787. II. 311. 1.
352 Bruckner Győző: A magyarhoni ev. egyház egyházkerületeinek beosztása történelmi

és egyházjogi megvilágításban ... Miskolci Jogászélet. 1937.XIII. évf. 10. 1.
353 Uo. 10-14. 1.
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Avesztes első világháború után az egyetemes közgyűlés 1920.december
9-én tartott ülésén kinyilvánítja azt a közjogi álláspontját, mely szerint a
statusquo és területi integritás alapján áll és "az egyetemes egyházat régi
területi határaiban továbbra is egységesnek tar~a".354

Az egyre nehezedő megélhetési viszonyok a kerületi beosztás kérdését
újra felszínre hozták. Először az 1931. évi november 27-i egyetemes köz-
gyűlésen vetődik fel a két csonka egyházkerület: a tiszai és a dunáninneni
egyesítésének szükségessége.355 Ez a kérdés az 1934-37. évi zsinatot is
élénken foglalkoztatja és az egyházi közvéleményt is erősen felkavarja. Ez
a kérdés az ET II. tc. 61. §-nak elfogadásával olyan kompromisszumos
megoldást nyer, hogy az egyházkerület megszüntetése vagy új egyházke-
rület szervezése a zsinat hatáskörébe tartozik; az egyetemes közgyűlés
pedig az érdekelt egyházkerületek közgyűléseinek kezdeményezésére
szükség esetén a kerületek közigazgatásának ideiglenes egyesítését is el-
határozhatja.

Az 1952:I. tc. az egyházkerületek eddigi beosztását és elnevezését gyö-
keresen megváltoztatja - az egyház valóságos teherbírásához és méretei-
hez való igazodás szükségességére hivatkozással -, és az eddigi négy
egyházkerület helyett - az ország területének hosszanti kétfelé vágásával
-, az Északi és a Déli evangélikus egyházkerületeket alakítja ki. Hogy ez
a zsinati intézkedés milyen visszhangot váltott ki, álljon itt Kapi Béla
emlékiratából vett néhány sor:

"Politikai érdekből lehet egy új egyházi térképet rajzolni" ... "De a
múltat nehéz legyőzni" ... "Óh a történelmi múlt félelmessé válik azokra,
akik erőszakkal és hazugsággal meghamisítják a történeti valóságot és
elárulják a történelem régi, hamisítatlan igazságait. Az egyházkerület ki-
végzésekor nem adtak ki gyászjelentést. Pár soros zsinati határozat az
egész, de a mondat végére Isten keze rájegyezte hívő emberek bizodalmát:
A feltámadás reményében".356

A két kerületes megoldás olyan torzuláshoz vezetett, hogy Vác a Déli,
Szentgotthárd pedig az Északi egyházkerülethez került. Ennek a szerke-
zetnek az a legnagyobb terhe, hogy az ország nyugati és keleti végei között
a püspök személyén kívül tényleges kapcsolat nincs. A mintegy félezer
kilométeres határvonal a két kerület között hosszúságában vágja ketté az
országot a budapesti kettős központnak az érdekében. Ennek a centralizá-
ciónak az az ára, hogy a kerületek soha sem válhatnak lelki-szellemi
műhellyé, gyülekezetek bármilyen szintű összekapcsolódásával. A buda-
pesti centrikusság mellett nem lehet igazán érezni a vidéki gyülekezetek

354 Egyet. közgyűlési jegyzőkönyv 1920. december 9. 3. jk. pont.
355 Egyet. közgy. jegyzőkönyv 1931.évi 7. jk. pont.
356 Temettem. - Keresztyén Igazság új folyam, 10. szám. 1991.4.1.
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gondját és nehézségeit, annyira más a budapesti életstílus. Emellett a be-
osztás mellett tovább sorvadnak egyházunk vidéki szellemi központjai, a
püspöki pásztorolás az egyház egészét illetően teljesen lecsökkent.P?

Kétségtelen, hogy minden tekintetben arányos beosztás nem alakítható
ki, ilyen a múltban sem volt. Az egyházközségek száma és a lelkészi
állások számának azonosságát aligha lehet elérni bármiféle beosztással, de
erre nincs is szükség.

Az egyház területi beosztásánál figyelembe veendő szempontok közül
vessünk egy pillantást az egyházvédelmi, egyházjogi és takarékossági
szempontokra.

Egyházvédelmi szempontból alig vitatható, hogy a két kerületes megoldás
nem előnyös, hisz könnyebb és eredményesebb kisebb egyházkerületek
pasztorizációja, mint mamut kerületeké, ahol intenzív munka alig képzel-
hető el. A történelem azt mutatja, hogy az egyháznak a múltban négynél
kevesebb egyházkerülete nem volt, volt azonban olyan idő, amikor ennek
majdnem a duplája volt. A történelem azt is bizonyítja, hogya kis kerüle-
tek sohasem váltak az egyház kárára, mert ezekben megerősödött a hitélet
és áldozatkészség. Különösen a római katolikus egyház ismerte fel korán
ezt az igazságot, ami abban mutatkozott meg, hogy Mária Terézia alatt
úgyszólván hívek nélküli térületen létesítette a szepesi, besztercebányai,
szombathelyi, székesfehérvári és munkácsi püspökséget. A kassai és szat-
mári püspökség érsekségi rangra emelését I. Ferenc "az egyházi fegyelem"
értékelése, másfelől a magyar klérussal szemben való tiszteletből tartotta
kívánatosnak.é'" II. János Pál pápa 1993. május 30-án kelt "Hungarorum
gens" kezdetű bullájával jelentős változtatásokat hajtott végre a magyar
katolikus egyházban. Egy kivételével valamennyi egyházmegye határát
megváltoztatta és két új egyházmegyét hozott létre. A Christus Dominus
kezdetű zsinati okmány ennek értelmét és alapját abban látja, hogy "Az
egyházmegye akkor éri el sajátos célját, ha az egyház lényege (szere-
tetközösség) Isten népe körében szembeötlően megmutatkozik; ha a püs-
pökök valóban kifejthetik lelkipásztori tevékenységüket éspedig Isten né-
pe üdvösségének szolgálatát a lehető legtökéletesebb módon elláthatják.
"Így az átszervezés kizárólagos szempontja a pasztorizáció, a hatékonyság
növelése. 359

Az evangélikus hívek gondozása szinte alig leküzdhető feladatok elé
állítják a püspököket. Bruckner Győző egyházvédelmi szempontból azt a

357 Zászkaliczky Péter: Bevezetés a területi rendezés általános vitájához. Budapest, 1996.
6. (Zsinati irományok.)

358 Eckhart Ferenc: A püspöki székek és káptalani javadalmak betöltése Mária Terézia
korától 1918-ig.Budapest, 1935.23. 1.

359 Zászkaliczky Péter i. m. 5. 1.
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megoldást tartaná helyesebbnek, ha mintegy nyolcvanezer hívő kormány-
zása és evangelizáló munkássága tartoznék egy püspök joghatósága alá.36o

A nagyjából hasonló lélekszámú osztrák evangélikus egyház is kisebb
területi egységeket, hat szuperintendenciát állított fel. Ha figyelembe
vesszük, hogy a jelenlegi egyházkerületek lélekszáma általában meghalad-
ja a katolikus egyházmegyék lélekszámarányát, akkor tisztában kell len-
nünk azzal, hogy a püspökök vállára szinte elviselhetetlen teher neheze-
dik. Míg a katolikus egyházmegye kormányzatára tekintélyes püspöki
apparátus (kúria) és a káptalanok kiépített szervezete áll a püspök rendel-
kezésére, addig az evangélikus egyházkerület élén álló püspök adminiszt-
ratív munkájában lényegesen kisebb támogatást kap.

A kisebb lélekszámú egyházkerületek mellett szól az is, hogy a hívek
közel egynegyede szórványokban él, akiknek a pasztorizációja intenzív
formában nagy kerületek mellett aligha képzelhető el, de még az sem
látszik keresztülvihetőnek, hogy a püspök kisebb gyülekezeteit két-három
évenként végiglátogathassa. Pedig a püspöklátogatás óriási egyházépítő
hatásáról aligha szabad lemondani. Törekedni kell arra, hogy az egyház
missziói feladata ne csak vízió legyen, hanem élő valóság. Mivel az egyház
állománya egyre inkább morzsolódik - nem is mindig anyagi okok miatt-,
meg kell fogalmazni az egyház felemelkedésének, az egyház erősödésének
a programját.

Az ökumenikus kapcsolatok egyre szélesedő köre miatt a püspök mükö-
dési területe egyre inkább a külföld felé szélesedik, mint Liermann írja, a
püspök működési köre többé nem csak az egyházkerülete, hanem, mint
ökumenikus püspöké: az egész világ.361 Minthogy idejének jelentős részét
külföldi utazásokkal tölti, a reá nehezedő terheket az egyházkerületek
számának szaporításával is csökkenteni kell.

Az evangélikus egyház súlyát és tekintélyét mind befelé, mind kifelé
növeini lehetne az egyházkerületek számának a növelésével. Az újra fel-
erősödő egyházellenes, ateista légkörben a lelki vezetés erősítésére feltét-
lenül szükség van. Bár a püspökök hivatali állásuk alapján jelenleg nem
tagjai a törvényhozásnak, súlyuk és tekintélyük, ha ez egyéni értékekkel
párosul, az állami közéletben is jelentős. Ez egyúttal vonzóerőt is jelenthet
a jelesen képzett és vezetésre hivatott lelkészek számára.

Egyházjogi meggondolások is az egy-, vagy két kerületes megoldás ellen
szólnak, minthogy egyik variációnál sem érvényesülnek a demokratikus
alapelvek, mivel a döntéseknél végső soron a hivatásra nézve idősebb
püspök (püspök elnök) véleménye a döntő. Így egy személyben válik

360 Bruckner Győző i. m. 21. 1.
361 Hans Liermann: Das evangelische Bischofsamt in Deutschland seit 1933. - Zeitschrift

für ev. Kirchenrecht, 1954. 3. Band. 1.Heft, 24. 1.
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pontifex maximussá, aki végső soron akár helyzetével visszaélve a sic volo,
sic iubeo elve szerint kormányozhatja az egész egyházat. Három egyház-
kerület mellett a "tres faciunt collegium" elve érvényesül és itt a két püs-
pök kiegyenlítő szerephez juthat a többlet jogokkal rendelkező országos
püspökkel szemben. Ez a megoldás az egyházkormányzás és közigazgatás
túlzott centralizációjának az élét is elvenné és a közös püspöki pásztorle-
velek súlyát is növelni tudná.

A püspöki székhely megválasztásánál fő szempont nyilván csak az lehet,
hogy miképpen valósulhat meg a lelkész-püspöki szolgálat a legeredmé-
nyesebben. Ez a követelmény akkor látszik teljesülni, ha a kerületi szék-
hely és szűkebb környezete minél közelebb kerül a hívekhez és minél több
egyházi intézményhez. Ha túl közel lenne a fővároshoz, akkor nincs értel-
me változtatni. Természetesen az infrastruktúrára is figyelemmel kell len-
ni. A túlzott Budapest központúságot Győr, Békéscsaba, illetve Nyíregy-
háza püspöki székhellyé emelésével lehetne megszüntetni.362

Takarékossági szempontokra történik talán a legtöbb hivatkozás, hangsú-
lyozva azt, hogy az egyház érdekében álló, ha az egyház szervezete a
tényleges politikai és reális viszonyokhoz alkalmazkodik, vagyis figyelem-
mel van a célszerűségi szempontokra. Bár valóban takarékosságra kell
törekedni, elvként azonban megállapíthatjuk, hogy nem a minden áron
való takarékosságot kell szem előtt tartanunk. Nagy elveket, elsőrendű
egyházi szempontokat nem szabad kizárólag takarékossági kérdésként
kezelni, főleg olyankor, amikor az másként is megoldható és amikor az
elérhető megtakarítás csak látszólagos. A két püspöki székhelynek Buda-
pesten való rögzítésévei a püspöki kiszállási költségek emelkednek. Ha
ehhez hozzávesszük, hogyalelkészeknek - a korábbi közelebb eső püs-
pöki székhelyek helyett - Budapestre kell utazgatniok értekezletekre, kü-
lönböző gyűlésekre, ügyintézés végett, akkor a megtakarítás csak látszó-
lagos. Inkább más területen, ígyelsősorban a kormányzás és közigazgatás
vonalán kell módot találni arra, hogy az egyház rendelkezésére álló anya-
giakat még nagyobb beosztássat még nagyobb takarékossággal használják
feP63

Történeti, egyházvédelmi, egyházjogi és takarékossági szempontok
egyaránt a két egyházkerületi beosztás ellen szólnak. Az egyház hosszú-
távú érdeke, az egyházi demokrácia kiteljesedése is a három egyházkerület
visszaállítása mellett szól.

A XXII. zsinati ülésszakon sem a háromkerületes, sem a kétkerületes
megoldás nem kapott többséget és ezért a zsinat a három szintes megol-
dással kísérletezett, amely az egyházkerületeket meg kívánta szüntetní.é='

362 Zászkaliczky Péter i. m. 7. 1.
363 Bruckner Győző i. m. 19. és köv. 1.
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Mivel azonban ez az elképzelés sem kapott többséget, a zsinat újra vissza-
tért a háromszintes elképzeléshez s ennek kapcsán a XXVI. ülésszakon
elfogadták a három kerületes megoldást, mégis azzal a kompromisszum-
mal, hogya harmadik kerület bevezetésére csak 2001.január 1-velkerül sor.

Mivel az egyházkerületek kérdése a zsinat egyik legkiemeltebb és legir-
ritálóbb problémája volt, ezért vált szükségessé ennek részletes ismertetése.

De nézzük az egyházkerület szervezetére vonatkozóan elfogadott tör-
vényszöveget. Arra már korábban kitértünk, hogy az egyházmegyénél és
egyházkerületnél semmi sem indokolta ennek a két egyházkormányzati
szervnél a szolgálatnak a szervezettől való szétválasztását.

Az egyházkerület meghatározott területen levő egyházmegyék egyhá-
zigazgatási önkormányzattal rendelkező szervezete, testvéri, szolgálati és
gazdasági közösségük megélésének színtere. (96. §)

Az egyházkerület:
a) összefogja a területén levő egyházmegyéket, segíti és szervezi közös

alkalmaikat,
b) összehangolja és felügyeli az egyházi szolgálatot és biztosítja annak

folyamatosságát,
c) intézményeket hoz létre és működtet,
d) egyházigazgatási ügyekben elbírálja az egyházmegyei határozatok

elleni fellebbezéseket. (97. §)
Az egyházkerület adminisztrációs központja a püspöki hivatal. A püs-

pöki hivatal a püspök és az egyházkerületi felügyelő rendelkezésére áll,
vezetője a püspöki titkár, működéséért a püspök felelős. A hivatal mükö-
dési rendjét és működési feltételeit szabályrendelet határozza meg. (98.§)

Az egyházkerületek területének és területi beosztásának meghatározá-
sát a jelen törvénykönyv mellékletei tartalmazzák. Az egyházkerületek
területének megváltoztatását, egyházmegyéknek egyik kerületből a má-
sikba való csatolását az illetékes egyházkerületekkel egyeztetve a Zsinat
határozhatja el. (99. §)

Az országos egyház. (IV.Cím)

Az evangélikus egyház legfelső fokozatának: az egyetemes egyháznak
- vagy ahogy ma nevezzük: az országos egyháznak -, a kiépülése csak a
XVIII. század első felében veszi kezdetét, amikor is a kezdetben csak
magánjellegű egyházi szervezetek lassan hivatalos jelleget kezdenek ölteni
és állandósulnak. Az ellenreformáció üldözései keltették fel a vágyat a
világiakban az egyház egységének a megteremtése iránt. Amikor az 1735.
évi gyűlésen elhatározták, hogy minden superintendens mellé egy-egy
kerületi felügyelőt kell választani, a gyakorlati élet kényszerítő szükséges-

364 Boleratzky Lóránd: Requiem az egyházkerületek felett. - Keresztyén Igazság. 1996. 32.
szám. 2--4. 1.
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sége miatt a kerületeket egységbe kellett összefogni s ennek élére vezért
állítani.365

Az 1758. szeptember 12-én tartott pesti egyetemes gyűlésnek tekinthető
congressuson báró Zay Péter személyében "prim us et principalis" (vagy
primarius) inspector választására kerül sor. Akkor ez azonban csak cím volt
és azt jelentette, hogy ő az értekezlet hivatalos elnöke és esetleg a királyhoz
vezetendő küldöttség vezetője. Ebből a tisztségből nőtt ki az egyetemes
egyházi és iskolai felügyelői intézmény, melynek jogkörét először az 1774.
évi egyetemes gyűlés szabályozza.é=

1774-től kezdve az egyetemes gyűlések generale consistorium elnevezés
alatt évente üléseznek s teendői közé tartozik, hogy gondot fordítson arra,
hogy az egyházban mindenek ékesen és annak rendje szerint menjenek.
Felügyel az egyházi és iskolai alapítványokra, valamint a sérelmes esetek-
nek az uralkodóhoz való felterjesztésére.367

Az 1791. évi pesti zsinat az egyetemes felügyelővel kapcsolatban csak
annyit állapít meg, hogya kerületek által alkotott generálkonvent élén áll,
mint generális inspector s távollétében a vice-generális inspector helyet-
tesíti.

Az 1832. évi egyetemes gyűlésen Ambróczy Lajos egyetemes iskolai
felügyelő elhalálozása miatt magát az egyetemes felügyelőt kérik fel ennek
a hivatalnak az elvállalására. Bár ő mindössze két évig viselte ezt a tiszt-
séget, mégis az első lépést jelentette a két hivatal egyesítése felé.

Az abszolutizmus alatt Haynau rendeletére az egyetemes felügyelőt
elmozdítják állásából és hatáskörét adminisztátorokra bízzák. Az állami
gyámkodás miatti elkeseredésnek többek között Zsedényi Ede ad hangot,
akit emiatt börtönbüntetésre ítélnek. Szabadulása után egyetemes felügye-
lőnek választják meg.368

A szabadságharc elbukása után az első egyetemes gyűlést 1860-ban
tartják. Itt valósul meg első ízben a paritás az egyházkormányzat leg-
felsőbb fokozatán báró Prónay Albert és Sztromszky Fer. Sámuel superirt-
tendens együttes elnökletével. Ezzel a kettős elnökség elve az összes egy-
házkormányzati fokozatnál elfogadásra talált, még mielőtt törvényhozási
úton kötelezővé lett volna téve. Az egyetemes gyűlések megtartására ezt
követően évente mindig sor került.

Az 1891-94. évi zsinaton élénk vita alakult ki az egyetemes felügyelői
intézmény létjogosultságaról és ugyanakkor az egyetemes püspökség fel-

365 Haan Lajos: A magyarországi ágohitv. evangélikusok egyetemes gyűlései és az egye-
temes világi felügyelői hivatal. Budapest, 1882. 3-5. 1.

366 L. szerző: A magyarországi evangélikus egyházfelügyelői intézmény eredete és egy-
házjogi jelentősége. Miskolc, 1942.62. és köv. 1.

367 Haan Lajos i. m. 9. 1.
368 Haan Lajos i. m. 158-159. 1.
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állításáról is. A zsinat többsége azonban az egyetemes felügyelői tisztség
nagy történeti múltját és az egyetemes felügyelők áldozatos és érdemek-
ben gazdag munkásságát oly sokra értékelte, hogy az intézmény fenntar-
tása mellett felemelő módon nyilatkozott meg.369

Az 1934-37. évi zsinaton nem kérték ugyan az egyetemes felügyelői
tisztség eltörlését, azonban egyenlő hatáskörű egyetemes püspökség felál-
lítását szorgalmazták. Az erre irányuló törekvések azonban nem vezettek
eredményre s a zsinat ezzel is kifejezésre juttatta, hogy az egyház alapelve
és kormányzati rendszere szilárd és attól eltérni nem óhajt.37o Annyiban
mégis változás történt, hogy a zsinat felruházta a hivatalára nézve idősebb
püspököt az egyetemes egyház lelki életének az irányítási jogával s az
egyházkormányzat felső fokán is bevezette a presbitériumot és ezt a foko-
zatot egyházegyetemnek nevezte e1.371

A paritás az egyházegyetem, illetve az országos egyház elnökségében csak
látszólag nem áll fenn, ha azonban a lelkészi és nem lelkészi elemek jog-
körét hasonlítjuk össze, úgy kétségtelenül fennáll, mert az egyetemes fel-
ügyelőnél a nem lelkészi elem részére mutatkozó többlet-jogok a lelkészi
elemnél a püspököknél mutatkozó többlet-jogokkal kiegyenlítődnek.F''
Az országos felügyelőt lényegében csak adminisztrációs és reprezentációs
jogok illetik meg, a tulajdonképpeni képviseleti jog teljessége az országos
közgyűlésnél van. Ez az intézmény voltaképpen iránymutatás kíván lenni
a katolikus egyház hierarchikus felépítésévei szemben a nem lelkészi
elemnek az egyház élére történő helyezésével.V' Nem véletlen szeszélye,
hanem történeti fejlődés hozta magával, hogya legnehezebb időkben a
nem lelkészi elem helytállása és segítsége mennyire előnyös volt az egyház
számára. Célszerűségi szempontok is amellett szólnak, hogy az országos
egyházat érintő közigazgatási, kormányzati, gazdasági ügyekben a lelké-
szek tehermentesítve legyenek, hogy minden erejüket pasztorizációra for-
díthassák.

Természetesen megoldható lenne a paritás kérdése olymódon is, hogy
- református mintára - az országos felügyelői tisztet a hivatalában le-
gidősebb egyházkerületi felügyelő lenne jogosult egyúttal betölteni, ez a
megoldás azonban csak szükségmegoldás lehet, mert az országos egyház
felügyelői tisztét független személynek kellene betöltenie, arról nem is

369 Szerző i. m. 65. l.
370 Kiss Antal: Az 1934-37. évi budapesti országos evangélikus zsinat előzményei, lefo-

lyása és joganyaga. Miskolc, 154-156. l.
371 ET II. tc. 82., 75-80.,89. §
372 Zsedényi Béla:Hierarchia és kyriarchia a magyarhoni ágohitv. ev. egyház alkotmány-

fejlődésében. Miskolc, 1930. 109. l.
373 "Az egyetemes felügyelői állás nálunk voltakép tiltakozás minden róm. kath. ízű

hierarchikus törekvése ellen." Masznyik Endre cikke a Prot. Szemle 1907. évi számában.
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beszélve, hogy helytelen lenne valamely egyházkerület bizalmából meg-
választott felügyelőt szinte automatikusan országos felügyelői tisztre
emelni.

Más vonatkozásban a paritás elvét sérti az 1966.évi zsinati törvénynek
az a rendelkezése, amely szerint az országos egyházi elnökség tagja nem-
csak az országos felügyelő és a hivatalára nézve idősebb püspök, hanem
a másik püspök is.374 Az 1966.évi törvényegyébként az országos felügyelő
hatáskörét nemcsak azzal szűkítette, hogy az egyházi iskolák megszünte-
tésével "iskolai felügyelői" jogkörét elveszítette, hanem azzal is, hogy
megszűnt az eddigi375 az egyházat egy személyben képviselő szerepköre,
amely a magyarországi evangélikus egyháznak sajátos egyéni színt adott,
amelyhez hasonlót csak az Elsass-Lotharingiai egyházalkotmány tartal-
mazott, melynél az egyházkormányzás joga az öttagú direktórium kezé-
ben volt, világi elnökkel az élén.376

Az 1991-97. évi zsinat váratlanul felszámolja 2000. december 31-vel az
országos felügyelői intézményt, figyelmen kívül hagyva a történeti szem-
pontokat, az alkotmány történeti fejlődését, ezzel megbontva a paritást és
a nemlelkészi elem eddigi szerepét háttérbe szorítva.

Egyházunk a felügyelői intézmény megszüntetésével súlyos kárt szen-
vedett, mert az új szabályozás jogi szempontból is erősen támadható. Ha
a zsinat az új szabályozással az országos felügyelő személye ellen kívánt
állást foglalni, aligha járt el helyesen, amikor magát az intézményt, amely
több, mint kétszáz éves' és a gyakorlatban jól bevált, szüntette meg. Az
országos felügyelő az egyházközségek bizalmából nyerte el tisztét, a he-
lyébe lépő elnök-felügyelő csak egy egyházkerület közvetlen választása és
közgyűlési jóváhagyással nyeri el tisztét, amely így kevéssé széles alapo-
kon nyugszik.

A törvény új intézkedésévei megváltoztatta az elnökség eddigi értelmét,
amely az alsó három egyházkormányzati fokozatnál az ún. ikerelnökséget
jelentette, országos szinten "kibővített elnökség"-ről van szó, mert az el-
nökség tagjai: a püspökök és felügyelők. Koczor Zoltán a háromkerületes
megoldás legjelentősebb hatását az országos vezetésben látja megvalósul-
ni.377 Feltételezhető, hogy ez az új szabályozás nem szünteti meg az iker-
elnökség; a püspök és felügyelő korábbi jogkörét, hiszen elsősorban ők
ketten képviselik az országos egyházat és utalványok, szerződések aláírá-
sánál aligha fog ~ személy együttesen szerepelni, hanem a régi értelem-

374 ET II. törvény 107. §
375 EA 156. §
376 Allgemeine Ordnung des kirchlichen Lebens für die Kirche Augsburgischer Kenfessi-

on. Strassbourg, 1934. III. rész.
377 Koczor Zoltán: Amit emberileg lehet. - Zsinati Híradó. 1997.május 27.
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ben vett elnökség. Ez viszont felveti azt a kérdést, hogy mi szükség van
régi elnökségre, új elnökségre, presbitériumra és közgyűlésre?

Az új elnevezés, az elnök-püspök és az elnök-felügyelő aligha mondha-
tó szerencsésnek, minthogy a hangsúly az elnök kifejezésen van. A másik
kettő milyen püspök? A Káldy püspök által bevezetett püspök-elnöki cím
megfordított összetételben éppúgy ellenérzést fog kiváltani, minthogy az
elnök jelző használata nagyobb létszámú püspöki, vagy felügyelői karnál
lenne indokolt. Nem lett volna helyesebb az országos püspök, vagy fel-
ügyelő mellett maradni?

Az országos felügyelő jogkörének fokozatos csökkenésén keresztül jól
lehet észlelni a nem lelkészi elem egyházkormányzati súlyának és szere-
pének a gyengülését. Kezdetben az országos felügyelő egyúttal egyházi és
iskolai felügyelő is volt, aki egy személyben képviselte az egyházat. A szá-
zad közepén iskolai felügyelői jogkörét elveszítette, aztán megszűnt egy-
személyben az egyház képviselője lenni, most pedig a több, mint kétszáz
éves intézményt elsüllyesztették a történelem süllyesztőjében. Úgy tűnik,
hogy az egyházat pótolhatatlan kár érte ezzel, és a hierarchikus irányba
halad. Ha pedig sor kerül az iskolai felügyelői tisztség megszervezésére,
akkor egy helyett két személy látja el a korábban egységes feladatkört.

Ezeket a szervezeti változásokat a zsinat nem tartotta szükségesnek
ebben a törvényben szabályozni, hanem csak a XI. törvényből értesülhe-
tünk az országos felügyelői intézmény megszüntetéséről.

Íme a törvény mindössze két sovány, semmitmondó szakasza:

Az országos egyház. (IV Cím)

A Magyarországi Evangélikus Egyház az egyház egészét érintő dönté-
sek meghozatalára országos önkormányzati testületeket, az ügyek intézé-
sére Országos irodát hoz létre. (100.§)

Az országos egyház illetékes szervei igazgatási ügyekben legfelső fo-
kon, véglegesen határoznak. (101.§)
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XXII. Az egyházközségben végzett egyházi szolgálatról
és az egyházközség önkormányzatáról (IH. Törvény)

Egyházi szolgálat az egyházközségben
A gyülekezeti lelkész. - A gyülekezeti hitoktató lelkész. - A gyülekezeti másodlelkész.

- A segédlelkész. - A helyettes lelkész.
Az egyházközség önkormányzata

Az önkormányzat értelme. - Az egyházközségi közgyűlés. - Az egyházközségi képvi-
selőtestület (képviseleti közgyűlés). - Az egyházközségi presbitérium múltja és a vonatkozó
jogszabályok. - Az egyházközségi elnökség és jogköre.
Az egyházközség tisztségviselői

Lelkészi és nemlelkészí tisztségviselők. - Az egyházközségi felügyelői intézmény eredete
és jövője. - A felügyelő jog- ésfeladatköre. - Gondnak, kántor, számvevőszéki elnök, jegyző,
pénztáros és egyéb tisztségviselők.

Az egyházközségben végzett egyházi szolgálatról és az egyházközség
önkormányzatáról (Ill. Törvény)

Azsinat a II. törvényben a lelkészi szolgálatra és a lelkészekre vonatkozó
általános rendelkezések mellett szükségesnek találta, hogy az egyházköz-
ségben végzendő egyházi szolgálatot külön is szabályozza. Bár a lelkészi
szolgálat nem kizárólag az egyházközséghez kötődik - jóllehet az esperes
és a püspök is egyben valamelyik egyházközség lelkésze -, mivel azonban
a lelkészek zömmel gyülekezeti lelkészi állást töltenek be, talán helyesebb
lett volna egységesen szabályozni ezt a kérdést, mert így bizonyos átfedé-
sek fordulnak elő, nem beszélve arról, hogyafeladatok külön-külön való
csoportosítása erőltetettnek tűnik.378

Egyházi szolgálat az egyházközségben. (1.Cím)

Általános rendelkezések (I. Fejezet)

Az egyházi szolgálat ellátása érdekében minden egyházközség az egy-
házközségi tagok számától és az ellátó feladatoktól függően egy vagy több
gyülekezeti állást tart fönn. (1. §)

Az egyházközség lelkészei: a gyülekezeti lelkész, a hitoktató lelkész, a
gyülekezeti másodlelkész, a segédlelkész, illetve a helyettes lelkész. (2. §)

Az egyházközség lelkésze köteles a II. Tv. 16. §-ban felsorolt köteles-
ségeken túl

a) gondoskodni az istentiszteleti és egyéb gyülekezeti alkalmak ellátá-
sáról,

b) végezni és irányítani a hitoktatást, a konfirmációt, az ifjúsági munkát,
c) szervezni a szeretetszolgálatot,

378 Pl. a II. törvény 26. és 27. §, valamint ennek a törvénynek az 5. §-a feleslegesen szerepel
két törvényben.
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d) végezni a lelkészi hivatali munkát, illetve felügyelni a lelkészi hiva-
talban dolgozókra,

e) vállalni és megszervezni az egyházmegyei, egyházkerületi és orszá-
gos élet alkalmain és feladataiban való részvételt, és

f) vállalni és megszervezni a gyülekezeti élet érdekében minden mun-
kát. (3. §)

Az egyházközség lelkésze egyházközségével az egyházi felettes szer-
vek által jóváhagyott díjlevél (hivány) alapján alkalmazotti munkavi-
szonyba kerül. Az egyházközség lelkészeinek díjlevelét az egyházmegyei
és az egyházkerületi elnökségnek kell jóváhagynia. A munkáltatói jogok
törvényben meghatározott részét az egyházi felettes szervek gyakorolják.
(4. §)

Az egyházközség lelkésze, aki élethivatásként kötelezte el magát az
egyházi szolgálatra, munkájával és teljes erejével köteles azt végezni. Ezért
olyan egyéb elfoglaltságot nem vállalhat, amelyik veszélyezteti lelkészi
szolgálatának ellátását, illetve hivatalához méltatlan. Tartós egyéb elfog-
laltság esetén, annak tartamára főállásként vállalt egyházi szolgálatát,
valamint járandóságát fel kell függeszteni, de az egyházközséggel kötött
külön megegyezés alapján egyes egyházi szolgálatokat elláthat. A lelkész
a vállalt másodállást, illetve jelentős lekötöttséggel járó elfoglaltságát kö-
teles a presbitériumnak bejelenteni és ahhoz az illetékes püspök jóváha-
gyását megszerezni. (5. §)379

A lelkész vagy családtagjai az egyházközség pénzvagyonát nem kezel-
hetik, a lelkész azonban a felügyelővel együtt az egyházközség minden
vagyoni értékének felelős gazdája. (6. §)

Ha a lelkész szülői hivatása miatt lelkészi kötelességeinek nem tud
maradéktalanul eleget tenni, akkor meghatározott időre az egyházköz-
séggel munkájára nézve külön megegyezést köt, amit az esperesen keresz-
tül bejelent a püspöknek. (7. §)

A gyülekezeti lelkész (II. Fejezet)

Evangélikus álláspont szerint a gyülekezet mellett a lelkészi hivatal, élén
a gyülekezeti lelkésszel tekinthető szervezeti szempontból két olyan alap-
intézménynek, amely nélkül evangélikus egyház nem képzelhető el.

A gyülekezeti (paróchus) lelkész az egyházközség felelős lelkésze. Fe-
lelős az egyházközségben folyó minden tevékenységért. Ezért az egyház-
községben működő többi lelkészt egyházi tevékenységében irányítja és
közvetlen felügyeletet gyakorol felettük. Az egyházközség területén a
gyülekezeti lelkész engedélye nélkül - a hivatalosan eljáró esperesen és

379 Amennyiben a lelkész másodállást vállal, erre a munkaviszony ra a Munka Törvény-
könyvének rendelkezései lesznek érvényesek. - Annak megakadályozása érdekében, hogy
a lelkész ne használja ugródeszkaként új állását, az osztrák egyházi törvények 127. §-hoz
hasonlóan célszerű lenne rögzíteni, hogy bizonyos ideig (pl. 2-3 évig) lelkészi állását nem
hagyhatja el.
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püspökön kívül-, senki egyházi szolgálatot nem végezhet, csak haldok-
lónál és szükségkeresztelésnél. (8. §)

A gyülekezeti lelkész egyik legősibb és legerősebb joga a paróchiális
(vagy paróchusi) jog, amely egyúttal az egyházi autonómia egyik alappil-
lére is. Bár szokásjogilag évszázados tognak tekinthető380 kodifikálására
csak az 1953. évi zsinaton került sor,38 ez azonban nem jelentett akadályt
arra nézve, hogy a paróchusi jogokat a felsőbb hatóság ne hágja áto

A paróchusi jognak a szószék jog a lényege, amely a paróchusnak azt a
jogát jelenti, hogy az istentiszteletet és egyéb egyházi cselekményt maga
végezze, másrészt pedig azt a jogát, hogy egyedül dönthessen abban a
tekintetben, hogy ki végezzen istentiszteletet, vagy egyéb cselekményt
gyülekezetében. Ennek a jognak gyakorlati jelentősége főleg a laikusok
szolgálatának a biztosítása körül, vagy esetleg szélsőséges eszméket kép-
viselő lelkész szolgálatának a megtagadása kapcsán lehet. Gyakorlatilag a
paróchiális és szószékjog megkülönböztetése nem látszik indokoltnak.é=

A gyülekezeti lelkész, aki Istennek szolgál, felelős az igehirdetői és
gyülekezeti lelkészi munka szervezéséért, tartalmáért és folyamatos vég-
zéséért. E felelősségében vele az egyházközségben szolgáló többi lelkész
is osztozik. (9. §) .

A gyülekezeti lelkész, mint a Magyarországi Evangélikus Egyház lel-
késze felelős azért, hogy egyháza biblikus és hitvallásos tanítása érvénye-
süljön munkájában és gyülekezetében. Felelős azért, hogya gyülekezet-
ben tévtanok ne terjedjenek, őrködik a gyülekezet egységén. E felelősség-
ben osztoznak vele az egyházközségben szolgáló lelkészeken túl az egy-
házközség tisztségviselői és a presbitérium tagjai is. (10. §)

A gyülekezeti lelkész (több lelkész esetén az igazgató lelkész) a lelkészi
hivatal felelős vezetője. (ll. §)

A gyülekezeti lelkész az egyházközség felügyelőjével együtt felelős az
egyházközség egész háztartásának szabályos ügyviteléért, különösen
azért, hogy

a) az egyházközségi számadások és költségvetések az előírásoknak
megfelelően készüljenek el,

b) az egyházközség teljesítse adminisztratív és anyagi kötelezettsé-
. 3"8'3geit,

c) az egyházközségi gazdálkodás a költségvetéseknek megfelelően
folyjék és

380 Csecsetka Sámuel: Magyarhoni evang. egyházi jogtan. II. k. 452. l.
381 ET II. törvény 20. §
382 Peter Tilling: Das Kanzelrecht. - Zeitschrift für ev. Kr. 1995. 418-419. l.
383 Vezetni kell többek között a születési, házassági, halotti anyakönyveket, az egyházból

kilépettek és betértek névjegyzékét, egyháztagok nyilvántartását, lelkészi munkanap lót,
iktatókönyvet, pénztárkönyvet, leltárt, stb.
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d) az egyházközség megszerezze az egyházi felettes szervek jóváha-
gyását mindazon esetekben, amelyekre nézve az egyházi törvények
rendelkeznek. (12. §)

Azokban az egyházközségekben, ahol két vagy több gyülekezeti lelkész
szolgál, a gyülekezeti lelkészek közül az egyik igazgató lelkész. Ameny-
nyiben erről egyházközségi szabályrendelet másként nem rendelkezik, az
igazgató lelkészt a presbitérium választja és a megbízás három évi időt ar-
tamra szól, amelyet a három éveitelte után meg lehet ismételni. Az igaz-
gató lelkész az egyházközségi felügyelő mellett a közgyűlésnek és presbi-
teri ülések elnöke és beosztottja a lelkészi szolgálatokat a gyülekezetben.
(13. §)

A gyülekezeti hitoktató lelkész. (III. Fejezet)

A gyülekezeti hitoktató lelkész az, akit egy vagy több egyházközség a
hitoktatás végzésére megszervezett önálló állásban alkalmaz. (14. §)

A gyülekezeti hitoktató lelkészi állást határozott vagy határozatlan
időre kell megszervezni és betölteni ugyanolyan módon, mint a gyüleke-
zeti lelkészi állást. (15. §)

Az egyházközség a területén működő önálló hitoktató lelkész egyéb
szolgálatára akkor tarthat igényt, ha vele erre vonatkozólag megállapodik.
(16. §)

A gyülekezeti másod lelkész. (IV Fejezet)

A gyülekezeti másodlelkész a gyülekezeti lelkész mellé választott lel-
kész, aki munkáját a gyülekezeti lelkész irányításával és felelőssége mel-
lett végzi, de személyében felelős a rábízott munka elvégzéséért és lelkészi
munkája tartalmáért. (17. §)

A gyülekezeti másodlelkészi állást határozott vagy határozatlan időre
kell megszervezni és betölteni ugyanolyan módon, mint a gyülekezeti
lelkészi állást. (18. §)

A segédlelkész (V Fejezet)

A segédlelkész lelkészi oklevéllel rendelkező, de nem önálló lelkészi
állást betöltő lelkész, akit a püspök rendel ki az egyházközségbe vagy az
egyházmegyébe. (19. §)

A segédlelkész munkáját a gyülekezeti lelkész irányításával beosztott-
ként végzi, de személyében felelős a rábízott munka elvégzéséért és lelké-
szi munkája tartalmáért. (20. §)

A helyettes lelkész (VI. Fejezet)

A helyettes lelkész az egyházközségben a szolgálat ellátásával és a
lelkészi hivatal vezetésével meghatározott időre megbízott lelkész. (21. §)

Az egyházközségbe a püspök kűld helyettes lelkészt. A helyettes lel-
kész a gyülekezeti lelkész jogköre és munkaköre szerint működik. (22. §)

Helyettes lelkész küldésének a következő esetekben van helye:
a) ha a gyülekezeti lelkész meghalt,
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b) ha a lelkész beteg, vagy más okból tartósan nem tudja ellátni felada-
tát és az egyházmegye nem tudja megoldani rendszeres helyettesíté-
sét,

c) ha a gyülekezeti lelkészi állás bánni okból megüresedett,
d) ha a gyülekezeti lelkész fegyelmi felfüggesztés alatt áll. (23. §)
A helyettes lelkész javadalmazása:
a) A gyülekezeti lelkész elhalálozás a, betegsége, vagy tartós munkakö-

ri akadályoztatása esetén az egyházközség presbitériuma az esperes
jóváhagyásával határoz a helyettes lelkész javadalmazásáról. Beteg
lelkész helyi javadalmát a helyettesítésre fordítani nem szabad. Ha
az egyházközség a helyettesítés terheit nem bírja el, az esperes gon-
doskodjék arról, hogy az egyházkerülettől támogatást kapjon. A he-
lyettesítés költségeinek viselésére az egyházközség csak egy évig
kötelezhető.

b) A gyülekezeti lelkészi állás bármi okból történt megüresedése ese-
tén a helyettes lelkészt a gyülekezeti lelkészi helyi javadalom három-
negyed része illeti meg, egynegyed része a lelkészalkalmazási eljá-
rásra fordítandó.

c) Gyülekezeti lelkész fegyelmi felfüggesztésének esetében a felfüg-
gesztést elrendelő egyházi hatóság intézkedik a helyettesítés költsé-
geinek a fedezéséről. (24. §)

Az egyházközség önkormányzata (II. Cím)

Míg német területen a reformáció a fejedelmi egyházkormányzatot ala-
kította ki élén a fejedelemmel, mint "szükségpüspökkel", addig magyar
területen az önkormányzati elvre támaszkodva az állami szervektől függet-
len egyházi struktúrát épített ki. A magyar lélekben mindig erősen élt a
szabadság gondolata, amit az egyház sem tudott nélkülözni és az önkor-
mányzati elv inkább egyezik ezzel, mint az egy kézben összefogott hata-
lom. Így aztán a zsinat-presbiteri elvek alapján épül ki az egyház szerve-
zete, melynek három jellemző vonása van:384

Az egyik a gyülekezeti elv, melynek lényege az, hogy minden hatalom
forrása az egyházközség, melynek a subsidiaritas elve alapján kell működ-
nie, ami azt jelenti, hogy lehetőleg egyházközségi szinten kell a problémá-
kat megoldani, mert az információk ott a legteljesebbek. A gyülekezeti
autonómiának azonban korrektívuma is van: nem jelenthet independen-
tizmust, hanem kiegyensúlyozott kapcsolatot az országos egyházzal,
amelynek alkotórésze.

A másik az organikus felépítés elve, amely azt jelenti, hogy az egyház
szervezete egymás fölé épült egyházkormányzati fokozatokból áll. Bár
mindegyik a legközelebbi egyházkormányzati szervnek van alávetve, ez

384 Szentpéteri Kun Béla: Magyar református egyház alkotmány. Debrecen, 1932. 11-14. l.
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nem a gyülekezetek feletti uralmat jelenti, hanem szervezeti elvet, mégpe-
dig, hogy ezekkel össze vannak kapcsolva, ezekből nőttek ki.

A harmadik jellemzője, hogy a döntésre hívatott szervek mindig testü-
letek, kollégiumok; egy személyt önállóan törvényhozói, vagy bírói hata-
lom nem illeti meg, hanem csak szolgálat.

Az egyházközséget, mint jogi személyt széleskörű önkormányzat (au-
tonómia) illeti meg. Ez azt jelenti, hogy belső ügyeit önállóan intézheti,
tehát alkalmazottait szabadon választhatja, illetve elbocsáthatja, szabály-
rendelet-alkotási jog illeti meg, gazdasági ügyeit önállóan intézheti. Az
autonómia szellemi és igazgatási térre is kiterjed. A jogi személyiségből
következik, hogy az egyházközség önkormányzati testületei és tisztségvi-
selői a jogok érvényesítését és a kötelezettségek vállalását harmadik sze-
mélyek irányában mindig az egyházközség nevében gyakorolhatják.

Az egyházközségi önkormányzatot csak az egyházi törvények, illetve
szabályrendeletek korlátozhatják, illetve oszthatják szét az önkormányzati
jogokat a választott szervek, testületek között.

Az egyházi szervek között mindig találkozunk egy fő szervvel, amely a
többi fölött áll, amely a legfőbb hatalmat képviseli, vagyis a maga körében
az akaratelhatározásra hívatott. Ez a fő szerv minden fokozaton kollégium
és jogkörének függvényében egyre nagyobb létszámú gyűlés.

Az egyházközségnek két fő szerve van: az egyházközségi közgyűlés, vagy
helyette a négyezres lélekszámot meghaladó gyülekezetnél kötelezően
megválasztandó egyházközségi képviselőtestület (képviseleti közgyűlés),
továbbá az egyházközségi presbitérium. Az egyházközségi elnökség az egyház-
község képviseleti és végrehajtó szerve.

Az egyházközség legfőbb döntéshozó szerve az egyházközségi közgyűlés,
már azért is, mert a tagsági joggal rendelkező egyháztagok összességét
jelenti. Lényegében ez az evangélikus egyház szervezetének az alappillére,
az egyházközség akaratának teljeskörű letéteményese. Ez természetes is,
hisz az egyháztagokat, főleg pedig azokat, akik az egyházközség fenntar-
tásához anyagilag is hozzájárulnak, nem lehet kizárni attól a jogától, hogy
az egyház ügyeinek intézésébe bele ne szóljanak.

Az 1966.évi zsinati törvények számos, a közgyűlésre tartozó alapvető
jogot elvont és részben a presbitériumra, részben a püspökökre ruházta
abból a meggondolásból, hogyapresbitériumokat politikailag könnyebb
kézben tartani, másrészt viszont a közgyűlés működtetése nehézkesebb és
nem alkalmas az ügyek széleskörű, részletes megtárgyalására, mégis a
közgyűlés biztosítja az egyháztagok legszéleskörű beleszólást az egyház
ügyeibe, tehát demokratikusabb megoldást jelent. Érdemes Turóczy Zol-
tán 1957.február 6-i püspöki beiktató beszédéből idézni az ide vonatkozó
részt: "Szeretném a kerületi kormányzást függőlegesen a Szentlélek fegyel-
me alá helyezni, vízszintesen pedig a lehető legszélesebb körökre építeni
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s a lehető legnagyobb nyilvánosság előtt folytatni. Ezért vagyok a presbi-
tériumi kormányzás helyett a közgyűlési rendszer híve. Jól ismerem a
közgyűlési rendszer hibáit. Tudom, hogy lassú, de hát a vele szemben
dinamikus abbnak mondott presbitérium is nem lassú-e, ha nem hívják
össze? Tudom, hogy a közgyűléseken is csak pár ember dolgozik tulajdon-
képpen, de hát a presbitériumokban is nem egy pár előadónak kezében
vannak-e az ügyek? Tudom, hogy a közgyűlés drágább, mint a presbitéri-
um, de hát a közgyűlés nyilvánosságának eredménye, a közmegnyugvás,
nem ér-e sokkal többet, mint amivel többe kerül a közgyűlés, mint a
presbitérium? Ezt a közmegnyugvást csak az egyház demokratikus veze-
tése s a vezetés demokratikus ellenőrzésének biztosítása hozza meg, ennek
pedig előfeltétele a közgyűlési rendszer. Egyedül a közgyűlés biztosítja
ugyanis a nyilvános számonkérés jogának érvényesülését. Adja Isten,
hogy közgyűléseink nemcsak üres formaságok legyenek, hanem egymás-
nak örvendő testvéri találkozás ,s a közös egyházkormányzás színtere."

Az, hogy milyen erős volt még a zsinaton is a presbitérium elsöbbségé-
hez történő ragaszkodás, az is bizonyítja, hogy mindössze egy szava-
zattöbbséggel döntött amellett, hogy az egyházközség - és egyben vala-
mennyi egyházkormányzati szerv -, legfőbb döntéshozó önkormányzati
szerve a közgyűlés legyen.

A zsinat törvényhozás szakított azzal a gyakorlattal, mely szerint a
közgyűlési tagságnak a nagykorúság mellett egyik feltétele az egyház
anyagi terheihez való hozzájárulás volt;385ez mindenképpen helyeselhető,
mert mellőzi a korábbi anyagias szemléletet és közvetve is utal a lutheri
tanításra, mely szerint az egyház tagjai elhívás alapján válnak egyháztagok-
ká. Ugyancsak helyeselni lehet, hogy az egyházközség visszanyerte sza-
bályrendelet-alkotási jogát, nemkülönben szabad lelkészválasztói jogo-
sultságát. Mindaddig, amíg az egyházközségi közgyűlés saját hatáskörben
szabadon intézheti saját belső ügyeit, addig az egyházszervezet eltorzítá-
sától nem kell tartani. Igaz, hogy - a múlttal szemben erős közömbösség
tapasztalható az közgyűlések iránt, ez azonban az atheista korszak negativ
eredménye, s nyilvánvaló az egyházi ügyek iránti érdeklődés megfelelő
neveléssel, szívós munkával megerősíthető.

Egyházközségi közgyűlés (II. Cím)

A közgyűlés az egyházközség legszélesebb körű döntéshozó testülete,
amely az egyházközség nagykorú tagjaiból áll. (25. §)

A közgyűlésnek hivatalból tagja az egyházközség összes tisztségvi-
selője. Távolmaradásuk esetén kötelesek magukat kimenteni. (26. §)

385 Egyházi Törvények II. törvény 6. §)
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A közgyűlés a több közigazgatási területen fekvő egyházközségek ese-
tében az egyházközség részeiben külön-külön is megtartható. Ebben az
esetben a részközgyűlések szavazatait összesíteni kell. A részközgyűlések
esetében minden közgyűlési tag szavazati jogával egy kérdésben csak
egyszer élhet. (27. §)

A közgyűlésről a közgyűlési tagokat tájékoztatni kell. Az időpontot és
a napirendet a közgyűlést megelőzően legalább két héttel az istentiszteleti
alkalmakon, vagy személyre szóló meghívással kell meghirdetni. Rendkí-
vüli esetben a közgyűlési meghívókkal egy héten belül is összehívható.
A közgyűlési tagok jogosultak a döntéshez szükséges iratokba betekinteni
vagy szóbeli tájékoztatást kémi, illetve előzetesen írásos hozzászólást be-
nyújtani. (28. §)

Az egyházközségi közgyűlést a lelkész és az egyházközségi felügyelő
hívja össze, kivéve azokat az eseteket, amelyekben a törvény ezt a jogot
az egyházmegyei elnökségnek, illetve az esperesnek biztosítja. Társult
egyházközségi esetében a közgyűlés összehívásának módját a társulási
egyezmény rögzíti. A szavazási eljárás helyi adottságokhoz illeszkedő
részleteit és formáit egyházközségi szabályrendelet rögzítheti. (29. §)

A közgyűlés határozatképes, ha azt az előírásoknak megfelelően hívták
össze. A közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. (30. §)386

A közgyűlést évenként legalább egy alkalommal össze kell hívni. Azok-
ban az egyházközségekben, ahol képviselőtestület (képviseleti közgyűlés)
működik, az évenkénti közgyűlést a képviselőtestület nyilvános ülése
helyettesítheti. A közgyűlési tagok egytizedének írásban előterjesztett ké-
relmére az elnökség köteles három héten belül közgyűlést összehívni.
(31. §)

A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell vezetni, amit az elnökségnek, a
jegyzőnek és két jelenlevő közgyűlési tagnak kell hitelesítenie. (32. §)

Az egyházközségi közgyűlés elnökei a lelkész (igazgató-lelkész) és az
egyházközségi felügyelő, kivéve azokat az eseteket, amelyeken a törvény
ezt a jogot az egyházmegyei elnökségnek, illetve az esperesnek biztosítja.
(33. §)

Az egyházközségi közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak az egy-
házközség életének legfőbb jelentőségű kérdései:

a) Megválasztja az egyházközség lelkészét, felügyelőjét, a presbitérium
és képviselőtestület tagjait. Az egyházközség egyes részei saját tiszt-
ségviselőiket és presbitereiket részközgyűlésükön maguk választják.

b) Intézményeket hozhat létre és szüntethet meg.
c) Határoz az egyházközség szervezeti jellegének átminősítéséről és

ezeket jóváhagyásra az egyházmegyei közgyűlés elé terjeszti.
d) Dönt új lelkészi állás(ok) szervezéséről. (34. §)

386 A zsinati tárgyaláson felmerült, hogy a határozatképességet az egyháztagok bizonyos
hányadához kössék, mivel azonban ez a gyakorlatban nem vihető keresztül, csak a sza-
bályszerű összehívás a határozatképesség feltétele.

145



Az egyházközségi közgyűlés hatáskörébe tartoznak még a következő
kérdések.

a) Megválasztja az egyházközség gondnokát, kántorát, számvevőszéki
elnökét, jegyzőjét, pénztárosát és egyéb tisztségviselőit. Jóváhagyja a
presbitérium által megállapított díjleveleket. Amennyiben rész-
közgyűléseken kerülnek a díjlevelek elfogadásra, minden rész-
közgyűlés a saját hozzájárulása mértékében illetékes.

b) Határoz a jelentősebb egyházközségi beruházásokról, eladásokról,
felújításokról és a szükségletek fedezetéről a presbitérium által elő-
terjesztett javaslatok alapján. Az ingatlanok tulajdonjogának változá-
sához az egyházmegye előzetes jóváhagyása szükséges.

c) Évenként meghallgatja és megvitatja az egyházközség lelkészének
és presbitérium megbízottjának jelentését az egyházközség lelki és
anyagi helyzetéről.

d) Egyházközségi szabályrendeleteket alkothat belső életének szabá-
lyozására a presbitérium előkészítése alapján.

c) Egyesületek létrejöttét kezdeményezheti.
f) Szavazati és küldő jogával él a Magyarországi Evangélikus Egyház

tagozódása szerinti tisztségviselők és küldöttek megválasztásakor.
(35. §)

Egyházközségi képviselőtestület (képviseleti közgyűlés) (II. Fejezet)

Az egyházközség választott szerve a képviselőtestületnek, amelyet a
közgyűlés választ konfirmált tagjai közül hat évre. Az egyházközségi
képviselőtestület a közgyűlés feladatait látja el, kivéve a közgyűlés kizá-
rólagos hatáskörébe utalt ügyeket. Hatáskörét a közgyűlés állapítja meg.
(36. §)

Egyházközségi képviselőtestületet azokban az egyházközségekben kell
választani, ahol az egyházközségi tagok száma a négyezret meghaladja.
Azokban az egyházközségekben is lehet képviselőtestületet választani,
ahol az egyháztagok száma ennél kisebb. A képviselőtestület tagjainak
száma ötvennél kevesebb nem lehet. Az anya- és leányegyházakból álló
egyházközségek képviselőtestülete az egyházközség részeinek presbitéri-
umaiból választott tagokból tevődik össze. A képviselők számának meg-
határozásánál az egyházközségi tagok számbeli megoszlását kell figye-
lembe venni. (37. §)

A társult egyházközségek létszámuktól függetlenül közös képvi-
selőtestületet alakíthatnak a közös ügyek intézésére. Az ilyen képvi-
selőtestületek hatásköre csak a társulási egyezményben megfogalmazott
ügyekre terjed ki. (38. §)

Az egyházközségi képviselőtestületnek hivatalból tagjai az egyházköz-
ség tisztségviselői. (39.§)

Az egyházközségi képviselőtestületet az egyházközség elnöksége hívja
össze. (40. §)

Az egyházközségi képviselőtestületi ülés akkor határozóképes, ha tag-
jainak több, mint a fele jelen van. Határozatképtelenség esetén az ismétel-
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ten összehívott képviselőtestületi ülés a megjelentek számától függetlenül
határozatképes. (41. §)

Az egyházközségi képviselőtestület ülései az egyházközség tagjai szá-
mára általában nyilvánosak. (42. §)

Minden egyéb, nem szabályozott kérdésben értelemszerűen a köz-
gyűlésre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. (43. §)

Az osztrák evangélikus egyház a képviselőtestületet (Gemeindevertre-
tung) intézmén~esíti, amely a gyülekezet lélekszámától függően 20-60 fő
között mozog.r' 7 Ezzel a megoldással a nagyobb lélekszámú egyházköz-
ségeknél a nehézkesebb közgyűlést akarták kiküszöbölni, másrészt az egy-
házközségeknél még továbbélő állami szervezeti elveket akarták megtar-
tani.

Egyházközségi presbitérium (IIl. Fejezet)

Apresbitérium (egyháztanács), a vének tanácsa már az őskeresztyének-
nél is ismeretes.388 A presbiterek végezték az egyházkormányzás feladatát,
ők látták el a jegyelmezést, az ellenőrzést, a hitéletre buzdítást, a jó rendre
való felügyeletet és a tanok tisztaságára való vigyázást. Az apostolok, a
prédikátorok csak a lelki élet irányításával, a hitélet elmélyítésével foglal-
koztak. A keresztyénség államvallássá válása után megkezdődik a papi
rend előtérbe nyomulása és ezzel a világiak szerepének háttérbe szorulása.

A reformáció biztosította az ősi alapokhoz való visszatéréssei az egy-
háztagoknak az egyházkormányzatba való fokozottabb bevonását. Az ül-
dözések alatt viszont a világiak voltak, akik bátor kiállásukkal és egyhá-
zukhoz való ragaszkodásukkal elősegítették a protestáns egyházak fenn-
maradását.

Ha a történeti fejlődést nézzük, akkor azt látjuk, hogy kezdettől fogva
az egyház életében a közgyűlések játszottak nagyobb szerepet. Az 1891-94.
évi zsinat csak egyházközségi szinten teszi kötelezővé a presbitériumok
felállítását és csak előkészítő, kisebb jelentőségű ügyekben biztosít szá-
mukra döntési jogot. Először csak az 1934-37. évi zsinat teszi kötelezővé
minden egyházkormányzati fokozaton a presbitériumokat.é'"

Az 1966. évi Egyházi Törvények a presbitériumokat eddigi előkészítő
szerepe helyett tényleges döntéshozó szervvé változtatják - református
mintára -, s ezzel az egyházközségi közgyűlés - és általában a közgyűlé-
sek - szerepét teljesen másodlagossá, formálissá degradálják. A presbité-
rium szerepének növelésénél kétségkívül az a meggondolás szerepelt,
hogya kisebb lélekszámú testület sokkal rugalmasabb, cselekvőképesebb,

387 Verfassung der Evangelischen Kirche A. und H. B. in Österreich. Wien, 1949.64-80. §
388 L. Szerző: A magyar evangélikus egyház alapjai és jogforrásai. Budapest, 1991. 23. 1.
389 Victor Bruckner: Leitmotive der neuen Ungarischen EvangeL Kirchengesetze 1934-37.

Miskolc, 1940.8.1.
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mint a közgyűlés; a másik oka pedig politikai: a presbitériumok könnyeb-
ben kézben tarthatók, befolyásolhatóbbak, mint a közgyűlések, melyek
"beszámoló jellegű együttlétek" voltak és a korábbi évenkénti ülésezés
helyett háromévenként üléseztek. Különösen az országos egyháznál
bővült a presbitérium hatásköre, amikor törvényerejű rendelet kibocsátási
joggal ruházták fel olyan ügyekben, amelyek lényegében zsinati hatáskör-
be tartoztak.P" A lelkészi állás betöltésével kapcsolatban az egyházközségi
presbitériumot véleménynyilvánítási jog illeti meg; a "választhatóság"
kérdésében azonban már a püspök döntött. Ha pedig a gyülekezet lelkész-
választási eljárása másodízben is eredménytelenül végződik, vagy a gyü-
lekezet lemond lelkészválasztási jogáról, a püspök lelkészkinevezési joga
lép életbe.391

Minthogy minden a közgyűlés hatáskörébe tartozó ügy javaslati stádi-
umban a presbitérium elé kerül s többé-kevésbé ott már eldől, a közvetlen
demokrácia szempontjai megkövetelik, hogy az egyházközség életét érintő
alapvető kérdésekben az egyházközségi közgyűlést illesse meg a végső
döntés joga és minden egyháztag részére nyitva álljon a lehetőség vélemé-
nyük kinyilvánítására.

Az egyházközségnek, illetve részeinek általános hatáskörű képviseleti
szerve a presbitérium, amelyet a közgyűlés választ konfirmált tagjai közül
hat évre. A presbitérium választott tagjainak száma hatnál kevesebb és
negyvennél több nem lehet. A közgyűlés presbiteri póttagokat is választ,
akik a megüresedett helyeket töltik be. Póttagok hiányában a közgyűlés a
presbitérium megbízatásának lejárta előtt a megüresedett helyekre új pres-
bitereket választhat, az időszakos választás érvényessége azonban csak a
presbitérium megbízatásának idejére szól. A választásoknál törekedni kell
arra, hogy a presbitériumban az egyházközség minden rétege képviselve
legyen. A közgyűlés az idős koruk miatt aktív szolgálatot már nem vállaló
presbiterek közül tiszteletbeli presbitereket választhat, akik a presbiteri
üléseken tanácskozási joggal vesznek részt. (44. §)

A presbitériumnak hivatalból tagja az egyházközség összes tisztségvi-
selője. A több közigazgatási területen fekvő egyházközség esetében min-
den tisztségviselő hivatalból a saját egyháza (gyülekezete) presbitériumá-
ban tag. (45. §)

Az egyházközségi presbitérium elnökei a lelkész (igazgató-lelkész) és
az egyházközségi felügyelő, kivéve azokat az eseteket, amelyekben a tör-
vény az elnöklés jogát az egyházmegyei elnökségnek, illetve az esperes-
nek biztosítja. Társult egyházközségnél a társulási egyezmény szabályoz-
za a felügyelők hatáskörét. (46.§)

390 Egyházi Törvények II. törvény 121. §
391 Egyházi Törvények II. törvény 46. §
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A presbitériumot szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal
össze kell hívni. A presbitérium tagjai egynegyedének írásban előterjesz-
tett kérelmére az elnökség köteles presbiteri ülést összehívni. (47. §)

A presbitériumot az egyházközségi elnökség hívja össze, kivéve azokat
az eseteket, amelyekben a törvény ezt a jogot az egyházmegyei elnökség-
nek, illetve az esperesnek biztosítja. Társult egyházközség esetében a pres-
bitérium összehívásának módját a társulási egyezmény rögzíti. Leányegy-
házban a presbiteri ülés összehívását a lelkész és a leányegyház gondnoka
kezdeményezi. (48. §)

A presbiteri ülés időpontját, tárgyát és napirendjét az ülést megelőzően
legalább egy héttel az istentiszteleti alkalmakon vagy személyre szóló
meghívással kell meghirdetni. Rendkívüli esetben a presbiteri ülés meg-
hívókkal egy héten belül is összehívható. A presbitérium tagjai jogosultak
a döntéshez szükséges iratokba betekinteni, vagy szóbeli tájékoztatást
kérni, illetve előzetesen írásos hozzászólást benyújtani. (49.§)

A presbiteri ülés akkor határozóképes, ha tagjainak legalább fele jelen
van. Határozatképtelenség esetén az ugyanabban a tárgyban ismételten
összehívott presbiteri ülés a megjelentek számától függetlenül is határo-
zatképes. A presbitérium határozatait a külön szabályozott esetek kivéte-
lével egyszerű szótöbbséggel hozza. (50. §)

Az egyházközségi presbitérium hatáskörébe tartoznak mindazok az
ügyek, amelyek nincsenek a közgyűlés, illetve a képviselőtestület hatás-
körébe utalva: -

a) A presbitérium részt vesz az egyházközség lelki, szellemi és anyagi
életének szervezésében, irányításában és felügyeletében. E célból sa-
ját körén belül bizottságokat hozhat létre, amelyek a presbitérium
egészének beszámolási kötelezettséggel tartoznak, javaslataikat a
presbitérium hagyja jóvá, munkájukért a presbitérium felelős.392

b) Eljár az egyházközségi lelkészi állás betöltésénél a törvény előírásai
szerint.

c) Előkészíti az egyházközségi közgyűlést, illetve a képviselőtestületi
ülést. Végrehajtja a közgyűlés, illetve a képviselőtestületi ülés hatá-
rozatait.

d) Jelölteket állit az egyházközségi, egyházmegyei, egyházkerületi és
országos egyházi tisztségek, illetve a képviselőtestületi és presbitéri-
umi tagok közgyűlési választása előtt.

e) Felülvizsgálja és jóváhagyja az egyházközösségi számvevőszék je-
lentése után az évi zárszámadást, zárómérleget, és vagyonleltárt,
tárgyalja és jóváhagyja az évi költség-előirányzatot.

f) Intézkedik az egyházi épületek állagmegóvása, karbantartási mun-
kálatai és hasznosítása ügyében, dönt a kisebb beruházásokról, be-
szerzésekről, a közgyűlés által megállapított értékhatáron belül.

392 A presbitérium eddig nem volt felelős az egyházközségben folyó lelki élet alakításáért.
Ennek a feladatnak a törvénybe iktatása a kialakult gyakorlat elismerését jelenti.
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g) Dönt az egyházközségi alkalmazottak foglalkoztatásáról és bérezé-
séről. (51. §)

A presbiteri ülésről jelenléti ívet és jegyzőkönyvet kell vezetni, amit az
elnökségnek, a jegyzőnek és két jelenlevő presbitemek kell hitelesítenie.
(52. §)

Az egyházközségi elnökség (IV Fejezet)

Az egyházközség szervének tekinthető az egyházközségi elnökség is,
amely mindazokban az ügyekben intézkedésre jogosult, amely nem tarto-
zik kifejezetten a presbitérium, illetve a közgyűlés hatáskörébe.

Ennek a hatósági jogkörnek a kialakulása annak a fejlődési folyamatnak
a betetőzését jelenti, amely már a XVI. századbeli adottságoknak megfe-
lelően az egyházkormányzathoz kapcsolódik. Az előkelő világi elem se-
gédkezik a fraternitások megszervezésénél, egyházvédelmi feladatát be-
tölti, sőt a szervezeti szabályokat is elfogadja. A zsinatokon - ahol kezdet-
ben csak dogmatikai kérdéseket tárgyalnak -, gyakorta részt vesznek,
illetve a lelkésszei együtt ítélkeznek az egyházi törvényszékeken. A XVI.
század folyamán még csak önkéntelenül jelentkező gyakorlat lassan jog-
szokássá válik és a XVII. század folyamán már testet ölt az evangélikus
egyház egyik fundamentális szervezeti elve: a paritás.

Egyházközségi viszonylatban nyilván csak a paritás elvérőllehet beszél-
ni, amely a kettős elnökségben, az ún. "ikerelnökségben" jelentkezik. Ha
azonban a tartalmi oldalt nézzük - a nemlelkész egyháztagok számbeli
túlsúlya ellenére is - az egyházi hatalmat a lelkész nél találjuk. Mivel az egy-
házközségi lelkészi hivatal adminisztrációját a lelkész végzi, ezt a "túl-
súlyt" aligha lehet paritásos alapon egyensúlyba hozni, azonban erre nincs
is szükség.

Megvilágításra vár még a lelkész jogállásának a kérdése az egyházközségi
szervek rendszerében. A lelkész mind az egyházközségi közgyűlés, mind
a presbitérium -, illetve ahol van: az egyházközségi képviselőtestület -
egyik született elnöke. Az "ikerelnökség" mellett is primátusa van a lel-
késznek ezeknél a szerveknél. Bár a tanácskozások vezetésének a joga -
általában csak esetenkénti megegyezés alapján illeti meg a lelkészt -, sürgős
esetekben az intézkedés joga a lelkészt megilleti. Ez a jog csak az illetékes
szerveken belül, nem pedig ezek felett illeti meg. Az egyházközségi hatá-
rozatok viszont nyilvánvalóan akkor is kötelezik, ha ellenkezőleg szava-
zott. Az ideiglenes intézkedés joga csak a feltétlen szükséghelyzetre van
korlátozva, az elnökségben viselt tagsága sem jogosítja fel arra, hogy aka-
ratát az egyházi testületre rákényszerítse. A lelkész tehát az egyházközségi
testületekben csak primus inter pares. A lelkésznek az egyházi önkormányzati
szervekben betöltött jogállása alapvetően más, mint az, amelyet a lelkészi
hivatal viselőjeként tölt be. Ez utóbbi minőségében önálló, személyhez
kötött jogok viselője, az előbbi minőségében pedig mint az önkormányzati
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testület egy tagja jár el, tehát lényegében nem is lelkészként, hanem az
egyházkormányzat letéteményeseként, még ha a lelkészt egyházi törvé-
nyeink az egyházközség egyik kormányzójának tekinti is. A lelkész egy-
házkormányzói functióját csupán az egyházközségi közgyűlés, vagy pres-
bitérium megbízásából gyakorolja -, kivéve a sürgős szükség esetét. A lel-
kész személyében tehát két különböző jogkör találkozik: a tulajdonképpe-
ni lelkészi és ezen felül az egyházközség kollégiális szerveinél betöltött
egyik elnöki jogkör. Ez a különböző functio akkor szembetűnő, amikor az
egyházközségnek több lelkésze van; ilyenkor csak az igazgató lelkész tölti
be az utóbbi feladatkört. A lelkész természetesen további functiót is betölt-
het, mégpedig akkor, amikor egy magasabb egyházkormányzati szerv
tisztét tölti be. Ebben az esetben a lelkész cselekvése egyházi felsóobség
cselekvéseként jelentkezik.

Az egyházközségi hatalomnak a közgyűlés, presbitérium és elnökség
közti megoszlása nem jelent merev elkülönülést. Mindegyik szerv alap-
vető önállósága ellenére nem jelenti az egyházközség egységének a meg-
bomlását; az egység fennmaradását az egyház szellemi küldetése biztosítja,
amelynek a jogi keretek felett kell érvényesülnie.

A lelkészre ruházott jogosítványokat az illetékes egyházi hatóság actus
contrariussal meg is vonhatja. A megvonás a fegyelmi eljárás kapcsán tör-
ténhet, a viselt hivataitól történő elmozdítás, illetve hivatalvesztés kimon-
dása útján. Az, akit elmozdításra ítélnek, elveszíti viselt állását (alkalma-
zását), tisztséget, az azzal járó címet, jelleget és mindennemű ellátási és
egyéb olyan igényét, amely a szolgálat, vagy tisztség alapján az egyház
vagy az egyház intézete irányában őt magát és az utána ellátásra jogosul-
takat megillette volna. A hivatalvesztés ezen felül a lelkészi jelleg elvesz-
tését is jelenti és így egyházi szolgálatra nem lehet alkalmazni.

Az egyházközség képviseleti és végrehajtó (ügyviteli) szerve az elnök-
ség. Tagjai a lelkész (igazgató lelkész) és a felügyelő, akik egyenlő joggal
és felelősséggel vezetik és képviselik az egyházközséget és annak összes
ügyeit egyetértőleg intézik. Az együttesen intézkedő ügyeket szabályren-
deletlel kell meghatározni. Társult egyházközségben az egyházközségi
elnökség hatáskörét a társulási egyezmény rögzíti. Az egyházközségi el-
nökség felelős a presbitériumi, a közgyűlé si illetve képviselőtestületi ha-
tározatok végrehajtásáért. (53. §)

Fontosabb ügyekben, valamint testületi ülések előtt kibővített elnökségi
ülést lehet tartani, amelynek tagjai az elnökségen kívül az egyházközség
tisztségviselői. (54. §)

Az alkalmazottak és a munkaviszonyban álló nemlelkészi tisztségvi-
selők felett a kinevezési és felmondási jogokat, illetve díjazásuk kivételé-
vel a munkáltatói jogokat az elnökség gyakorolja. (55.§)

Az utalványozást a presbitérium által megállapított értékhatár felett a
lelkésznek és a felügyelőnek együttesen kell végeznie az évi költségvetés-
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irányzat keretei között. A megállapított értékhatár alatt az elnökség tagjai
külön is utalványozhatnak. (56. §)

Az egyházközség tisztségviselői (Ill. Cím)

Az egyházközségi közgyűlés az önkormányzati feladatok ellátására és
az egyházközség működésének biztosítására tisztségviselőket választ. Az
egyházközség kötelessége egyházközségi (parókus) lelkész(eke)t, fel-
ügyelőt, gondnokot, számvevőszéki elnököt, jegyzőt és lehetőség szerint
kántort választani. Szükség szerint pénztárost és az egyházközségi jogsza-
bályokban meghatározott feladatkörrel egyéb tisztségviselőket is választ-
hat. (57. §)

Több közigazgatási területen fekvő egyházközségben az egyházközségi
részek a vonatkozó törvények szerint önállóan választhatnak tisztségvi-
selőket, akik hatáskörüket az egyházközség illetékes részében gyakorolják
és akik az egyházközségi presbitériumnak hivatalból tagjai. Feladatkö-
rükről és jogaikról egyházközségi jogszabály külön is rendelkezhet. (58.§)

A gondnok, pénztáros, illetve az egyéb tisztségviselők feladatkörét, il-
letve a kántori szolgálatot a presbitérium által szerződtetett alkalmazottak
illetve önkéntes munkások is elláthatják. (59. §)

Lelkészi tisztségviselők (II. Fejezet)

Az egyházközség lelkészi tisztségviselője az egyházközségben szabá-
lyosan választott vagy oda kiküldött lelkész. (60. §)

Az egyházközség lelkészi tisztségviselőinek feladata a lelkészi esküben
vállalt küldetés betöltése az egyházközségben. Ennek értelmében felada-
tuk az egyházközség gyülekezeti alkalmainak folyamatos ellátása, a gyü-
lekezeti közösség építése, belső békéjének őrzése, a lelkészi hivatal előírá-
sos működésének biztosítása és ellátása. (61. §)

A lelkészi szolgálat elágazásait és feladatköreit részletesen a II. Tv. 4-
25. §-ok és a Ill. törvény 1-24. §-ok tartalmazzák. (62. §)

Nemlelkészi tisztségviselők (IIl. Fejezet)

Egyházközségi felügyelő

Az egyházközségi felügyelői intézmény kialakulása hosszú múltra te-
kinthet vissza;393a római katolikus patronátusi intézményből fejlődött ki.
Az egyház fennmaradásáért vivott küzdelmek eredményesebb folytatása
érdekében volt szükség arra, hogy a gyülekezetek egy-egy kiválóbb egy-
háztagot, rendszerint földesurat, vagy magasabb állást betöltő világít az
egyház élére állítsanak, aki aztán tekintélyével, világi kapcsolataival és
anyagi erőforrásaival védi az egyházközség érdekeit.Pí Az 1707. évi ró-

393 Boleratzky Lóránd: A magyarországi evang. egyházfelügyelői intézmény eredete és
egyházjogi jelentősége. Miskolc, 1942. 12. 1.

394 Uo. 20. 1.
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zsahegyi zsinat idején már szinte minden egyházközségben ott találjuk a
felügyelőt,395jóllehet választását csak az 1891-94. évi zsinat tette köte-
lezővé. A felügyelő jogkörét az 1966. évi egyházi törvények jelentősen
leszűkítették. 396

A felügyelővel támasztható követelményeket az Egyházi Alkotmány
igen széles körben jelölte meg, amikor a személyes tulajdonságok között
a "közbecsülésnek örvendés" -t, a "műveltséget", "feddhetetlen erkölcsisé-
get", a "vallásosságot", az "anyagi függetlenséget" követelte meg.397Eze-
ket az erkölcsi követelményeket azonban nehéz lemérni és ezért helyesel-
hető, hogy az új egyházi törvény a .feddhetetlenséget" és a "konfirmált-
ságot" jelöli meg feltételképpen, úgyszintén az egyházközségi közgyűlési
tagságot, amely a gyülekezethez való kapcsolódás egyik biztosítékát jelen-
ti a gyülekezeti életben való aktívabb részvételre nézve. Legfeljebb a jelen-
legi nagykorúsági korhatárt minősíthetjük alacsonynak, főleg, ha az oszt-
rák egyházi alkotmánynak a presbitérségre való választhatóság 30 életévet
megjelölő korhatárára gondolunk.P''

A felügyelői intézmény jövője szempontjából aggasztó jelenségnek te-
kinthetjük a világiak hosszú ideje tapasztalható közönyét. Ennek kialakulá-
sához kétségkívül erősen hozzájárult az állami és egyházi diktatúra negy-
ven éves fennállása, amely hierarchikus irányba térítette az egyház fejlődé-
sét és elriasztotta a világiakat az egyházi szerepvállalástól, vagy ha nem
is, olyan szerepre kárhoztatta, amely nem vált mindig az egyház dicsősé-
gére.

A másik aggasztó jelenség az egyházkormányzó erők utánpótlásának az
elhanyagolásában mutatkozik. Régen a vezéri szerepre való elhívatottság
szinte önként adódott, nem is volt kiválogatás, hanem természetes úton
való kiválasztódás. Nyilvánvaló, hogy ma már csak az egyházi területen
megszolgált érdemek jogosíthatnak a vezéri polcra; az autonómia gerinces
és tántoríthatatlan őreiben, nem pedig az opportunisták hajlékony gerincű
híveiben kell keresni az elhívottakat. Az üldöztetés, az elnyomatás szomo-
rú éveiben a lelkész mellett komoly támaszt jelentett a felügyelő, aki meg-
osztotta a gyülekezet terheit lelkésztársával.

Az utánpótlásból adódó nehézségek egyik oka onnan ered, hogy egy-
házunkban ma nincs egyetlen olyan felsőoktatási intézménye sem, ahol
világiak részére egyházjogi oktatás folyna. A miskolci evangélikus jogaka-
démia, melynek fő feladata az evangélikus egyházjog művelése volt, 1949-
ben megszűnt. Itt lenne az ideje, hogy más jogi karon, esetleg a református

395 Uo. 37. 1.
396 ET II. törvény 57. §
397 EA 59. §
398 Verfassung der Evang. Kirche A und H. B. in Österreich, Wien, 1949. 81. §
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Károli Gáspár egyetemen evangélikus egyházjog előadására is sor kerül-
jön. Mivel az egyházközségi felügyelő az egyházközség jogainak, érdeke-
inek és vagyonának az őre, tehát az egyházkormányzat jogi vonatkozása-
ival kerül kapcsolatba, igen fontos, hogy jogi tájékozottsággal is rendel-
kezzen. Ezzel természetesen nem azt akarjuk hangsúlyozni, hogy a jogi
képzettségre mindenekfelett szükség van és nem lenne kívánatos, hogya
felügyelő elsősorban vallási tartalommal telített személy legyen.399

(1) Az egyházközségi felügyelő az a feddhetetlen életű konfirmált köz-
gyűlési tag, akit az egyházközségi közgyűlés hat évi időtartamra arra
a feladatra választ, hogy az egyházközség vezetője legyen a lelkésszel
együtt.

(2) Az egyházközségi felügyelő joga és kötelessége ügyelni az egyházköz-
ség működésének feltételeire, segíteni a gyülekezeti munkát, figyelem-
mel kísérni és irányítani a személyi, anyagi és jogi természetű ügyek
intézését. A lelkésszel (igazgató-Ielkésszel) együtt irányítja az egyház-
községi tisztviselők szolgálatát és vezeti a presbitérium, a közgyűlés és
a képviselőtestület munkáját. Építi a gyülekezeti közösséget és őrzi
annak belső békéjét. Kezdeményezi az egyházközségi tisztségviselők és
alkalmazottak javadalmának évenkénti rendezését.

(3) A felügyelő munkájának segítésére másodfelügyelő választható, aki a
felügyelő helyettese is. Ahol nincs másodfelügyelő, a felügyelő helyet-
tese a gondnok, ennek hiányában a jegyző. (63. §)

Társegyházi felügyelő

(1) A társegyház vezetője a lelkésszel és az egyházközségi felügyelővel
együtt a társegyházi felügyelő.

(2) A társegyházi felügyelő hatásköre a társegyház belső ügyeiben az egy-
házközségi felügyelő hatáskörévei azonos. Másodfelügyelőként támo-
gatja a társult egyházközség felügyelőjének munkáját. (64. §)

Gondnok

(1) A gondnok az a feddhetetlen életű közgyűlési tag, akit az egyházköz-
ségi közgyűlés meghatározott időtartamra, de legfeljebb hat évre az
egyházközség anyagi és dologi természetű ügyeinek intézésére választ.

(2) Kűlönböző feladatok elvégzésére feladatkörük pontos meghatározá-
sával több gondnok is választható. (65.§)

Kántor

(1) Kántor az a feddhetetlen életű közgyűlési tag, akit az egyházközségi
közgyűlés választhat, hogy a lelkész munkatársaként az egyházközség

399 Zsedényi Béla i. m. 618-621. 1. - A Pázmány egyetemen egyházjogi fakultás létesítése,
ahol hároméves képzés során doktori fokozat szerezhető egyházjogból, mutatja, hogya
katolikus egyház milyen súlyt helyez az egyházjogi képzésre.
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területén az egyházi ének- és zene vezetésének szolgálatát ellássa.
A kántor munkakörét az egyházközségi közgyűlés munkaszerződés-
ben, javadalmát díjlevélben állapítja meg.

(2) Az egyházközségben folyó egyházzenei munkát, az egyházzenei szol-
gálat kérdéseit az V.Tv. 55-63. §-ok szabályozzák. (66. §)

Egyházközségi számvevőszéki elnök

Az egyházközségi számvevőszéki elnök az a feddhetetlen életű köz-
gyűlési tag, akit az egyházközségi közgyűlés hat évi időtartamra választ,
hogy a három-hét tagú választott számvevőszékkel az egyházközség
pénzkezelését és számadásait ellenőrizze, arról jelentést tegyen, illetve
szükség esetén eljárjon. (67. §)

Egyházközségi jegyző

Egyházközségi jegyző az a feddhetetlen életű közgyűlési tag, akit az
egyházközségi közgyűlés hat évi időtartamra választ, hogy a közgyűlé-
sek, képviselőtestületi ülések valamint a presbiteri ülések jegyzőkönyveit
vezesse. (68. §)

Egyházközségi pénztáros

Az egyházközségi pénztáros az a feddhetetlen életű közgyűlési tag, akit
az egyházközségi közgyűlés hat évi időtartamra választhat, hogy az egy-
házközség pénzkezelését és gazdasági ügyintézését végezze, amennyiben
ezt a feladatot nem a gondnok látja el. (69. §)

Egyéb tisztségviselők

Az egyházközségi közgyűlés bizonyos feladatok ellátására egyéb tiszt-
viselőket (gyülekezeti munkatárs, hitoktató, pedagógus, jogtanácsos,
könyvtáros, levéltáros stb.) is választhat. Feladatkörüket és megbízatásuk
idejét egyházközségi szabályrendelet határozza meg. (70.§)
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XXIII. Az egyházi szolgálatról és egyházkormányzásról
a magasabb egyházkormányzati szinteken (IV Törvény)

Az egyházi szolgálat és egyházkormányzás az egyházmegyében
Célszerűtlen az egyházi szolgálatot magasabb szinten a szervezettől szétválasztani.

Egyházi szolgálat az egyházmegyében
Az esperes, espereshelyettes, egyéb tisztségviselők. - Egyházmegyei megbízottak és

nemlelkészi egyházmegyei munkások. - Az egyházmegye önkormányzata. - Az egy-
házmegyei közgyűlés. - Az egyházmegyei presbitérium. - Az egyházmegyei elnökség. Az
egyházmegye tisztségviselői. - Az egyházmegyei tisztségviselóK jogai és kötelességei.
Egyházi szolgálat és egyházkormányzás az egyházkerületben

A püspöki szolgálat területe: az ordináció, a canonica visitatio, az inspectio. - Az
ökumenikus püspök. - Az egyházkerület önkormányzata. - Az egyházkerületi köz-
gyűlés. - Az egyházkerületi presbitérium. - Az egyházkerületi elnökség. - Az egyházke-
rület tisztségviselői. - Az egyházkerület tisztségviselőinek jogai és feladatai.
Az egyházi szolgálat és egyházkormányzás az országos egyházban

Az országos egyház önkormányzata. - Az országos egyház közgyűlése. - Az országos
presbitérium. - A reá vonatkozó jogszabályok. - Az országos elnökség új fogalma. - A törvény-
es szabályozás. - Az országos egyház bizottságai. - Az országos egyház tisztségviselői. -
Az országos egyház tisztségviselőinek feladata. - Az országos egyházi iroda.

Az egyházmegyével kapcsolatos jogszabályok tárgyalása során a zsinat
Xv. ülésszakán felmerült az a kérdés: szét lehet-e választani az egyházme-
gye szolgálatát annak szervezetétől?400 Ez a probléma az egyházközségi
szabályozásnál, mint az egyház alapintézménynél kevéssé jelentkezett, a
felsöbb egyházkormányzati szerveknél azonban szembetűnően felvetődik
a kérdés, logikus-e, célszerű-e az egyházi szolgálatot az egyházmegyében
elkülönítve, először tárgyalni, amikor még nem is ismeretes az egyházme-
gye szervezete. Bár a szervezet a szolgálatért van, a szolgálat pedig a
szervezeten belül valósítható meg, a szervezet ismeretének hiányában a
szolgálat keretei is alig fogalmazhatók meg. A zsinat ennek ellenére az
egyházi szolgálatot, az egyházmegye functionális feladatát fontosabbnak
ítélte és még a szervezet ismertetése előtt szabályozandónak találta. Ezzel
véleményünk szerint feleslegesen széttagolta az egyes önkormányzati
szervekre vonatkozó szabályozást és a logikailag összetartó egységet meg-
bontotta. A felsöbb egyházkormányzati szerveknél ugyanis a szoros érte-
lemben vett egyházi szolgálat tartalmilag módosul és erősen jelentkezik
az egyházigazgatási, ellenőrzési functió, amely inkább jogi, mint teológiai
feladat. A zsinati vitában elhangzott, hogy a szolgálat esperese nem
ugyanaz-e, mint a szervezet esperese? A válasz az volt, hogy ugyanaz a
szolgálat esperese, mint a szervezet esperese, azonban a feladatok jellege

400 Zászkaliczky Péter: Az egyházmegye mint szolgálati ,terület - Zsinati Híradó. A zsinat
tizenötödik ülésszaka. 1995.január 7-8. In: Evangélikus Elet. 1955. február 5.
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más. Kérdés, hogy elég erős érv-e az, hogy ha csak a szervezetet helyezzük
előtérbe, nem kelt-e rossz érzést?401Alig hiszem.

A törvénytervezetet előkészítő szakbizottság zsinati felmérés alapján
"erős" egyházmegye képletében gondolkozott. Ez azt jelenti, hogy bár az
egyház életének súlypontja a gyülekezeteknél van, mégis szükségessé vált,
hogy az egyházmegye élő közösséggé váljon és az esperes az egyházme-
gye lelki életéért és közösségi alkalmaiért legyen felelős. Az esperes az új
szabályozás szerint az egyházmegyei lelkészeit pásztorolja hivatásuk be-
töltésében és magánéletükben. Ezzel a megfogalmazással nem csupán a
segítés, hanem a felelősségrevonás feladata is hangsúlyt kapott.

Az újonnan elfogadott törvény kötelezővé teszi, hogy az evangélizációs
és missziói munka, az ifjúsági, katechetikai és diakóniai munka végzésére
külön felelőseket válasszanak a lelkészek, vagy nem lelkészek sorából.
Ennek az új szabályozásnak jelentősége van az egyházmegyei presbitéri-
um összetételénél.

Egyházi szolgálat az egyházmegyében (1. Cím)

Általános rendelkezések (1. Fejezet)

Az egyházi szolgálat egyházmegyei összehangolására, az egyes egy-
házközségekben végzett egyházi szolgálaton túlmutató egyházmegyei
szolgálatok ellátására az egyházmegyék lelkészeket és nemlelkészeket
bíznak meg. (1. §)

Minden egyházmegyében választandó esperes, espereshelyettes, egy-
házmegyei evangélizációs és missziói felelős, egyházmegyei ifjúsági fe-
lelős, egyházmegyei katechetikai felelős és egyházmegyei diakóniai fe-
lelős. Szükség esetén, az esperesi tisztség kivételével, egy személy két
feladatot is elláthat. (2. §)

Az egyházmegyei egyéb feladatkörökre is szervezhet tisztségeket. Ezek
szervezésről és a betöltés módjáról az egyházmegyei presbitérium előké-
szítése után az egyházmegyei közgyűlés dönt. (3. §)

Az esperes (II. Fejezet)

Az esperes az egyházmegye gyülekezeti lelkészei közül választott lel-
kész. (4. §)

Az esperes joga és feladata az egyházmegyei elnökségnek járó jogokon
és feladatokon túl, hogy az egyházmegyében őrködjék az egyházi szolgá-
lat felett.

a) Felelős az egyházmegye lelki életéért és közösségi alkalmaiért.
b) Pásztorolja az egyházmegye lelkészeit hívatásuk betöltésében ésma-

gánéletükben. Felelős az egyházmegye lelkészeinek testvéri szere-
tetben történő együttműködéséért. (5. §)

401 Uo.
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Az esperes megbízatása az egyházmegyében, hogy
a) beiktassa az egyházközségek új lelkészeit: a gyülekezeti lelkészt, a

gyülekezeti másodlelkészt, a hitoktató lelkészt és a helyettes lelkészt,
b) felszentelje az egyházközségek új gyülekezeti termeit, renovált

templomait, a templomok új oltárát, a keresztelőkövét és a püspök
megbízásából orgonáját és harangjait. (6. §)

Az esperes joga és kötelessége az egyházközségekben legalább három
évenként általános vizsgálatot tartani s a vizsgálatról a püspöknek jelen-
tést tenni. (7. §)

Az esperest akadályoztatása esetén az espereshelyettes helyettesíti. Az
esperes saját maga és helyettese akadályoztatása esetén eljárásoknál hatá-
rozott célú megbízást adhat az egyházmegye bármelyik gyülekezeti lelké-
szének is. (8. §)

Az espereshelyettes (III. Fejezet)

Az espereshelyettes az egyházmegye gyülekezeti lelkészei közül válasz-
tott lelkész. (9. §)

Az espereshelyettes feladata az esperes helyettesítése annak akadályez-
tatása esetén. Ezen kívül ellátja az esperesi feladatokból az egyházmegyei
szabályrendelettel átruházott feladatokat. (10. §)

Az espereshelyettesi tisztség üresedése esetén, az új választásig az es-
pereshelyettesi feladatokat az egyházmegye lelkészi jegyzője látja el.
(11.§)

Egyéb tisztségviselők (Iv. Fejezet)

Egyházmegyei evangelizációs és missziói felelős

(1) Az egyházmegyei evangelizációs és missziói felelős feladata az egy-
házmegyében az evangelizáció hitébresztő szolgálatának segítése, gyü-
lekezeti evangelizációk, egyházmegyei csendesnapok és konferenciák
szervezése. Figyelemmel kíséri az egyházközségek szolgálatával el nem
ért, szórványokban élő evangélikusok helyzetét, kezdeményezi és segíti
a feléjük forduló szolgálatokat. Feladata a külmisszió iránti felelősség
ébrentartása is. (12. §)

Egyházmegyei ifjúsági felelős

Az egyházmegyei ifjúsági felelős feladata az egyházmegyében az ifjú-
ság között végzett munka összefogása és irányítása, egyházmegyei ifjúsá-
gi találkozók, táborok és konferenciák szervezése. (13. §)

Egyházmegyei katechetikai felelős

Az egyházmegyei katechetikai felelős feladata az egyházmegyében a
gyermekek között végzett oktatás összefogása és irányítása, konfirmációi
és hittantáborok, valamint gyermek bibliákőr-vezető tanfolyamok szerve-
zése, a felnőttoktatás segítése. (14. §)
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Egyházmegyei diakóniai felelős feladata az egyházmegyében végzett sze-
retetszolgálat szervezése és irányítá sa. (15. §)

Egyházmegyei megbízottak (V Fejezet)

Az egyházmegyei közgyűlés olyan munkaágakban és feladatkörökben,
amelyek nem tartoznak a bizottságok, illetve az egyházmegyei tisztségvi-
selők feladatai közé, lelkészi, illetve nemlelkészi egyházmegyei megbízot-
takat választ. A zenei, a tömegtájékoztatási, a gyűjteményi, a Gusztáv
Adolf Segélyszolgálati és egyéb feladatkörben megválasztott megbízottak
is beszámolási kötelezettséggel tartoznak munkájukról az egyházmegyei
közgyűlésnek. (16. §)

Nemlelkészi egyházmegyei munkások (VI. Fejezet)

Az egyházmegye különféle szolgálati területein nemlelkészi egyházi
munkások is végezhetnek szolgálatot az ahhoz szükséges felkészítés után
és a szolgálatra kapott megbízás alapján. (17. §)

A nemlelkészi egyházi munkás alkalmi megbízást az egyházmegyei
elnökség valamelyik tagjától, tartós megbízást az egyházmegyei köz-
gyűléstől kap. (18. §)

A nemlelkészi egyházi munkás szolgálatba állítása és eskütétele tartós
megbízás esetén az egyházmegyei közgyűlésen történik. (19. §)

Az egyházmegye önkormányzata (II. Cím)

Az egyházmegyei közgyűlés (1. Fejezet)

A zsinat egyházmegyei szinten Sólyom Jenő javaslatára - külföldi pél-
dákra utalással -, a döntéshozó és végrehajtói tevékenységet egymástól
elkülönítette.t'F Az elkülönítés akként történt, hogya döntéshozó szerva
közgyűlés, amely egyben az egyetlen képviseleti szerv is, míg a végrehajtó
szerv: a presbitérium, melynek - többek között -, a missziói, ifjúsági,
katechetikai és a diakóniai felelősök is a tagjai, hat éves ciklusban.

Bár ez a megoldás szakmai szempontból előrelépést jelent, mégis a
korábbi szabályozás nagyobb mozgási szabadságot jelentett, mivel a szó-
banforgó hat presbitert szabadon lehetett választani. Mivel a presbitérium-
nak előkészítő hatásköre is van és tekintettel arra, hogy az említett fe-
lelősök nem lelkészek is lehetnek, ez zavarokat idézhet elő a paritás szem-
pontjából.

Az egyházmegye szervezeti kialakításánál a zsinat a fentieken kívül azt
az újítást vezette még be, hogy az egyházközség képviseletét ellátó sze-
mély hat éven keresztül, nem pedig évenként, esetenkénti választás alap-
ján látja el a képviseletet, másrészt vagyoni ügyekben az egyházmegye

402 Sólyom Jenő: Az egyházmegye (egyházkerület, országos egyház) szervezete B. válto-
zatának rövid ismertetése. 1994.szeptember Tl-i kelettel.
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döntési joghoz jutott, anélkül, hogy ennek révén az egyházmegye automa-
tikusan, az egyházi törvények alapján jogi személyiséghez jutott volna.
Ezért, ha erre igényt tart, külön kell kérelmeznie a jogi személyiség meg-
adását, illetve elismerését az illetékes bíróságnál.

Az egyházmegyei közgyűlés az egyházmegye általános hatáskörű dön-
téshozó képviseleti testülete, amelynek hivatalból jelen levő és választott
tagjai vannak. (20. §)
(1)Az egyházmegyei közgyűlés tagjai szavazati joggal:

a) hivatalból: az egyházmegye tisztségviselői és megbízottai, valamint
az egyházmegyéhez tartozó egyházközségek lelkészei és felügyelői;

b) választás alapján: az egyházmegyéhez tartozó egyházközségek
önálló lelkészi állásonként két-két választott képviselője.

(2) Az egyházmegyei közgyűlésen tanácskozási joggal vesznek részt:
a) hivatalból: az egyházmegyébe küldött segédlelkészek, az egyházme-

gye területén lévő, az egyházi törvények alá tartozó intézmények
vezetői vagy képviselői;

b) meghívás alapján: szakértők. (21. §)
Amennyiben az egyházmegyében valaki egyidejűleg több tisztséget

visel, a közgyűlésen csupán egy szavazata érvényes. (22. §)
Az egyházmegyei közgyűlés irányítja és felügyeli az egyházmegye lel-

ki, szellemi, kulturális és gazdasági életét. Ennek segítésére minden egy-
házmegye különböző bizottságokat alakíthat, melyeknek vezetője a mun-
kaág választott felelőse. A bizottságok a közgyűlés egészének beszámolási
kötelezettséggel tartoznak, javaslataikat a közgyűlés hagyja jóvá. (23. §)

Az egyházmegyei közgyűlés munkáját hat éves ciklusokban végzi. (24.§)
Az egyházközségi közgyűlések az egyházmegyei közgyűlésre küldött

képviselőiket hat évre választják. Részükre a választás utáni első, alakuló
közgyűlésre az egyházközség elnöksége és jegyzője által aláírt megbízó-
levelet állítanak ki. Az egyházközségi közgyűlések ugyanolyan számban
eg'jnázmegyé. Közgyű.léslpó\\agoKa\ lSválasztanaK, a\<..i.Ka válasz\o\\ ren-
des tagokat azok akadályoztatása esetén megbízóleveleik bemutatásával
helyettesítik, illetve a megüresedő helyeket töltik be. Póttagok hiányában
az egyházközségi közgyűlések a megüresedett helyekre új tagokat válasz-
tanak, az időközi választás érvényessége azonban csak a közgyűlés meg-
bízatásának idejére szól. A közgyűlési tagok újraválaszthatók. (25. §)

Azt az egyházmegyei közgyűlési tagot, aki a közgyűlésről három ízben
kimentés nélkül elmarad, tisztségérőllemondottnak kell tekinteni; a köz-
gyűlés hivatalból jelenlétre kötelezett, szavazati joggal rendelkező tagjai-
nál fegyelmi eljárást kell kezdeményezni. (26.§)

A közgyűlést az egyházmegye elnöksége írásban hívja össze. A kibo-
csátott meghívónak tartalmaznia kell a tárgysorozati pontokat. A meghí-
vót a közgyűlés időpontja előtt legalább tizennégy nappal el kell küldeni.
A közgyűlés előtt megfelelő időben ki kell küldeni a közgyűlés tárgyaival
kapcsolatos írásos előterjesztéseket, anyagokat és a várható eldöntendő
kérdéseket is. (27. §)
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A közgyűlést évenként legalább egy alkalommal össze kell hívni.
A közgyűlés tagjai egynegyedének írásban előterjesztett kérelmére az egy-
házmegye elnöksége köteles három héten belül rendkívüli közgyűlést
összehívni. (28. §)

A közgyűlés határozatképes, ha azt az előírásoknak megfelelően hívták
össze és tagjainak legalább fele jelen van. Határozatképtelenség esetén az
ugyanabban a tárgyban egy későbbi időpontra ismételten összehívott köz-
gyűlés jogerős határozatához a közgyűlé si tagok több, mint huszonöt
százalékának megjelenése szükséges. A közgyűlés a határozatait a külőn
szabályozott esetek kivételévelegyszerú szótöbbséggel hozza. (29. §)

A közgyűlés nyilvános, azon hallgatóként a közgyűlés tagjain kívül
bárki részt vehet, de tanácskozási joguk az egyházmegye területén lévő
egyházközségek tagjainak csak akkor van, ha egyházközségi meghatal-
mazásukat - melyet egyházközségük elnöksége aláírt és az egyházközség
bélyegzőjével lebélyegzett -, az egyházmegyei közgyűlés megkezdése
előtt átadják a közgyűlés jegyzőjének. (30. §)

A közgyűlésen az esperes és az egyházmegyei felügyelő elnököl, aka-
dályoztatásuk vagy tisztségük üresedése esetén az espereshelyettes, illet-
ve a másodfelügyelő elnököl. (31. §)

A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell vezetni, amit az elnökségnek, a
jegyzőnek és két jelenlevő közgyűlési tagnak kell hitelesítenie. (32. §)

Az egyházmegyei közgyűlés hatáskörébe tartoznak az egyházmegye
életének legfőbb kérdései:

a) Elrendeli az egyházmegyei választásokat, az esperes és az egyház-
megyei felügyelő választása előtt jelölő és szavazatbontó bizottságot
küld ki.

b) Megállapítja és jegyzőkönyvbe foglalja az egyházközségek közgyű-
lései által megválasztott esperes, illetve egyházmegyei felügyelő be-
iktatásának megtörténtét és meghallhatja székfoglalóikat.

c) Megválasztja az esperes és az egyházmegyei felügyelő kivételével az
egyházmegye tisztségviselőit, megbízottait, a számvevőszék, az egy-
házmegyei bíróság és az egyházmegyei bizottságok tagjait hat évi
időtartamra.

d) Megválasztja az egyházkerületi közgyűlés egyházmegyei küldötte-
it.

e) Megválasztja az egyházmegyei zsinati küldötteit.
f) Tárgyalja és elfogadja az egyházmegyei elnökség és a jelentésre

kötelezett egyházmegyei tisztségviselők jelentéseit és elrendeli a
szükséges tennivalókat.

g) Határoz az egyházmegye vagyonszerzése, vagy vagyonának elide-
genítése, megterhelése, illetve kezelése tárgyában. Meghatározza az
egyházmegyei költség-előirányzat tételeit, a gazdálkodás és az egy-
házmegye kezelésében levő pénzeszközök elosztásának és ütemezé-
sének elveit és módját, amelyek részben az egyházközségek hozzá-
járulásaiból, részben külső forrásokból származnak és megadja az
elszámolásokkal kapcsolatos felmentvényt. Dönt az egyházmegye
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egyházközségeinek támogatására biztosított gazdasági erőforrások
elosztásáról, a saját működéséhez szükséges, illetve tartalékalapok
képzéséről.

h) Dönt egyházmegyei állások szervezéséről és megszüntetéséről,
nemlelkészi egyházmegyei munkások megbízatásáról és felmenté-
séről.

i) Dönt az egyházmegye tisztségviselőinek bérezéséről és jóváhagyja
az egyházmegye alkalmazottainak az egyházmegyei presbitérium
által megállapított díjleveleit.

j) Intézményeket alapít vagy szüntet meg.
k) Jóváhagyja az egyházközségek területének és szolgálati viszonyai-

nak változását. Az egyházközségek közötti vitás esetekben határoz
az egyházkerületi közgyűléshez történő fellebbvitellel.

l) Dönt az egyházmegye éves költségvetés-irányzatáról, zárszámadá-
sáról és zárómérlegéről. Jóváhagyja az egyházmegyei presbitérium
jelentését az egyházmegye egyházközségeinek éves költség-elő-
irányzatáról, zárszámadásáról és zárómérlegéről.

m) Szabályrendeleteket alkot az egyházi törvények és az országos, il-
letve egyházkerületi szabályrendeletek keretein belül. (33. §)

Egyházmegyei presbitérium (II. Fejezet)

Az egyházmegye önálló hatáskörű végrehajtó és intézkedő szerve az egy-
házmegyei presbitérium. (34. §)

Az egyházmegyei presbitérium tagjai az esperes, az espereshelyettes,
az egyházmegyei felügyelő, a másodfelügyelő, az egyházmegye lelkészi
és nemlelkészi jegyzője, az egyházmegye gazdasági felelőse, számvevő-
széki elnöke és ügyésze, az egyházmegyei evangelizáció és missziói fe-
lelős, az ifjúsági felelős, a katechetikai felelős és a diakóniai felelős. (35.§)

Az egyházmegyei presbitérium elnökei az esperes és az egyházmegyei
felügyelő. Akadályoztatásuk vagy állásuk üresedése esetén a presbiteri
ülésen az espereshelyettes, illetve az egyházmegyei másodfelügyelő elnö-
köl. (36. §)

Az egyházmegyei presbitériumot az egyházmegye elnöksége írásban
hívja össze. A kibocsátott meghívónak tartalmaznia kell a tárgysorozati
pontokat. A meghívót a presbiteri ülés időpontja előtt legalább tizennégy
nappal el kell küldeni. A presbiteri ülés előtt megfelelő időben ki kell
küldeni az ülés tárgyaival kapcsolatos írásos előterjesztéseket, anyagokat
és a várható eldöntendő kérdéseket is. (37. §)

Az egyházmegyei presbitériumot szükség szerinti rendszerességgel, de
évenként legalább három alkalommal össze kell hívni. A presbitérium
egynegyedének írásban előterjesztett kérelmére az egyházmegye elnöksé-
ge köteles három héten belül presbiteri ülést összehívni. (38. §)

A presbiteri ülés nem nyilvános, de azon a presbitérium tagjain kívül
tanácskozási joggal mindazok részt vehetnek, akiket az elnökség meghív.
Határozatképes, ha tagjainak legalább kétharmada jelen van. Határozat-
képtelenség esetén az ugyanabban a tárgyban egy későbbi napra ismétel-
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ten összehívott presbiteri ülés a megjelentek számától függetlenül is ha-
tározatképes. A presbitérium a határozatait egyszerű szótöbbséggel hoz-
za. (39. §)

Annál az egyházmegyei presbiternél, aki a presbiteri ülésről három
ízben kimentés nélkül elmarad, fegyelmi eljárást kell kezdeményezni.
(40. §)

A presbiteri ülésről jegyzőkönyvet kell vezetni, amit az elnökségnek, a
jegyzőnek és két jelen levő presbiternek kell hitelesítenie. (41. §)

Az egyházmegyei presbitérium hatáskörébe tartoznak mindazok az
ügyek, amelyek nincsenek az egyházmegyei közgyűlés vagy más egyházi
szerv hatáskörébe utalva, illetve amelyeket az egyházmegyei közgyűlés a
presbitérium hatáskörébe utal:

a) Összeállítja az egyházmegye éves munka tervét, megtervezi közös-
ségi alkalmait és segíti azok megvalósítását.

b) Segítséget nyújt az általános esperesi vizsgálatokhoz és megtárgyal-
ja az azokról készült jelentéseket.

c) Segíti az egyházmegyei közgyűlés előkészítését.
d) Dönt az egyházmegye alkalmazottainak bérezéséről, azt jóváha-

gyásra az egyházmegyei közgyűlés elé terjeszti és gyakorolja a mun-
káltatói jogokat.

e) Gazdasági döntéseket hoz a közgyűlés által elfogadott költség-
előirányzat keretein belül.

f) Jóváhagyja az egyházmegye egyházközségeinek éves költség-
előirányzatát, zárszámadását és zárómérlegét és erről jelentést tesz
az egyházmegyei közgyűlésnek.

g) Jóváhagyja az egyházmegye ingatlan ainak tulajdonjogi változásait.
(42. §)

Az egyházmegyei presbitérium képviselője évente beszámol a presbi-
térium működéséről az egyházmegyei közgyűlésen. (43. §)

Egyházmegyei elnökség (III. Fejezet)

Az egyházmegye képviseleti és végrehajtó (ügyviteli) szerve az elnök-
ség. Az egyházmegyei elnökség tagjai az esperes és az egyházmegyei
felügyelő. (44. §)

Az esperes és az egyházmegyei felügyelő együtt és közös felelősséggel
vezetik és képviselik az egyházmegyét, irányítják közigazgatását és annak
összes ügyeit egyetértően intézik.
(1) Az esperes és az egyházmegyei felügyelő közös feladatai:

a) Építik az egyházmegye közösségét és őrzik annak belső békéjét.
b) Felelősek az egyházmegye rendjéért, őrködnek azon, hogy az egy-

házmegyében minden az egyházi törvényekben megszabott jogok és
kötelezettségek szerint az egyház javára történjék.

c) Felelősek azért, hogy egyházmegye tisztségviselői szolgálatukat
hűségesen végezzék.

d) Összehívják az egyházmegyei presbiteri üléseket és közgyűléseket
és azokon elnökölnek. Jelentést tesznek az egyházmegyei közgyűlé-
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sen az egyházmegye életét meghatározó lelki és közösségi esemé-
nyekről, az egyházmegye anyagi viszonyairól s ezeket a püspöknek
is tudomására hozzák. Felelősek a presbitériumi és közgyűlési hatá-
rozatok végrehajtásáért.

(2) Az esperes és az egyházmegyei felügyelő megosztható feladatai:
a) Felügyeletet gyakorolnak az egyházközségek felett és felügyelik az

egyházmegyei tisztségviselők szolgálatát.
b) Látogatják és ellenőrzik az egyházközségeket és egyházmegyei in-

tézményeket.
c) Joguk az egyházközségek lelkészei, felügyelői és elnökségei értekez-

letének összehívása.
d) Eljárnak az egyházmegye gyülekezeti lelkészi állásainak megürese-

désekor és lefolytatjak a lelkészalkalmazási eljárást.
e) Feladatuk a kötelességüket elmulasztó tisztségviselőket először test-

vérileg meginteni, a botrányos magaviseletűeket rendreutasítani, en-
nek eredménytelensége esetén az egyházmegyei szabályrendeletben
meghatározott eljárást, illetve szükség szerint a bírósági eljárást kez-
deményezni. (45. §)

Az egyházmegye tisztségviselői (Ill. Cím)

Altalános rendelkezések (1. Fejezet)

Az egyházmegye az önkormányzati feladatok ellátására és az egyház-
megye működésének biztosítására tisztségviselőket választ. Az egyház-
megye kötelessége a lelkészek közül esperest, espereshelyettest, lelkészi
jegyzőt, a lelkészek vagy nemlelkészek közül evangélizációs és missziói
felelőst, katechetikai felelőst, ifjúsági felelőst és diakóniai felelőst, a nem-
lelkészek közül egyházmegyei felügyelőt, másod felügyelőt, nemlelkészi
jegyzőt, egyházmegyei gazdasági felelőst, ügyészt és számvevőszéki elnö-
köt választani. Szükség szerint az egyházmegye meghatározott feladat-
körrel egyéb tisztségviselőket és megbízottakat is választhat. Az egyház-
megyei tisztségviselők és megbízottak feladatait munkaköri leírás rögzíti.
(46. §)

Az egyházmegye tisztségviselői közül az esperes, az egyházmegyei
felügyelő, a gazdasági felelős, a szárnvevőszéki elnök, az evangelizációs
és misszióí felelős, a katechetikai felelős, az ifjúsági felelős és a diakóniai
felelős minden évben jelentést tesznek munkájukról az egyházmegyei
közgyűlésnek. Amennyiben két egymás utáni évben az egyházmegyei
közgyűlés nem fogadja el egy tisztségviselő jelentését, az egyházmegyei
közgyűlésnek kezdeményeznie kell a tisztségviselő visszahívását és új
választás kiírását. (47. §)

Az egyházmegyei tisztségviselő tisztsége megszűnik a megbízatás le-
jártakor, továbbá elhalálozás, az egyházmegyei közgyűlés által elfogadott
lemondás, az egyházmegyei közgyűlés által kezdeményezett visszahívás,
jogerős bírói határozattal történt elmozdítás folytán, valamint a lelkészi
tisztség betöltőjére nézve akkor is, ha az egyházmegyében megszűnik az
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egyházmegyei lelkészi tisztség viselésére jogosító hivatalt betölteni. Pót-
lását a következő egyházmegyei közgyűlés ig az egyházmegyei elnökség
saját hatáskörében köteles megoldani, amennyiben a törvény másképp
nem rendelkezik. (48.§)

Az egyházmegye tisztségviselőinek jogai és feladatai (II. Fejezet)

Az egyházmegye tisztségviselőiből az esperes, az espereshelyettes, az
egyházmegyei evangelizációs és missziói felelős, a katechetikai felelős, és
a diakóniai felelős jogait és feladatait a lY.Tv. 4-15. §-ai tartalmazzák. Az
alábbi törvényszakasz az egyházmegye többi tisztségviselőjének jogairól
és feladatairól rendelkezik. (49. §)

Egyházmegyei felügyelő403

(1) Az egyházmegyei felügyelő joga és feladata, hogy az egyházmegye
vezetője legyen az esperessel együtt. Ügyel az egyházmegye működé-
sének feltételeire, segíti az egyházmegyében folyó lelki munkát, figye-
lemmel kíséri és irányítja a személyi, az anyagi és a jogi természetű
ügyek intézését. Feladata az egyházmegyei közgyűlés előkészítése és
levezetése.

(2) A közéletben az egyházmegyét lehetőleg az egyházmegyei felügyelő
képviseli. (50. §)

Egyházmegyei másodfelügyelő

(1) Az egyházmegyei másodfelügyelő joga és feladata az egyházmegyei
felügyelő helyettesítése annak akadályoztatása esetén. Ezen kívül ellát-
ja az egyházmegyei felügyelő feladataiból az egyházmegyei szabály-
rendelettel átruházott feladatokat.

(2) A másodfelügyelői tisztség üresedése esetén, az új választásig a má-
sodfelügyelői feladatokat az egyházmegye nemlelkészi jegyzője látja el.
(51. §)

Egyházmegyei lelkészi és nemlelkészi jegyző

Az egyházmegyei lelkészi és nemlelkészi jegyző joga és feladata, hogy
a közgyűlések valamint a presbiteri ülések jegyzőkönyveit vezessék. Az
elfogadott határozatokat kötelesek 30 napon belül a közgyűlés, illetve
presbiteri ülés valamennyi tagjának megküldeni. (52. §)

Egyházmegyeiszámvevőszékielnök

Az egyházmegyei számvevőszéki elnök joga és feladata, hogy 3-7 tagú
számvevőszékkel az egyházmegyének, az egyházmegye egyházköz-
ségeinek és intézményeinek pénzkezelését és számadatait ellenőrizze,
azokat jóváhagyásra felterjessze. illetve szükség esetén eljárjon. (53. §)

403 Részletesen lásd szerző: A magyarországi evang. egyházfelügyelői intézmény eredete
és egyházjogi jelentősége. Miskolc, 1942. 49-55. 1.
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Egyházmegyei gazdasági felelős

(1) Az egyházmegyei gazdasági felelős joga és feladata, hogy az egyház-
megye gazdasági ügyintézését, esetleg pénzkezelését is végezze.

(2) Az egyházmegyei gazdasági felelős tisztségénél fogva a gazdasági
bizottság vezetője. (54. §)

Egyházmegyei ügyész

Az egyházmegyei ügyész joga és kötelessége, hogy az egyházmegyét
jogi vonatkozású ügyeiben képviselje és azokat intézze. Az egyházmegyei
ügyésznek jogi végzettséggel kell rendelkeznie. (55. §)

Egyéb tisztviselők

Az egyházmegyei közgyűlés bizonyos feladatok ellátására egyéb tiszt-
ségviselőket is választhat. Feladatkörüket egyházmegyei szabályrendelet
határozza meg. (56. §)

Az egyházi szolgálat az egyházkerületben (1.Cím)

Általános rendelkezések (I. Fejezet)

Az egyházkerület egyházi szolgálatának a középpontjában a püspöki
szolgálat áll.

Az evangélikus püspököket a magyar evangélikus egyházban - német
mintára -, szuperintendenseknek nevezték. Bár hazánkban ez a két elne-
vezés ugyanazt jelentette,404az üldöztetések idején a püspök elnevezést
mindig katolikus főpapra alkalmazták. Csak az 1884. évi egyetemes kőz-
gyűlés405döntött a püspöki cím általános használatáról, megjegyezve,
hogy ez az elnevezés az eddig latin szóval jelzett hivatal "hatáskörére,
állására és jellegére vonatkozólag semmi változást nem eredményezhet és
semmi új címet nem ad, az eddigi szuperintendens elnevezéssel egyér-
telműnek tekintetik" .
, Az evangélikus püspök egyházjogi állása a hierarchikus rend mellőzése
miatt alapjában véve más, mint a katolikusoké. Látszólag fennáll ugyan
bizonyos hasonlóság, hogy az episcopos szószerinti fordításával: a "szu-
perintendens" kifejezéssel a katolikus püspöki hivatalt is átvette az evan-
gélikus egyház, ez azonban csak látszólagos, mert már a reformáció előtti
időkben is ismeretes volt ez az elnevezés.w" Nincsen evangélikus egyhá-

404 A II. századtól kezdve ugyanazt jelentette mindkét kifejezés: episcopos = felügyelő,
szuperintendens = felvigyázó, azaz felügyelő.

4051884. évi 64 jk. pont. A reformáció óta először a szász tartományegyházban 1922-ben
Ludwig Ihmels személyében került sor a püspöki tisztség bevezetésére, melyet minden
német tartományegyház követett.

406 Boleratzky Lóránd: A magyar evangélikus püspöki intézmény egyházjogi és egyház-
kormányzati szerepe és jelentősége. Miskolc, 1941.26. 1.
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zunkban egyetlen olyan vallási cselekmény sem - az egyetemes papság
elvéből kifolyólag -, melyet kizárólag csak a püspök végezhetne el jogér-
vényesen, miként ez a katolikus egyházban van. Szükséges ezért, hogya
római katolikus és evangélikus egyház püspöki intézménye között mutat-
kozó különbséget elvi síkon megrajzoljuk.

A római katolikus egyház kánonjogi szabályai szerint a püspöki intéz-
mény isteni jogon alapul, mert közvetlenül Krisztus alapítására vezethető
vissza a püspökség és ezért csak különleges szent aktussal; consecratioval
ruházható át.407 A püspökszenteléssei nyerik el a tanítói és kormányzói
feladatot, az ordinációval pedig a külön lelki képességet, a character inde-
lebilist, melynek folytán bizonyos cselekmények végzésének a kizárólagos
joga illeti meg (iura ordinis reservata), melyet soha el nem veszíthet.

A püspöki hivatal tartalmilag a római katolikus egyház minden fontos
funkcióját felöleli.Nemcsak felszentelő, (potestas ordinis), hanem törvény-
hozó és bíráskodási (potestas iurisdictionis) hatalom illeti meg, vagyis
egyházmegyéjének igazi főpásztora, akinek a jogkörét csupán a pápai
hierarchia korlátozza.

A katolikus püspöki hatalom egyházmegyéjében abszolút hatalomnak
tekinthető, mely az egyházmegyében minden más vetélkedő vagy mellé-
rendelt hatalom nélkül áll fenn. Az egyházmegye hivatalszervező és hiva-
talbetöltő hatalma lényegében az illetékes püspök kezében összponto-
su1.408

Röviden összefoglalva a római katolikus püspöki intézmény felülről
szervezett, tekintélyi jellegű, a monokratikus teljességet betöltő isteni jo-
gon alapuló hivatalnak tekinthető.

A püspöki intézmény lényegének, jogi természetének a megítélésénél a
nyilvános igehirdető hivatal egységéből kell kiindulni. "Az egyházi hiva-
tal, mint a kegyelmi eszközökkel való szolgálat hivatala - így ír Prőhle
Károly -, elvileg az egyetlen isteni rendelésen alapuló hivatal az egyház-
ban és a saját keretén belül sem ad helyet hierarchikus fokozatoknak" .
"A püspökség nem magasabbrendű hierarchikus méltóság, mert ilyennek a
kegyelmi eszközökkel való szolgálat mellett nincs külön dogmatikai, azaz
a keresztyénség, vagy az egyház lényegéből folyó hitbeli alapja, mint a
katolikus egyházban -, hanem az egyház jogi szervezetéhez tartozó ma-
gasabb fokú egyházkormányzati hatóság, mely evangéliumi értelmezés
szerint szintén a szolgálat fogalma alá esik. A püspök az anyaszentegyház
szolgálatában "első az egyenlők között" (primus inter pares) és ez az

407 CIC can. 375., 377., 378. 1.
408 Günther Holstein i. m. 329. 1., Siegfried Grundmann: Verfassungsrecht in der Kirche

des Evangeliums. - In: Verfassungsrecht in der Kirche des Evangeliums, Kurchessen-Wal-
deck 1963. 79-80. 1.
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elsöbbség ugyancsak elég méltóság és felelősség tekintetében egyaránt''.409
A szolgálat hivatala.

Az evangélikus egyházban isteni egyházjog számára nincs hely - az
igehirdető hivatal kivételével -, ezért nem lehetséges a püspököt sacrális
szentelési joggal felruházni. Emberi jog alapján bizonyos funkctiókat át
lehet erre a tisztségre ruházni -, bár eredetileg csak lelki tevékenységet
végzett. Azok a functiók, melyek emberi jogon az évszázados gyakorlat
alapján a püspöki tisztséggel összekapcsolódtak: az ordináció, a visitatio
és az inspectio. Ezek ma is a püspöki jogkör alapjainak tekinthetők. A vál-
tozott életviszonyok ma már megkövetelik, hogy a püspök a kommuniká-
ciós és a menedzseri tevékenységben is jártas legyen. A széleskörű püspö-
ki jogkör ellenére a püspök inkább csak dekoráció a gyülekezetek ünnepi
alkalmain.

Az ordináció: a lelkészek felavatása, a templomok felszentelése, a gyüle-
kezetek látogatása és a liturgia megállapítása az eddigi szabályozás szerint
a püspök kizárólagos joga volt. Teológiailag nem igazolható, hogya püs-
pök kizárólagos jogkörébe tartozzék ezeknek a cselekményeknek a végzé-
se, mert tulajdonképpen minden ordinált személyt megillet az arra alkal-
mas személyek felavatásának a joga.410Minden lelkész pásztor és püspök
is egy személyben; ezért szerepel a hitvallási iratokban a "pastores seu
episcopi" formula. Az egyházkerület kormányzásában viszont a püspök
messzemenő jogokkal rendelkezik, hisz ő a lelkészek pásztora (pastor
pastorumj.sl!

A canonica visitatio: a püspöki látogatáshoz való jog ősi eredetű, melynek
az a célja, hogy a püspök személyesen győződjék meg arról, hogy az
egyházközségekben minden jó rendben folyik-e, másrészt pedig, hogya
valláserkölcsi életnek új lendületet adjon. Mivel a gyülekezetek látogatása
a gyülekezeti élet fellendítésének rendkívül hatékony eszköze, kívánatos,
hogya püspök minél gyakrabban éljen ezzel a jogáva1,412jóllehet nem a
visitatió az elsődleges püspöki feladat, az ordináció mellett.

Az inspectio: az ellenőrzés joga szintén alapvető püspöki jog. Ehhez
kapcsolódik az a joga, hogyegyházkerülete minden gyülekezetében pré-
dikálhat (Kanzelrecht), ami magától érthetődőnek tekinthető. Tulajdon-
képpen ez a jog a visitatiós jog folyománya s ezért helytelen lenne ezt úgy

409 Prőhle Károly: A hit világa. Győr, 1948. 291-292. és Gerhard Müller: Das Bischofsamt-
historische und theologische Aspekte. - Zeitschrift für evangelisches Kirchenrecht 1995.
Sept. 275. 1.

410 Sólyom Jenő: A püspöki tiszt a Magyarországi Evangélikus Egyházban. - Lelkipásztor.
1949. 182-184. 1.- Vö. Agostai Hitvallás V. és XVIII. cikkelyéve1.

411 Siegried Grundmann i. m. 78. 1.
412 Szerző i. m. 84-89. 1.
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tekinteni, mintha konkurálna a lelkész igehirdető jogával, mert ennek más
az alapja.

Az ellenőrzés során talált hiányosságok esetén - ha ezek nagyobb sú-
lyúak -, a püspök a kerületi ügyészen keresztül fegyelmi eljárást kezde-
ményezhet, ha nem éri el a fegyelmi vétség súlyát, akkor saját hatáskörben
intézkedhet. Az új zsinati törvény értelmében - a hatalmi ágak szétválasz-
tása miatt -, az egyházi bíráskodásból a püspököt kizárta és független
egyházi bírósághoz utalta.

A felügyeleti jog kiterjed a lelkészképzésre, a lelkészjelöltek nevelésére,
teológiai tanulmányaira és erkölcsi helyzetükre, nemkülönben a lelkészek-
re, hogy az egyház tanaitól el ne távolodjanak, a keresztyén erkölcs ellen
ne vétkezzenek, úgyszintén az egyházközségek és egyházmegyék anyagi
viszonyaira, vagyis minden alája rendelt tisztre, hatóságra és hivatalra, "ut
res ordine geruntur in ecclesia". A püspök ellenőrzési jogát az egyházke-
rületi felügyelővel együtt végzi. Pásztorleveleket bocsáthat ki, jelentéseket
követelhet és állandó érintkezésben áll az országos egyházi és állami ha-
tóságokkal.

A püspöknek gyülekezeti lelkészi állást is be kell töltenie. Ez az állás-
pont, amelyet főleg az orthodox egyház tart fontosnak, az evangélikus
egyházban is régóta polgárjogot nyert, nyilván abból az álláspontból táp-
lálkozik, hogy az igehirdetői hivatal egységes és a lelkészi tisztség termé-
szeténél fogva gyülekezethez kapcsolódik.

Megállapíthatjuk, hogy egyházkormányzati szempontból a püspöki jog-
kör igen erősen ki van építve és körülbástyázva ugyanannyira,413hogy az
evangélikus püspök jogállása messze túlnő egyházkerületén. Bár ez idő
szerint az állami törvényhozásnak nem tagja, kiemelkedő szerepe főleg
akkor jelentkezik, ha ökumenikus vonalon szolgál, legyen az bár konfes-
suionális, vagy interkonfesszionális jellegű, jóllehet a lelkészi hivatal az
egyház .Iegelókelöbb" hivatala (vornehmste Amt der Kirche). Az ökume-
nikus kapcsolatok kiépülésével az evangélikus egyház püspöke többé nem
csupán egyházkerületének püspöke, hanem valójában ökumenikus püspök,
akinek működési területe az egész világ,414ezért ennek a tisztségnek az
egyház egysége szempontjából van különös jelentősége.415

Németországban a zsinati püspök elnevezés használatos arra tekintettel,
hogyapüspököt a zsinat választja.v? Ennek analógiájára szűkítő ér-

413 Az egyetemes közgyűlés 1949-ben 19.jk. pont alatt a püspöki kereszt viselését rendelte
el arra tekintettel. hogy a világ valamennyi püspöke már eddig is viselte a világ evangéli-
kusai közti egységnek, a Corpus Lutheranorumnak a bizonyságául.

414 Hans Liermann: Das evangelische Bischofsamt in Deutschland seit 1933.- Zeitschrift
für ev. Kirchenrecht 1954. 3. Band, 1. Heft 24.1.

415 Nathan Sőderblom: Einigung der Christenheit. 1925. 130. 1.
416 Hans Liermann i. m. 22. és Gerhard Müller i. m. 265. 1.
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telműnek tekinthető az "egyházkerületi püspök" megjelölés, mert a püs-
pök messze túlnőtt egyházkerületén.

A "történeti püspökség" fogalma alatt az Angliában, illetve Svédország-
ban kialakult püspöki intézményt szokás nevezni, amelyet a successio apos-
tolica jellemez. Ez a reformáció után is fennmaradt, az ősi, püspöki szer-
vezetet megtartó, az episcopatusnak azt a megszakíthatatlan folytonossá-
gát jelenti, melyet Péter apostol a római püspökre, illetve pápára ruházott.
A successio apostolica jelentősége különösképpen az ökumenikus megbe-
széléseknél mutatkozott meg.417

A tiszta püspöki rendszer a maga egészében csak a svéd evangélikus
egyháznál maradt fenn, mert ott a püspökjelöltet a lelkészek és a konzisz-
tórium választják és közülük nevezi ki a király a leginkább megfelelőnek
vélt személyt.v"

Kétségtelen, hogy a püspöki tisztség súlyának és tekintélyének növelé-
séhez hozzájárult. hogyamúltban élethosszilag választották a püspököt.
Mivel azonban a püspökök a pártállami időkben az államhatalom szinte
kivétel nélküli kiszolgálóivá váltak s mivel gyakorlatilag leválthatók nem
voltak, a közvéleményben a ciklikus megoldás iránti megoldást erősítet-
ték.419A zsinati tagoknak ebben a kérdésben való megosztottságát mutat-
ja, hogy első ízben 6 éves ciklikus megoldás mellett foglaltak állást, késöbb
viszont - feltehetőleg némi befolyásolás hatására -, nyugdíjkorhatárig tör-
ténő választást részesítették elönyben.s-"

A püspöki tiszt súlya - sokkal inkább, mint más egyházi hivatalé -, a
püspök személyi adottságaitói függ, melynek kapcsán nagy szerepet ját-
szik szónoki képessége. Hatásosan fejezi ki Paul Schőn: "Jelentős szemé-
lyiség ebben a hivatalban nagy dolgokra képes, gyenge személyiség tartó-
san nem árthat, mert ballépéseit a lényeges dolgokban más egyházi szerv
munkássága állandóan kiegyenlíti".421 A püspöki intézmény célszerű
megszervezését mutatja, hogy évszázadok viharaival tudott dacolni, je-
lentőségét nem veszítette el, sőt azt fokozva, az egyház hathatós működé-
sének zálogává vált.422

417 Gerhard Müller i. m. 264. 1., és szerző i. m. 130. 1.
418 Hans Sass: Die rechtliche Stellung der lutherischen Bischőfe in schwedischen Kirchen-

recht. Eisfeld, 1935. 11.1.
419 Az élethossziglani választás mellett szóló érvekről lásd: Martin Heckel: Kirchenre-

formfragen im Verfassungssystem. Zur Befristung von Leitungsamtern in einer lutheris-
chen Landeskirche. - Zeitschrift für evangelisches Kirchenrecht. Sept. 1995. 280., 313-319.
1.,a ciklikus megbízatásra nézve lásd szerző: Még egyszer az egyházkerületek kérdéséről.
- Keresztyén Igazság. Uj folyam, 26. szám, 1995. nyár, 14-16. 1.

420 Lásd a zsinat lefolyásával foglalkozó fejezetben található megállapításokat.
421 Paul Schoen: Der deutsche evang. Bischof nach den neuen evang. Kirchenverfassun-

gen. - In Verwaltungsarchiv, Bd. 30. 1925.402--403.1.
422 Lásd szerző i. m. 133. 1.
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Nézzük magát a jogszabályt.

Az egyházkerületben az egyházi szolgálat összehangolására, az egy-
házközségekben és egyházmegyékben végzett egyházi szolgálat segí-
tésére az egyházkerületek lelkészeket és nemlelkészeket bíznak meg.
(57. §)

Minden egyházkerületben választandó püspök és püspökhelyettes, al-
kalmazandó püspöki titkár, valamint alkalmazható egyházkerületi lel-
kész. (58.§)

Az egyházkerület egyéb feladatkörökre is szervezhet tisztségeket. Ezek
szervezéséről és a betöltés módjáról az egyházkerület közgyűlése dönt.
(59. §)

A püspök (II. Fejezet)

A püspök a Magyarországi Evangélikus Egyház lelkészei közül válasz-
tott lelkész. (60. §)

A püspök joga és feladata, hogy - az egyházkerületi elnökségnek járó
jogokon és feladatokon túl-, gondot viseljen az egyházi szolgálat tartalmi
és személyi feltételeire, így különösen

a) őrködik az egyház egységén és azon, hogy az egyházkerületben
minden tevékenység az egyház javára történjék;

b) felügyel arra, hogy a lelkészek híven töltsék be szolgálatukat, hűsé-
gesek legyenek az evangélikus egyház biblikus és hitvallásos tanítá-
sához és a keresztyén erkölcs szerint éljenek;

c) vigyáz az egyházi szolgálat folyamatosságára és helyes végzésére az
egyházkerület egyházközségeiben, intézményeiben és minden terü-
letén;

d) pásztorolja az egyházkerület lelkészeit hivatásuk betöltésében és
magánéletükben. Elősegíti a lelkészek testvéri szeretetben történő
együttműködését, tudományos és gyakorlati továbbképzését;

e) felügyel a leendő lelkészek és más egyházi munkások képzésére és
nevelésére, teológiai tanulmányaira és erkölcsi életére;

f) felelős azért, hogy az egyházkerület gyülekezeteiben, egyházme-
gyéiben, magában az egyházkerületben és ezek intézményeiben az
egyház törvényeit megtartsák. (61. §)

A püspök megbízatása, hogy
a) felavassa a Magyarországi Evangélikus Egyház lelkészjelöltjeit azok

megvizsgálása után,
b) beiktassa az egyházkerület felügyelőjét,
c) felszentelje az egyház templomait, intézményeit, gyülekezeti házait,

orgonáit és harangjait,
d) megállapítsa az istentiszteletek rendjét az országos ének- és liturgia-

ügyi bizottsággal egyetértésben és az országos közgyűlés jóváhagyá-
sával. (62. §)

A püspök felelős az egyházkerület lelkészi szolgálatának személyi fel-
tételeiért.

171



a) Dönt a lelkészjelöltek szolgálatba állításáról.
b) Dönt a segédlelkészek kiküldéséről.
c) Helyettes lelkészt küld ki az egyházközségekbe.
d) Engedélyezi a lelkészek és a lelkészi pályára készülő teológiai hall-

gatók és lelkészjelöltek házasságkötését.
e) Dönt valamely külföldi evangélikus egyházban felavatott lelkész

szolgálatba állításáról.
f) Engedélyt ad arra, hogy más keresztyén felekezetben szerzett lelké-

szi oklevél birtokosa az Evangélikus Hittudományi Egyetemen a
tanári kar által megállapított tárgyakból vizsgát tehessen.

g) A munkáltatóval egyeztetve dönt a lelkészek tartós szabadságolása
esetében a szolgálat alóli felmentéséről.

h) Nyilatkozik lelkészválasztásoknál a lelkészek választhatóságával
kapcsolatban.Y' (63. §)

A püspököt akadályoztatás a esetén a püspökhelyettes helyettesíti.
A püspök saját maga és helyettese akadályoztatás a esetén egyes eljárások-
nál határozott célú megbízást adhat az egyházkerület bármelyik espere-
sének is. (64. §)

A püspökhelyettes és a püspöki titkár (II!. Fejezet)

A püspökhelyettes az egyházkerület gyülekezeti lelkészei közül válasz-
tott lelkész. (65. §)

A püspökhelyettes feladata a püspök helyettesítése és a püspök felada-
taiban való segítés. A püspökhelyettes tisztje a jegyzői feladatok felügye-
lete a másodfelügyelővel együtt. Egyéb feladatkörét szabályrendelet sza-
bályozza. (66. §)

A püspökhelyettes joga, hogy feladataihoz szükséges tájékoztatást
megkapja. (67.§)

Püspöki titkár

A püspöki titkár az a lelkész vagy nem lelkész, akit az egyházkerület
presbitériuma a püspök segítségére, a püspök javaslatára alkalmaz. Mun-
káját a püspök rendelkezése szerint végzi. (68. §)

Az egyházkerület önkormányzata (II. Cím)

Egyházkerületi közgyűlés (l. Fejezet)

Az egyházkerületi közgyűlés az egyházkerület általános hatáskörű dön-
téshozó képviseleti testülete, melynek hivatalból jelen levő és választott tagjai
vannak. (69. §)424

423 A lelkészek választhatóságával kapcsolatos püspöki nyilatkozattételi jog arra korláto-
zódik, hogy az illetékes lelkész ellen nincs-e folyamatban fegyelmi eljárás, illetőleg, hogy
más jogi akadály nem áll fenn.

424 Bár a törvény a közgyűlést döntéshozó szervnek tekinti, az egyházkerületi presbitéri-
um hatásköre szélesebbnek tekinthető a törvény szerint (89. §), ami aligha helyeselhető.
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Az egyházkerületi közgyűlés tagjai szavazati joggal:
a) hivatalból az egyházkerületi presbitérium tagjai;
b) választás alapján: az egyházmegyék választott képviselői, mégpedig

2-2 lelkészi és nernlelkészi küldött egyházmegyénként;
Az egyházkerületi közgyűlésen tanácskozási joggal vesznek részt:
c) hivatalból: az egyházkerület tisztségviselői, az egyházkerület keze-

lésében levő intézmények vezetői vagy képviselői;
d) meghívás alapján: szakértők. (70. §)
Az egyházkerületi közgyűlés az egyházkerület lelki, szellemi, kulturá-

lis és gazdasági élete javítása érdekében a választási ciklus időtartamára
tisztségviselőket választhat, akik a közgyűlés egészének beszámolási kö-
telezettséggel tartoznak, javaslataikat a közgyűlés hagyja jóvá, munkáju-
kért a közgyűlés felelős. (71. §)

Az egyházkerületi közgyűlés munkáját hat éves ciklusokban végzi. Az
egyházmegyei közgyűlések az egyházkerületi közgyűlésre küldött képvi-
selőiket hat évre választják, részükre a választás utáni első közgyűlésre az
egyházmegye elnöksége és egyik jegyzője által aláírt megbízólevelet állí-
tanak ki. Az egyházmegyei közgyűlések ugyanolyan számban egyházke-
rületi közgyűlési póttagokat is választanak, akik a választott rendes tago-
kat azok akadályoztatás a esetén megbízóleveleik bemutatásával helyette-
sítik, illetve a megüresedő helyeket töltik be. Póttagok hiányában az egy-
házmegyei közgyűlések a megüresedett helyekre új tagokat választanak,
az időszakos választás érvényessége azonban csak a közgyűlés megbíza-
tásának idejére szól. A közgyűlé si tagok újraválaszthatók. (72. §)

A közgyűlést az egyházkerület elnöksége írásban hívja össze. A kibo-
csátott meghívónak tartalrnaznia kell a tárgysorozati pontokat. A meghí-
vót a közgyűlés időpontja előtt legalább tizennégy nappal meg kell kűl-
deni. A közgyűlés előtt megfelelő időben meg kell küldeni a közgyűlés
tárgyai val kapcsolatos írásos előterjesztéseket, anyagokat és a várható
eldöntendő kérdéseket is. (73. §)

A közgyűlést legalább kétévenként össze kell hívni.425 A közgyűlés
egynegyedének írásban előterjesztett kérelmére az egyházkerület elnöksé-
ge köteles három héten belül közgyűlést összehívni. (74. §)

A közgyűlés határozatképes, ha az előírásoknak megfelelően hívták
össze és tagjainak legalább fele jelen van. Határozatképtelenség esetén
ugyanabban a tárgyban egy későbbi időpontra ismételten összehívott köz-
gyűlés jogerős határozatához a közgyűlé si tagok több, mint huszonöt
százalékának megjelenése szükséges. A közgyűlés a határozatait a külön
szabályozott esetek kivételével egyszerű szótöbbséggel hozza. (75. §)

A közgyűlésen általában a közgyűlés tagjain kívül hallgatóként bár-
mely egyházközségi tag részt vehet. (76. §)

425 Aligha helyeselhető a közgyűlésnek két évenkénti összehívása; a gyakorlat azt mutatja,
hogy az ügyek ilyen hosszú idő alatt aktualitásukat vesztik, az évenkénti ülésezés szüksé-
ges.
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A közgyűlésen a püspök és az egyházkerületi felügyelő, akadályozta-
tásuk vagy hivataluk üresedése esetén a püspökhelyettes, illetve a másod-
felügyelő elnököl. (77. §)

A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell vezetni, amit az elnökségnek, a lel-
készi és nemlelkészi jegyzőnek és két jelenlevő közgyűlési tagnak kell
hitelesítenie. (78.§)

Az egyházkerületi közgyűlés hatáskörébe tartoznak az egyházkerület
életének fontosabb kérdései, ezek között különösen az alábbiak:

a) A püspök és az egyházkerületi felügyelő kivételével megválasztja az
egyházkerület tisztségviselőit, megbízottait, a számvevőszék, az egy-
házkerületi bíróság és a Lelkészképesítő Vizsgabizottság egyházke-
rületi tagjait hat évi időtartamra.

b) A kerületi presbitérium előterjesztése alapján kerületi szabályrende-
letet alkot.

c) Megállapítja és jegyzőkönyvbe foglalja az egyházközségek köz-
gyűlései által megválasztott püspök, illetve egyházkerületi felügyelő
beiktatásának megtörténtét és meghallgatja székfoglalóikat.

d) Tárgyalja és elfogadja az egyházkerületi elnökség és a jelentésre
kötelezett egyházkerületi tisztségviselők jelentéseit, valamint az egy-
házkerületi presbitériumnak a jelentésekkel kapcsolatos jegyzőköny-
vi állásfoglalását és elrendeli a szükséges tennivalókat. (79. §)

Egyházkerületi presbitérium (II. Fejezet)

Az egyházkerület általános hatáskörű döntés-előkészítő és döntéshozó
képviseleti szerve a presbitérium, amelynek hivatalból jelen levő és vá-
lasztott tagjai vannak. (80. §)

Az egyházkerületi presbitérium tagjai szavazati joggal:
a) hivatalból a püspök és püspökhelyettes, az egyházkerületi felügyelő

és másodfelügyelő, az egyházkerületi lelkészi és nemlelkészi jegyző,
az egyházkerületi ügyész, az egyházkerületi számvevőszék elnöke
és az egyházmegyék elnöksége;

b) választás alapján: az egyházmegyénként választott presbiterek,
mégpedig egyházmegyénként 1-1 lelkész és nemlelkész;

Az egyházkerületi presbitériumban tanácskozási joggal vesznek részt:
c) esetenkénti meghívás alapján: az egyházkerület további lelkészi és

nemlelkészi tisztségviselői, szakértők és az elnökség által meghívot-
tak. (81. §)

Az egyházkerületi presbitérium tagjainak választásakor az egyházme-
gyék póttagokat is választanak, akik a választott rendes tagokat azok
akadályoztatása esetén helyettesítik, illetve a megüresedő helyeket töltik
be. Póttagok hiányában a megüresedett helyekre új presbitereket kell vá-
lasztani, az időszakos választás érvényessége azonban csak a presbitérium
megbízatásának idejére szól. A presbitérium tagjai újraválaszthatók.
(82. §)

Az egyházkerületi presbitérium elnökei a püspök és az egyházkerületi
felügyelő. Akadályoztatásuk vagy hivataluk megüresedése esetén a pres-
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biteri ülésen a püspökhelyettes, illetve az egyházkerületi másodfelügyelő
elnököl. (83. §)

Az egyházkerületi presbitériumot az egyházkerület elnöksége írásban
hívja össze. A kibocsátott meghívónak tartalmaznia kell a tárgysorozati
pontokat. A meghívót a presbiteri ülés időpontja előtt legalább tizennégy
nappal meg kell küldeni. A presbiteri ülés előtt megfelelő időben meg kell
küldeni az ülés tárgyaival kapcsolatos írásos előterjesztéseket, anyagokat
és a várható eldöntendő kérdéseket is. (84. §)

Az egyházkerületi presbitériumot szükség szerint, de évenként leg-
alább két alkalommal össze kell hívni. A presbitérium egynegyedének
írásban előterjesztett kérelmére az egyházkerület elnöksége köteles három
héten belül presbiteri ülést összehívni. (85. §)

A presbiteri ülés nem nyilvános, de azon a presbitérium tagjain kívül
tanácskozási joggal mindazok részt vehetnek, akiket az elnökség meghív.
Határozatképes, ha tagjainak legalább kétharmada jelen van. Határozat-
képtelenség esetén az ugyanabban a tárgyban egy későbbi napra ismétel-
ten összehívott presbiteri ülés a megjelentek számától függetlenül is ha-
tározatképes. A presbitérium a határozatait egyszerű szótöbbséggel hoz-
za. (86. §)

Azt az egyházkerületi presbitert, aki a presbiteri ülésről három ízben
kimentés nélkül elmarad, tisztségérőllemondottnak kell tekinteni, a pres-
bitérium hivatalból jelenlétre kötelezett tagjainál ez esetben fegyelmi eljá-
rást kell kezdeményezni. (87. §)

A presbiteri ülésről jegyzőkönyvet kell vezetni, amit az elnökségnek, a
lelkészi és nemlelkészi jegyzőnek és két jelen levő presbitemek kell hite-
lesítenie. (88. §)

Az egyházkerületi presbitérium hatáskörébe tartoznak mindazok az
ügyek, amelyek nincsenek az egyházkerületi közgyűlés vagy más egyházi
szerv hatáskörébe utalva, illetve, amelyeket az egyházkerületi közgyűlés
a presbitérium hatáskörébe utal, így különösen:

a) Elrendeli az egyházkerületi választásokat, a választás előtt jelölő és
szavazatbontó bizottságot küld ki, számvevőszéki tagokat választ
(3-7 fő).

b) Összeállítja az egyházkerület éves munkatervét, megtervezi közös-
ségi alkalmait és segíti azok megvalósítását.

c) Előkészíti az egyházkerületi közgyűlést, állást foglal az elnökség és
a tisztségviselők jelentéseivel kapcsolatban.

d) Alkalmazza az egyházkerület munkatársait, dönt az egyházkerület
tisztségviselőinek és munkatársainak bérezéséről és gyakorolja a
munkáltatói jogokat.

e) Határoz az egyházkerület vagyonszerzése vagy vagyonának elide-
genítése, megterhelése, illetve kezelése tárgyában. Dönt az egyház-
kerület éves költség-előirányzatáról, zárszámadásáról és zárómérle-
géről. Jóváhagyja az egyházkerület egyházmegyéinek éves költség-
előirányzatát, zárszámadását és zárómérlegét és megadja az elszá-
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molásokkal kapcsolatos felmentvényt. Véleményezi az egyházme-
gyék támogatására biztosított gazdasági erőforrások elosztását.

f) Dönt egyházkerületi állások szervezéséről és megszüntetéséről,
nemlelkészi egyházkerületi munkások rendszeres, meghatározott
idejű megbízatásártól és felmentéséről.

g) Intézményeket alapít vagy szüntet meg.
h) Jóváhagyja az egyházmegyék területének változásait. Az egyházme-

gyék közötti vitás ügyekben első fokon határoz.
i) Kerületi szabályrendeleteket készít elő. (89. §)426

Egyházkerületi elnökség (III. Fejezet)

Az egyházkerület képviseleti és végrehajtó szerve az elnökség. Az
egyházkerületi elnökség tagjai a püspök és az egyházkerületi felügyelő.
(90. §)

A püspök és az egyházkerületi felügyelő együtt és közös felelősséggel
vezetik és képviselik az egyházkerületet, irányítják igazgatását és annak
összes ügyeit egyetértően intézik. (91. §)
(1) A püspök és az egyházkerületi felügyelő közös feladatai különösen:

a) Epítik az egyházkerület közösségét és őrzik annak belső békéjét.
b) Felelősek az egyházkerület rendjéért, őrködnek azon, hogy az egy-

házkerületben minden az egyházi törvényekben megszabott jogok
és kötelezettségek szerint történjék.

c) Felelősek azért, hogy az egyházkerület tisztségviselői szolgálatukat
hűségesen végezzék.

d) Összehívják az egyházkerületi presbiteri üléseket és közgyűléseket
és azokon elnökölnek. Jelentést tesznek az egyházkerületi közgyűlé-
sen az egyházkerület életét meghatározó lelki és közösségi esemé-
nyekről, az egyházkerület anyagi viszonyairól. Felelősek a presbité-
riumi és közgyűlési határozatok végrehajtásáért.

(2) A püspök és az egyházkerületi felügyelő megosztható feladatai különö-
sen:
e) Felügyeletet gyakorolnak az egyházközségek és az egyházmegyék

felett és felügyelik az egyházkerületi tisztségviselők szolgálatát.
f) Látogatják az egyházközségeket és az egyházkerület területén levő

intézményeket a mindenre kiterjedő vizsgálat igényével is.
g) Joguk az egyházközségek lelkészei, felügyelői és elnökségei értekez-

letének összehívása.
h) Feladatuk a kötelességüket elmulasztó tisztségviselőket először test-

vérileg meginteni, a botrányos magaviseletűeket rendreutasítani, en-
nek eredménytelensége esetén szükség szerint a fegyelmi eljárást
kezdeményezni. (92. §)

426 Világosan látható az a törekvés, hogy egyházkerületi szinten a presbitérium jogköré-
nek túlzott kiszélesítésével a közgyűlés szerepét visszaszorítsák és formálissá tegyék.
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Az egyházkerület tisztségviselői (Ill. Cím)

Általános rendelkezések (I. Fejezet)

Az egyházkerület az önkormányzati feladatok ellátására és az egyház-
kerület biztosítására tisztségviselőket választ. Az egyházkerület tisztség-
viselői: a püspök, az egyházkerületi felügyelő, a püspökhelyettes, az egy-
házkerületi másodfelügyelő, az egyházkerületi ügyész, a lelkészi és nem-
lelkészi jegyző és a számvevőszékei elnök, valamint azok a tisztségvi-
selők, akiket az egyházkerület szükség szerint meghatározott feladatkör-
rel választ. Az egyházkerületi tisztségviselők feladatait hivány, a feladat-
körükkel kapcsolatos leírás vagy munkaköri leírás rögzít. (93. §)

Az egyházkerület tisztségviselői az egyházkerületi közgyűlésen jelen-
tést tesznek munkájukról. (94. §)

Az egyházkerületi tisztség megüresedik a tisztségviselő megbízatásá-
nak lejártakor, továbbá elhalálozás, lemondás, az egyházkerületi köz-
gyűlés által kezdeményezett visszahívás, jogerős bírói határozattal történő
elmozdítás folytán, valamint a tisztség lelkészi betöltőjére nézve akkor is,
ha egyházkerületben megszűnik az egyházkerületi lelkészi tisztség vise-
lésére jogosító hivatalt betölteni. Pótlását a következő egyházkerületi köz-
gyűlésig az egyházkerületi elnökség saját hatáskörében köteles megolda-
ni, amennyiben a törvény másképp nem rendelkezik. (95. §)

Az egyházkerület tisztségviselőinek jogai és feladatai (II. Fejezet)

Az egyházkerület lelkészi tisztségviselőinek jogait és feladatait a IV.
törvény 57--68.§-ai tartalmazzák. Ez a törvényszakasz az egyházkerület
többi tisztségviselőjének jogairól és feladatairól rendelkezik. (96.§)

Egyházkerületi felügyelő

Az egyházkerületi felügyelő a püspökkel együtt az egyházkerület ve-
zetője. Ügyel az egyházkerület működésének feltételeire, segíti az egyház-
kerületben folyó lelki munkát, figyelemmel kíséri és irányítja a közéleti,
személyi, anyagi és jogi természetű ügyek intézését. Joga a püspöki hiva-
tal minden ügyéről a tájékoztatást megkapni és a hivatali adminisztrációt
egyházkerületi munkájához felhasználni. Feladata az egyházkerületi köz-
gyűlés előkészítése és levezetése. (97. §)

Egyházkerületi másodfelügyelő

Az egyházkerületi másodfelügyelő joga és feladata az egyházkerületi
felügyelő helyettesítése annak akadályoztatása esetén. Ezen kívül ellátja
az egyházkerületi felügyelő feladataiból az egyházkerületi szabályrende-
lettel átruházott feladatokat. Felügyeli a jegyzői feladatok ellátását. Joga,
hogy a feladataihoz szükséges tájékoztatást megkapja. (98. §)
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Egyházkerületi számvevőszéki elnök

Az egyházkerületi számvevőszéki elnök joga és feladata, hogya szám-
vevőszékkel az egyházmegyéknek, az egyházkerületnek és az egyházke-
rület intézményeinek pénzkezelését és számadásait ellenőrizze, arról je-
lentést tegyen, illetve szükség esetén eljárjon. (99. §)

Egyházkerületi ügyész

Az egyházkerületi ügyész joga és feladata, hogy az egyházkerület jogi
vonatkozású ügyeit intézze, az egyházkerület jogi természetű ügyeiben
képviselje és jogi tanácsokat adjon az elnökségnek. Az egyházkerület
ügyészének jogi szakvizsgával kell rendelkeznie. (100. §)427

Lelkészi és nemlelkészi jegyző

A lelkészi és nemlelkészi jegyzőt az Országos Presbitérium tagjai közül
választja az Országos Közgyűlés a jegyzői feladatok ellátására. (101.§)

Egyéb tisztségviselők

Az egyházkerületi közgyűlés bizonyos feladatok ellátására egyéb tiszt-
ségviselőket is választhat. Feladatkörüket egyházkerületi szabályrendelet
határozza meg. (102. §)

Az országos egyház önkormányzata (1.Cím)

Az egyházi szolgálatról és az egyház szervezetéről szóló (II.) törvény
mindössze két szakaszban foglalkozik az országos egyházzal; a szervezeti
változásokat, nevezetesen az országos felügyelői intézmény megszünteté-
sét nem tartotta fontosnak törvénybe iktatni. Ehelyett a zsinat ebbe a
törvénybe rejtette el azokat a szervezeti változtatásokat, amelyeket végre-
hajtott az országos elnökség összetételében.

Nézzük először az Országos Közgyűlésre (1.Fejezet), vonatkozó rendel-
kezéseket.

Az Országos Közgyűlés a Magyarországi Evangélikus Egyház legszé-
lesebb körű döntéshozó, legfőbb önkormányzati képviseleti testülete.
(103. §)

Az Országos Közgyűlés irányítja, segíti és felügyeli a Magyarországi
Evangélikus Egyház lelki, szellemi és anyagi életét. (104. §)

Az Országos Közgyűlés tagjai szavazati joggal:
a) hivatalánál fogva: az Országos Elnökség, az országos egyházi tiszt-

viselők, az Országos Egyházi Iroda igazgatója, a lelkészi munkakö-
zösségek országos szövetségének elnöke, a Közoktatási intézmények
két küldötte, az Evangélikus Hittudományi Egyetem rektora,

b) az egyházmegyék elnökségei,

427 Kívánatos lenne, hogy megfelelő ügyvédi gyakorlathoz legyen kötve ez a tisztség, mert
perek vitelénél. egyházi bírósági eljárásnál a gyakorlati tudás nélkülözhetetlen.
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c) választás alapján: az egyházmegyénként egy lelkészi és egy nemlel-
készi küldött.

Az Országos Közgyűlésen tanácskozási joggal vesznek részt:
d) hivatalból az országos egyházi bíróság elnökei, az Országos Egyházi

Iroda osztályvezetői,
e) meghívás alapján: az országos jellegű egyházi intézmények vezetői,

az egyházi egyesületek elnökei, szakértők. (105.§)
Az egyházmegyék az Országos Közgyűlésre küldött képviselőiket hat

évre választják, részükre a választás utáni első közgyűlésre (alakuló köz-
gyűlés) a küldő testület által aláírt megbízólevelet állítanak ki. Az egyház-
megyei közgyűlések ugyanolyan számban országos közgyűlési póttago-
kat is választanak, akik a választott rendes tagokat azok akadályoztatása
esetén megbízóleveleik bemutatásával helyettesítik, illetve a megüresedő
helyeket töltik be. Póttagok hiányában a megüresedett helyekre új pótta-
gokat kell választani, az időszakos választás érvényessége azonban csak
a közgyűlés megbízatásának idejére szól. A közgyűlési tagok újra választ-
hatók. Azt az országos közgyűlé si tagot, aki a közgyűlésről három ízben
igazolás nélkül elmarad, tisztségérőllemondottnak kell tekinteni. (106.§)

Új választási ciklus elején legkésőbb hat héttel a választási eredmény
megszületése után kell összehívni a közgyűlést. A ciklus első közgyűlését
a választási bizottság elnöke hívja össze. A közgyűlés mandátumának
lejárta előtt egy évvel választási bizottságot kell kiküldeni, mely kitűzi az
egyházmegyék számára következő közgyűlés küldöttei megválasztásá-
nak határidejét. A bizottság a szavazatbontás és az első közgyűlés között
jelölteket állít az Országos Presbitérium és az országos egyházi bíróság
tagjaira, az egyházmegyei küldöttválasztó közgyűlés jelöléseit figyelembe
véve. Értékeli és jelentés formájában az új közgyűlés elé terjeszti a válasz-
tás eredményét (107.§)

A közgyűlést a közgyűlés elnöksége írásban hívja össze az ülés előtt
legalább 14 nappal. A kibocsátott meghívónak tartalmaznia kell a tárgy-
sorozati pontokat és a várható eidöntendő kérdéseket is. (108.§)

A közgyűlés előtt legalább hét nappal ki kell küldeni a közgyűlés tár-
gyaival kapcsolatos írásos előterjesztéseket és anyagokat is. Késői kikül-
dés esetén a közgyűlés dönt arról, hogy a napirendi pontot tárgyalja-e.
(109. §)

A közgyűlés az alakuló ülésén a közgyűlés tagjai közül lelkészi és nem
lelkészi elnököt választ. Az üléseket a közgyűlés elnökei felváltva vezetik.
(110.§)

Az alakuló közgyűlés megválasztja az Országos Presbitérium és az
országos egyházi bíróság tagjait, valamint az országos egyházi tisztségvi-
selőket. (111.§)

A közgyűlést évenként legalább egy alkalommal össze kell hívni.
A közgyűlés szavazati jogú tagjai egynegyedének írásban előterjesztett
kérelmére a közgyűlést három héten belül össze kell hívni. (112.§)

A közgyűlés a jelenlevők létszámára való tekintet nélkül határozatké-
pes, ha azt az előírásoknak megfelelően hívták össze. Határozatait a köz-
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gyűlés a külön szabályozott esetek kivételével egyszerű szótöbbséggel
hozza. A közgyűlés általában nyilvános; zárt ülést a közgyűlés elnöksége
rendelhet el. (113.§)

A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amit az elnökségnek, a
jegyzőnek és két jelenlevő közgyűlési tagnak kell hitelesítenie. A jegyző-
könyvet 30 napon belül meg kell küldeni az Országos Elnökségnek és az
országos egyházi irodának. A közgyűlés határozatait 8 napon belül a köz-
gyűlés minden szavazati jogú tagjának meg kell küldeni. (114.§)

Az Országos Közgyűlés hatáskörébe tartoznak:
a) Megválasztja hat évre az Országos Elnökség tagjain kívül az orszá-

gos egyházi tisztségviselők, azonos számú lelkészi és nem lelkészi
tagból álló Országos Presbitériumot, az országos számvevőszék, az
országos bíróság, az országos bizottságok tagjait és (amennyiben
erről a rájuk vonatkozó törvény másképpen nem rendelkezik) az
országos egyházi intézmények vezetőit. Megállapítja az alkalmazás-
ba kerülő tisztségviselők díjlevelét, meghatározza az alkalmazottak
bérezésének alapelveit.

b) Jóváhagyja az Evangélikus Hittudományi Egyetem egyetemi tanácsa
által megválasztott rendes tanárainak választását, megválasztja a Teo-
lógus Otthon igazgatóját és a LelkészképesítőBizottságdelegált tagjait.

c) Megválasztja az országos egyház zsinati képviselőit.
d) Megválasztja a protestáns tábori püspöki, illetve hivatalvezetői

tisztnek evangélikus lelkésszel történő betöltésénél a tábori püspö-
köt, illetve a hivatalvezetőt, valamint a főállású tábori lelkészeket.

e) Tárgyalja és elfogadja az Országos Elnökség, az országos tisztségvi-
selők és előadók valamint az egyházi bizottságok jelentéseit és elren-
deli a szükséges tennivalókat.

f) Meghatározza az egyes országos egyházi szolgálati és működési
ágakat és ezek feladatait. Beosztja,hogy ezen ágak bizottságai, illetve
az ügyeket intéző országos egyházi irodai osztályok felett, melyik
országos elnökségi tag gyakorol szakmai felügyeletet.

g) Határoz az országos egyházi szervezet vagyonszerzése vagy vagyo-
nának elidegenítése, megterhelése, illetve kezelése tárgyában. Meg-
határozza az országos költség-előirányzat főbb tételeit, a gazdálko-
dás és az országos egyházi szervezet kezelésében levő pénzeszközök
elosztásának elveit és módját, jóváhagyja az országos egyházi önkor-
mányzat költségvetését és zárszámadását és megadja az elszámolá-
sokkal kapcsolatos felmentvényt. Dönt az egyházmegyei önkor-
mányzatok támogatására biztosított gazdasági erőforrások elosztá-
sáról, az országos egyházi szervezet működéséhez szükséges pénz-
eszközökről, illetve tartalékalapok képzéséről.

h) Határozatot hoz az egyházmegyék körében felmerült területi és
igazgatási vitákban az Országos Presbitérium előterjesztése alapján.

i) Dönt országos állások szervezéséről és megszüntetéséről.
j) Döntést hoz az Országos Presbitérium által előterjesztettjavaslatokról.
k) Intézményeket alapít vagy szüntet meg.
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1) Országoshatályú szabályrendeleteketalkot.
m) Elnökbőlés két tagból álló választásibizottságot küld ki, amely

jelölteketállít az országostisztségekre,előkészítiaz OrszágosPres-
bitériumés az országostisztségviselőkmegválasztását.(115. §)

Országos presbitérium (II. Fejezet)

Már az 1914. évi zsinat előkészítésénél ott találjuk a presbitériumoknak
a magasabb fokon való bevezetésének gondolatát, amely azonban csak az
1934-37. évi zsinaton vált valóra.v" Már akkor elhangzottak óvatosságra
intő megnyilatkozások, mondván, hogyaközgyűlések teendőinek a pres-
bitériumra való átruházása felsőbb fokon sorvasztólag hatna, mert az egy-
házi életet s az egyház kormányzását egy szűkebb körű testületre ruház-
ná.429 Végül is az egyetemes presbitérium hatáskörét az egyházi törvények
csak kerettörvény formájában határozzák meg. E szerint az egyetemes
presbitériumok előkészítő, önálló, jogorvoslati és jogegységi határozatho-
zatali hatáskör illeti meg.430

Eló1cészítő hatáskörében előkészíti az egyetemes közgyűlés hatáskörébe
tartozó ügyeket és elrendeli az egyetemes egyházi választásokat. Önállóan
intézkedő jogkörében az egyházegyetemnek mindazokban az ügyeiben
intézkedik, melyekben az intézkedés joga nincs az egyetemes közgyűlés
számára fenntartva. Jogorvoslati hatáskörben a közvetlenül alsóbb egyházi
közületek képviseleti szerveinek határozatai ellen beadott fellebbezések
felett dönt, kivéve az elvi természetű ügyeket, melyek a közgyűlésre tar-
toznak. Az egyetemes presbitérium jogköre a jogegységi határozat alkotási
joga tekintetében tér el a többi presbitérium jogkörétől. Ezenfelül az alsóbb
fokú közigazgatási hatóságok presbitériuma és közgyűlése közti hatásköri
összeütközések esetében is az egyetemes presbitériumot ruházták fel dön-
tési joggal.

A pártállami időkben a presbitériumot, főleg pedig az országos presbi-
térium hatáskörének - a közgyűlés hátrányára -, történő kiszélesítésére
irányuló törekvések jelentkeztek. Sőt az 1966. évi egyházi törvények a
zsinati jogkör rovására az országos presbitérium hatáskörébe utalta "a
zsinat szünetelése idején időközben szükségessé vált kérdésekben tör-
vényerejű rendeletek alkotásának" jogát, amely gyakorlatilag a törvény-
pótló jogszabályokra vonatkozó korlátozást is túllépte. Ugyancsak a pres-
bitériumot ruházta fel szabályrendelet-alkotási jogkörrel.Pl

428 Novák István: Az 1913-16. évi budapesti országos ágo hitv. evang. zsinat bizottsági
joganyaga. Miskolc, 1937.38.1.

429 Kiss Antal i. m. 35. 1.
430 Egyházi Törvények II. tc. 76. §. - Viktor Bruckner: Leitmotive der neuen Ungarischen

evangl, Kirchengesetze 1934-37. Miskolc, 1940. 10. 1.
431 ET II. törvény, 105. §
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Bár a kisebb számú presbitérium mozgékonyabb, de politikailag köny-
nyebben kézbentartható, hiszen összetételébe az elnökségnek is bele-
szólása van, mégis a nagyobb nyilvánosságot, amelyet a közgyűlés kép-
visel, korlátozza, ezért mindenképpen helyeselhető a zsinat állásfoglalása,
amellyel az országos közgyűlést minősítette ismét szélesebb jogkörű
szervnek.

Nézzük az Országos Presbitériumra (II. Fejezet), vonatkozó új törvé-
nyeket:

Az országos egyházi önkormányzat döntés-előkészítő és meghatáro-
zott hatáskörben döntéshozó szerve az Országos Presbitérium, amelynek
hivatalból jelen levő es választott tagjai vannak. (116.§)

Az Országos Presbitérium tagjai szavazati joggal:
hivatalból:
a) az Országos Elnökség tagjai, az országos ügyész, az országos

jegyzők, az Evangélikus Hittudományi Egyetem rektora;
Az Országos Közgyűlés választása alapján:
b) egyházmegyénként a lelkészi és a nemlelkészi küldött közül az

egyik, vagyis egyházmegyénként egy tag.
Az Országos Presbitérium ülésein tanácskozási joggal vesznek részt

hivatalból:
c) az országos egyházi tisztségviselők, az Országos Egyházi Iroda igaz-

gatója
meghívás alapján:
d) az országos gazdasági igazgató, az országos számvevőszék elnöke,

a Gusztáv Adolf Segélyszolgálat elnökei, az Országos Egyházi iroda
osztályvezetői és előadói, szakértők. (117.§)

Az Országos Presbitérium tagjainak választásakor az Országos Kőz-
gyűlés póttagokat is választ, akik a választott rendes tagokat, azok akadá-
lyoztatása eseténb helyettesítik, illetve a megüresedő helyeket töltik be.
A póttagok száma a választott tagok számának fele. Póttagok hiányában
az Országos Közgyűlés a megüresedett helyekre új póttagokat választ, az
időszakos választás érvényessége azonban csak a presbitérium megbíza-
tásának idejére szól. A presbitérium tagjai újraválaszthatók. A választási
ciklusok között az új Országos Presbitérium megválasztásáig az előző
ciklus presbitériuma van hivatalban. (118.§)

Az Országos Presbitérium ülésvezető elnöke az Országos Elnökség
valamely tagja. (119.§)

Az Országos Presbitériumot az Országos Elnökség írásban hívja össze
az ülés előtt legalább 14 nappal. A kibocsátott meghívónak tartalmaznia
kell a tárgysorozati pontokat és a várható eldöntendő kérdéseket is.
A presbitériumi ülés előtt legalább öt nappal ki kell küldeni az ülés tár-
gyaival kapcsolatos írásos előterjesztéseket és anyagokat is. (120.§)

Az Országos Presbitériumot szükség szerint, de évenként legalább két
alkalommal össze kell hívni. Az Országos Presbitérium egynegyedének
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írásban előterjesztett kérelmére az Országos Elnökség köteles három héten
belül az Országos Presbitérium ülését összehívni. (121. §)

A presbiteri ülés nem nyilvános, de azon a presbitérium tagjain kívül
tanácskozási joggal mindazok részt vehetnek, akiket az elnökség meghív.
Határozatképes, ha szabályosan hívták össze. A presbitérium határozatait
a külön szabályozott esetek kivételével egyszerű szótöbbséggel hozza.
(122. §)

Azt az országos presbitert, aki az ülésről három ízben igazolás nélkül
elmarad, tisztségérőllemondottnak kell tekinteni. (123. §)

Az Országos Presbitérium üléséről jegyzőkönyvet kell vezetni, amit az
elnökségnek, a jegyzőnek és két jelen levő presbitemek kell hitelesítenie.
(124. §)

Az Országos Presbitérium hatáskörébe tartoznak mindazok az ügyek,
amelyek nincsenek az Országos Közgyűlés vagy más egyházi szerv ha-
táskörébe utalva, így különösen:

a) Az Országos Elnökség előterjesztésében megvitatja és jóváhagyja
saját munkatervét, az országos bizottságoknak munkatervükre vagy
más tárgyra vonatkozó jelentéseit és javaslatait, az Országos Egyházi
Irodának az igazgató által összeállított éves feladattervét és éves
jelentését.

b) Dönt a Magyarországi Evangélikus Egyház hazai és nemzetközi
ökumenikus és a külföldi testvéregyházakkal fenntartott kapcsola-
tairól és ezekről beszámol az Országos Közgyűlésnek.

c) Dönt a Magyarországi Evangélikus Egyháznak a Magyar Kőztár-
saság állami és társadalmi szervezeteivel fenntartott kapcsolatairól
és döntéseiről beszámol az Országos Közgyűlésnek.

d) Előkészíti az Országos Közgyűlést.
e) Javaslatot tesz a protestáns tábori püspöki, illetve hivatalvezetői

tisztnek evangélikus lelkésszel történő betöltésénél a tábori püspök,
illetve hivatalvezető személyére. Javaslatot tesz a főállású tábori lel-
készek személyére is.

f) Megvizsgálja és az Országos Közgyűlésnek jóváhagyásra előkészíti
az országos egyházi szerveknek az Országos Gazdasági Igazgató
által elkészített és az Országos Egyházi Elnökség által előterjesztett
éves költségirányzatát és éves zárszámadását, az utóbbit az Országos
Számvevőszék jelentése alapján.

g) Dönt az országos egyház tisztségviselőinek díjazásáról, megállapítja
az alkalmazotti bértáblázatot és dönt az alkalmazottak bérezéséről.

h) Gazdasági döntéseket hoz a közgyűlés által elfogadott költség-
előirányzat keretein belül.

i) Jóváhagyja az egyházmegyék éves költség-előirányzatát, zárszáma-
dását és zárómérlegét, dönt a Gusztáv Adolf Segélyszolgálat szere-
tetadományainak odaítéléséről.

Az Országos Presbitériumnak nyilvánvalóan nem lehet döntési joga a
Gusztáv Adolf Segélyszolgálat szeretetadományainak odaítélése tekinte-

183



tében, minthogy a segélyek összegének az elosztása kifejezetten a Gusztáv
Adolf Segélyszolgálat Tanácsára tartozik a segélyszolgálatra vonatkozó
törvény értelmében.432 amelyaGAS önálló döntéshozó jogkörét kívánta
visszaállítani.

j) Jóváhagyja az országos egyházi fenntartású intézmények szervezeti
és működési szabályzatát. (125.§)

Az Országos Presbitérium azon határozatát, amely valamely országos
munkaágat érint, az illetékes országos bizottság előkészítése alapján, illet-
ve állásfoglalására figyelemmel hozza meg. (126.§)

Országos elnökség (III. Fejezet)

Ez a fejezet közvetve több eddigi fontos intézményt szüntet meg: így az
országos felügyelői intézményt, a hivatalára nézve idősebb püspök jogál-
lását felszámolja és az országos elnökség fogalmát is a törvényben eddig
használatos értelme helyett tartalmilag jelentősen módosítja és tulajdon-
képpen "kibővÍtett" elnökséggé bővíti.

Mivel ezek a változások az egyház alapvető szervezeti kérdéseit érintik,
álláspontunkat a szervezeti résznél fejtettük ki az előző törvény tárgyalása
kapcsán. Annyit azonban itt is elmondhatunk, hogy az országos felügyelői
intézmény eltörlése és az ennek "pótlására" hozott intézkedés jogászi
szempontból nem állja meg a kritikát. Egy több, mint kétszáz éves bevált
intézményt megszüntettek, helyette sokkal rosszabb megoldást hoztak és
ezzel a hierarchikus irányzatot támogatva az egyház közigazgatását is
nehezítették.

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos szervezeti szintjén az
önkormányzati testületek döntései alapján a vezetést az Országos Elnök-
ség gyakorolja. Az elnökség irányítja a munkaágakat és kooridnálja a
szolgálatnak a kerületben történő irányítását. Az Országos Elnökség tagjai
az egyházkerületek püspökei és felügyelői. (127.§)

Az Országos Elnökség legalább havonta ülésezik és dönt a folyó ügyek-
ben. Az üléseken - tanácskozási joggal - részt vesz az Országos Egyházi
Iroda igazgatója, aki az ügyekről jelentést tesz és a döntések végrehajtá-
sáról gondoskodik. Tanácskozási joggal szükség szerint vesz részt az or-
szágos ügyész és az országos gazdasági igazgató. (128.§)

Az Országos Elnökség tagjai felosztják maguk között a kapcsolattartási
feladatokat és ezeket a választási ciklus végéig önállóan, de az Országos
Elnökség testületi döntéseihez igazodóan ellátják és az Országos Elnökség
ülésein rendszeresen beszámolnak tevékenységükről. (129. §)

Az Országos Elnökség tagjai közül egy püspök és egy felügyelő, mint
az elnökség adminisztratív vezetői, előkészítik az Elnökség üléseit és fi-
gyelemmel kísérik az Elnökség döntéseinek végrehajtását, valamint ellát-

432 V. törvény, 49. § (3) bekezdése.
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ják az egyház representatív képviseletét. Az elnök püspök és az elnök
felügyelő ezen tisztüket az Országos Elnökség határozatai szerint látja el.
Tevékenységükről elnökségi ülésenként beszámolnak. Az elnök püspököt
és az elnök felügyelőt az Országos közgyűlés hatéves ciklusra választja.
(130. §)

Helyeselhető ez a megoldás, mert így a legalkalmasabb személy kerül-
het vezető tisztségbe, a korábbi automatizmus erre nem volt alkalmas.

Az Országos Elnökség feladata:
a) építeni az egyház közösségét és őrizni annak belső békéjét és egysé-

gét,
b) őrködni azon, hogy az egyházban minden az egyházi törvényekben

megszabott jogok és kötelezettségek szerint történjék,
c) felügyelni az országos tisztségviselők szolgálatát,
d) hivatalos kapcsolatot tartani az ország más keresztyén egyházaival

és külföldi egyházakkal,
e) szakmai felügyeletet gyakorolni az egyes országos szolgálati és

funkcionális ágak működése, valamint az ágak működését admi-
nisztráló országos egyházi irodai osztályok felett,

f) tájékoztatási és együttműködési kapcsolatot tartani az országos bi-
zottságokkal, illetve az egyházi egyesületekkel. (131.§)

Az elnök püspök és az elnök felügyelő sajátos feladata:
a) összehívni az országos presbiteri üléseket és közgyűléseket azokon

elnökölni, jelentést tenni az Országos Közgyűlésen az országos egy-
ház életét meghatározó lelki és közösségi eseményekről, az országos
egyház anyagi viszonyairól, biztosítani az országos presbitériumi és
közgyűlési határozatok végrehajtását,

b) hivatalos kapcsolatot tartani a Magyar Köztársaság legfelsőbb álla-
mi szerveivel. (132.§)

Az Országos Elnökség püspöktagjainak sajátos feladata:
a) a lelki élet egyetemes és egységes irányítás a,
b) a liturgia változtatásának kezdeményezése és az elfogadott liturgia

bevezetése. (133.§)
Az elnök felügyelő sajátos feladata:
a) az Országos Egyházi Iroda általános felügyelete. (134.§)
Az Országos Elnökség nemlelkészi tagjainak sajátos feladata:
a) az anyagi (gazdálkodás, épületek stb.) és jogi természetű ügyek in-

tézésének felügyelete,
b) az egyházi közoktatási és nevelési intézmények működésének fel-

ügyelete. (135.§)

Az országos egyház bizottságai (IV Fejezet)

A múltban az országos bizottságok az egyetemes presbitériumnak csak
véleményező szervei voltak és csak akkor hívták össze, ha az egyetemes
presbitérium illetékes előadójának indítványára összehívásukat az elnök
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szükségesnek tartotta. Ez alól csak a pénzügyi és tanügyi bizottság volt
kivéte1.433

A legutóbbi időben is törvényi szabályozás nélkül, lényegében hatáskö-
rök nélkül működnek az országos bizottságok. Így csupán konzultatív,
tanácsadó, informatív szerepük van, ami gyengíti felelősségüket és rontja
munkájuk hatásfokát. Legtöbb bizottság csak papíron, vagy ha ténylege-
sen működött, rendszertelenül ült össze.

Az új törvény értelmében megbízatásuk keretén belül döntési joguk van.
A bizottságok elnökeinek hivatalból való közgyűlési jelenléte434 a bizott-
ságoknak az országos közgyűlésen történö beszámolási kötelezettsége és
javaslataik feletti döntés a hatékony müködés előfeltételét biztosítja. Leg-
lényegesebb azonban az lesz, hogya szabályrendelet miként fogalmazza
meg döntéshozó jogkörüket. A tizennégy, vagy esetleg még több országos
bizottság első pillanatban soknak tűnik, elsösorban azért - mert bár a
törvény a bizottságok összetételét nem szabályozza -, nem lesz könnyü
ennyi bizottság megfelelő személyi állományát biztosítani.

Az Országos Közgyűlés saját tagjaiból és választott szakértőkből orszá-
gos egyházi bizottságokat alakít. Az országos bizottságok tagjait az Or-
szágos Közgyűlés választja meg hat évre. A bizottságok elnöküket a bi-
zottságok saját tagjai közül választják. (136.§)

A bizottságok a munkaágakban folyó tevékenységeket kísérik figye-
lemmel, értékelik azokat és ennek alapján javaslatokat készítenek. A bi-
zottságok működését és feladatait országos szabályrendelet határozza
meg. (137.§)

A bizottságok az Országos Közgyűlés munkáját segítve értékelő, dön-
téselőkészítő és a közgyűlés által meghatározott kereten belül döntéshozó
feladatokat látnak el. A bizottságok végzett munkájukról az Országos
Közgyűlésen beszámolási kötelezettséggel tartoznak, javaslataikról a köz-
gyűlés határoz. (138.§)

Az országos bizottsági vezetők felelősek azért, hogyamunkaágnak
munkaterve legyen. A munkatervet az országos önkormányzati testületek
határozataira és az Országos Elnökség javaslataira figyelemmel kell ..,.
összeállítani. A bizottság elnöke felelős azért, hogy a munkaterv bizottsá-
got érintő részleteiben elmaradás ne legyen. (139.§)

Az Országos Közgyűlés, az Országos Presbitérium és az Országos El-
nökség határozatai meghozatalánál figyelembe veszi az illetékes országos
bizottságok állásfoglalását. (140. §)

Az Országos Közgyűlés
a) diakóniai bizottságot,
b) építési és egyházművészeti bizottságot,

4331941. egyet. közgyűlési jegyzőkönyv 18. P:
434 Zászkaliczky Péter beadványa a zsinat elnökségéhez. 1992. január 20-i kelettel.
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c) jogi bizottságot,
d) gazdasági és pénzügyi bizottságot,
e) gyermek és ifjúsági bizottságot,
f) katechetikai bizottságot,
g) evangelizációs és missziói bizottságot,
h) nőbizottságot,
i) oktatási és nevelési intézmények bizottságát,
j) az ökumenikus és külügyi kapcsolatok bizottságát,
k) ösztöndíj bizottságot,
l) sajtó és tájékoztatási bizottságot,
m) teológiai és etikai bizottságot, valamint
o) zene és liturgiai bizottságot alakít.
Szükség szerint más bizottságok is alakíthatók. (141. §)

Az országos egyház tisztségviselői (II. Cím)

Altalános rendelkezések (I. Fejezet)

Az Országos Közgyűlés az önkormányzati feladatok ellátására és az
országos egyházi szervezet működésének biztosítására az Országos El-
nökség, illetve az országos bizottságok elnökei mellé tisztségviselőket
választ, illetve alkalmaz. Országos egyházi tisztségviselők az Országos
Elnökség tagjain és az országos bizottságok elnökein kívül a lelkészi és
nemlelkészi jegyző, az Országos Egyházi Iroda igazgatója, az országos
ügyész, az országos gazdasági igazgató, az országos számvevőszéki el-
nök, a missziói, a katechetikai, az ifjúsági és a diakóniai lelkész. Szükség
szerint az Országos Közgyűlés meghatározott feladatkörrel egyéb tiszt-
ségviselőket is választhat. A tisztségviselők megbízatásuk lejárta után új-
raválaszthatók. (142.§)

Az elnök püspök és az elnök felügyelő iktatása istentisztelet keretében
történik, a többi országos tisztségviselő az Országos Közgyűlés előtt tett
ünnepélyes esküvel foglalja el tisztségét. Akit olyan tisztségre választanak
meg, amelyet már eddig is betöltött, nem tesz újabb esküt. (143.§)

Az országos egyházi tisztségviselők minden évben jelentést tesznek
munkájukról az Országos Közgyűlésnek. Amennyiben az Országos Kőz-
gyűlés két egymást követő évben nem fogadja el egy tisztségviselő jelen-
tését, az Országos Presbitériumnak kezdeményeznie kell a tisztségviselő
visszahívását és - a tisztség betöltésére - új választás kiírását. (144. §)435

Az országos tisztségviselő tisztsége megszűnik a megbízatás lejártakor,
továbbá elhalálozás, az Országos Presbitérium által kezdeményezett
visszahívás esetén, az Országos Közgyűlés által elfogadott lemondás, jog-
erős bírói határozattal történt ítélet folytán, valamint a szabályrendeletben
meghatározott egyéb feltételek nem teljesülése esetén. (145.§)

435 Az országos egyházi tisztségviselők munkájának javítása érdekében alkalmasnak lát-
szik az az elképzelés, hogy ha jelentését az országos közgyűlés két egymást követő évben
nem fogadja el, kezdeményezni kell visszahívását.
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Az országos egyház tisztségviselőinek feladata (II. Fejezet)

Országos jegyzők

Az országos lelkészi és nemlelkészi jegyző feladata, hogy az országos
közgyűlés ek, valamint országos presbiteri ülések jegyzőkönyvét vezesse.
(146. §)

Országos Egyházi Iroda igazgatója

Az Országos Egyházi Iroda igazgatója az a jogi, közgazdasági vagy
közigazgatási végzettséggel és tapasztalattal rendelkező egyházközségi
tag, akit az Országos Közgyűlés az Országos Egyházi Iroda vezetésére
megválaszt és alkalmaz és aki felett a munkáltatói jogokat az elnökség
gyakorolja. Az Országos Egyházi Iroda igazgatói tisztségét lelkész is be-
töltheti, amennyiben az említett végzettség valamelyikével rendelkezik.
Az Országos Egyházi Iroda igazgatójának feladata és hatásköre az Orszá-
gos Egyházi Iroda vezetése és az Iroda munkatársai felett a munkáltatói
jogok gyakorlása. További feladatait és hatáskörét részletesen az Országos
Egyházi Iroda működéséről szóló szabályrendelet rögzíti. (147.§)

Országos ügyész

Az országos ügyész az a jogi végzettségű, szakvizsgával rendelkező,
feddhetetlen életű, konfirmált egyházközségi tag, akit az Országos Köz-
gyűlés arra a feladatra választ, hogy az egyházi jogi vonatkozású ügyeit
intézze és azokban az egyházat képviselje. Tanácsokat ad az Országos
Elnökségnek és az Országos Presbitériurnnak és kérésre az egyházkerületi
és egyházmegyei önkormányzatok képviselőinek egyházi és állami tör-
vények értelmezése és azok alkalmazása terén. Közreműködik az orszá-
gos intézmények szerződéskötéseiben és jogi ügyleteiben. (148. §)436

Országos számvevőszéki elnök

Az országos számvevőszéki elnök az a szakirányú felsőfokú végzett-
séggel rendelkező, feddhetetlen életű, konfirmált egyházközségi tag, akit
az Országos Közgyűlés arra a feladatra választ, hogy az Országos Szám-
vevőszékkel az országos egyház és az országos egyházi intézmények
pénzkezelését és számadásait ellenőrizze, arról jelentést tegyen, illetve
szükség esetén eljárjon. Munkájáról az Országos Közgyűlésnek ad szá-
mot, felkérésre vizsgálatot kezd az Országos Elnökség felkérésére is.
(149.§)

Országos gazdasági igazgató

Az Országos Gazdasági Igazgató az a szakirányú felsőfokú végzettség-
gel és szakismerettel rendelkező feddhetetlen életű, konfirmált egyház-
községi tag, akit az Országos Közgyűlés arra a feladatra választ, hogy az

436 Az országos ügyész feladatkörének ilyen részletezése felesleges.
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országos egyház pénzkezelését és gazdasági ügyintézését az Országos
Egyházi Iroda keretein belül vezesse. (150.§)

Egyéb tisztségviselők

Az Országos Közgyűlés bizonyos feladatok ellátására egyéb tisztségvi-
selőket is választhat. Feladatkörüket országos szabályrendelet határozza
meg. (151.§)

Országos Egyházi Iroda (Ill. Cím)

Az 1934-37. évi törvények értelmében "Az egyetemes egyházi és iskolai
felügyelőnek az egyetemes egyházi iroda áll rendelkezésére", melynek az
élén az egyetemes főtitkár ál1.437Eszerint az országos felügyelő kizáróla-
gos irányítás a alatt állt az országos egyházi iroda. Lényegében ugyanígy
fogalmazott az 1966. évi zsinat is.438 Ezért az országos presbitérium 1973.
június 22-én tartott ülése ezt a jogszabályt akként értelmezte - minthogy
a gyakorlat is ezt tükrözte -, hogy az országos egyházi iroda a püspök-el-
nököt is magában foglaló országos egyházi elnökség rendelkezésére áll,
mivel az országos elnökségi hatáskör együtt illeti meg az országos fel-
ügyelőt és a püspök elnököt.S'?

Az Országos Egyházi Iroda az országos egyház adminisztratív köz-
pontja. Szervezetét, működését, munkatársainak munkakörét országos
szabályrendelet rögzíti. (152.§)

Az Országos Egyházi Iroda vezetője az igazgató. Az Országos Egyházi
Iroda érkezteti és előkészíti az Országos Közgyűlés, az Országos Presbi-
térium és az országos bizottságok, valamint az Országos Egyházi Bíróság
hatáskörébe tartozó ügyeket, valamint a döntések értelmében gondosko-
dik az Országos Egyházi Irodára eső feladatok elvégzéséről. (153.§)

Az Országos Elnökség és azon országos tisztségviselők, akik nem al-
kalmazottai az Országos Egyházi Irodának, az Irodát érintő feladatok
végrehajtását az Iroda igazgatójától kérik, aki az Iroda munkatársainak
kiadja azokat. (154.§)

Az országos Egyházi Iroda által kezelt nyilvántartások és adatok az
Országos Elnökség, az országos tisztségviselők és az egyházkerületi, va-
lamint az egyházmegyei elnökségek rendelkezésére állnak, kivéve azokat,
amelyek személyiségi jogokat érintenek. (155.§)

Az egyes munka ágak irányítása és az országos jellegű feladatok ellátá-
sára az Országos Elnökség előterjesztésére az Országos Egyház Presbité-
riuma állásokat létesít, amelyeket az Országos Közgyűlés által megválasz-
tott - országos szabályrendeletben meghatározott képesítésű, kellő gya-
korlattal rendelkező -, személyek töltenek be. A munkáltatói jogokat -

437 ET II. tc. 81. §
438 ET II. törvény, 109. §
439 Lásd 1974. június 22-i jegyzőkönyvet.
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országos szabályrendelet szerint -, az Országos Elnökség, illetve az Or-
szágos Iroda Igazgatója gyakorolja. (156. §)

Annak ellenére, hogy a zsinat mind az egyházkerületnél, mind az or-
szágos egyháznál legfőbb döntéshozó szervként a közgyűlést fogadta el,
a most elfogadott törvények mégis nagyobb hatáskört biztosítanak a pres-
bitériumnak. Ezzel lényegében fenntartotta a totalitárius rendszerben a
presbitériumok számára biztosított kiemelkedő jogállást. Ennek egyik
megnyilvánulása az, hogy bár a Gusztáv Adolf Segélyszolgálatról szóló
törvény a segélyek összegének elosztását a Gusztáv Adolf Segélyszolgálat
Tanácsának jogkörébe utalja,440az Országos Presbitériumról szóló törvény
ezzel ellentétes intézkedést tartalmaz.441

A felülépítmény tönkreteszi az alapokat, átláthatatlanná teszi az egyházi
munkát. Az egész szervezet túldimenzionált. Ahelyett, hogya bizottságo-
kat önálló döntési jogkörrel ruházták volna fel, osztályokat hoztak létre,
hasonlóan a minisztériumokhoz, illetve a konzisztoriális rendszerhez s
ezzel feleslegesen eljogiasították az egyház felső vezetését, amely óhatat-
lanul a lelki tartalom háttérbeszorulásához vezethet.

440 Egyházi Törvények. V. törvény, 51. § (3)
441 Egyházi Törvények. IV. törvény, 125. § i) pont
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XXIV.Az egyházi szolgálat külön területei (V.törvény)

Az egyházi evangelizáló és missziói munkája
Általános kérdések. - Alapfogalmak. - Az evangelizáló és missziói munka rendje és

munkásai.
Az egyház hitoktatásáról
Felkészítés a konfirmációra, illetve a felnőtt-keresztségre
Az egyházi szeretetszolgálat

Az egyházi szeretetszolgálat fogalma és különböző értelmezése. - Szeretetszolgálat az
egyházközségben és az intézményekben. - Egyesületekben. - Felekezetközi és nemzetközi
téren. - A szeretetszolgálat munkásainak képzése és munkába állítása. - A Diakóniai
Bizottság.
Gusztáv Adolf Segélyszolgálat

A Gusztáv Adolf Gyámintézet.
Az egyházzenei szolgálat

Egyházzenei szolgálat az egyházközségben, az egyházmegyében és országos szinten.
A tömegtájékoztatás eszközei az egyház szolgálatában

A tömegtájékoztatással kapcsolatos alapvető kérdések és rendelkezések. - Sajtóbizottság.
- Evangélikus Sajtóosztály. - Egyéb evangélikus kiadványok. - Közszolgálati tömegtájé-
koztatási eszközök. - Evangélikus Rádiómisszió. - Médiacentrum. - Sajtószolgálat a gyü-
lekezetben.
A tábori lelkészi szolgálat

A tábori lelkészek története. - A tábori lelkész etre vonatkozó törvény.

Az egyház evangelizáló és missziói munkája (1.Cím)

A misszió tervszerű, céltudatos megszervezése és keresztülvitele a ke-
resztyénséggel egyidős. A keresztyénség első legnagyobb misszionáriusa
Jézus volt,442aki tanítványainak megparancsolta, hogy "tegyetek tanítvá-
nyokká minden népet" s ehhez a missziói parancshoz a keresztelési pa-
rancsot is hozzáfűzte.443A tanítványok, akik a parancsot kapták, ugyanazt
a feladatot teljesítik, mint a Megváltó maga. A latin eredetű misszionárius
szó jelentése ugyanaz, mint a görög apostol szóé: kiküldött vagy küldött,
mégpedig teljhatalmú kiküldött. A küldetés azt is magában foglalja, hogy
a misszió nem a misszionárius ügye, nem is az egyházé, hanem magának
a misszió Urának az ügye.444

A keresztyén misszió kétségkívül azzal érte el legnagyobb kezdeti sike-
rét, hogy meghódította a római birodalmat és ezzel biztosította a keresz-
tyénség jövőjét.

442 Kiss Antal: Az 1934-37. évi budapesti országos evangélikus zsinat előzményei, lefo-
lyása és joganyaga. Miskolc, 1941. 165.1.

443 Máté 28, 18-20.
444 Terray László: Küldetésben, Oslo, 1993. 137-138. 1.
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Zsinataink az egyház missziói munkájával hosszú időn keresztül nem
foglalkoztak. Ennek talán az lehetett az oka, hogy misszió alatt elsősorban
külmissziót értettek és ennek eredményes végzése csak az egyetemes ke-
resztyénség keretei között jöhetett számításba.

Napjainkig először az 1934-37. évi zsinat IV. törvénycikke szabályozta
az egyház missziói munkáját. Nagy érdeme ennek a törvénycikknek, hogy
a missziói munkát a törvényesen szabályozott egyházi feladatok közé
sorolta, hangsúlyozva, hogy "ennek a munkának a támogatását az egyház
minden hívétől elvárja, annak végzését pedig az egyházi tisztviselők hiva-
tásbeli kötelességévé teszi."445Ezt még azzal nyomatékosítja a törvény,
hogy az egyházi tisztviselő a felsöbb egyházi hatóság részéről elrendelt
missziói munka teljesítéséért fegyelmileg felelős.446

A törvénycikk az egyház missziói munkáját bel- és külmisszióra osztva
tárgyalja. Az utóbbival mindössze egy szakasz foglalkozik: a hangsúlya
belmissziói munkán van, melynek végzésére külön lelkészi állásokat szer-
vez, intézményeket létesít s gondoskodik azok fenntartásáról az erre a
célra szervezendő külön missziói alappal. Megengedi, sőt kötelességévé
teszi minden egyesületének, mely az egyház kebelében működik, hogy
missziói intézeteket létesítsenek s általában missziói munkát végezzenek.
Ezekkel az intézkedésekkel kapott hangsúlyt az a törekvés, hogy szükség
van eddig nélkülözött szervezet kialakítására.v'"

A törvénycikk végül az egységes elvek szerint kiképzendő belmissziói
munká sokról, az idegenbe szakadt hívek lelki gondozásáról és a kül-
misszióról, valamint az egyházközségekben évenként tartandó missziói
napról intézkedik.vf

A második világháborút követő kommunista uralom nem kedvezett a
missziói munkának sebben kémtevékenységet látott, melyet fel kellett
számolni. Így Bernhard Seland norvég lelkész is kénytelen volt 1950-ben
az országot elhagyni, hogy a letartóztatást megelőzze és a külmissziói
munka is két év múlva a külmissziói iskola felszámolásával megszűnt.449

A misszió munka szabályozásának szükségessége újra csak ötven év
elteltével az 1991-ben megnyílt zsinaton merült fel. Bár az álláspontok
ezzel kapcsolatban nem voltak egységesek, mivel a fogalmak tisztázatlan-
sága miatt olyan nézet is kialakult, mely szerint tulajdonképpen csak a
külmisszió kérdését kellene külön törvényben szabályozni, mivel a bel-

4451934-37. évi Egyházi Törvények IV. tc. 1. §
446 Uo. 5. §
447 Kiss Antal i. rn, 166-167. 1.
4481934-37. évi ET 6-9. §
449 Terray László i. m. 69-70. 1. és Rőzse István: A halál árnyékának völgyében. Budapest,

1997.43. és köv 1.
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misszió végzése az egyházi szolgálat keretei közé tartozik és csak zavart okoz
a belmisszió-külmisszió-evangélizáció kifejezések vitatható értelmezése.

Ezért a zsinati tárgyalás kapcsán nagy segítséget jelentett D. Terray
Lászlónak, a misszió elismert szakértőjének a Lelkipásztorban megjelent
tanulmánya, amely igyekezett a kifejezéseket tisztázni, egyértelművé tenni
és amelynek alapján végül is az egyházi törvény "Az egyház evangélizáló
és missziói munkájáról rendelkezik.t-" Találóan idézi Stephen Neill szava-
it: "Ha minden misszió, akkor végül már semmi nem misszió. 451Zavarólag
hat az is, hogy sokan a misszió és evangelizáció szavakat szinonim érte-
lemben használják az egyházak belföldi tevékenységére vonatkozóan.

A .rnisezio" szó jelentését célszerűnek látszik korlátozni az evangélium
üzenetével még kapcsolatba nem került csoportokkal, tehát a nem keresz-
tyének felé forduló szolgálatra, mert ebben az esetben tartjuk magunkat
leginkább a fogalom bibliai alapjaíhoz.t= A külrnisszió szóhasználat már
egyértelműnek tekinthető, ellenben félreértésre adhat alkalmat pl. az iszá-
kosmentő, vagy börtön, vagy kórházmisszió szóhasználat. Míg a kül-
misszió a külföldi nem keresztyének felé fordul,453 addig a belmisszió a
hazai meg nem keresztelt, atheista, az egyházat támadó hitetlenek felé
irányul.

Az evangelizáció: a hitébresztés hangsúlyos végzését, az evangélium terv-
szerű hirdetését jelenti olyan keresztyének számára, akik már nem élik az
egyház eleven közösségi életét. Gyakorlatilag azonban azok járnak evan-
gélizációra, akik már előzőleg is valamilyen pietista életformát képvisel-
tek, illetve kegyességi típushoz tartoztak.P"

Az újraevangélizálás (reevangélizáció) kifejezés újabban került be az egy-
házi szóhasználatba és a gyülekezeti élet megelevenedését szolgálja.

Az új zsinati törvény a fenti fogalmi megkülönböztetések figyelembe-
vételével igyekezett a törvény szövegét egyértelművé tenni az alábbiak
szerint:

Az evangélizáció és misszió általános kérdései (I. Fejezet)

(1) Az evangélizáció és misszió az egyház alapvető hivatása, ezért annak
érvényesülnie kell az egyház egész munkájában.

450 Terray László: Apropó "misszió". - Lelkipásztor. 1994/7-8.249-250.1.
451 Stephen Neill: Schöpferische Spannung, 1967. 88. 1.
452 Mt. 28,19, Jn. 20,2l.
453 A magyar protestáns külmisszióra nézve lásd: dr. A. M. Kool: God moves in a myste-

rious way. The Hungarian Protestant Foreign Mission Movement (1756-1951) Beekencent-
rum B. V. Zoetermeer, továbbá Terray László: Küldetésben, Oslo 1993., a misszió törté-
netére még Stephen Neill: Gesischte der christlichen Mission, Erlangen, 1974 c. munkákat.

454 Zászkaliczky Péter: Hozzászólás az egyház missziói munkája törvénytervezethez
(1994. május 6.) és ugyanő: Ujabb megjegyzések a törvénytervezethez (1994. június 18.).
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(2) Az egyház ébresztő evangélizációval fordul az egyháztól eltávolodot-
tak, belmissziós szolgálattal a hazai nem keresztyének, külmissziós
felelősséggel pedig a külföldi nemkeresztyének felé. (1. §)
Evangelizáló és missziói küldetése minden felelős egyházközségi tag-

nak van, de ezen szolgálatok hivatásszerű végzésével az egyház külön
munkásokat készít fel és küld ki. (2. §)

Az evangelizáló és missziói munka rendje és munkásai (II. Fejezet)

Az evangelizáló és missziói munka az egyházközség szolgálatának, a
lelkészi munkatervnek és az évi jelentésnek is szerves része. Tagjai fe-
lelősségét evangelizáló alkalmak és missziói napok rendezésével, missziói
offertórium ok meghirdetésével és tartás ával serkenti. (3. §)

Az egyházmegyében az evangelizáló és missziói munka szervezését és
végzését az egyházmegye evangelizációs és missziói felelőse segíti. Az
egyházmegye e célra bizottságot is életre hívhat. (4. §)

Az egyházmegye evangelizációs és missziói felelőse megbízását hat
évre az egyházmegyei közgyűléstől kapja. Ha az evangélizációs és
missziói felelős feladatkörét munkaviszonyban folytatja, a díjlevélre és
személyére javaslatot az egyházmegyei presbitérium tesz. (5. §)

Az egyházmegye evangelizációs és missziói bizottságának vezetője az
egyházmegyei evangelizációs és missziói felelős, tagjait az egyházmegyei
presbitérium javaslata alapján az egyházmegyei közgyűlés választja. (6. §)

Az egyházkerületek evangelizáló és missziói munkáját az egyházkerü-
leti evangelizációs és missziói lelkész irányítja az egyházmegyei evange-
lizációs és missziói megbízottakkal és az egyházmegyék evangelizációs és
missziói bizottságaival összhangban. Az egyházkerületi evangelizációs és
missziói lelkész megbízását hat évre az egyházkerületi presbitérium javas-
lata alapján az egyházkerületi közgyűléstől kapja. Az egyházkerületi
evangelizációs és missziói lelkész függetlenített munkakörben is dolgoz-
hat. Javadalmát az egyházkerületi presbitérium állapítja meg. Munkáját
az egyházkerület püspöke felügyeli. (7. §)

Az evangelizációs és missziói munka országos irányítása. szervezése,
koordinálása az országos evangelizációs és missziói lelkész feladata. Meg-
bízatását hat évre az országos presbitérium javaslata alapján az országos
közgyűléstől kapja. Javadalmát az országos presbitérium állapítja meg.
Munkáját az országos elnökség felügyeli. Megbízása újabb hat évre még
kétszer megismételhető. (8. §)

Az országos evangelizációs és missziói lelkész a vezetője az országos
evangelizációs és missziói bizottságnak. E bizottság hatévenkénti létreho-
zásának előkészítésében irányító szerepe van. Megbízása idején nem tölt-
het be párhuzamosan alacsonyabb szintű evangelizációs és missziói mun-
kakört. (9. §)

Az országos egyház és egyházkerületekkel összhangban az egyházke-
rületekből egyenlő létszámú taggal országos evangelizációs és missziói
bizottságot hoz létre, amely munkatervét ősszeállítja. végrehajtását irá-
nyitja és ellenőrzi. Az országos evangelizációs és missziói bizottság leg-
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alább 12 tagú. Tagjai közé tartoznak az egyházkerületi evangelizációs és
missziói lelkészek, továbbá, az Evangélikus Hittudományi Egyetem dele-
gált küldötte. Vezetője - az országos evangelizációs és missziói lelkész -
köteles legalább évenként egy tanácskozást összehívni a munka megbe-
szélésére. Erre a tanácskozásra meghívja az egyházmegyei evangelizációs
és missziói megbízottakat, a különböző ilyen jellegű munkaágak, egyesü-
letek és intézmények vezetőit.

Az országos evangelizációs és missziói bizottságba saját egyházkerüle-
tük küldötteit az egyházkerületi presbitériumok javaslata alapján az egy-
házkerületi közgyűlés ek választják. Az országos közgyűlés az országos
evangelizációs és missziói bizottság javaslata alapján irányelvekben rög-
zíti az evangelizáló és missziói munka időszerű súlypontjait és azt leg-
alább három évenként felülvizsgálja. (10. §)

Az evangelizációs és missziói intézmények működési rendjét a létreho-
zó egyházi közgyűlés állapítja meg. Fenntartásukról költségvetésben gon-
doskodik. (11. §)

Az evangelizáló és missziói munka területei és eszközei (III. Fejezet)

. Az egyház feladatának tudja az evangélizációk, csendesnapok, illetve
az egyéb bel- és külmissziói konferenciák szervezését. (12. §)

A Magyarországi Evangélikus Egyház kötelességének tudja a világban
folyó evangéliumi külmissziói munkában való részvételt. A külmissziói
munkát önállóan vagy a testvéregyházak ilyen jellegű munkájába való
bekapcsolódás útján végzi. (13. §)

Az egyház evangelizáló és missziói munkájában felhasználja a tájékoztatás
korszerű eszközeit az V. Tv. 72-80. §-ban, az "A tömegtájékoztatás eszközei
az egyház szolgálatában" címü törvényben szabályozott módon. (14. §)

Az eredeti törvényjavaslatban a különleges munkaágak felsorolása és az
ezekre történő kiképzés is szerepelt. Így a sajtó- rádiós, televíziós, ifjúsági,
kórház-, fogház- és vasúti szolgálat, az iszákosok, kábítószeresek, az ön-
gyilkosságot tervezők mentése, a hontalanok, menekültek, hajléktalanok

d ,. lt né . fli455 A' bgon ozasa IS szerepe t nev szennt e soro va. zsmat azon an nem
tartotta szükségesnek a tételes felsorolást, annál is inkább, mert az mindig
kizáró, a gyakorlati szükség úgyis magával hozza új munkaágak kialakí-
tását.

Az egyház hitoktatásáról (II. Cím)

A Magyarországi Evangélikus Egyháznak Jézus Krisztus missziói pa-
rancsa alapján kötelessége a hitoktatói szolgálat végzése.

Ezt a szolgálatát
a) az egyházközségekben,

455 Tervezet az 1994. 10. 7-9-i zsinati ülésszak részletes vitájához. V. törvény. Az egyház
evangelizáló és missziói munkája. 12. §
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b) az evangélikus közoktatási intézményekben,
c) valamint állami és egyéb nevelési-oktatási intézményekben, ahol ezt a

tanulók és a szülők igénylik, végzi. (15.§)
A hitoktatás rendjét az országos egyházi önkormányzati testület sza-

bályrendeletben írja elő, amely a hitoktatás tantervéről, tankönyveiről,
taneszközeiről, a hitoktatás szakmai feltételeiről és felügyeletéről, vala-
mint költségeinek fedezéséről rendelkezik. (16. §)

A hitoktatás helyi megszervezése és rendjének kialakítása az illetékes
egyházi önkormányzati szerv és az érintett intézmény feladata. (17. §)

Evangélikus hitoktatást lelkészi oklevéllel vagy hittantanári oklevéllel
rendelkező személy minden intézmény típusban, hitoktatói oklevéllel ren-
delkező személy óvodában és alsó fokú közoktatási intézményben végez-
het. Gyülekezeti hitoktatást a fentieken kívül minden olyan gyülekezeti
tag végezhet, akit erre a lelkész a presbitériummal egyetértésben felhatal-
maz, s aki az országos közgyűlés által kiadott szabályrendelet szerinti
képesítéssel rendelkezik. (18. §)

Az egyházközség, valamint az egyházi közoktatási intézmények szük-
ség szerint hitoktatói vagy hittantanári állást szervezhetnek. Az állás be-
töltéséhez a gyülekezeti lelkész választására, illetőleg a pedagógusok al-
kalmazására vonatkozó rendelkezések értelemszerűen alkalmazandók.

A hitoktató feladatát munkaviszonyban vagy önkéntes egyházi mun-
kásként végzi. (19. §)-

A főállású hitoktató vagy hittantanár további feladata a tanulók és
nevelők lelkigondozása, ifjúsági és iskolai istentiszteletek szervezése, il-
letve tartása, egyházi ifjúsági szervezetek segítése, szükség esetén konfir-
mációi előkészítés is, mindez együttműködve az illetékes gyülekezeti lel-
késszel és az intézmény nevelőtestűletével. (20. §)

A törvényből nem derül ki, hogy ki felelős a hitoktatói munkáért.

Felkészítés a konfirmációra, illetve a felnőtt-keresztségre (Ill. Cím)

A Magyarországi Evangélikus Egyház hagyományos rendje szerint a
gyülekezetekben konfirmációi felkészítés folyik, melyet konfirmációi
vizsga és hitvallástétel, valamint úrvacsorához bocsátás követ. (21. §)

A konfirmációi felkészítés célja az élő Krisztus-hitre és vallástételre
segítés, valamint a gyülekezet életébe való beépítés. (22. §)

A felkészítés a gyülekezeti, kivételesen iskolai keretek között történik,
a hitoktatással összehangoltan. (23. §)

A felkészítést a gyülekezeti lelkész, szükség esetén megbízottja
a) más lelkész, vagy
b) a Magyarországi Evangélikus Egyház által szabályrendeletben elfo-

gadott képesítéssel rendelkező személy végzi. (24.§)
A felkészítés legkorábban a 12. életévüket betöltött fiatalokkal kezd-

hető el. Az oktatás rendjét az országos egyházi önkormányzati testület
szabályrendeletben írja elő, amely az oktatás tantervéről, tankönyveiről,
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taneszközeiről, az oktatás szakmai feltételeiről és felügyeletéről, valamint
költségeinek fedezéséről rendelkezik. (25. §)

A felnőtt-keresztségre való felkészítés értelem szerint megfelel a kon-
firmációi felkészítésnek. A felnőtt-keresztségben részesült egyháztag kon-
firmáltnak tekintendő. (26. §)

A konfirmáció tényét hivatalos konfirmációi emléklap igazolja, mely a
konfirmációi anyakönyv alapján kerül kiállításra. (27. §)

Az egyházi szeretetszolgálat (IV.Cím)

A szeretetszolgálat lényegét a név jelzi. Jogi és társadalmi értelemben
nem egyházi feladat. A Rómabeliekhez írt levél 13. része a világi
felsőbbség feladatává teszi kötelességszerűen.

A szeretetszolgálat, a diakónia, legáltalánosabb jelentése szerint szolgá-
lat végzését jelenti Jézus Krisztus megbízatása alapján és a gyengék, vala-
mint betegek segítésére irányuL456A diakónia az evangéliumi alapokra
épülő irgalmasság megjelenítése a világban,457amely a Krisztusba vetett
hitből táplálkozik. Szembetűnően tükröződik ez az összefüggés az ortho-
dox egyház hagyományaiban, ahol az ünnepi istentiszteletet liturgiája a
gyülekezet bizonyságtételévei és a szegények megvendégelésével folyta-
tódik. A diakóniában nem a gazdag ad alamizsnát a szegénynek, hanem
aki maga is rászorul, az segít testvérén. A diakóniában Jézus feltétlen
szeretete érvényesül.

A diakónia teológiai értelmezésénél - melyet nem szabad a "diakóniai
teológiával" azonosítani, amely ideológiai, társadalmi és politikai oldalról
közelítette meg az egyház szolgálatát a szocialista államokban458-, több-
féle irányzat alakult ki. Míg a pietista felfogás az irgalmasság cselekedeteit
a lélekmentés eszközének tekinti, a traditionális értelmezésnél Isten orszá-
gának testi-lelki gyógyító ereje mutatkozik meg a megromlott világban.
Az intézményszerű megközelítés a szakértelem fontosságát és a szervezet
nélkülözhetetlenségét hangoztatja: a politikai, illetve társadalmi kérdések
felől megközelítő értelmezés a gondoskodás, a szeretet parancsa helyett a

456 Az egyház diakóniai szolgálatának megteremtése és kiszélesítése a XIX.század folya-
mán johann Wichern (1808-1881), Wilhelm Lőhe (1808-1872), Friedrich von Bodelschwing
(1831-1910), valamint Adolf Stöcker (1835-1909) nevéhez fűződik. Voltak ennek a munká-
nak ellenzői is, így pl. Szeremlei Sámuel, aki a "Valláserkölcsi és társadalmi élet 1848 óta
Magyarországon" (1874. 78., 83., 95.1.) azt írja, hogy "meg nem engedhető, hogy a lelkészek
és az egyházak a polgári társaság illetékességi körét elfoglalják, mert ezzel tulajdonképpeni
hivatásukat hanyagolnák el."

457 Reinhard Turre: Diakonik. Grundlegung und Gestaltung der Diakonie. Neukirchener,
1991., lásd még Boross Géza: Bevezetés a diakóniába, Budapest, 1990. 6. 1., Nagy Gyula:
Egyházunk diakóniai szolgálata. (Három előadás az Országos Diakóniai Konferencián.
Albertirsa, 1985. szeptember 24-26.)

458 Vilmos Vajta: Die diakonische Theologie in Gesellschaftssystem Ungarns, Frankfurt
am Main, 1987. 188. 1.
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bajok gazdasági okait igyekszik megszüntetni. A gyülekezetre építő irány-
zat a gyülekezetre, mint Krisztus látható testére épülve képviseli Isten
irgalmasságát. A diakónia személyes, personális értelmezése az "imitatio
Christi" révén a diakóniai lelkület kialakításában látja a bajok megelőzé-
sének és orvoslásának a lehetőségét. Ezt az irányzatot az önkéntesség, a
családiasság és a pasztorális beállítottság jellemzi, mely szerint Isten meg-
tapasztalt szeretetét adom tovább.

A diakónia megközelítésének a sokszínűsége nem annyira valamelyik
irányzat kizárólagossága melletti döntést, hanem inkább az integrálás
szükségességét teszi elsőrendű feladattá.

Azért van szükség diakóniára, hogya missziót hitelessé tegye, hogy az
egyház társadalmi súlya növekedjék; hogy az egyház láthatóvá legyen;
hogy a szociális kérdések megoldásával támogassa a társadalmat; hogy az
egyetemes papság elve legalább ebben kifejezésre jusson; hogy a hitélet
individuális és intellektuális torzulását ellensúlyozza. Egyedül a kazuális
értelmezés, pontosabb an Jézus parancsa: "Amint én szerettelek titeket, ti
is úgy szeressétek egymást" tekinthető törvényes alapnak.v"

Az 1891-94.évi zsinat az egyházi szeretetmunka átfogó szabályozásával
sem foglalkozott, hanem annak egyik fontos szektoraként a Gusztáv Adolf
Gyámintézet alapelveit rögzítette,460melyet lényeges változtatás nélkül az
1934-37. évi zsinat is átvett.461Először az 1953.évi VIlI. tc. szabályozta az
egyházi szeretetszolgálat kérdését a gyülekezeti szeretetmunkából kizárva
a külön jótékonysági egyesületek, közösségek, vagy csoportok alakítását
vagy szervezkedését az egyházközségben.462Az 1953.március 4-én ülése-
zett zsinat szüntette meg az 1894. évi törvénnyel elfogadott Egyetemes
Evangélikus Egyházi Gyámintézetet - a Gusztáv Adolf Gyámintézetet,
mely 1953. szeptember 27-én Celldömölkön tartotta utolsó közgyűlését.

A Gyámintézet, amely a németországi Gusztáv Adolf Egyesület mintá-
jára már 1860-ban országos szinten megalakult egy a közegyház szerveze-
tétől függetlenül kiépült segélyszervezet. A gyámintézet jelmondata:
"Egymás terhét hordozzátok és úgy töltsétek be Krisztus törvényét" és
"Annak okáért míg időnk van, cselekedjünk jót mindenekkel, kiváltkép-
pen pedig a mi hitünknek cselédeivel". (Galata, 6. rész, 2. és 10. vers.)

459 Madocsai Miklós: Diakóniai tapasztalatok Dániából. Lelkipásztor. 1991/7-8. szám,
202-203. 1.

460 Egyházi Alkotmány. Budapest, 1926. 88.1., a Gusztáv Adolf Gyámintézettel kapcsolat-
ban lásd: Boleratzky Lóránd: Szervezze újjá a zsinat a Gusztáv Adolf Gyámintézetet.
Lelkipásztor. 1994/1. 38-39.1., és Karner Ágoston: Mégegyszer a Gusztáv Adolf munkáról.
- Lelkipásztor. 1994/9. 332-333. 1.

461 Egyházi Törvények, 159. 1.
462 1953. évi VIlI. tőrvénycikk. 3. §
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A gyámintézet önállósága abban nyilvánult meg, hogy mind a négy
egyházkormányzati szinten saját tisztségviselői voltak (egyházi és világi
elnök, jegyző, pénztáros, ellenőr, ügyész és számvizsgáló-bizottság), s ezek
a tisztviselők bizottságokban működtek, az ügyek az évente tartott köz-
gyűléseken kerültek megtárgyalásra és nyertek elintézést. Évente egyszer
egyetemes gyámintézeti közgyűlésen döntöttek a beérkezett adományok
elosztásáról, az évi munkáról. 1953-ban a gyámintézet is áldozatul esett a
központosítási törekvéseknek, mert a helyébe lépett Gyülekezeti Segélynél
elveszett a paritás, minthogy a lelkészi előadó intézte az ügyeket s kike-
rültek a munkából a nemlelkészek. Elszemélytelenedett a gyámintézet sa
valamikor öntevékenyen létrejött és önállóan virágzó egyházi munkaág
áldozatul esett.

Az 1966.évi egyházi törvényhozás során az egyházi szeretetszolgálatról
szóló törvény kissé más köntöst öltött, lerövidült, de önállóságát a gyám-
intézet nem nyerte vissza.463

Az új törvény kerettörvény formájában szabályozza az egyházi szere-
tetszolgálatot. Az alapelvek meghatározása után a szeretetszolgálatot az
egyházközségekben, intézményekben, egyesületekben, felekezetközi és
nemzetközi téren szabályozza. Utal a szeretetszolgálatot végző munkások
képzésére, valamint a diakóniai bizottságra és végül a Gusztáv Adolf
Segélyszolgálattal zárja a törvényt, rábízván a részletes szabályozást sza-
bályrendelet-alkotásra.

Úgy gondolom, hogya törvény egyik legjelenlősebb eredménye a Gusz-
táv Adolf Segélyszolgálat önállóságának az újjáteremtése volt. Bár elnevezé-
sében - arra hivatkozással, hogyagyámintézet már archaikus kifejezésnek
tekinthető =, a segélyszolgálat nevet viseli-, ami a lényegen aligha változ-
tat =, az önállóság terén igen jelentős lépést tett előre. A javaslat előter-
jesztői tisztában voltak azzal, hogy a jelenlegi személyi feltételek mellett
nem valósítható meg a múlt századbeli jogszabályban lefektetett teljeskörű
szervezeti apparátus és ezért a mai helyzetben könnyebben megvalósítha-
tó kompromisszumot javasoltak, melyet a zsinat el is fogadott.v+

Nézzük magának a törvénynek a szövegét.

Az egyházi szeretetszolgálat (IV.Cím)

Alapelvek (I. Fejezet)

A Magyarországi Evangélikus Egyház a Jézus Krisztusban való hite
gyümölcseként szeretetszolgálatot végez. (28.§)

463 Egyházi Törvények, 1966. IV. törvény, 1-9. §
464 Javaslat az egyházi szeretetszolgálatról szóló törvényjavaslat módosítására. Gusztáv

Adolf Gyámintézet. Budapest, 1994. szeptember 1. 2. 1.
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A Magyarországi Evangélikus Egyház a szeretetszolgálatot az egyház-
községekben, intézményekben, egyesületekben és nemzetközi szerveze-
tekben végzi. (29. §)

Egyházunk tagjai és gyülekezetei egymás terhét hordozzák lelki, szel-
lemi és anyagi téren és felajánlják szolgálatukat minden rászoruló részére.
(30. §)

Egyházunk a szeretetszolgálat végzésére diakóniai munkásokat képez
és küld ki. (31. §)

Szeretetszolgálat az egyházközségben (II. Fejezet)

Az egyházközségi szeretetszolgálat a gyülekezet tagjainak hitükből
eredő feladata. (32. §)

A szeretetszolgálatot az egyházközség szervezi és irányítja, Ennek a
segítésére az egyházközség presbitériuma diakóniai bizottságot választ-
hat, szabályrendeletet alkothat és diakóniai munkásokat állíthat szolgálat-
ba. (33. §)

Az egyházközségi szeretetszolgálat területei lehetnek: házi beteggon-
dozás, személyek és családok szociális támogatása, eseti és rendszeres
közétkeztetés és egyéb juttatások. (34. §)

Szeretetszolgálat intézményekben (III. Fejezet)

Minden önkormányzattal rendelkező egyházi szervezet létesíthet és
tarthat fenn szeretetintézményt. Az alapítást a Diakóniai Bizottság szak-
mai véleményezése után a közvetlen felettes egyházkormányzati szint
közgyűlése hagyja jóvá. (35. §)

Az egyházi szeretetintézmény önálló jogi személy. (36. §)
(1) A szeretetintézményt az Igazgató Tanács irányítja.
(2) Az Igazgató Tanács tagjai: az otthonigazgató, az otthonvezető és vá-

lasztott tagjai. Létszáma: 7-11. fő. A választott tagokat a megfelelő
szintű egyházi önkormányzati testület választja. Országos intézmény-
nél Diakóniai Bizottság, egyházmegyénél az egyházmegyei közgyűlés,
egyházközségnél az egyházközségi közgyűlés.

(3) Az otthonigazgató és az otthonvezető nem lehet az Igazgató Tanács
elnökségének tagja.

(4) Az otthonvezetőség tagjai: az otthonigazgató (lelkész), valamint az
otthon, illetve a szeretetintézmény szakmai és gazdasági vezetője.
(37. §)
A szeretetintézmények működését országos egyházi szabályrendelet és

a saját hatáskörben hozott szervezeti és működési szabályzat írja elő.
(38. §)

A szeretetintézmények működésének támogatására az egyházköz-
ségek közgyűlései javasolhatják egyházmegyei diakóniai előadó megvá-
lasztását. Az egyházmegyei diakóniai előadót az egyházmegye közgyűlé-
se választja. (39. §)

Szükség esetén az egyházmegye közgyűlése egyházmegyei Diakóniai
Bizottságot választhat. (40. §)
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Szeretetszolgálat egyesületekben (IV Fejezet)

Egyházunkban evangélikus egyesületek is végezhetnek szere-
tetszolgálatot. (41.§)

Az evangélikus egyesületekben végzett szeretetszolgálatot a jelen tör-
vényen túl a VIII. tv. 88-98. §-ban, "Az egyesületekről, egyletekről" szóló
törvény szabályozza. (42.§)

Szeretetszolgálat felekezetközi és nemzetközi téren (V Fejezet)

Egyházunk szeretetszolgálata feladatának tekinti a felekezetközi és a
nemzetközi diakóniai munkában való részvételt is.465 (43. §)

E téren végzett munkájában egyházunk kapcsolatot létesít és tart fenn
felekezetközi és nemzetközi szervezetekkel. (44. §)

A szeretetszolgálat munkásainak képzése és szolgálatba állítása (VI. Fejezet)

Egyházunk a szeretetszolgálatról női és férfi diakónusokat képez ki és
küld ki. (45. §)

A diakóniai munkásoknak szakmai és teológiai képzésben, illetve to-
vábbképzésben kell részesülniök. A szakmai képesítés egyházi és nem-
egyházi, belföldi és külföldi intézményekben egyaránt megszerezhető.
A képzési követelményeket és a képesítés elfogadását szabályrendelet ha-
tározza meg. A teológiai képzésről egyházunk gondoskodik. (46. §)

A Oiakóniai Bizottság (VII. Fejezet)

Az egyház szeretetszolgálatának irányítását, összehangolását és felügye-
letét az országos közgyűlés által választott Diakóniai Bizottság végzi,
amelyet szükség szerint, de évente legalább egyszer össze kell hívni. A bi-
zottság összetételét, működését és feladatait országos szabályrendelet sza-
bályozza. (47. §)

Gusztáv Adolf Segélyszolgálat (V.Cím)

A Magyarországi Evangélikus Egyházban az egyházközségek egymást
kölcsönösen segítő szeretetmunkáját a Gusztáv Adolf Segélyszolgálat
(GAS)végzi, ezzel is kifejezve gyülekezeteink és intézményeink egységét
és összetartozását. (48. §)

A Gusztáv Adolf Segélyszolgálat feladata a szerveződő, az építkező,
renováló és szórvány-egyházközségek meghatározott célú támogatása.
(49. §)

A Gusztáv Adolf Segélyszolgálat munkáját az egyházközségekben, az
egyházmegyékben, az egyházkerületekben és az országos egyház köz-
igazgatási szintjén végzi. (50. §)

A Gusztáv Adolf Segélyszolgálat szervezete:

465 Így menekültek, hajléktalanok, kitelepítettek, gyógykezelésre szorulók, éhezők stb.
támogatására.
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(1) A GAS ügyeinek intézésére az egyházközségek, az egyházmegyék és
az egyházkerületek közgyűlései előadót választanak, aki munkájáról a
közgyűlésnek beszámolási kötelezettséggel tartozik, munkáját a köz-
gyűlés hagyja jóvá.

(2) Az egyházmegyék és az egyházkerületek megválasztott GAS előadói
a GAS Tanácsot alkotják. A GAS Tanácsa saját tagjai közül egy lelkészi
és egy nemlelkészi országos GAS elnököt választ, akik, mint aGAS
elnöksége, az országos közgyűlésnek tartoznak beszámolási kötelezett-
séggel.

(3) A GAS Tanácsát szükség szerint, de évente legalább egyszer össze kell
hívni. Hatáskörébe tartozik a GAS munkájának tervezése, szervezése
és irányítás a, a segélyek összegének elosztása.

(4) AGAS pénzkezelését az országos számvevőszék ellenőrzi. (51. §)
A GAS bevételi forrásai: a templomokban és istentiszteleti helyiségek-

ben e célra kötelezően kitett perselyek, minden egyházközségben és ré-
szeiben évenként megtartandó offertóriumok és gyűjtések, magánszemé-
lyek és testületek adományai, alapítványok és mindezek karnatai. (52. §)

A külföldi testvérszervezetekkel a kapcsolatot a GAS elnöksége tartja.
(53. §)

A GAS munkáját az országos közgyűlés által jóváhagyandó szabály-
rendelet tartalmazza. (54. §)

Az egyházzenei szolgálat (VI.Cím)

Feljegyezték Luthernek a zenéről szóló epistoláját, melyet állítólag a
wittenbergi vártemplom ajtajára 1438-ban kifüggesztett. Azt írta: "Isten a
zenét a világ teremtésekor minden embernek azért ajándékozta, hogy ér-
zései világában vezetője legyen. Maga a Szentlélek is örök munkájának
eszközét bírja a zenében. Az egyházi atyák és próféták Isten igéjét énekbe,
hárfazengésbe foglalták, hogy az egyházból soha se hiányozzék a zene."466

Luther zeneszemlélete egyik közismert mondásában csúcsosodik ki: Is-
ten a zene által is hirdeti az evangéliumot. Wiesenthal szerint pedig az
énekkel hatalmasabb lett a lutheránus egyház, mint a disputával. "A mu-
zsika Isten adománya és ajándéka, nem pedig emberi találmány. Az ördö-
göt elűzi s az embereket fölvidítja: minden dühöngésüktől, romlottságuk-
ról, gőgjükről és más bűneikről elfeledkeznek a muzsika szava mellett.
A teológia után a muzsikát állítom a legmagasabb és legnagyobb
dicsőségű polcra."467

Luther fontos szerepet szánt az istentiszteleten a korálnak, a gyülekezeti
éneknek. Gáncz Aladár így foglalja össze a korál szerepét az evangélikus
istentisztelet és az egyházi zene szempontjábólr='

466 Idézi Kapi Béla: Kegyelem és élet. Gyár, 1940. I. k. 412. 1.
467 Luther: Asztali beszélgetések. é. n. 197-199.1.
468 Gáncs Aladár: Luther és a zene. Evangélikus Élet. 1996. február 18. 2. 1.
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A korál a gyülekezet válasza az igére.
A liturgia felől nézve: az addig túlnyomóan csak papi éneklés helyett,

most már tág teret kap az anyanyelven történő gyülekezeti éneklés.
Az egyházi zene felől nézve a korál olyan, mint egy híd, amely a művé-

szi egyházi zenét (passiót, kantátát) közel hozza a gyülekezethez.
Zenetörténeti szempontból: a korál az alapja a lutheránus zene virágko-

rának (17. század).
Az énekeskönyv felől nézve: a ma énekelt korál összekapcsol minket

hitbeli öseinkkel, térben összekapcsol a világ többi evangélikus egyházával.
Ezt az utóbbi megállapítást inkább óhajtó mondatban kellene megfogal-

mazni, mert a mai énekelt korálok némelyike sokak véleménye szerint
inkább elválaszt őseinktől az idegen, nem magyar zenei nyelv és ritmus
miatt.

Luther mindazt meghagyta a misében, ami nem ellenkezett a Biblia
tanításával, minthogy nem akart sem új egyházat, sem új liturgiát alapíta-
ni. Az 1545. évben megjelent énekeskönyve előszavában ezeket írja: "Rom-
lott és dacos szívvel nem lehet szent éneket énekelni. Vidámnak, örven-
dezőnek, bátornak kell lennie az ember szívének, ha énekelni akar. Isten a
mi szívünket és akaratunkat vidámmá teszi az 6 szent Fia által, kit azért
küldött e földre, hogy minket bűntől, haláltól, ördögtől megszabadítson.
Aki ezt komolyan hiszi, az kénytelen erről vidáman szólni és énekelni,
hogy mások is meghallják és odasegeljenek. Aki pedig nem akar erről
énekelni, az csak arról tesz bizonyságot, hogy még nincsen benne hit s
hogy még nem tartozik az újszövetség kötelékébe, hanem még mindig a
régi, rohadt, vidámság nélküli szövetség uralkodik felette."469

Az egyházi éneklés tehát szolgálat, énekkel való bizonyságtevés. Bach
nemcsak az orgonajátékban, hanem az egész evangélikus egyházi zenében
összegzi a lutheri hagyományokat és csodálatos módon valósítja meg a
reformátor elgondolásait 9 kötetnyi orgonaműveiben, 200 kantátájában és
passióiban. Az örök lényeg mindig az marad, hogy Istent lássa meg a
vágyakozó szív s a hangok szárnyán Isten trónusához hulljon a nála nyu-
galmat kereső emberi lélek.

Zzinataink az egyházi zene kérdésével átfogó módon nem foglalkoztak.
Az 1934--37. évi zsinati határozatok között mindössze annak a megállapí-
tására került sor, hogy az énektanítók is rendes tanítóknak tekintendők és
hogy ha a tanító a kántor vagy orgonista feladatát is végzi, az orgonista
fizetése is megilleti.F?

Az 1966. évi Egyházi Törvények a gyülekezet tisztségviselői között meg-
említi a kántort, akit a közgyűlés választ, illetve szerződtet azért, hogy a

469 Idézi Kapi Béla: Musica sacra. - Kegyelem és élet. Gyór, 1940. II. k. 308.1.
4701934-37. évi Törvények V. tc. 52. és 55. §
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gyülekezet területén az egyházi ének és zene vezetésének szolgálatát el-
lássa. Javadalmát a presbitérium az évi költség-előirányzat keretei között
állapítja meg.471

A Magyarországi Evangélikus Egyház a gyülekezeti kántori szolgálat meg-
felelő szintű ellátása céljából gondoskodik a kántorképzésről és ennek során
egyházzenei kiképzésben részesülnek azok, akik erre a szolgálatra önként
vállalkoznak. A kántorképzést külön szabályrendelet szabályozza.s'?

Jelentős előrehaladást jelentett az Országos Egyházi Elnökség 1976.
szeptember 15-i az a határozata, mellyel kinevezte az országos egyházzenei
igazgatót. Munkaköréhez tartozik a Teológiai Akadémián a zenei tárgyak
előadása, az Országos Kántorképző Szolgálat keretében orgonaoktatás és
szakfelügyelet, a rádiós egyházi félórák zenei rendezése, az egyház orgo-
náinak ügye (Orgonakataszter, szakfelügyelet, műemlékvédelem), vala-
mint az aktuális ének- és zeneügyi országos munkák irányítása (korábban
az Új Énekeskönyv szerkesztésével kapcsolatos teendők). Az egyházzenei
igazgató lelkészeknek és kántoroknak szaktanáccsal rendelkezésére ál1.473

A kántorra vonatkozó szabályok egyrészt a Ill. törvényben, az egyház-
község tisztségviselői között,474másrészt Az egyházzenei szolgálatról szó-
ló most ismertetendő törvényben találhatók. A korábbi szabályok általá-
nos jellegűek, melyek megállapítják, hogy a kántor az egyházközség tiszt-
viselője, meghatározza, hogy ki lehet kántor, miként kell választani, ki
gyakorolja a munkáltatói jogokat s hogy mind az egyházközségi köz-
gyűlésnek, mind a presbitériumnak tagja és végül arról is rendelkezik,
hogya kántori feladatkört alkalmazottal is be lehet tölteni.

Az egyházzenei szolgálatról szóló törvény az egyházközségben vég-
zendő egyházzenei szolgálat keretében részletesen tárgyalja a kántor fel-
adatait és az egyházközségben folyó egyházzenei szolgálat személyi és
tárgyi feltételeit.

Az egyházzenei szolgálat (VI. Cím)

Az egyházzenei szolgálatról általában (I. Fejezet)

Az énekes és hangszeres egyházzene Isten imádásnak, az igehirdetés-
nek és az imádságnak sajátos formája, az egyház életének elválaszthatat-
lan, szerves része. Erre a szolgálatra Isten igéje bíztat. (55. §)

Az egyházzenei szolgálatot a gyülekezetben a kántor szervezi és vezeti,
amely feladatban hozzáértő segítők is bevonhatók. Sajátos jellege miatt a
kántori szolgálatot, valamint a Magyarországi Evangélikus Egyház egy-

471 1966. évi Egyházi Törvények II. törvény 59. §
472 Uo. Ill. törvény 5. §
473 Déli kerület 150-8/1977. Északi kerület 101/1977. iktató szám alatt.
474 Lásd "Az egyházközségben végzett egyházi szolgálatról és az egyházközség önkor-

mányzatáról" szóló törvény 66. §-át.
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házzenei tevékenységének szakmai és szervezeti irányítását jelen külön
törvényi Cím szabályozza. (56. §)

Egyházzenei szolgálat az egyházközségben (II. Fejezet)

(1) A kántor feladatai az egyházközségben:
a) Vezeti a gyülekezeti éneklést, ellátja a hangszeres szolgálatot az is-

tentiszteleteken és egyéb alkalmakon.
b) Tanítja az énekeket.
c) Tevékenyen közreműködik a gyülekezet liturgiai életében.

(2) A kántor lehetőség szerint ellátja a következő feladatokat is:
a) Szervezi és vezeti a felnőtt, ifjúsági és gyermekkart, valamint a hang-

szeres együttest.
b) Gondoskodik a gyülekezeti alkalmak zenei műsorából.
c) Szervezi a zenés áhítatokat és egyházzenei hangversenyeket az évi

gyülekezeti munkaterven belül. (57. §)
Az egyházközség a kántort a helyi igények és lehetőségek szerinti fel-

adatokra díjlevélben is rögzített módon alkalmazza. A kántori feladatok
több személy között (így kántor, énekvezető, orgonista, karvezető, zene-
kar vezetője) is feloszthatók. Ebben az esetben mindenki a maga, írásban
is meghatározott feladatköréért felelős. (58. §)

Az egyházközségben folyó egyházzenei szolgálat személyi és tárgyi
feltételeit az egyházközség elnöksége és presbitériuma biztosítja:

a) Gondoskodik a kántori állás betöltéséről.
b) Biztosítja az évi költségvetésben az egyházzenei munkához szüksé-

ges összeget.
c) Biztosítja az évi költségvetésben az egyházközség kántorainak és

kántorjelöltjeinek továbbképzését segítő összeget.
d) Gondoskodik a szükséges hangszerekről és az egyházközség birto-

kában levő hangszerek karbantartásáról. (59. §)
A kántor tevékenysége más egyházi szolgálattal, így hitoktatói, diakó-

niai és adminisztratív munkakörökkel is összekapcsolható. (60. §)
A kántor szakmai szempontból az Országos Egyházzenei Bizottság fel-

ügyelete alá tartozik. (61. §)
A kántor megválasztásánál a jelölt egyházzenei képzettségét és gyakor-

latát, valamint emberi alkalmasságát is figyelembe kell venni. (62. §)
A megválasztott kántort a gyülekezeti lelkész istentisztelet keretében

iktatja be. (63. §)

Egyházzenei szolgálat az egyházmegyében (III. Fejezet)

Az egyházmegyében az egyházzenei ügyek felelőse az egyházmegyei ze-
nei megbízott. Több egyházmegyének lehet közös zenei megbízottja. (64. §)

Az egyházmegyei zenei megbízott feladata:
a) Egyházzenei ügyekben tanácsadó, szervező és ellenőrző munkát

végez, segíti az egyházközségekben végzett egyházzenei szolgálat
személyi, anyagi és tárgyi kérdéseinek megoldását.
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b) Szorgalmazza és segíti a kántorok és a lelkészek ének-, zenei- és
liturgikai képzését, illetve továbbképzését.

c) Szervezi az egyházmegyei kántortalálkozókat. képzéseket és to-
vábbképzéseket, az énekkari találkozókat és egyházzenei táborokat.

d) Közvetít az Országos Egyházzenei Bizottság és az egyházmegye
egyházközségei között az egyházzenei kérdésekben. (65. §)

Országos egyházzenei szolgálat (IV Fejezet)

Az egyházzenei szolgálat országos tervezése, szervezése, irányítása és
az egyházzenei kiadványok előkészítése az Országos Egyházzenei Bizott-
ság feladata. (66. §)
(1) Az Országos Egyházzenei Bizottság tagjai hivatalból:

a) A Kántorképző Intézet igazgatója, aki vezeti és felügyeli a kántorok,
valamint az egyházzenészek képzését, illetve továbbképzését.

b) Az Evangélikus Hittudományi Egyetem egyházzenei tanszékének
tanára.

c) Az Országos Liturgiaügyi Bizottság kiküldött tagja, aki bizottságá-
ban az egyházzenei kérdések szakértője.

(2) Az Országos Egyházzenei Bizottság tagjai választás alapján:
a) Az egyházi iskolák zenei felelőse, aki irányítja az egyházi közokta-

tási intézményekben folyó ének- és zenei munkát.
b) A gyülekezeti énekek felelőse, aki a himnológiai szakcsoport ve-

zetője.
c) A kórusügyek felelőse, aki az egyházi kórusok és kórusmunka szak-

mai irányításáért felelős és segíti a gyülekezetekben az egyházzenei
alkalmak megrendezését.

d) Az orgonaügyek felelőse, aki számon tartja az egyházi tulajdonban
levő orgonákat és azok állapotát, szakmailag ellenőrzi az orgonaja-
vításokat, az újonnan épülő orgonák tervezését és kivitelezését.
(67. §)

Az Országos Egyházzenei Bizottság tagjainak feladatkörei szükség ese-
tén átcsoportosíthatók, de a tagok száma hétnél kevesebb nem lehet. A bi-
zottság tanácskozási joggal a bizottság egyszeri vagy állandó tagjaiként
egyházzenei szakértőket (így az ifjúsági ének és zene felelősét, a fúvószene
felelősét és egyéb szakértőket) von be munkájába. Minden felelős saját
feladatkörének területén albizottságokat szervezhet. Az Országos Egy-
házzenei Bizottság tagjai munkájukat a bizottsággal egyeztetve és azzal
összhangban végzik. (68. §)

A Bizottság az üléseit szükség szerint, de évente legalább egy alkalom-
mal tartja. (69. §)

Az Országos Egyházzenei Bizottság hatásköre:
a) Figyelemmel kíséri, segíti, ellenőrzi és tervezi az egyházban folyó

zenei munkát.
b) Állást foglal, illetve dönt az egyházzenét érintő országos kérdések-

ben.
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c) Véleményezi az egyházi személyek, testületek, egyházzenei tevé-
kenységet végzők zenei vonatkozású döntéseit, intézkedéseit és

.munkáját. Amennyiben azok az evangéliumi tartalomnak, a szakmai
színvonalnak, valamint egyházunk zenei hagyományainak nem fel-
elnek meg, figyelmeztetésseI él, ennek eredménytelensége esetén pe-
dig az országos közgyűlés intézkedését kéri.

d) Dönt az ösztöndíjra küldendő személyekre vonatkozóan és őket
beszámoltatja.

e) Évente javaslatot tesz az országos egyház költségvetése számára az
egyházzene céljaira fordítandó összeg mértékére és felhasználására.
(70. §)

Az Országos Egyházzenei Bizottság saját tagjai köréből bizottsági elnö-
köt választ. A bizottság elnöke gondoskodik az alábbi feladatok ellátásáról:

a) a zenei ügyek országos képviselete,
b) a bizottsági ülések összehívása és vezetése,
c) a bizottsági döntések előkészítése és végrehajtása,
d) kapcsolattartás más egyházak zenei életével, szerveivel és neme gy-

házi szervezetekkel, külföldi egyházzenei szervezetekkel, az egyház-
megyei zenei előadókkal és a zenei ösztöndíjasokkal,

e) beszámolás a bizottsági munkáról az országos közgyűlésen. (71. §)

A tömegtájékoztatás eszközei az egyház szolgálatában (VII. Cím)

Napjainkban a világ kommercionalizálódott, inhumánus értékrendre
váltott át, ezért sem áll érdekében, hogy egy másik értékrendet: az egyhá-
zét előnyben részesítse, mert ennek nincs piaci értéke, reklárnhordozó
értelme.F'' Negyven éven keresztül az egyházak nem érintkezhettek az
egyre korszerűsödő tömegkommunikációs eszközökön keresztül a társa-
dalommal, noha az alkotmány alanyi jogon biztosítja az információhoz
való hozzájutás lehetőségét. Ez nem az egyházak hibája volt. Ma viszont
már bűnnek számít, ha az egyházak nem használják ki a tömegkommuni-
káció terül etén fennálló lehetőségeket és önként visszavonulnak erről a
területről. 476

Az egyház problémái a harmadik évezred küszöbén egyre inkább kom-
munikációs problémák, mivel az egyház minden tevékenysége lényegében
kommunikáció, azaz az evangélium terjesztése, szóbelileg, szimbolikusan
vagy egyéb praktikus módon.v? Ezek közé tartozik a tömegtájékoztatás
nyomtatott (sajtó), hallható (rádió), látható (video) módon történő módja,
valamint az Internet. A tömegkommunikációs eszközök széles skáláját

475 Alexa Károly: Média és kommunikáció. - Confessio 95/4.26-27.1.
476 Lengyel Anna-Rados Péter: Rádió és kommunikáció. - Confessio 95/4.35.1.
477 Boros Géza: A kommunikáció teológiája. Confessio 95/4. és Rainer Friedrich Uhl-

mann: Chancen und Kriterien christlicher Verkündigung in Fernsehen. Wuppertal, 1991.
46. 1.
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egyre inkább az evangélium hirdetésének szolgálatába kell állítani. Ma ural-
kodó az a felfogás, hogy legfőbb érték a pénz, az anyagiak; ezzel szemben az
erkölcs uralmát kell erősíteni, mert a társadalom működéséhez becsület, tisz-
tesség, igazságosság kell. Szükség van a lelkiismeret ébresztésére, ahhoz a
Krisztushoz eljutásra, aki azt mondta, hogy "Én vagyok az Út, az Igazság és
az Élet" (jános 14,6.). Igaza van Csoóri Sándornak is, amikor azt írja: "A félig
elmondott igazságokból kielégületlenség, rossz közérzet, ezt erkölcsi elbi-
zonytalankodás követi. Mert aki csak félig ismer meg és félig tár föl valamit,
bizonyos idő után semmiben se különbözik attól, a hamis tanútól, aki ön-
érdekből hallgat el súlyos és perdöntő részleteket."478

A most elfogadott törvény hozzásegít a tömegtájékoztatás területén vár-
ható robbanásszerű fejlődéshez, a számítógépek és multimédiák alkalma-
zására és a különböző számítógépes hálózatok lehetöségére.V?

A törvény alapvető rendelkezései (1. Fejezet)

(1) A Magyarországi Evangélikus Egyház a kultúrparancs (1.Mózes 1,28),
valamint a missziói parancs (Mt. 19-20.)értelmében, a reformátori örök-
ség szellemében - szolgálata betöltése érdekében - felhasználja a kor-
szerű technika eszközeit, az írott és elektronikus sajtót (továbbiakban
sajtó). A MEE sajtószolgálatának célja: tájékoztatás, hitébresztés. tanítás
és nevelés.

(2) A Magyarországi Evangélikus Egyház sajtószolgálatát a vonatkozó
állami és egyházi törvények keretei között végzi.

(3) A sajtószolgálat evangélikus jellegét a Magyarországi Evangélikus
Egyház bibliai és hitvallási alapokon nyugvó értékrendje biztosítja. En-
nek érvényesítéséért az illetékes szerkesztő felel, aki munkáját a Sajtó-
bizottsággal összhangban végzi.

(4) A Magyarországi Evangélikus Egyház feladata a sajtószolgálathoz
szükséges anóagi és személyi feltételek biztosítása, szakemberek kép-
zése. (72. §)48

Sajtóbizottság (II. Fejezet)

(1) A sajtómunka tervezését, összehangolását, felügyeletét az Országos
Közgyűlés által választott Sajtóbizottság látja el.

(2) A Sajtóbizottság tagja:
a) hivatalból: az országos egyházi elnökség egy tagja
az Evangélikus Sajtóosztály vezetője,
az országos evangélikus lapok szerkesztői,
az elektronikus sajtó felelős munkatársai,

478 Csoóri Sándor: A félig bevallott élet. Budapest, 1982. 284. 1.
479 Csiszér Ferenc: Televízió és kommunikáció. - Confessio 95/4. 39. 1.
480 A törvényjavaslatra nézve lásd Gáncs Péter: FO,rmálódik a "médiatörvény" - Zsinati

Híradó, a XVIII. ülésszak, 1995. október 13-15. Ev. Elet. Lásd még az 1996. évi 1. törvényt
(1996. január 15. Magyar Közlöny 15. szám) A rádiózásról és televíziózásról.
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az Evangélikus Rádiómisszió szerkesztője,
a Médiacentrum vezetője,
b) választás alapján: az Országos Közgyűlés választása szerinti lelké-

szek és nem lelkészek egyenlő arányban és a hivatalból tagokkal
megegyező létszámban.

(3) A Sajtóbizottság üléseit szükség szerint, de évente legalább két alka-
lommal tartja.

(4) A Sajtóbizottság tagjai közül elnököt választ, akinek feladata:
a) a bizottsági ülések összehívása és vezetése,
b) a bizottsági döntések előkészítése és végrehajtása,
c) kapcsolattartás más egyházi és nem egyházi sajtószervekkel,
d) beszámolás a bizottság munkájáról az országos közgyűlésen. (73.§)

Az Evangélikus Sajtóosztály (Ill. Fejezet)

(1) Az Evangélikus Sajtóosztály adja ki a Magyarországi Evangélikus
Egyház könyveit és forgalmazza azokat. A Sajtóosztály munkáját a Saj-
tóbizottság javaslata alapján, az Országos Közgyűlés által választott és
az Országos Elnökség által kinevezett vezető irányítja.

(2) Az Evangélikus Sajtóosztály minden kiadványából a címzett terhére
példányt juttat el a gyülekezeti könyvtáraknak, valamint az evangéli-
kus oktatási és szeretetintézmények könyvtárainak.

(3) Az Evangélikus Sajtóosztály által kiadott országos lapok:
a) Országos hetilap - feladata az országos szintű tájékoztatás. A lap

szerkesztését a szerkesztő bizottság végzi a Sajtóbizottság által kiírt
és elbírált pályázat útján választott felelős szerkesztő irányításával.

b) Lelkészi szakfolyóirat - feladata a lelkészek, egyházi munkatársak
továbbképzése, szolgálatuk segítése, a teológia és segédtudományai
művelése. A lap szerkesztését szerkesztő bizottság végzi a Sajtó-
bizottság által kiírt és elbírált pályázat útján választott felelős szer-
kesztő irányításával.

c) A Magyarországi Evangélikus Egyház hivatalos közlönye - feladata
a hivatalos dokumentumok, törvények, szabályrendeletek megjelen-
tetése. Szerkesztéséért és rendszeres megjelentetéséért az országos
egyházi elnökség felel.

d) Országos jellegű folyóiratok, periodikák - feladatuk a külőnbőzö
rétegek elérése. Szerkesztőségüket szerkesztő bizottság végzi a Saj-
tóbizottság által kiírt és elbírált pályázat útján választott felelős szer-
kesztő irányításával.

(4) Az Evangélikus Sajtóosztály az országos lapok kiadásának anyagi
feltételeit előfizetési díjakból és országos egyházi támogatásból bizto-
sítja. (74. §)

Egyéb evangélikus kiadványok (IV Fejezet)

(1) Az Evangélikus Sajtóosztály mellett más evangélikus egyházi szerve-
zetek is végezhetnek lap- és könyvkiadást, valamint forgalmazást az
alapvető rendelkezésekkel (72.§) összhangban.
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(2) Az egyházon belüli információáramlás és a történeti regisztráció érde-
kében a Magyarországi Evangélikus Egyházon belül megjelent minden
kiadványból a felelős kiadónak köteles példányt kell eljuttatnia az Or-
szágos Evangélikus Könyvtárba, az Evangélikus Hittudományi Egye-
tem Könyvtárába, valamint a Sajtóbizottsághoz. (75. §)

Közszolgálati tömegtájékoztató eszközök (v: Fejezet)

A Magyarországi Evangélikus Egyház élni kíván a közszolgálati tö-
megtájékoztató eszközök nyújtotta lehetőségekkel az állami törvények
által biztosított keretek között. A Sajtóbizottság egyházi szakértőket dele-
gál a közszolgálati tömegtájékoztató eszközök által készítendő vallási
műsorok szerkesztőségébe. (76. §)

Egyéb tömegtájékoztatási eszközök jelhasználása (VI. Fejezet)

A Magyarországi Evangélikus Egyház és annak szervezetei a közszol-
gálati tömegtájékoztató eszközök mellett igénybe vehetnek egyéb tömeg-
tájékoztatási eszközöket is, melyek segítik szolgálatukat és összhangban
vannak az alapvető rendelkezésekkel. (72.§)

Az Internet, a nemzetközi szárrútógép-hálózat a jövőben egyre nagyobb
szerephez juthat az emberek közti kapcsolatteremtés területén. Magábaol-
vaszthatja a kommunikáció hagyományos formáit (pl. könyvtárakat, me-
netrendeket, térképeket, szakmai adatbázisokat stb.) és a külföldi könyvek
és újságok is ezen keresztül válnak könnyebben hozzáférhetőbbé. Egyházi
vonatkozásban a prédikációkat és cikkeket is számítógépes szerkesztővel
fogják írni és a levelezés is elektronikus úton folyhat. Minden esetleges
idegenkedés ellenére szembe kell néznünk azzal, hogy a jövő társadalma
magába foglalja a gyors és széleskörű információszerzés fenti lehetőségét.
Az egyház feladata nem az, hogy korlátlanul átvegye az újdonságokat,
hanem az, hogy ezek értelmes felhasználására saját céljaink érdekében
felkészüljünk. A jelenleg használt legfontosabb funkciók közé tartozik az
elektronikus levelezés és világháló, mely egy világméretű faliújsághoz
hasonlíthat, számítógéppel olvasható kiadásban. Bármely szervezet köz-
zétehet ezen szöveges és képi információt; jelenlep 30 millió oldalnyi in-
formáció érhető el a legkülönbözőbb témákban.48

Evangélikus Rádiómisszió (VII. Fejezet)

(1) Az Evangélikus Rádiómisszió feladata az evangélium hirdetése és a
missziói felelősség ébresztése és erősítése különösen is a szórványban
és kisebbségben élők között.

(2) Munkáját szerkesztő bizottság irányítja a Sajtóosztály által kiírt és
elbírált pályázat útján választott felelős szerkesztő vezetésével.

481 Bogdányi Gábor: Egyházunk és az Internet. Lelkipásztor, 1996/11. 411-412. 1.
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(3) Működését közegyházi forrásból, valamint adományokból fedezi.
(4) Az Evangélikus Rádiómisszió a Sajtóbizottság felügyelete alá tartozik.

(78. §)

Médiacentrum (VII!. Fejezet)

(1) A Médiacentrum feladata a katechetikai munka, valamint az evange-
lizációs és missziói szolgálat segítése szemléltetőeszközökkel, valamint
egyházi események dokumentálása, archiválása.

(2) Munkáját a Sajtóbizottság által kiírt és elbírált pályázat útján választott
vezető irányítja.

(3) Működését közegyházi forrásokból, adományokból, valamint saját be-
vételeiből fedezi.

(4) A Médiacentrum a Sajtóbizottság felügyelete alá tartozik. (79. §)

Sajtószolgálat a gyülekezetben (Ix. Fejezet)

A gyülekezetek presbitériumának feladata a helyi körülményeknek
megfelelően megszervezni a sajtószolgálatot: iratterjesztést, könyv-, dia-,
videokölcsönzést. (80. §) ,

A tábori lelkészi szolgálat (VIlI. Cím)

Az egyház missziói küldetésénél fogva lelkipásztori feladatköréből nem
hagyhatja ki azt a közösséget, amely a keresztyén hívek egy részét katonai
testületbe tömöríti.

Bár a protestáns katonai lelkészek alkalmazásának szükségessége már
az 1790.évi országgyűlésen felmerült, először csak 1832-ben, a lombard-
velencei királyságban szolgáló magyar alakulatoknál került sor protestáns
katonai lelkészet szervezésére.482 Az 1848:XX.tc. szerint Ifaminisztérium
rendelkezni fog, hogy a bevett vallásokat követő katonák saját vallású
tábori lelkészekkellátassanak el." Az 1868:LIlI.tc. lehetővé tette a had se-
regnél és az állami közintézményekben, valamint a polgári és katonai
kórházakban a lelkészi szolgálatot minden vallásfelekezet tagjai számára.

Mivel a kiegyezés után vita támadt atekintetben, hogy a tábori lelkész
kinevezés vagy választás útján nyerje el legfelsőbb szinten tisztségét, el-
maradt a törvényes szabályozás. Erre csak az első világháborút követően
került sor, amikor közös protestáns tábori püspökség felállításával valósult
meg 1923-ban, akként, hogy rotációs alapon először református legyen a
tábori püspök, evangélikus helyettessel, ezt követően pedig evangélikus
vallású református helyettessel.v-' A protestáns katonai egyházközségek
szervezete a protestáns egyházalkotmánynak megfelelően épült ki és ele-

482 Borovi József: A magyar tábori lelkészet története. Budapest, 1992. 33. 1., továbbá
Melichar Kálmán: A katonai lelkészet. Budapest, 1899.

483 19.582/eln-1-1922 H. M. rendelet alapján. Lásd még a M. kir. Honvédség Protestáns
Egyházi Szervezetéről szóló 4826/Eln. 1925.sz. rendelet.
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ven kapcsolat maradt a katonai egyházközségek és a polgári gyülekezetek
között. Az 1934-37. évi zsinat Ill. törvénycikként,az állammal kötött meg-
állapodásra utalással, mint kerettörvény került elfogadásra.484

A második világháborút követően a katonai lelkészi szolgálat nem szá-
mított súlyponti kérdésnek; a tábori lelkészet az 1951.évi novemberi állo-
mánytáblázaton már nem szerepelt, jóllehet Szimonidesz Lajos protestáns
püspök - akit egyébként az egyházi szervek megkérdezése nélkül nevez-
tek ki -, még 1952márciusáig a honvédelmi minisztériumban maradt.485

A tábori lelkészi szolgálat visszaállítására irányuló tárgyalások 1993
végére jutottak döntő stádiumba. Mivel az országos presbitérium - hatás-
körét túllépve -,1993. december 3-án felhatalmazta az országos elnökséget
a vonatkozó megállapodásnak a kormánnyal történő aláírására, Zászka-
liczky Péter a zsinat 1994.január 7-i ülésén aggályosnak találta ezt és az
előkészítés hiányát, illetve azt a kérdést, hogy miként fog a kinevezendő
katonai püspök az egyház szervezetébe beilleszkední.v" Végül is 1994
januárjában létrejött a megállapodás "a Magyarországi Evangélikus Egy-
ház és a Magyar Köztársaság Kormánya között a Magyar Honvédségnél
és Határőrségnél végzendő lelkipásztori szolgálat tárgyában".487

"A tábori lelkészi szolgálatról" szóló törvény a XIII. ülésszakon került
elfogadásra.

A Magyarországi Evangélikus Egyház és a Magyarországi Református
Egyház közös protestáns tábori lelkészi szolgálatot hoz létre a két egyház
és a Magyar Köztársaság kormánya között létrejött megállapodások alap-
ján. Ezeket a megállapodásokat az Országos Egyház Közgyűlésének jóvá-
hagyása után az országos elnökség írja alá. ~81.§)

A tábori lelkészi szolgálat feladata a lelkészi szolgálat végzése a Magyar
Honvédség és a Határőrség szervezetében. A szolgálat lelkipásztori tevé-
kenysége kizárólag egyházi irányítás, felügyelet alatt áll. A tábori lelkész
fegyverhasználatra és a lelkészi szolgálat rendeltetésével össze nem függő
feladat ellátására nem kötelezhető, a háború áldozatairól szóló Genfi
Egyezménynek megfelelően harcba nem vethető. (82. §)

A tábori lelkészek szolgálatukat az evangélikus és református egyhá-
zak közötti megállapodások értelmében ökumenikus nyitottságban, de a
felekezeti önállóság tiszteletben tartásával végzik. A tábori lelkészi szol-
gálat kiterjed az evangélikus és a református vallású hivatásos katonákra
és azok családtagjaira, a sor- és szolgálatot teljesítő tartalékos katonákra,
a katonai tanintézetek hallgatóira, a honvédség és határőrség kötelékében
dolgozó polgári alkalmazottakra, a katonai kórházakban elhelyezett bete-
gekre, a honvédségi szociális otthonok lakóira, valamint a katonai bünte-

484 Egyházi Törvények Gyűjteménye, Budapest, 1938. 49. 1.
485 Borovi József i. m. 252. l.
486 L. Zászkaliczky Péter napirend előtti felszólalását 1994. január 7-én.
48761/1994. (IV. 20.) Korm. rendelet a Tábori Lelkészi Szolgálatról.
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tésvégrehajtási intézetekben tartózkodókra. Minden hozzájuk forduló,
szolgálatukat igénylő személy lelkigondozását vállalják. (83. §)

A tábori lelkészek és a tábori püspök szolgálati viszonyát az állami
(katonai) jogszabályok, valamint az egyház belső szabályai egyaránt sza-
bályozzák. A szolgálati viszony a katonai és az egyházi szabályozás sze-
rint egyaránt megszűnhet. (84. §)

A honvédelmi miniszter a belügyminiszterrel és az érintett protestáns
egyházak illetékes szerveivel egyetértésben kiadja a protestáns tábori lel-
készi szolgálat szervezeti és működési szabályzatát. A Magyarországi
Evangélikus Egyház esetén ez az illetékes szerv az országos egyház köz-
gyűlése. (85. §)

Nagy létszámú helyőrségekben és a katonai főiskolákon főállású tábori
lelkészek, a katonai kerületekben tábori esperesek működnek. A főállású
tábori lelkészi és esperesi helyeken az evangélikus és református egyházak
közötti megosztását a két egyház közötti megállapodás rögzíti. (86. §)

Azokban a helyőrségekben, ahol főállású protestáns tábori lelkész
nincs, a tábori lelkészi szolgálat illetékes vezetőjének felkérésére, az ille-
tékes esperes jóváhagyásával, a helyőrségben állomásozó katonai szerve-
zetek lelkészi feladatait a helyi egyházközség lelkésze, mint kisegítő tábori
lelkész is elláthatja. (87. §)

A főállású tábori lelkészek hivatásos tisztek, lelkészi szolgálatukat az
egyházi törvények szerint végzik, lelkipásztori tevékenységük kizárólag
a tábori püspök irányítása és felügyelete alatt áll. Az egyházi fegyelmezés
vonatkozásában az illetékes evangélikus, illetőleg református egyházi bí-
róság joghatósága alá tartoznak. A tábori lelk-ész csak a tábori lelkészi
szolgálat másik tagjával állhat alá- és fölérendeltségi viszonyban, a kato-
nai szervezet működési rendjét, a rendfokozatával és beosztásával járó
szabályokat azonban köteles megtartani. Ezek megszegése esetén a hatá-
lyos katonai jogszabályok szerint felelősségre vonható. (88. §)

A kisegítő tábori lelkészek tartalékos tiszti kinevezést kaphatnak. Kise-
gítő tábori lelkészi tevékenységükről évente jelentést tesznek a tábori lel-
készi szolgálat vezetőjének, de nem kerülnek alárendeltségi viszonyba a
tábori lelkészi szolgálat vezetőjével. (89. §)

Minden főállású tábori lelkész megválasztása az országos presbitérium
jelölése után az országos közgyűlésen történik. Katonai tisztségükbe tör-
tént kinevezésük után beiktatásukat a tábori püspök végzi. A főállású
tábori lelkészek kinevezésével a meglevő választott egyházközségi tiszt-
ségük megszűnik. (90. §)

A protestáns tábori lelkészi szolgálatot a tábori püspök irányítja és
felügyeli. A szolgálatra vonatkozó irányelveket és rendelkezéseket ad ki
és ellenőrzi azok végrehajtását. Látogatja a katonai szervezeteket, beiktatja
a tábori lelkészeket, felszenteli a katonai istentiszteleti épületeket és azok
felszereléseit. (91. §)

A tábori püspöki tisztséget a református és evangélikus lelkészek fel-
váltva töltik be, első alkalommal református lelkész. (92. §)
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Az evangélikus tábori püspököt az Országos Presbitérium a Reformá-
tus Zsinat Elnökségi Tanácsával és a honvédelmi miniszterrel egyet-
értésben jelöli. (93. §)

Az evangélikus tábori püspököt a jelöltek köréből az országos köz-
gyűlés választja. Beiktatása az evangélikus püspökiktatási rend szerint
történik, katonai szolgálatába a honvédelmi miniszter nevezi ki. (94. §)

A tábori püspök szolgálati alárendeltség tekintetében közvetlenül a
honvédelmi miniszter, az egyházi fegyelmezés vonatkozásában a feleke-
zete szerint illetékes egyházi bíróság joghatósága alá tartozik. (95. §)

A tábori püspök megbízatása hat évre szól, ennek lejártakor a minden-
kori katonatiszti nyugdíjkorhatáron belül a másik egyház illetékes szervé-
vei és a honvédelmi miniszterrel egyetértésben újraválasztható. (96. §)

A megválasztott evangélikus tábori püspök, vagy a tábori püspök he-
lyettes tisztségénél fogva tagja az országos közgyűlésnek. Egyéb egyházi
tisztségre nem választható. (97.§)

A Tábori Püspöki Hivatal székhelye Budapest. (98. §)
A tábori püspök munkáját hivatalvezető segíti, aki egyúttal a püspök

helyettese. Amikor a püspök evangélikus, akkor a hivatalvezető reformá-
tus, amikor pedig a püspök református, a hivatalvezető evangélikus. Az
evangélikus hivatalvezetőt a református egyház elnökségével egyet-
értésben az országos presbitérium jelöli, az országos közgyűlés választja,
katonai tisztségébe a honvédelmi miniszter nevezi ki és a tábori püspök
iktatja be. (99.§)

A tábori lelkészek által végzett keresztelések, esketések, temetések és
konfirmáció anyakönyvezése a felekezetileg és területileg illetékes evan-
gélikus, illetőleg református lelkészi hivatalban történik. (100.§)

A tábori lelkész ellen katonai függelemsertés miatt indított katonai fe-
gyelmi eljárásról és annak eredményéről értesíteni kell a protestáns tábori
püspököt. (101.§)

Tábori lelkész ellen indított egyházi fegyelmi vizsgálatról és annak
eredményéről a tábori püspök az illetékes katonai elöljárót tájékoztatja.
(102.§)

A tábori lelkészi szolgálatról szóló törvény jövője bizonytalanná vált az
MSZP-SZDSZ koalíciós megállapodással, amely szerint "Törvényi szinten
kell biztosítani a hadseregen belüli közösségi vallásgyakorlás garanciáit.
A katonai alárendeltség és a lelkigondozás összekeveredésének megelőzé-
se érdekében nem kívánatos a tábori lelkészség szerves integrációja a
fegyveres testületekbe. Mivel ez már elkezdődött, fel kell mérni a jelenlegi
helyzetet és ennek alapján dönteni a továbbiakról. Újabb rendfokozatok
adományozására már nem kerül sor, a koalíciós partnerek a lelkészek
tábori szolgálatát civil formában képzelik el.,,488

488 A koalíciós megállapodás dokumentuma: 1. 7. 6. pontja.
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xxv. Az egyház jogalkotásáról (VI. Törvény)

Az egyházi jogszabályok
Az egyházi jogaIkotás szükségessége. - Az egyházi jogalkotás. - Mikor kell jogszabályt

alkotni?
A Zsinat

Általános rendelkezések. - A zsinat hatásköre. - Ki jogosult zsinati törvényt kezdemé-
nyezni? - A zsinat hatásköre a múltban és jelenben. - A kibőviilt zsinati hatáskör: a
.ezunnuadá zsinat". - A zsinat tagjaira vonatkozó rendelkezések. - A zsinat szervezete: a
zsinati elnökség, jegyzői, a zsinati iroda, a zsinati gazda, a zsinat bizoitságai, a zsinat
mííködése.

[ogalkotás alatt azt a szellemi alkotó tevékenységet értjük, mellyel új
jogszabályt hozunk létre. A jogalkotás szükségessége a társadalom kiala-
kulásával egyidejűleg jelentkezik, mert a fölé- és alárendeltségi viszonyok
jogi szabályozása nélkül rendezett társadalom alig képzelhető el. Ubi so-
cietas, ibi ius -, ahol közösség van, ott jog is van. Az emberek nagyobbik
fele inkább a kényszernek, semmint az erkölcsi szabályoknak hajlandó
eleget tenni és ezek a jogi parancsok jogszabályokban jelennek meg.489

A Magyarországi Evangélikus Egyház kötelező jogi előírásait törvé-
nyek és szabályrendeletek állapítják meg. (1. §)

A zsinati törvényt a zsinat plenáris ülése hozza 2/3-os többséggel, a
szabályrendeletet az egyes egyházkormányzati s~ervek közgyűlése -, a
közvetlen felettes közgyűlés jóváhagyásával. Az 1891-94. évi zsinatig az
egyházi törvény a szabályrendelettel egyenértékű volt.

Ma a legmagasabb rendű jogszabály a zsinat által hozott törvény, ala-
csonyabb rangú a szabályrendelet. A zsinat a jogpozitivista álláspontot
fogadta el, amikor a szokásjogot -, amely alatt az illetékes jogalkotó té-
nyezőtől a köztudatban élő meggyőződés útján huzamos gyakorlat alap-
ján kialakult íratlan jogforrást értjük -, nem említi a jogforrások között. Az
a meggondolás, hogy íratlan jogforrásként keletkezik és csak később válik
írott joggá, aligha érintheti jogforrási jellegét, habár jelentősége az utóbbi
időben kétségkívül háttérbe szorult.v'"

Az evangélikus egyház zsinatain történt jogalkotó tevékenysége - mint
erre már külön fejezetben rámutattunk -, évszázados múltra tekint vissza.
A magyar nyelvben a zsinathoz kapcsolódó múltbeli tapasztalatok nem a
görög syn'hodos, vagyis a közös út, az egyetértés képzetéhez kapcsolód-

489 L. szerző: A magyar evangélikus egyházjog alapjai és jogforrásai. Budapest, 1941. 87.
1.

490 Uo. 209-210. 1.Az Egyházi Alkotmány 2. és 257. §-i "százados gyakorlat"-ról, illetve
"szokásjogról" tesz említést.
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tak, hanem a zsinat pejoratív értelmezése erősödött meg idők folyamán,
minthogy ez alatt a fogalom alatt lármázó, hangoskodó, egyenetlenkedő
társaságot szoktak érteni.491

Arra a kérdésre, hogy mikor kell egyházi törvényt, illetve jogszabályt al-
kotni, egyértelmű választ aligha lehet adni; általános válaszként meg kell
elégednünk azzal, hogy akkor kell, amikor az egyházi viszonyok megvál-
toztak, az érdekösszeütközések feloldása ezt megkívánja, vagy ha szüksé-
ge mutatkozik valamilyen új kérdés szabályozásának.v'? Ennek a kérdés-
nek az eldöntése fokozott óvatosságot, messzemenő körültekintést igényel.
Ha az egyházi törvényhozás feladatát helyesen akarja betölteni, mivel min-
den reform hatása előre pontosan nem mérhető le, ezért csak azokat a
kérdéseket szabályozhatja. amelyek törvényhozási rendezését a szükség
valóban megköveteli és csak azokat a reformokat valósíthatja meg, melyek
az egyházi közvéleményben már megértek, az előkészítés és viták próbáján
elég erőseknek bizonyultak. A már meghozott és a gyakorlatban bevált
jogszabályokat lényegtelen változások végrehajtása érdekében nem helyes
módosítani; stabilitásra kell törekedni, mert a gyakori módosítás jogbizony-
talansághoz vezet és a törvénytisztelet gyengülését eredményezi. Bár-
mennyire is rohanó világban élünk, a gyakorlat azt mutatja, hogy az egy-
házon belüli jogviszonyok olyan gyorsan nem változnak, mint a polgári
jogviszonyok. Gyakori módosítások esetén a jogszabály nem tud a köztu-
datban meggyökeresedni. Éppen a gyakori jogszabály-módosítások elkerü-
lése érdekében kell kerettörvényeket, nem túlzottan részletező törvényeket
alkotni, a részletes szabályozást szabályrendeleti útra kell terelni.

Arra nézve, hogy mit kell törvénnyel szabályozni, a törvény ezeket mondja:
Törvények rendelkeznek a Magyarországi Evangélikus Egyház életé-

nek, szervezetének, intézményei működésének alapelveiről, valamint
minden egységesen szabályozandó alapvető kérdésről. Így többek között
törvényt kell alkotni az egyház szolgálatáról, szervezetéről, gazdálkodá-
sáról, bíráskodásáról, a jogalkotásról, az egyházi közoktatásáról, a szolgá-
latra való felkészítésról.

A Magyarországi Evangélikus Egyház törvényeit a zsinat alkotja és
lépteti hatályba. (2. §)

A törvénynek ezt a rendelkezését aligha lehet kiemelkedő je-
lentőségűnek értékelni,493minthogy ennek a hiánya nem jelentett nehéz-

491 Vajta Vilmos: A második vatikáni zsinat evangéliumi szempontból. - In: Ádám hol
vagy? Oslo-Bécs, 1964. 33. 1.

492 Az 1987. évi Xl. törvény 17. §-a szerint: ,,Jogszabályt akkor kell alkotni, ha a társadal-
mi-gazdasági viszonyok változása, az állampolgári jogok és kötelességek rendezése, az
érdekösszeütközések feloldása azt szükségessé teszi."

493 Galli István: Még egyszer a Zsinatról, talán nem utoljára. - Evangélikus Élet. 1997.
március 30. szám, 5. 1.
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séget. A szokásjog ugyanis azt a gyakorlatot már régen kialakította, hogy
minden alapvető kérdés "quae ad disciplinam et regimen ecclesiae perti-
nent" törvényhozási úton szabályozandó. Novák István álláspontja sze-
rint: amit eddig egyházi törvény szabályozott, a jövőben is lehetőleg
ugyanazon a szinten kell szabályozni.v"

A részletes - ha nem is taxatív -, felsorolás lehet látványos, ugyanakkor
korlátot is jelent, hisz a határvonal mindig pontosan nem húzható meg.
Így például a lelkészválasztást korábban egyházkerületi szabályrendelet
szabályozta, amelynek kétségkívül az volt az előnye, hogy felszínre hozta
a kerületben kialakult speciális szempontokat és mentesíthet a sokszor
indokolatlan uniformalizálódástól.

A zsinati törvényt praeambulum szokta megelőzni, ahol a jogszabály
keletkezésére és céljára történő rövid utalás mellett az egyház hitvallási
iratait kell számba venni.·

Minden egységesen szabályozandó kérdésről a törvényi alapelveknek
megfelelő részletesebb szabályozást országos szabályrendeletek tartal-
mazzák. Minden a törvényben erre jogosított egyházkormányzati szerv
joga a saját hatáskörében szabályrendeleteket alkotni. Csak olyan szabály-
rendeletek léptethetők életbe, melyek összhangban vannak a Magyaror-
szági Evangélikus Egyház törvényeivel és a felsöbb egyházkormányzati
szintek szabályrendeleteivel. (3. §)

Törvényességi szempontból az egyházközségek szabályrendeleteit az
illetékes egyházmegye közgyűlése, az egyházmegyék szabályrendeleteit
az illetékes egyházkerület közgyűlése, az egyházkerületek szabályrende-
leteit az országos közgyűlés, az országos szabályrendeleteket a zsinat
felügyeli. (4. §)

Ennek a szakasznak a fogalmazása nem mondható pontosnak, mert a
törvény tévesen az egyházkerületi presbitériumra utal, másrészt az alsó
három egyházkormányzati szerv közgyűlése által elfogadott szabályren-
deletet a közvetlen felettes egyházkormányzati szerv közgyűlése hagyja
jóvá, ami több, mint a felügyelet; felügyeletről az országos közgyűlés által
elfogadott szabályrendeletnéllehet szó a zsinat részéről. A jóváhagyásnál,
illetve felügyeletnél alkalmazandó szempontokra nincs utalás.

A zsinati törvényben nem találunk arra utalást, hogy ki kezdeményezhet
zsinati törvényt. Ebből arra lehet következtetni, hogya törvényhozó nem
kívánta a kezdeményezést szűk korlátok közé szorítani, így tehát azt lehet
vélelmezni, hogy nemcsak egyházi szervek, hanem zsinati tagok is kezde-
ményezhetnek törvényt.

494 Novák István: A magyarországi protestáns egyházak perjoga. Miskolc, 1943. 23. l.

217



A zsinat hatáskörét első ízben az 1891-94. évi zsinaton alkotott Egyházi
Alkotmány akként határozza meg, hogy "A magyarországi evangélikus
egyház legfőbb törvényhozó és legfóbb intézkedő gyűlése a zsinat."495Az
egyház legfóbb törvényhozó testületének a megalkotásánál mintaként az
állami parlament szolgált, ha nem is minden vonatkozásban. Az állami
törvényhozás a szoros értelemben vett törvényhozói tevékenység mellett
ellenőrzést is végez a kormány felett, interpellációkat tárgyal, minisztere-
ket megbuktat, fontos állásokat betölthet. A zsinatnak kormányzati jogkö-
re valójában nincs, mert a jogfejlődés nem követte a nyugati, 496vagy a
református hazai mintát, vagyis nem alakított ki közös legfőbb közigazga-
tási és törvényhozói szervet, hanem egymástól elkülönítve alakult ki a
zsinatnál és az országos közgyűlésnéL Mégis félreértésre adhatott alkal-
mat, hogy az eredeti szöveg -, melyet az 1966. évi zsinat is átvett497- a
zsinat "intézkedő" hatásköréről is beszél, amely viszont a közgyűlés ha-
táskörével való konkurálásra utaL498De azért is feleslegesnek tűnik az
intézkedő hatás körre utalás, mert a zsinat az elmúlt évszázad alatt ezzel a
hatáskörével valójában nem is élt.

A zsinat a Magyarországi Evangélikus Egyház törvényhozó és a jog-
szabályok összhangját felügyelő szerve. A zsinat a jogszabályok össz-
hangját felügyelő jogát az országos ügyész által felterjesztett jogszabályok
esetében gyakorolja. (5. §)

A zsinat feladata, hogy
a) megállapítsa, melyek a Magyarországi Evangélikus Egyház hitvallási

iratai,
b) törvényeket alkosson,
c) módosítsa, kiegészítse, illetve hatályon kívül helyezze a hatályos

jogszabályokat,
d) felülvizsgálja a törvényességi szempontok alapján az országos egy-

házkormányzati szint által hozott szabályrendeleteket,
e) érvénytelenítse az egyházi törvényekkel ellentétes jogszabályokat,
f) szükség esetén felhívja az illetékes országos egyházkormányzati szer-

vet a hiányzó szabályrendeletek megalkotására, valamint
g) határozzon az országos ügyész előterjesztése alapján törvényességi

és alkotmányossági kérdésekben,
h) ügyeljen az egyházi törvények teljességére. (6. §)
A zsinat munkáját hatéves ciklusokban végzi. Plenáris üléseit szükség

szerint hívja össze. (7. §)

495 EA 166. §
496 Siegfried Grundmann: Verfassungsrecht in der Kirche des Evangeliums. Kurhessen-

Waldeck. 1963. 64. l.
497 Egyházi Törvények II. tc. 115. §
498 Szontagh Vilmos: Magyarhoni ev. egyházunk, mint jogintézmény az állam és jogelmé-

let szempontjából. Miskolc, 1930.
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Az új törvény a zsinat törvényhozó feladatán kívül annak a jogszabá-
lyok összhangját felügyelő szerepét emeli ki (5. §), amelyet az országos
ügyész által felterjesztett jogszabályok esetében gyakorol. Ez az utóbbi
feladatkör nem látszik eléggé megalapozottnak, a jogszabályok összhang-
ját ugyanis elsősorban a törvényhozás utolsó fázisában, a jogharmonizáció
kapcsán, utolsó simításként kell elvégezni, ha késöbb merül fel ennek
szükségessége, akkor a törvény módosítására van szükség.

A zsinat feladatköre kibővült azzal, hogy felülvizsgálja a törvényességi
szempontok alapján az országos egyházkormányzati szint által hozott
szabályrendeleteket, amelyeket eddig az országos egyház közgyűlése jó-
váhagyás nélkül alkothatott meg. Ugyancsak új az is, hogy felhívhatja az
országos közgyűlést hiányzó szabályrendelet megalkotására. Persze arra
már megfelelő eszköz nem áll a zsinat rendelkezésére, hogy ki is kény-
szerítse a hiányzó szabályrendelet megalkotását.

Törvényességi és alkotmányossági kérdésben aligha szerenesés dolog
egy hatalmas, 70 tagú testületre bízni a döntés jogát, hisz a jogellenesség
kérdését aligha lehet többségi szavazattal eldönteni megnyugtató módon.
Bár érthető a zsinatnak az a törekvése, hogy az elmúlt időszak jogbizony-
talansága után a jogrend uralmát kívánja az egyházban erősíteni, mégis
nyilvánvaló, hogy az egyház jogalkotási rendszere az államihoz viszonyít-
va sokkalta tökéletlenebb, nem annyira elasztikus. 499 Ez a feladat inkább
bírói -, ha volna: alkotmánybírói - tevékenységnek tekinthető, semmint
törvényhozói munkának s ezért helyesebb lett volna akár az országos
bíróságra, akár a zsinat egy bizottságára bízni ezt a feladatot.

A gyakorlat mindenesetre hamarosan bizonyítani fogja, hogy életképes-
e a zsinat hatáskörének ilyen módon való kiterjesztése.

Formailag újnak tekinthető az az új rendelkezés, amely szerint a jövőben
állandó zsinat lesz, ülésezésre azonban csak alkalmakként, az elvégzendő
feladatokhoz képest fog sor kerülni.

A zsinaton ezzel kapcsolatban kétféle vélemény alakult ki.
Az egyik vélemény szerint csak folyamatosan meglevő, hat évre meg-

választott, de a törvényhozói munka szükségessége szerint bármikor
összeülhető zsinatra van szükség, mert ez biztosítja a kellő törvénytiszte-
letet, az állandóságot; egyébként sem változnak olyan hamar az egyházjo-
gi viszonyok, hogy állandó zsinatra lenne szükség.

A másik felfogás szerint - amelyet a zsinat is magáévá tett -, azért van
szükség ún. szunnyadó zsinatra (folyamatos, készenléti zsinat), hogya jog-
szabályok "naprakészek" legyenek, ami azt jelenti, hogy évente egy-két-
szer kell a zsinatnak üléseznie, hogy kiigazíthassa a rendkívül gyorsan

499 Konrad Müller: Die Praxis kirchlicher Rechtssetzung im SpiegeI des Amtsblattes der
Ev. Kirche in Deutschland. - Zeitschrift für ev. Kirchenrecht, 1954. 243. 1.
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változó állami szabályok és igények miatt a jogszabályokat. "A hiányos
törvénykönyv ugyanis jó kibúvó a törvényt nem tisztelők számára" .500 Az
is kétségtelen, hogya folytonos zsinattartás a keretszabályozás elvetését,
a túlzottan részletező szabályozást segíti elő, ami aligha kívánatos.

A zsinat összehívásához az 1790.évi XXVI.tc. 4. §-a értelmében a zsinat
tárgyának a megjelölésével az államfő engedélyét kellett kikérni, aki
legfőbb felügyeleti joga alapján a zsinat üléseire megbízottat küldhetett.S"
A zsinat által alkotott jogszabályok hatálybaléptetéséhez államfői jóváha-
gyásra (szentesítésre) volt szükség. Az államfő legfőbb felügyeleti jogát a
vallás- és közoktatásügyi miniszter útján, illetve 1952után az Állami Egy-
házügyi Hivatal útján gyakorolta.

A lelkiismereti és vallásszabadságról és az egyházakról szóló 1990. évi
IV. törvény megszüntette a zsinattartásra vonatkozó korábbi korlátozó
rendelkezéseket, így a vallásfelekezeteknek zsinattartáshoz és egyházi tör-
vényeik hatálybaléptetéséhez semmiféle engedélyt nem kell beszerezniök,
működése teljesen autonóm.

A zsinat tagjaira vonatkozó rendelkezéseket tárgyaló II. fejezet mindjárt
megállapítja, hogy

A zsinatnak hivatalbóli és választott tagjai vannak. (8. §)

A zsinat összetételénél követelményként állíthatjuk fel azt a kívánságot,
hogya zsinat lehetőleg az egész egyházat képviselje, tehát gondosan
ügyelni kell arra, hogy a csoportérdekek összeegyeztethetők legyenek az
egyház egészének érdekeivel. Az érdekképviselet parancsa szemben áll a
qualifikációs követelmények parancsával s mivel a jogalkotás elsősorban
jogászi feladat, a jogi területen dolgozó szakemberek, továbbá a női lelké-
szek, fiatalok, a különböző egyházi területen dolgozó személyek bevonása,
akik végső soron az egyházat képviselik, elengedhetetlenül fontos. A jelöl-
tek kiválasztásánál ügyelni kell arra, hogya kegyességi irányzat, a teoló-
giai magatartás, az egyházi munkában való részvétel széles szóródása
érvényesüljön. Wolfgang Bock helyesnek tartaná a gyülekezeten kívüli
egyházi szektornak is zsinati képviselethez való juttatását, mert ma már a
gyülekezethez való tartozás kizárólagossága, vagyis a területi elem nem
tekinthető döntőnek, hanem az egyesületeket, alapítványokat, illetve a
jogilag önálló szolgálati ágakat is zsinati képviselethez kellene juttatni.502

500 Koczor Zoltán: Törvény a törvényalkotásróL Zsinati Híradó. A Zsinat 18. ülésszakáról
1995. november 3--4. 2. 1. és Koczor Zoltán: Életbelépett az egyház jogalkotásáról szóló
törvény. Zsinati Híradó. 1997. március 23. 2. 1.

501 Kiss Antal: Az 1934-37. évi budapesti országos evangélikus zsinat előzményei, lefo-
lyása és joganyaga. Miskolc, 1941. 159.1.

502 Wolfgang Bock:Die Beteiligung kirchlicher Dienste, Werke und Einrichtungen an der
Synode. Zeitschrift für ev. Kirchenrecht, 1995. 121-180. 1.
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Azzal, hogy az 1934-37. évi zsinati határozatok alapján a zsinaton nem-
csak hivatalból és választott tagok vesznek részt, hanem ott találjuk az
országos egyház küldötteit is, a demokratikus jelleg törést szenvedett;
célszerűbb lett volna az egyházmegyei küldöttek számát felemelni.503

Ugyanakkor az egyházkerületek nem jutottak zsinati képviselethez.
A zsinat tagjai szavazati joggal:

(1) hivatalból: Az országos egyházi elnökség, valamint az országos
ügyész;

(2) választás alapján:
a) az egyházmegyék küldöttei éspedig minden egyházmegyéből két-

két lelkészi és nem-lelkészi küldött,
b) az országos egyház küldöttei éspedig két lelkészi és két nem-lelkészi

küldött,
c) az Evangélikus Hittudományi Egyetem két tanára,
d) az evangélikus közoktatási intézmények négy küldötte.

(3) A zsinat tanácskozási jogú tagjai
hivatalból:
f) az Országos Egyházi Iroda igazgatója, vagy az őt helyettesítő jogi

végzettségű országos irodai tisztviselő,
meghívás alapján:
g) szakértők (9. §)
Az egyházmegye zsinati képviselőit az egyházmegye közgyűlése, az

országos egyház zsinati képviselőit az országos egyház közgyűlése, az
Evangélikus Hittudományi Egyetem zsinati képviselőjét az Egyetemi Ta-
nács választja. A közoktatási intézmények küldöttét az intézmények főál-
lású evangélikus pedagógusai közvetlen szavazással választják. A zsinati
tagok megválasztását az előző zsinati mandátumok lejárta előtt fél évvel
meg kell kezdeni és legkésőbb a mandátumok lejártáig be kell fejezni. Az
új zsinat alakuló ülését az Országos Közgyűlés megalakulását követő 90
napon belül össze kell hívni. A zsinat megbízatása a következő zsinat
megalakulásával szűnik meg. Rendkívüli körülmények között a választá-
sok megtörténtéig az előző zsinat jogosult jogalkotási kérdésekben eljárni.
(10. §)

A zsinati tagságra csak feddhetetlen életű, konfirmált egyházközségi
tag választható, aki az egyházközségi tagság feltételeinek öt éve megfelelt.
(11.§)

A zsinati tagot a küldő szerv hat évre választja. A választás alkalmával
zsinati tagonként két póttagot is választani kell. A hivatalbóli tag póttagja
a tisztsége szerinti helyettese. (12. §)

A választott zsinati tag és póttagok számára a választó egyházkor-
mányzati szerv elnöksége és jegyzője által aláírt megbízólevelet kell kiál-
lítani. Tagok és póttagok hiányában a küldő szervek a megüresedett he-

503 Kiss Antal i. m. 160. 1.
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lyekre újakat választanak, az időközi választás érvényessége azonban
csak a zsinat megbízatásának idejére szól. A zsinati tagok újraválasztha-
tók. (13. §)
(1) A zsinati tagság megszűnik:

a) a zsinati tag halálával,
b) lemondással, melyet a zsinati tag írásban a zsinat elnökségének,

valamint a küldő szervnek egyidejűleg bejelent,
c) a küldő szerv által történő visszahívással,
d) ha megszűnik a zsinati tag azon minősége, mely a tagság feltétele

volt,
e) jogerőre emelkedett bírói ítélet alapján.

(2) Azt a zsinati tagot, aki a zsinat három ülésszakáról kimentés nélkül
elmarad, tagságáróllemondottnak kell tekinteni. (14. §)
A zsinati póttag a zsinati tag akadályoztatása esetén egy-egy ülésnapra,

a zsinati tagság megszűnése esetén az új választásig helyettesíti. A zsinati
póttagok a zsinati tagok helyettesítésekor azok minden jogát gyakorolhat-
ják. A zsinati póttagokat a helyettesítésre a zsinati iroda kéri fel. (15. §)

A zsinat szervezetéró1 szóló Ill. Cím három vonatkozásban változtatott az
1966.évi törvényeken.

Mindjárt az első zsinati ülésen hatálytalanításra került az a jogszabály,
mely szerint a zsinat elnökeinek tekintendő az országos egyházi felügyelő
és a hivatalára nézve idősebb püspök - hivatalbóL A zsinat visszatért a
korábbi gyakorlathoz, mely szerint a zsinat maga választja egy lelkészi és
nem-lelkészi elnökét. Ennek az álláspontnak a magyarázatát Prónay Dezső
egyetemes felügyelő az 1891.évi zsinaton - akárcsak elődje: Prónay László
száz évvel korábban -, akként adta, hogy a zsinati elnökséget azért nem
tudja vállalni, mert az egyházi végrehajtó hatalom feje nem lehet egyszer-
smind a törvényhozásé is. Joggal jegyezte meg Péchy Tamás, az újonnan
megválasztott zsinati elnök, hogy ez az elhatározás "igazi tapintatról és
mély bölcsességről" tett tanúbizonyságot.504

Változás következett be atekintetben is, hogy a zsinat összehívásának
joga többé nem egyszemélyben az országos felügyelőt, hanem a zsinat
elnökségét, illetve az elnökség megválasztása előtt a lelkészi és nem-lelké-
szi korelnököt illeti meg s végül a zsinat tanácskozási és ügyrendjét többé
nem az országos egyházi elnökség, hanem maga a zsinat állapítja meg,505
továbbá a zsinati tag visszahívhatósága tekintetében.

Ez a három intézkedés, nemkülönben az országos presbitériumnak tör-
vényerejű intézkedések jogától való megfosztása jelentős mértékben járult

504 Thébusz János: A magyarországi ágohitv. ev. egyház 1891-94-iki országos zsinatának
története. Budapest, 1895. 109-112. l.

505 ET II. tc. 118., 120. §

222



hozzá a zsinat szuverénitásának a visszaállításához és az egyház vezetősé-
gének a pártállami időkben magához ragadt jogainak a leépítéséhez.

Nézzük most már a törvény szövegét:
A zsinat elnöksége:

(1) A zsinat elnöksége a zsinat tagjai által a zsinat választott tagjai közül
megválasztott egy-egy lelkészi és nem-lelkészi elnökből, egy-egy lelké-
szi és nem-lelkészi alelnökből, az országos ügyészből és a szakbizott-
ságok elnökeiből áll. Az elnökség az üléseit szükség szerint tartja.

(2) A zsinat elnökségének feladata:
a) a zsinat munkájának összehangolása, időbeli ütemezése,
b) a zsinati ülésszakok összehívása.

(3) A lelkészi és nem-lelkészi elnökök és alelnökök feladata:
a) az elnökségi ülések összehívása és levezetése,
b) a zsinati ülések megnyitása, levezetése és bezárása,
c) a zsinat nevében történő nyilatkozatok megtétele a zsinat döntései

szerint. (16. §)

A zsinat jegyzői

(1) A zsinat jegyzői kara a zsinat tagjai által megválasztott három-három
lelkészi és nem-lelkészi jegyzóből áll.

(2) A zsinat jegyzői karának feladata:
a) az ülést vezető elnök munkájának segítése,
b) a zsinati ülések során a szavazások lebonyolítása,
c) a zsinati események ügyrend szerinti dokumentálása. (17. §)

A zsinati iroda, a zsinati gazda

(1) A zsinati iroda a zsinathoz intézett beadványok címzettje.
(2) A zsinati gazda és helyettese a zsinat tagjai által megválasztott zsinati

tag.
(3) A zsinati gazda feladata, hogy:

a) gondoskodjék a zsinat tárgyi feltételeiről,
b) szervezze a zsinat működéséhez szükséges ügyviteli munkát, a be-

adványok alapján kezdeményezze az elnökségi ülés összehívását,
c) számon tartsa a zsinati ülések határozatképességét,
d) irányítsa a zsinati irodát.

(4) A zsinati gazda és helyettese megbízatása a következő ciklus első
ülésszakáig tart, amikor az új zsinat megválasztja zsinati gazdáját.
(18. §)

A zsinat bizottságai

(1) A zsinat szakbizottságokban készíti elő a törvénytervezeteket és az
üléseken hozandó döntéseket. A zsinat valamennyi tagja részt vehet
valamelyik állandó szakbizottság munkájában. A szakbizottságok ve-
zetőjét a zsinat választja.
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(2) A zsinat állandó szakbizottságai:
a) a jogi, egyházalkotmányi és egyházszervezeti bizottság, amely figye-

lemmel kíséri az egyházi törvények, valamint a szabályrendeletek és
a törvények összhangját, az egyházi törvények korszerűsítését és
előkészíti az egyházi szervezet kérdéseivel kapcsolatos jogszabályo-
kat;

b) az egyházi szolgálat bizottsága, amelynek feladata az egyház lelkészi
és nem-lelkészi szolgálattevők feladataival, az egyház szolgálati te-
rületeivel kapcsolatos jogszabályok előkészítése;

c) az oktatási bizottság, amelynek feladata az egyház oktatási és neve-
lési intézményeivel, a hitoktatással, a szolgálatra való felkészítéssel
kapcsolatos jogszabályok előkészítése;

(3) A zsinat egyes feladatok előkészítése érdekében időszakos bizottságo-
kat is alakíthat. (19.§)

A Zsinat működéséről szóló IV.Cím

A zsinat a választás utáni alakuló ülésén megválasztja tisztikarát. Az
újonnan megválasztott zsinat az érvényben levő törvények szerint és az
előző zsinat ügyrendje alapján kezdi meg munkáját, melyet - annak sza-
bályai szerint =, szükség szerint módosíthat. A zsinati tisztikar megválasz-
tásáig az elnöki tisztet a lelkészi és nem-lelkészi korelnök tölti be, akik a
zsinat alakuló ülését a mandátum érvénybe léptét követő 90 napon belüli
időpontra összehívják. A mandátumvizsgáló és szavazatszedő bizottság
feladatait a jegyzői kar megválasztásáig a két-két legfiatalabb lelkészi és
nem-lelkészi zsinati tag látja el. (20. §)

A zsinat határozatait az ügyrend szerinti többségi szavazással hozza.
A zsinat a Magyarországi Evangélikus Egyház törvénykönyvének 1. és VI.
törvényét (A Magyarországi Evangélikus Egyházról és Az egyházi jogal-
kotásról szóló törvényeket) csak legalább az összes zsinati tag kétharma-
dának szavazatával módosíthatja, (21. §)

A zsinati ülésszakokat az elnökség hívja össze. A zsinat plenáris
ülésszakát össze kell hívni, ha törvényalkotás szükségessége merül fel.
(22. §)

A teljes (plenáris) ülést a zsinat bármely szakbizottság többségi kezde-
ményezésére, vagy a zsinati tagok 25%-a által írásbeli kezdeményezésére
60 napon belül össze kell hívni. Ez alatt az illetékes szakbizottság feladata
a törvényhozás megfelelő előkészítése. (23. §)

A zsinat munkáját bizottságokban és teljes (plenáris) üléseken végzi.
(24. §)

A bizottságok üléseiket szükség szerint tartják. (25.§)
A zsinat tanácskozási és ügyrendjét a zsinat állapítja meg. (26. §)
A zsinat ülései általában nyilvánosak, de zárt ülés is elrendelhető.

(27. §)
A zsinat határozatképes, ha az ülésen szavazati jogú tagjainak legalább

kétharmada jelen van. (28. §)
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A zsinat által alkotott törvények és az általa hozott határozatok kihir-
detésük után lépnek életbe a zsinat elnöksége által meghatározott
időpontban. A hatályba lépő jogszabályokat a zsinat a lelkészi és a nem-
lelkészi elnök aláírásával hitelesítve, az országos elnökség útjánmegküldi
az egyház valamennyi szervezetének és testületének, továbbá megjelenteti
az erre alkalmas egyházi sajtótermékekben. (29. §)

A zsinat költségeit az országos egyház költségvetése viseli. (30. §)
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A választásokról és a szavazásról (VII. törvény)

Általános rendelkezések
Választó- és szavazati jog és a választhatóság feltétele. - Határozatképesség. - A jelölési

eljárás. - Szükség van-e jelölésre? - A választási és szavazási eljárás. - Érvényesség és
eredményesség. - Választási ciklusta történő választás. - Általános tisztújítás. - Válasz-
tási panaszok.
A gyülekezeti lelkész választása

Lelkészválasztás a múltban. - Gyülekezeti lelkészi állás megűresedése. - Gyülekezeti
lelkészi állás betöltésének előkészítése. - A díjlevél. - Eljárás a gyülekezeti lelkészi állás
jelölés útján történő betöltése esetén. - Eljárás a gyülekezeti lelkészi állás pályázat útján
történő betöltése esetén. - A választó közgyűlés. - Az egyházközség lelkészeinek beiktatása.
Az egyházközség nem-lelkészi tisztségviselőinek és presbitereinek választása
Az egyházmegye tisztségviselőinek és testületeinek választása

Az egyházmegyei közgyűlés tagjainak választása. - Az egyházmegye tisztségviselőinek
választása. - Az esperes és az egyházmegyei felügyelő választása. - Nem szavazó egyház-
községek megítélése.
Az egyházkerület tisztségviselőinek és testületeinek választása

Az egyházkerületi közgyűlési küldöttek és presbiterek választása. - Az egyházkerületi
tisztségviselők választása. - A püspöki szolgálat ciklikusságának a kérdése. - A püspök és
az egJjházkerületi felügyelő választása.
Az Országos Egyház tisztségviselőinek választása

Az országos tisztségviselők és az országos presbitérium tagjainak választása.

Az új zsinat - az eddigi gyakorlattói eltérően -, külön törvényben sza-
bályozta a választásokkal és a szavazással kapcsolatos kérdéseket. Ez
annyiban kétségkívül helyeselhető, hogy egy törvényben került szabályo-
zásra minden egyházkormányzati fokozatra vonatkozóan a választójog
kérdése, ami így egységessé vált, másrészt azonban elszakította a speciális
szabályokat az egyes egyházkormányzati szintektől.

A törvény általános részében az aktív - és passzív választójoggal, vala-
mint a szavazati joggal, a határozatképességgel, a jelölési eljárással, a vá-
lasztási és szavazási eljárással, illetve a szavazások érvényességévei fog-
lalkozik.

Látszólag ellentmondás mutatkozik az aktiv és passzív választójognak
a nagykorú egyháztagsághoz való kötéséhez, mert elméletileg ez a jogo-
sultság minden egyháztagot meg kellene, hogy illessen, mégis nyilvánva-
ló, hogy bizonyos korhatárhoz - jelenleg a 18. év betöltéséhez -, kell kőtni
ezeknek a jogoknak a gyakorlását.

Választó- és szavazati jog és választhatóság feltétele (I. Fejezet)

(1) A Magyarországi Evangélikus Egyházban az egyházi tisztségviselők
és testületek választásánál és az egyházi testületekben tartott szavazá-
soknál a nagykorú egyházközségi tagok rendelkeznek szavazati joggal.

(2) Az egyházközségi választásoknál a választójog általános és egyenlő.
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(3) A magasabb egyházkormányzati szintek tisztségviselőinek és testüle-
teinek, az egyházi bíróságok és a zsinat tagjainak választásánál az egy-
házközségi tagok szavazati joga közvetetten érvényesül. Ezt a jogukat
az egyházközségi közgyűlések által leadott egy szavazaton vagy a ma-
gasabb egyházkormányzati szintek közgyűléseinek küldöttein keresz-
tül gyakorolják.

(4) A magasabb egyházkormányzati szintek közgyűlési tagjainak szava-
zati joga egyenlő. Egy szavazati joga van egy közgyűlési tagnak akkor
is, ha több minőségben is tagja a közgyűlésnek.

(5) Az egyházmegye, az egyházkerület és az országos egyház elnöksége
tagjainak választásánál minden, a hivatalos országos névtárban sze-
replő, önálló egyházközséget - a lélekszám tói és lelkészi állások számá-
tól függetlenül -, egy szavazati jog illeti meg. Az országos egyházi
névtár naprakész állapotáért az országos elnökség felelős. (1. §)

(1) Egyházi tisztségre - a törvényben másként szabályozott esetektől el-
tekintve -, csak feddhetetlen életű, konfirmált, nagykorú egyházközsé-
gi tag választható meg, ha egyébként a tisztség betöltéséhez megkívánt
többi feltételnek eleget tesz.

(2) A lelkészi képesítéshez kötött tisztségekre csak a Magyarországi Evan-
gélikus Egyház lelkészeinek nyilvántartásában szereplő lelkészek vá-
laszthatók.

(3) Az egyházközségi presbitérium és bizonyos szakmai bizottságok ki-
vételével egyházi testületekbe azonos számban kell lelkészi és nem
lelkészi küldötteket vagy tagokat választani. (2. §)

Határozatképesség (II. Fejezet)

(1) Az egyházközségi közgyűlés a megjelentek létszámától függetlenül
határozatképes, ha szabályszerűen, a közgyűlés napját megelőző két
egymás utáni vasárnap az istentiszteleten törtértö kihirdetéssel vagy az
ülés előtt tizennégy nappal kiküldött meghívóval írásban hívták össze.
Leány- és fiókegyházakban, ahol nincs minden vasárnap istentisztelet,
a közgyűlés összehívásának módját helyi egyházközségi (szabály) ren-
delet ettől eltérően szabályozhatja.

(2) Az egyházközségi presbitérium ülése határozatképes, ha tagjainak
legalább fele jelen van. Az írásban összehívott presbiteri ülés a megje-
lentek számától függetlenül határozatképes.

(3) Az egyházközségi közgyűlés és presbiteri ülés kivételével egy egyházi
testület akkor határozatképes, ha szabályszerűen, az ülést megelőzően
tizennégy nappal írásban hívták össze és - a törvényben másképp
szabályozott esetektől eltekintve -, a szavazati joggal rendelkező tagok-
nak több, mint a fele jelen van.

(4) Szabályosan összehívott, de határozatképtelen testületi ülés esetén -
a törvényben másképpen szabályozott esetektől eltekintve -, az azonos
napirenddel egy későbbi napra összehívott testület a megjelentek szá-
mától függetlenül határozatképes. (3. §)
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A jelölési eljárás (III. Fejezet)

(1) Választások esetén a szavazást jelölési eljárás előzi meg.
(2) Rendes (teljes ciklusra szóló) választás esetére a 3-5 tagú jelölőbizott-

ságot - a törvényben másként szabályozott esetektől eltekintve -, az
illetékes egyházkormányzati szint közgyűlése küldi ki a választást
megelőző utolsó ülésén.

(3) Rendkívüli (nem teljes ciklusra szóló) választás esetére a jelölőbizott-
ságot az illetékes egyházkormányzati szint presbitériuma küldi ki a
tisztség megüresedésének ismertté válása után első ülésén.

(4) A jelölőbizottság maga választja meg elnökét.
(5) Rendes választás esetén a jelölés és a választás határidejét úgy kell

kitűzni, hogy a választás az előző ciklus tisztségviselői mandátumának
lejárta előtt befejeződjék, illetve az új ciklus első közgyűlésén a mandá-
tum lejártával egy időben megtörténjék.

(6) Rendkívüli választás esetén a jelölés és a választás határidejét úgy kell
kitűzni, hogy az hat hónapon belül befejeződjék.

(7) A közgyűléseken lefolytatott választások előtt a jelöltek - a jelölőbi-
zottság által széles körű egyeztetéssel összeállított - listáját maga az
illetékes közgyűlés véglegesíti.

(8) Bármilyen tisztségre jelöltnek csak az nevezhető meg, aki a jelölést
előzetesen elfogadta.

(9) Célszerű, de nem szükségszerű a többes jelölés. (4. §)

Sem az 1891-94. évi, sem az 1934-37. évi egyházi törvények nem ismerik
az egyházi tisztségek betöltésénél a jelölési rendszert, melyet csak az 1966.
évi Egyházi Törvények vezetnek be. Ennek bevezetésénél feltehetőleg sze-
repet játszott az a meggondolás - mivel akkor ez a jogkör a presbitériu-
mokat illette, hogy befolyásolják a választást, annál is inkább, mert a fó'bb
egyházi tisztségek betöltéséhez az előzetes állami hozzájárulást az 1957.
évi 22. tvr. értelmében jelölést feltételezett.506

De egyáltalán szükség van-e jelölésre?
Egyházközségi viszonylatban célszerűnek látszik, de magasabb egyház-

kerületi szinten erre nincsen szükség, mert a jelölési rendszer diszkriminál
és manipulálás ra ad lehetőséget. A zsinati elnökség megválasztásának az a
módja, amit a zsinati ügyrend szabályozott, hogy először történik a sza-
vazás egy jelöltre, majd a jelölőlista alapján kerül sor a tulajdonképpeni
választásra pártatlanabb.507 Egy kis egyházban ismeretesek a karizmatikus
személyek és a leginkább megfelelőt könnyen ki lehet választani. A jelölési
rendszer - főleg, ha a gyakorlati követelményeknek nem felel meg -,

506 Lásd szerző: Változtatásra érettek a felsöbb egyházkormányzati szervek elnökeire
vonatkozó választási szabályok. - Keresztyén Igazság, Uj folyam 22. szám. 1994. 24. l.

507 A Magyarországi Evangélikus Egyház zsinatának tanácskozási és ügyrendje. Buda-
pest, 1992. 33. §
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felesleges problémákat okozhat.508 Ha a mandátum lejártakor az egyház
illetékes szervei nem teremtenek egyenlő feltételeket a tisztújításnál számba-
jöhető minden résztvevő fél számára, ha érzelmi hangulatkeltés folyik a
nemes verseny helyett, akkor mindenre lehet számítani, csak tisztességes
eredményre nem. A tisztújításnak az egyházi érdekek érvényesülésével
kell végződnie. A bizalmatlanság gálját át kell törni; olyan valaki legyen a
megválasztott, akinek erkölcsi magatartása megkérdőjelezhetetlen, az
evangéliumhoz való töretlen ragaszkodása pedig köztudott.

A választási és szavazási eljárás (IV Fejezet)

(1) A választások és a személyi kérdésekről folyó szavazások titkosak.
Nem személyi kérdéssel kapcsolatos szavazás csak akkor titkos, ha azt
a szavazati joggal rendelkező, jelenlevő személyek legalább tíz száza-
léka kifejezetten kéri.

(2) Titkos szavazás az illetékes egyházkormányzati szint hivatalos pecsét-
jével ellátott szavazólapokon történik.

(3) Választásokhoz a jelölőbizottság által elkészített szavazólapokon a
jelölteket ábécé sorrendben kell feltüntetni.

(4) A szavazás befejezése után a szavazólapokat zárt és lepecsételt borí-
tékban az egyházkormányzati testület levéltárában kell elhelyezni.
(5. §)

(1) Minden választó-közgyűlésen az ülés elnöke megállapítja II szavazás-
ra jogosultak számát és ismerteti a választási szabályokat.

(2) Testület vagy tisztségviselők listán történo. választása esetén előre kö-
zölni kell a megválasztható személyek számát.

(3) Amennyiben egy tisztségre póttagot is kell választani, akkor a listára
történő szavazáson legfeljebb annyi névre lehet szavazni, amennyi a
rendes és a póttagok együttes száma.

(4) A jelöltekre "igen", "nem" vagy" tartózkodom" jelzéssel lehet szavaz-
ni. (6. §)

Érvényesség és eredményesség (V Fejezet)

(1) Nem személyre szóló szavazásoknál a szavazat akkor érvényes, ha
abból egyértelműen megállapítható a szavazó szándéka.

(2) A szavazatok összeszámlálásánál az érvénytelen szavazatokat figyel-
men kívül kell hagyni.

508 A Magyarországi Református Egyház egységes választójogi törvénye az 1996. évi
1.törvény 45. §-ban az egyházmegyei, egyházkerületi tisztségviselők, a zsinat tagjainak és
tisztségviselőinek választásával kapcsolatban úgy rendelkezik, hogy a javasolt személyek
közül jelöltnek az tekintendő, akit a jelenlevők legalább 30%-a titkos szavazással támogat.
A gyakorlat azt mutatja, hogy ilyen többséget általában nem lehet elnyerni, vagy ha igen,
akkor is legfeljebb egy személy tudja elérni a 30 %-os eredményt. Lásd: Novák István:
Törvény a mérlegen. - Református Lapok. 1997 március. 15-18. 1.
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(3) A határozat érvényes, ha a határozatképes ülésen jelen levőknek több,
mint a fele érvényes szavazatot adott le és az érvényesen szavazók több,
mint a fele igennel szavazott. (7. §)

(1) A közgyűlé si választáson leadott szavazat érvényes, ha abból egyér-
telműen megállapítható a szavazó szándéka és nem tartalmaz több
igent, mint a megválasztható személyek száma. A szavazat érvényte-
len, ha azon a jelöltek listáján nem szereplő névre is adtak le szavazatot.

(2) A közgyűlési választás érvényes, ha a határozatképes ülésen jelen
levőknek több, mint a fele érvényes szavazatot adott le.

(3) Olyan választásnál, arnelynél az egyházközségek közgyűléseinek egy-
egy szavazata van, a választás akkor érvényes, ha a választásra jogosult
egyházközségek legalább kétharmada érvényes szavazatot adott le. (8. §)

(1) A szavazatok összeszámlálásánál a jelölőbizottság szavazatszámláló
bizottságként is működik. Amennyiben a jelölőbizottság tagjai nem
mind tagjai a választó-kőzgyülésnek, a közgyűlés kellő számú új taggal
kiegészíti a szavazatszámláló bizottságot, vagy új szavazatszámláló
bizottságot állít fel.

(2) A szavazás eredményének értékelésénél a jelölteket az igenek számá-
nak csökkenő rendjében kell sorrendbe állítani. Azonos számú "igen"
szavazat esetén a kevesebb "nem" szavazatot kapottat kell előbbre
sorolni. (9. §)

(1) Egyéni tisztségre megválasztottnak tekintendő az a jelölt, aki megkap-
ta a leadott szavazatok több, mint felét.

(2) Többes jelölés esetén ha egyik jelölt sem kapott többet a leadott sza-
vazatok felénél, további fordulókat kell tartani. Ezeken az első forduló-
ban a legtöbb szavazatot kapott két jelöltre lehet szavazni. Amennyiben
az első helyen, azonos szavazatszámmal több, mint kétszeres holtver-
seny alakult ki, ezek a jelöltek valamennyien részt vesznek a második
fordulóban. Ha a második helyen alakul ki holtverseny, külön szava-
zással kell eldönteni, hogy közülük ki kerüljön be a második fordulóba.
Ha a harmadik forduló sem vezet eredményre, új jelölteket kell állítani
és addig folytatni a szavazást, amíg eredményre nem vezet. (10. §)

(1) Listára történő szavazásnál megszavazottnak tekintendő az, aki meg-
kapta a leadott szavazatok töb,b,mint felét.

(2) A megszavazottak közül a lista élén álló, előre meghatározott számú
jelölt tekintendő megválasztottnak. A megszavazottak között sorrend-
ben ezután következők közül kerülnek ki apóttagok. Szavazategyen-
lőség esetén külön szavazással kell közöttük dönteni.

(3) Ha nincs kellő számú megszavazott jelölt, akkor második fordulót kell
elrendelni úgy, hogy - a testület létszámától és a jelöltek számától függő
mértékben -, a legkevesebb szavazatot kapott jelölteket a listáról törölni
kell. (11.§)

(1) A szavazás eredményét a szavazatszámláló bizottság elnöke hirdeti ki,
közgyűlési választás esetén a közgyűlésen, egyházközségi szavazatok
összeszámlálása esetén pedig az egyházközségek elnökségeinek meg-
küldött értesítés útján.
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(2) A választások eredményéről a szavazatszámláló bizottság elnökének
értesítenie kell a felettes egyházkormányzati szint elnökségét is. (12.§)

Választási ciklusra: történő választás (VI. Fejezet)

(1) A gyülekezeti lelkészt határozott időre, vagy nyugdíjkorhatárig, a püs-
pököt nyugdíjkorhatárig választják.S'? Minden más egyházi tisztségre
a választás egy ciklusra szól.

(2) A választási ciklus időtartama hat év.
(3) Az egyházközségekben a presbitérium mandátuma az új presbitérium

beiktatásával szűnik meg.
(4) Az egyházközségnél magasabb egyházkormányzati szinteken az elő-

ző ciklusra választott tisztségviselők és testületek mandátuma az új
közgyűlés megalakulásával szűnik meg.

(5) Az új választás során az előző ciklus tisztségviselői újraválaszthatók.
(6) Választási ciklus közben megüresedett helyre történt választás csak a

ciklus végéig érvényes.
(7) Amennyiben a ciklusból két évnél kevesebb idő van hátra egy tisztség

megüresedésének idején, új választást csak akkor kell elrendelni, ha a
tisztség nem tölthető be a hivatalosan megválasztott helyettessei vagy
póttaggal. (13.§)
A megválasztott tisztségviselőket istentisztelet keretében vagy az ille-

tékes közgyűlés előtt tett esküvel iktatják be. Az oktatásról szóló jegyző-
könyv hiteles másolatát a fölöttes egyházkormányzati szint elnökségének
meg kell küldeni. Akit arra a tisztségre választanak meg, amelyet már
addig is betöltött, nem tesz újabb esküt. (14.§).

Általános tisztújítás (VII. Fejezet)

(1) Hat évenként általános tisztújítást kell tartani, melynek során - az
egyházközség nem lelkészi tisztségviselőinek és az egyházközségi pres-
bitérium tagjainak választásával kezdve =, újra kell választani a püspök
kivételével a magasabb egyházkormányzati szintek közgyűléseinek
küldötteit, presbitériumait, tisztségviselőit, az egyházi bíróságok és a
zsinat tagjait.

(2) Az általános tisztújítást úgy kell ütemezni, hogy az egyházközségek-
ben a tisztújítás évében legkésőbb április 30-ig történjen meg az új
presbitérium megválasztása és a szavazat leadása azokra az egyházme-
gyei és egyházkerületi tisztségekre, melyekre az egyházközségi köz-
gyűlések közvetlenül szavaznak.

(3) Az új egyházmegyei közgyűlés megalakulásának, az egyházmegyei
elnökség beiktatásának, .az egyéb tisztségviselők megválasztásának és
beiktatásának az általános tisztújítás évében legkésőbb június 30-igmeg
kell történnie.

509 Az egyházkerületi felügyelő és a püspök szolgálati idejével kapcsolatos kritikai meg-
jegyzést a 49. §-al kapcsolatban ismertetjük.
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(4) Az új egyházkerületi közgyűlés megalakulásának, az egyházkerületi
felügyelő beiktatásának, az egyéb tisztségviselők megválasztásának és
beiktatásának az általános tisztújítás évében legkésőbb október IS-ig
meg kell történnie.

(5) Az országos egyházi közgyűlés megalakulásának, az országos egyhá-
zi tisztségviselők megválasztásának és beiktatásának az általános tiszt-
újítás évében legkésőbb december IS-ig meg kell történnie. (15. §)

Választási panaszok (VIII. Fejezet)

A választási eljárásokkal kapcsolatos panaszokat "Az egyházi bírásko-
dásról" szóló X. törvény rendelkezései szerint kell elbírálni. (16. §)

A gyülekezeti lelkész választása (II. Cím)

A protestáns egyházaknál az egyházi tisztségek betöltésére a választásos
rendszer alakult ki, melynek legnagyobb előnye abban van, hogy itt bon-
takozhat ki legszélesebben az egyháztagok akarata, tehát ez tekinthető
leginkább demokratikus módszernek. Számos példa azt mutatja, hogy az
egyházközség jó érzékkel állt olyan jelölt mellé, akinek ellenében mást
ajánlott, sőt erőltetett az egyházi felsőbbség. Másrészt kétségkívül meg van
a választásos rendszernek az a fogyatékossága, hogy gyakran felkavarja
az egyházközség békéjét, különböző csoportokat szembeállít egymással,
mégis általában nagyobb garanciát jelent a megfelelő személy kiválasztá-
sához, mint a kinevezési rendszer.

Luther egyházkormányzati kérdésekben ritkán nyilatkozott, ebben a
kérdésben mégis határozott véleményt nyilvánított, mondván: "egy püs-
pöknek sem szabad valakit alkalmazni a gyülekezet választása, akarata és
meghívása nélkül-, hanem a gyülekezet által megválasztottat és meghí-
vottat meg kell erősítenie, s ha nem teszi, mégis meg van erősítve a gyü-
lekezet meghívása által".51O

A zsolnai zsinat már 1610-ben,511ezt követően az 1708.évi rózsahegyi,
majd az 1891-94. évi és az 1934-37. évi zsinatok is egybehangzóan az
egyházközségek évszázados, ősi jogaként ismerik el és erősítik meg a
szabad lelkészválasztási jogot. 1953-ig a püspököt csak abban az esetben
illette meg a helyettes lelkész küldésének a joga, ha az egyházközség a
megüresedéstől számított fél év elteltével - esperesi és püspöki intés elle-
nére -, sem fogott a lelkészválasztáshoz.U?

510 Luther Márton: Művei. Pozsony, 1908. IV. k.: A keresztyén gyülekezet jogáról és ha-
talmáról. 1523. 78. 1.

511 Zsilinszky Mihály: Az 1610. évi zsolnai evangélikus zsinat háromszázados emlékün-
nepén. Selmecbánya, 1910. 29. 1.

512 Egyházi Alkotmány 71. §, lásd még Szabályrendelet a lelkészválasztásról. Budapest,
1941. 90-95. §
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Először az 1953. évi V. tc., majd az 1966. évi Egyházi Törvények bizto-
sítanak a püspök számára lelkészküldési jogkört: "A gyülekezeti lelkész
alkalmazása úgy történik, hogy vagy a gyülekezet választja meg, vagy a
püspök nevezi ki a gyülekezetbe. Kinevezésre akkor kerül sor, ha a válasz-
tási eljárás eredménytelen volt, vagy ha a presbitérium lemond választási
jogáról."513Ez a szabályozás gyakorlatilag azt jelentette, hogy a püspök
döntött - az ÁÉH hozzájárulásával -, a totalitárius rendszer fennállása
alatt a lelkészi állások betöltéséről. A túlzott centralizációra törekvés alap-
ján az egyház feladta legértékesebb jogát: a szabad lelkészválasztást, amely
az autonómia legfőbb erőssége, biztosítéka volt. Igaz, hogya centralizmus
érvényesítésévei a közösség erőt tud kifejteni, de az erős központosítás
rendszerint a hanyatlást előzi meg, mert a nyomába lépő visszaélések meg-
rendítik a közület életét. Egy közület akkor törekszik erős központosításra,
amikor az általa képviselt eszme már nem elég erős. Az egyház ellene van
minden túlzott centralizációnak, amely egyes ember kezébe emberi sorso-
kat irányító hatalmat akar adni.514A püspök lelkészküldési joga az egyház
életében torzuláshoz vezetett és a gyülekezeteket érdektelenné tette atekin-
tetben, hogy minél inkább rátermett lelkészt biztosítson magának. Ilymó-
don nemcsak a lelkészeket hozta kiszolgáltatott helyzetbe, hanem túlzott
függőségi viszonyt alakított ki vezetés és lelkészek között.

Nézzük a törvény szövegét:

Általános rendelkezések (1. Fejezet)

(1) A gyülekezeti lelkész alkalmazása az egyházközségi közgyűlés által
választás útján történik.

(2) Gyülekezeti lelkészül csak az alkalmazható, akinek érvényes lelkészi
oklevele van. (17. §)

(1) Az egyházközség a gyülekezeti lelkészt általában a mindenkor érvé-
nyes nyugdíj törvényben megállapított korhatárig alkalmazza. Az alkal-
mazás történhet meghatározott időre is.

(2) A gyülekezeti lelkész alkalmazása a nyugdíjkorhatár elérésekor meg-
szűnik. Amennyiben az egyházközség vagy egyházi érdekből a püspök
a lelkészt szolgálatának folytatására kéri, alkalmazása közös megegye-
zés esetén határozott időre meghosszabbítható.

(3) Gyülekezeti lelkész alkalmazásának az egyházközségi lelkészi állás
megüresedésekor515és szervezésekor van helye. (18. §)

513 Egyházi Törvények II. törvény 26. és 42. §
514 Kiss Antal i. m. 43-44. 1.,lásd még Révész Imre: A protestáns egyházalkotmány alap-

elvei. Szarvas, 1856.: "Senkinek sem szabad valami hivatalba betolakodni, az illető gyüle-
kezet beleegyezése nélkül".

515 Ennek a kérdésnek részletes szabályozása azért vált szükségessé, mert volt eset, ami-
kor a lemondási szándék bejelentésekor már az utód megválasztása érdekében lépések
történtek, holott ez még nem tekintendő lemondásnak.
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Az egyházközség megválasztott lelkészeinek és az egyházközségbe ki-
küldött helyettes lelkésznek, illetve segédlelkésznek költözködési költsé-
geit a fogadó egyházközség fizeti. (19. §)

Gyülekezeti lelkészi állás megüresedése (II. Fejezet)

(1) A gyülekezeti lelkészi állás megüresedik
a) a lelkész lemondása esetén, melyet a lelkész írásba foglalva az egy-

házközségi közgyűlésen a lemondás időpontjának a megjelölésével
bejelent és ezt egyidejűleg az esperesnek is megküldi,

b) a lelkész halála esetén az elhalálozás napjával,
c) lelkésznek az evangélikus egyházból való kilépése esetén az erre

vonatkozó szándék bejelentésének napjával,
d) a lelkész nyugdíjazása esetén, a nyugdíjazást kimondó határozat

jogerőre emelkedése napjával, illetőleg az abban megjelölt időpont-
tal,

e) lelkész áthelyezése esetén az egyházi bíróság áthelyezést elrendelő
határozatának jogerőre emelkedése napjával,

f) a lelkész hivatalvesztésre történt ítélete esetén, az ítélet jogerőre emel-
kedése napjával.

(2) A gyülekezeti lelkészi állás átmenetileg is megüresedhet a lelkész egy
évnél hosszabb, határozott időtartamú másirányú elfoglaltsága esetén.
Erre az időszakra a lelkészi állást határozott idejű megbízással kell
betölteni. (20. §)

Az eredeti törvényjavaslat szövegében még egy további eset is szerepelt,
mégpedig az egyházközség részéről történő felmondás esete. Jogi szem-
pontból ez kétségkívül elfogadható lenne, hiszen kétoldalú jogügyletnél -
mint a lelkész alkalmazásánál -, a másik szerződő felet: a gyülekezetet is
meg kell illesse az a jog, hogy kezdeményezze a munkaszerződés meg-
szüntetését. A zsinat többsége azonban a javaslatnak ezt a részét azzal az
indokolással törölte, hogy ez a lelkész helyzetét túlságosan bizonytalanná
tenné, illetve a törvény e) pontja alapján lehetőség van a lelkész áthelye-
zésére, cserére.

(1) A gyülekezeti lelkészi állás megüresedését az egyházközség köteles
azonnal jelenteni az esperesnek, aki értesíti a püspököt és az illetékes
nyugdíj szervet.

(2) Az egy lelkészi állással rendelkező egyházközségekben a lelkészi állás
megüresedésekor az esperes vagy az egyházmegyének az esperes által
megbízott egyik lelkésze jár el. Az egyházközségben megteszi az összes
szükséges intézkedéseket:
a) gondoskodik a helyettes lelkész kirendeléséig az egyházi munka

zavartalan folytatásáról,
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b) átveszi leltár mellett az egyházközség azon ingóságait, amelyek a
lelkész kezelése alatt állottak és gondoskodik azok megőrzéséről,

c) meggyőződik a pénztárkönyv naprakész vezetéséről és a pénzesz-
közök meglétéről,

d) megállapítja az elmaradt vagy előre felvett javadalmakat,
e) átadásig zárolja a lelkészi hivatalt. Az üresedés helyén és idején az

esperes meghatalmazása nélkül senki hivatalos lelkészi szolgálatot
nem végezhet, gyűlést nem hívhat össze, összejövetelt nem tart-
hat.516

(3) A lelkészi állás megüresedésévei kapcsolatos eljárásokról jegyzőkönyv
készül. (21. §)
Az üresedésben levő gyülekezeti lelkészi állás fenntartott lelkészi állás-

nak tekintendő. A lelkész javadalmát alkotó tételek az üresedés idejére
helyettesítésre, illetve lelkészalkalmazásra használhatók fel. Az utal-
ványozást az esperes és az egyházközségi felügyelő együttesen végzi.
(22. §)

Gyülekezeti lelkészi állás betöltésének eló1cészítése (IIl. Fejezet)

A lelkészi állás megüresedésétől számított 21 napon belül az egyház-
megye elnöksége az egyházközségben presbitériumi ülést hív össze írás-
ban, személyre szóló meghívással. A presbiteri ülésen az esperes vagy az
egyházmegyei felügyelő elnököl.

A presbiteri ülésen az elnök
(1) megállapítja a lelkészi állás megüresedését, bejelenti intézkedéseit,

megállapítja és jegyzőkönyvbe véteti, hogy a lelkészi javadalomból mi
illeti meg a volt lelkészt, illetőleg jogutódait és megállapítja az eltávozó,
a nyugalomba vonuló vagy elhalálozott lelkésznek esetlegesen fennálló
saját köztartozásait;

(2) megállapítja a közgyűlés névjegyzékének érvényességét, szükség ese-
tén pótlását elrendeli;

(3) ismerteti a gyülekezeti lelkész alkalmazására vonatkozó rendelkezé-
seket;

(4) felolvastatja a korábbi díjlevelet és megszövegezteti az újat.
A presbiteri ülés javaslatot tesz a közgyűlés felé a lelkészi állás betölté-

sének módjáról, amely történhet:
jelölést követő választással, vagy
pályázatot követő választással.

A presbiteri ülés esetlegesen tárgyal a jelöltekről is. (23. §)
(1) A presbiteri ülés után 21 napon belül a lelkészválasztást előkészítő

egyházközségi közgyűlést kell összehívni. A közgyűlésen az esperes
vagy az egyházmegyei felügyelő elnököl.

516 A zárolás nyilván nem érintheti a több lelkészes egyházközséget, mert akkor az egy-
házi tevékenység megszűnne.
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(2) A közgyűlés dönt a presbitérium javaslatáról a lelkészi állás betöltésé-
nek módjával kapcsolatban. Ha a közgyűlés a jelölés mellett dönt, aján-
lásokat tehet a jelöltek személyére. Amennyiben a presbitérium jelölt-
jein kivül a közgyűlésen újabb javaslat nem hangzik el, a jelöléssei
kapcsolatban újabb presbiteri ülést nem kell tartani.

(3) A közgyűlés megvitatja és jóváhagyja a presbitérium által megszöve-
gezett díjlevelet. Ezt követően kell a díjlevelet az egyházmegyei majd
az egyházkerületi elnökségnek jóváhagynia. (24. §)

A díj levél (Iv. Fejezet)517

(1) A díjlevél, mint munkaszerződés tartalmazza a lelkész és az egyház-
község kötelezettségeit és jogait.

(2) A díjlevél egyfelől kötelezi a lelkészt arra, hogy az egyházi jogszabá-
lyokban számára előírt kötelességeit elvégezze, ezen kivül további kö-
telezettségeket is tartalmazhat a helyi viszonyoknak megfelelően.

(3) A díjlevél másfelől tartalmazza a lelkésznek járó javadalmat. (25. §)
A díjlevélnek biztosítania kell:

(1) szolgálati lakást és a szolgálati lakással kapcsolatos fűtést, közüzemi
díjakat, vagy az ezekhez való egyházközségi hozzájárulás összegét,

(2) rendszeres havi pénzjavadalmat, esetleg egyéb juttatást,
(3) a lelkészi hivatal helyiségét, berendezését, fűtését, világítását, takari-

tását és
(4) a szolgálati lakás épületének külső és belső karbantartását, vagyonbiz-

tosítását és közterheit.
A díjlevélnek tartalmaznia kell az egyházközség nyilatkozatát, amely-

ben kötelezettséget vállal a lelkész javadalmának évenkénti felül-
vizsgálatára és legalább az országosan megállapított lelkészi mínimumjö-
vedelem biztosítására. (26. §)

Az egyházmegyei elnökség általában nem járulhat hozzá, hogya java-
dalmat az előző díjlevélhez képest csökkentsék. Ha a díjlevél bizonyos
tételei korszerűtlenek, az egyházmegyei elnökség köteles ezeknek a téte-
leknek megváltoztatását és az azokon alapuló javadalmak megfelelő
egyenértékkel való pótlását szorgalmazni. (27. §)

A lelkészi javadalom csökkentésének van helye a szerzett jogok sérelme
nélkül a következő esetekben:
(1) erőtlen egyházközségek egyesítésekor vagy társításakor;
(2) ha az egyházközség kisebb egyházközségekre osztódik és
(3) ha valamely egyházközség nagymérvű népességi és anyagi elerőtle-

nedést szenved, de önálló egyházközségként való fenntartását egyházi
érdek követeli. Ebben az esetben a közegyháznak kell biztosítania, hogy
a lelkészt anyagi veszteség ne érje. (28. §)

517 Egyházi törvényünkben 1966-ig a díjlevél "hivány" néven szerepel. Az Egyházi
Alkotmány 44. §-a a hiványcsonkítás tilalmát állapította meg.
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Amennyiben az egyházmegyei vagy egyházkerületi elnökség a díjleve-
let nem hagyja jóvá, azt 14 napon belül észrevételeivel visszajuttatja. Az
egyházközség újabb 14 napon belül köteles az abban javasolt módosítá-
sokat megvizsgálni. (29.§)

Az érvényben levő díjlevelet a lelkész és az egyházközségi közgyűlés
közös megegyezése módosíthatja. A módosított díjlevelet is az egyházme-
gyei és az egyházkerületi elnökség hagyja jóvá. A díjlevelet az egyházme-
gyei elnökség felülvizsgálhatja lelkészválasztási eljárás nélkül is és annak
módosítására javaslatot tehet. (30. §)

Eljárás a gyülekezeti lelkészi állás jelölés útján történő betöltése esetén (V Fejezet)

(1) Amennyiben a lelkészválasztást előkészítő közgyűlés a jelölés mel-
lett dönt, az egyházmegyei elnökség 21 napon belül az egyházközség-
ben jelölő presbiteri ülést hív össze írásban, személyre szóló meghívás-
sal. A presbiteri ülésen az esperes vagy az egyházmegyei felügyelő
elnököl.

(2) A jelölő presbiteri ülés javaslatot tesz egy vagy két, legfeljebb három
lelkész személyére. A jelölésnél figyelembe veszi a lelkészválasztást
előkészítő közgyűlésen esetleg szóban elhangzott vagy az egyházköz-
ség tagjaitól írásban benyújtott személyi javaslatokat, a többes jelölésnél
elfogadhatja az esperes vagy a püspök által javasolt lelkész személyét
is. Háromnál több jelölt esetén a presbitérium szavazással dönt a jelöl-
tek személyét illetően.

(3) Érvényes határozat esetén az esperes a presbitérium által jelölt lelkész
vagy lelkészek nevét bejelenti a püspöknek és személyükre nézve vá-
laszthatóságuk megállapítását kéri. A püspök nyilatkozik, hogy a jelölt
lelkész vagy lelkészek állnak-e választhatóságukat kizáró vagy korlá-
tozó ítélet hatálya alatt és ezt 14 napon belül közli az esperessel.

(4) Az esperes a jelölt lelkészt vagy lelkészeket 14napos határidővel írás-
ban nyilatkozatra hívja fel, hogy a jelölést elfogadják-e.

(5) A jelöltet vagy a jelölteket a presbitérium bemutatkozó szolgálatra
hívhatja meg.

(6) Másodszori eredménytelen jelölési eljárás után az egyházközség pá-
lyázatot köteles kiírni. (31. §)

A püspöknek a lelkészválasztási eljárás során a lelkész .választhatósá-
gával" kapcsolatos nyilatkozattételi joga diszkrecionális jog címen ismeretes
és ezt először az 1953. évi V. Törvény szabályozta, jóllehet a Dunántúli
Egyházkerület 1898. évi lelkészválasztási szabályrendelete már akként
rendelkezik, hogy az esperes a jelöltek neveit ellenőrzés végett a püspök-
höz felterjeszti. A szabályrendelet szerint az nem jelölhető lelkészi hivatal-
ra, akit jogerős ítélet alkalmatlannak nyilvánított a hivatal viselésére, aki
nem magyar állampolgár és a magyar nyelvet nem bírja, vagy aki ellen
vizsgálat van folyamatban, vagy aki "a lelkészi hivatalt vesztegetés, ete-
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tés-itatás, szerénytelen ajánlkozás, megtévesztés, fenyegetés vagy izgatás
útján keresi."518

Az 1941. évi egyetemes lelkészválasztási szabályrendelet tizenhárom
kizáró okot ismer. Ezek között nemcsak a hivatalvezetésre ítélt, valamiht
az, akinek a lelkészi oklevele elévült, vagy aki megválasztása érdekében
az egyházi tisztség méltóságával össze nem egyeztető módon korteske-
dett, hanem "egyházi közérdekből" is kizárható volt a lelkészi hivatalra
pályázók sorából. Míg a kizárás tekintetében egyedül a püspök volt jogo-
sult dönteni, az egyházi közérdek fennforgása tekintetében a kerületi köz-
gyűlés által választott állandó bizottság meghallgatására kerülhetett sor.
Csak ezután kaphatta meg a pályázó a bizonyítványt a működési helyére
nézve illetékes püspöktől, hogy a pályázó nem áll választhatóságot kizáró
vagy korlátozó ítélet hatálya alatt.519

Az 1966. évi Egyházi Törvények a korábbi szabályrendeleti intézkedé-
seket - melyeket az 1953. évi V. tc. magáévá tett -, tovább szélesítette,
megállapítván, hogy Ifapüspök a választhatóság kérdésben határoz. Ha-
tározatát a helyi gyülekezet kívánságának szem előtt tartásával, közegy-
házi érdekekkel összefüggésben hozza meg. Határozatát nem indokolja,
döntését megfellebbezni nem lehet."52oA püspöki hatalomnak a lelkész-
választásnál ellenőrzés nélküli kiterjesztése idegen elem egyházunkban.V'
Korlátlan hatalmat összpontosít egy kézben és ezzel utat nyit a visszaélé-
sek előtt, amelyre a totalitárius rendszer alatt példákat találunk, minthogy
a "közegyházi érdek" fogalmi körébe könnyen lehetett más politikai fel-
fogású személyt besorolni.

Az új törvény értelmében a püspök jogköre csak arra terjed ki, hogy
atekintetben nyilatkozhat, miszerint a meghívni javasolt személy nem áll
választhatóságot kizáró vagy korlátozó ítélet hatálya alatt.

Eljárás a gyülekezeti lelkészi állás pályázat útján történő betöltése esetén (VI. Fejezet)

(1) Amennyiben a lelkészválasztást előkészítő közgyűlés pályázat mellett
dönt, az egyházközség elnöksége a jóváhagyott díjlevél kézhezvétele
után azonnal intézkedik a pályázati hirdetmény közzétételéről. A pá-
lyázati hirdetményt legalább három alkalommal az országos egyházi
lapokban kell közzétenni.

(2) Eredményes pályázat esetén az esperes a püspöknek bejelenti a pályá-
zaton részt vevő lelkészek nevét és a 31. § (3)pont értelmében választ-
hatóságuk megállapítását kéri.

518 Szabályrendelet 17. és 18. §-a.
519 Szabályrendelet 25., 35. és 28. §-a, lásd még Kiss Antal i. m. 45. l.
520 Egyházi Törvények (1966) II. törvény, 46. §
521 L. Zászkaliczky Péter indokolását a törvénytervezethez. - Az egyházi szolgálat c.

összeállítás 11. lap on.
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(3) A pályázó lelkészt vagy lelkészeket a presbitérium bemutatkozó szol-
gálatra hívhatja meg. (32.§)

A választó közgyűlés (VII. Fejezet)

(1) A gyülekezeti lelkészi állás betöltése közgyűlésen történik.
(2) A közgyűlést az egyházmegyei elnökség hívja össze. A közgyűlésen

az esperes vagy az egyházmegyei felügyelő elnököl.
(3) A közgyűlésen az elnök előterjeszti a jelölt vagy jelöltek, illetve a

pályázók nevét.
(4) A közgyűlésen a választás hivatalos szavazólapokon titkosan történik.
(5) A szavazást addig kell folytatni, míg az egyik jelölt a szavazatok ötven

százalékánál többet nem kapott. Amennyiben ez három szavazási for-
dulóban nem történik meg, a gyülekezeti lelkészi állás betöltésének
eljárást elölről kell kezdeni. (33. §)
Az egyházközség hibájából történő második eredménytelen választási

eljárás után az zsinati elnökség kezdeményezheti az egyházközség át-
minősítését. Ha a lelkészi állás betöltése egyéb okok miatt eredménytelen
marad, a területileg illetékes püspök helyettese lelkészt küld az egyház-
községbe vagy a helyettesítéssei megbízza valamelyik szomszédos lel-
készt. (34. §)

Az egyházközség lelkészeinek beiktatása (VIlI. Fejezet)

(1) Az egyházközség megválasztott lelkészeinek beiktatása istentisztele-
ten és egyházközségi közgyűlésen történik.

(2) A gyülekezeti lelkészt, a gyülekezeti másodlelkészt, a hitoktató lel-
készt és a helyettes lelkészt az esperes, rendkívüli esetben az esperes
által megbízott lelkész iktatja be.

(3) Segédlelkész beiktatását a gyülekezeti lelkész végzi istentisztelet ke-
retében. (35. §)

Az egyházközség nem-lelkészi tisztségviselőinek
és presbitereinek választása (Ill. Cím)

(1) Az egyházközség nem-lelkészi tisztségviselőit és presbitereit az egy-
házközség közgyűlése választja hat éves ciklusra az általános tisztújítás
során.

(2) Az egyházközség tisztségviselőinek a beiktatása istentisztelet kereté-
ben történik. (36. §)
A presbitérium választott tagjainak száma hatnál kevesebb és negyven-

nél több nem lehet. A közgyűlés presbiteri póttagokat is választ, akik a
megüresedett helyeket töltik be. Póttagok hiányában a közgyűlés a pres-
bitérium megbízatásának lejárta előtt a megüresedett helyekre új presbi-
tereket választhat, az időszakos választás érvényessége azonban csak a
presbitérium megbízatásának idejére szól. A választásoknál törekedni kell
arra, hogyapresbitériumban az egyházközség minden rétege képviselve
legyen. A közgyűlés az idős koruk miatt aktív szolgálatot már nem vállaló
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presbiterek közül tiszteletbeli presbitereket választhat, akik a presbiteri
üléseken tanácskozási joggal vehetnek részt. (37. §)

A tisztújító közgyűlés jegyzőkönyvének hiteles másolatát az egyház-
megye és az egyházkerület elnökségének is meg kell küldeni. (38. §)

Az egyházmegye tisztségviselőinek és testületeinek
választása (IV. Cím)

Az egyházmegyei közgyűlés tagjainak választása (I. Fejezet)

(1) Az egyházmegyei közgyűlésbe az egyházmegyéhez tartozó egyház-
községek közgyűlései önálló lelkészi állásonként két-két képviselőt vá-
lasztanak.

(2) Részükre a választás utáni első, alakuló közgyűlésre az egyházközség
elnöksége és jegyzője által aláírt megbízólevelet állítanak ki.

(3) Az egyházközségi közgyűlések ugyanolyan számban egyházmegyei
közgyűlési póttagokat is választanak, akik a választott rendes tagokat
azok akadályoztatás a esetén megbízóleveleik bemutatásával helyette-
sítik, illetve a megüresedő helyekre töltik be.

(4) Póttagok hiányában az egyházközségi közgyűlések a megüresedett
helyekre új tagokat választanak, az idöközi választás érvényessége
azonban csak a közgyűlés megbízatásának idejére szól. (39. §)

Az egyházmegye tisztségviselőinek választása (II. Fejezet)

Az egyházmegye az önkormányzati feladatok ellátására és az egyház-
megye működésének biztosítására tisztségviselőket választ. Az egyház-
megye kötelessége a lelkészek közül esperest, espereshelyettest, lelkészi
jegyzőt, a lelkészek, vagy nem-lelkészek közül evangélizációs és missziói
felelőst, katechetikai felelőst, ifjúsági felelőst és diakóniai felelőst, a nem-
lelkészek közül egyházmegyei felügyelőt, másodfelügyelőt, nem-lelkészi
jegyzőt, egyházmegyei gazdasági felelőst, ügyészt és számvevőszéki elnö-
köt választani. Szükség szerint az egyházmegye meghatározott feladat-
körrel egyéb tisztségviselőket és megbízottakat is választhat. Az egyház-
megyei tisztségviselők és megbízottak feladatait munkaköri leírás rögzíti.
(40. §)

Az esperes és az egyházmegyei felügyelő választása (III. Fejezet)

Az esperest és az egyházmegyei felügyelőt az egyházmegye egyházkö-
zségeinek közgyűlés ei, a többi tisztségviselőt az egyházmegye közgyűlése
választja hat évre. (41. §)
(1) Az esperes és az egyházmegyei felügyelő megbízatásának lejárta előtti

utolsó egyházmegyei közgyűlés jelölő és szavazatbontó bizottságot vá-
laszt, megválasztja annak elnökét és tagjait és meghatározza az egyház-
községi közgyűlések szavazatainak beérkezési határidejét.

(2) A jelölő és szavazatbontó bizottság az egyházközségi presbitériumok
előzetesen megkért ajánlása, valamint az érintettek jelölést vállaló írás-
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beli nyilatkozata alapján jelölteket állít. A jelöltek névsorát megküldi a
szavazásra jogosult egyházközségek elnökségeinek.

(3) A jelöltek névsorának kézhezvételét követően az egyházközségi el-
nökségek kötelesek egyházközségi közgyűlé st összehívni. Az egyház-
községi közgyűlés jegyzőkönyvbe foglalt szavazatát az egyházközség
elnöksége és a jegyző hitelesíti, ellátja az egyházközség pecsétjével és
kettős zárt borítékban megküldi a jelölő és szavazatbontó bizottság
elnökének. Érvénytelen az a szavazat, amely alakilag vagy tartalmilag
nem felel meg a törvény előírásainak vagy a kitűzött határidő után
adták fel. (42. §)

(1) A választás akkor eredményes, ha a szavazásra jogosult egyházközsé-
gek legalább kétharmada érvényes szavazatot adott le és ezek figyelem-
bevételével a jelöltek egyike a szavazatok ötven százalékánál többet
kapott. Amennyiben a választás eredménytelen, az eljárást két hónapon
belül meg kell ismételni.

(2) A szavazatbontó bizottság jegyzőkönyvbe foglalja a választásról szóló
jelentést és erről levélben értesíti az egyházmegye egyházközségeit.
A jegyzőkönyvet és a szavazatokat az eljárás lefolytatása után az egy-
házmegyei levéltárban kell elhelyezni. A jegyzőkönyv egy példányát az
illetékes egyházkerület elnökségének is meg kell küldeni. (43. §)

A múltban előfordult, hogy országos tisztséget betöltő személy válasz-
tásánál nagyszámú egyházközség nem küldött be szavazatot. Lehet ezt
sokféleképpen indokolni, nyilván úgy is, hogy nem kívánták az egyetlen
jelöltet szavazatukkal támogatni, de lehetett esetleg más oka is. Az új
jogszabály azzal a rendelkezéssel, miszerint az érvényes választáshoz a
szavazásra jogosult egyházközségek legalább kétharmados többségének
érvényes szavazatát kívánja meg, kiküszöböli azt az anomáliát, hogy nagy-
számú egyházközség tartózkodása esetén kisebbségi szavazattal kerüljön
sor egy tisztségviselőnek érvényes megválasztására. A választás eredmé-
nyességére vonatkozó fenti szabályok érvényesek a püspök, illetve a ke-
rületi felügyelő választásánál is.522

Az esperes és az egyházmegyei felügyelő beiktatása istentisztelet kere-
tében történik, a többi egyházmegyei tisztségviselő az egyházmegyei köz-
gyűlés előtt tett esküvel foglalja el tisztségét, az egyházmegyei közgyűlés
pedig jegyzőkönyvbe foglalja az iktatás megtörténtét. A megválasztott
esperes beiktatása lehetőség szerint abban az egyházközségben történik,
ahol az esperes megválasztott gyülekezeti lelkész. (44.§)

522 Lásd ennek a törvénynek az 52. §-át. - Egyébként A Magyarországi Református Egy-
ház egységes választójogi (1966.1.törvény) törvényének 51. §-a is hasonlóan rendelkezik.
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Az egyházközség tisztségviselőinek és testületeinek választása (V.Cím)

Az egyházkerületi közgyűlési küldöttek és presbiterek választása (I. Fejezet)

(1) Az egyházmegyei közgyűlések egyházmegyénként 2-2 lelkészi és
nem-lelkészi küldöttet választanak az egyházkerületi közgyűlésre.

(2) Részükre a választás utáni első közgyűlésre az egyházmegye elnöksé-
ge és egyik jegyzője által aláírt megbízólevelet állítanak ki.

(3) Az egyházmegyei közgyűlések ugyanolyan számban egyházkerületi
póttagokat is választanak, akik a választott rendes tagokat azok akadá-
lyoztatása esetén megbízóleveleik bemutatásával helyettesítik, illetve a
megüresedő helyeket töltik be.

(4) Póttagok hiányában az egyházmegyei közgyűlések a megüresedett
helyekre új tagokat választanak, az időszakos választás érvényessége
azonban csak a közgyűlés megbízatásának idejére szól. (45. §)

(1) Az egyházmegyei közgyűlések egyházmegyénként egy lelkész és egy
nem-lelkész egyházkerületi presbitert választanak.

(2) Az egyházkerületi presbitérium tagjainak választásakor az egyházme-
gyék póttagokat is választanak, akik a választott rendes tagokat azok
akadályoztatása esetén helyettesítik, illetve a megüresedő helyeket töl-
tik be.

(3) Póttagok hiányában a megüresedett helyekre új presbitereket kell vá-
lasztani, az időszakos választás érvényessége azonban csak a presbité-
rium megbízatásának idejére szól. (46. §)

Az egyházkerületi tisztségviselők választása (II. Fejezet)

Az egyházkerület az önkormányzati feladatok ellátására és az egyház-
kerület működésének biztosítására tisztségviselőket választ. Az egyház-
kerület tisztségviselői: a püspök, az egyházkerületi felügyelő, a püspök-
helyettes, az egyházkerületi másodfelügyelő, az egyházkerületi ügyész, a
lelkészi és nem-lelkészi jegyző és a számvevőszéki elnök, valamint azok
a tisztviselők, akiket az egyházkerület szükség szerint meghatározott fel-
adatkörre választhat. Az egyházkerületi tisztségviselők feladatait hivány,
a feladatkörükkel kapcsolatos leírás vagy munkaköri leírás rögzíti. (47. §)

Az egyházkerületi tisztség megüresedik a tisztségviselő megbízatásá-
nak lejártakor, továbbá elhalálozás, lemondás, az egyházkerületi köz-
gyűlés által kezdeményezett visszahívás, jogerős bírói határozattal történt
elmozdítás folytán, valamint a tisztség lelkészi betöltőjére nézve akkor is,
ha az egyházkerületben megszűnik az egyházkerületi lelkészi tisztség
viselésére jogosító hivatalt betölteni. Pótlását a következő egyházkerületi
közgyűlésig az egyházkerületi elnökség saját hatáskörében köteles meg-
oldani, amennyiben a törvény másképp nem rendelkezik. (48. §)

Az egyház strukturális megújhodását követelők az egyházkerületek szá-
mának növelésén felül a püspöki szolgálatnak ciklikussá átalakítását kö-
vetelték.
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Való igaz, hogy a legtöbb evangélikus egyházban a püspök élethosszig-
lani választása honosodott meg, bár jócskán van példa az ellenkezőjére is
főleg az USA-ban. Teológiai szempontból aligha emelhető kifogás akár az
élethossziglani, akár a ciklikus megoldás ellen. Maga Sólyom Jenő is a
reformkívánalmak között említi a püspöki szolgálat időtartamának korlá-
tozásának kérdését. 523

A reformációt követő időkben megmaradt ugyan a püspöki (szuperin-
tendensi) intézmény, azonban a katolikustól eltérő tartalommal, de min-
denütt nem volt általános, hisz német területen a fejedelmek szerepeltek,
mint "szükségpüspökök". (Notbischof)

Nálunk a totalitárius időkben betöltött püspöki diktatórikus szerepvál-
lalás s az a tény, hogy egyetlen jelöltként az államhatalom bizalmából
kerültek erre a posztra és belülrőlleválthatók nem voltak, arra a felisme-
résre vezetett, hogy az egyház szempontjából a ciklikus megoldás előnyö-
sebbnek látszik a püspöki és országos felügyelői tisztségeknél.Ps

Aristoteles is azt írja: "A demokratikus alkotmány alapelve a szabadság,
a szabadság feltétele pedig, hogy az alattvalók és vezetők váltsák egy-
mást."525a célszerűségi szempontok, a modern demokratikus szemlélet is
a ciklikus szabályozást tartotta időszerűnek s kezdetben a zsinat ilyen
értelemben döntött a törvényjavaslat részletes tárgyalása során, amelyet
aztán a későbbiek során módosított.

Véleményünk szerint a paritás elvét sérti, hogy az új szabályozás a
kerületi felügyelők szolgálati időtartamát hat évre korlátozza, ugyanakkor,
amikor a püspök 67 éves koráig töltheti be tisztét. Hol itt az egyenlőség?
Az is a szavakkal való játszás, hogy a püspök megbízatása 65 éves korában
jár le, de még két évig maradhat, ha akar. Talán ezzel a mutatvánnyal
kívánta a zsinat a püspöki szolgálati időt a lelkészivel egy szintre helyezni,
amit aztán végül mégis csak áttört.

De álljon itt a törvény szövege:

1.A püspököt és az egyházkerületi felügyelőt az egyházkerület egyház-
községeinek közgyűlései választják.

2. A többi egyházkerületi tisztségviselőt az egyházkerület közgyűlése
választja.

3. A püspök kivételével az egyházkerületi tisztségviselőket hat évre
választják. (49. §)

523 Sólyom Jenő: Az új törvény előkészítésének problémái. - Lelkipásztor 1949. április.
135-138. 1.

524 Boleratzky Lóránd: Még egyszer az egyházkerületek kérdéséről. - Keresztyén Igazság.
1995 új folyam, 26. szám, 16-17. 1.

525 Aristoteles: Politika. Budapest, 1994. 2. kiadás, 317. 1.
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A püspök és az egyházkerületi felügyelő választása (III. Fejezet)

A püspökké választhatóság feltétele legalább 15 év lelkészi és ebből
legalább 5 év gyülekezeti lelkészi szolgálat és a be nem töltött 60 életév.
Megbízatása általában 65 éves korában jár le, de a püspök nyugdíjba
vonulásáról a korhatár előtti 2. évtől a korhatár utáni 2. évig terjedő
időszakba eső időpont kiválasztásával maga dönt. (50. §)

Az egyházkerületi felügyelővé választhatóság feltétele a be nem töltött
65. életév. (51. §)
(1) A püspök, illetve az egyházkerületi felügyelő megbízatásának lejárta

előtti utolsó egyházkerületi presbitérium jelölő és szavazatbontó bizott-
ságot választ, megválasztja ennek elnökét és tagjait és meghatározza az
egyházközségi közgyűlések szavazatainak beérkezési határidejét.

(2) A jelölő és szavazatbontó bizottság az egyházmegyei presbitériumok
előzetesen megkért ajánlása, valamint az érintettek jelölést vállaló írás-
beli nyilatkozatai figyelembe vételévei jelölteket állít. A jelöltek névso-
rát megküldi a szavazásra jogosult egyházközségek elnökségeinek.

(3) A jelöltek névsorának kézhezvételét követően az egyházközségi el-
nökségek kötelesek egyházközségi közgyűlést összehívni. Az egyház-
községi közgyűlés jegyzőkönyvbe foglalt szavazatát az egyházközség
elnöksége és a jegyző hitelesíti, ellátja az egyházközség pecsétjével és
kettős zárt borítékban megküldi a jelölő és szavazatbontó bizottság
elnökének. Érvénytelen az a szavazat, amely alakilag vagy tartalmilag
nem felel meg a törvény előírásainak vagy a kitűzött határidő után
adták fel.

(4) A választás akkor eredményes, ha a szavazásra jogosult egyházközsé-
gek legalább kétharmada érvényes szavazatot adott le és ezek figyelem-
bevételével a jelöltek egyike az ötven százalékot meghaladó szavazatot
kapott. Amennyiben a választás eredménytelen, az eljárást két hónapon
belül meg kell ismételni.

(5) A szavazatbontó bizottság jegyzőkönyvbe foglalja a választásról szóló
jelentését és a választás eredményét és erről levélben értesíti az egyház-
kerület egyházközségeit. A jegyzőkönyvet és a szavazatokat az eljárás
lefolytatása után az egyházkerületi levéltárban kell elhelyezni. (52. §)
A megválasztott püspök és egyházkerületi felügyelő beiktatása isten-

tisztelet keretében történik, a többi egyházkerületi tisztségviselő az egy-
házkerületi közgyűlésen tett esküvel foglalja el tisztségét, az egyházkerü-
leti közgyűlés pedig jegyzőkönyvbe foglalja az iktatás megtörténtét.
A jegyzőkönyv egyik példányát az országos elnökségnek is meg kell kűl-
deni. (53. §)
(1) A püspöknek egyházkerületében gyülekezeti lelkészi állást kell betöl-

tenie. A püspök megválasztásának elfogadásakor arra az időre, amíg a
püspöki tisztséget betölti, annak az egyházközségnek a lelkészi állását
is elfogadta, amely a mindenkori püspök részére van fenntartva. A püs-
pök a gyülekezetben minden lelkészi szolgálatot elláthat, de nem lehet
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a gyülekezet igazgató lelkésze. A püspöknek az így nyert gyülekezeti
lelkészi megbízatása csak addig tart, amíg a püspöki állást betölti.

(2) Állandó püspöki székhelyet az egyházkerület közgyűlése jelöl ki.
A kijelölt egyházközség közgyűlésének előzetesen döntenie kell arról,
hogy hozzájárul-e ehhez a kijelöléshez. Az egyházközségi közgyűlés
ezt a határozatát mindaddig nem változtathatja meg, amíg az egyház-
kerület a püspöki székely megállapítása tekintetében hozott határozatát
meg nem változtatja. A hozzájárulással az egyházközség arra a lelkészi
állásra vonatkozóan, amelyet az egyházkerület püspöke fog betölteni,
lemond lelkészválasztó jogáról és ezt a lelkészi állást az egyházkerület
mindenkor megválasztott püspökével betöltöttnek tekinti. (54.§)
A püspöki címet a püspök hivatalától való megválása után is használ-

hatja, testületi tagságát tanácskozási joggal megtarthatja. (55.§)

Az Országos Egyház tisztségviselőinek választása (VI. Cím)

Az országos egyházi közgyűlés tagjainak választása (I. Fejezet)

(1) Az Országos Közgyűlés mandátumának lejárta előtt egy évvel válasz-
tási bizottságot kell kiküldeni, mely kitűzi az egyházmegyék számára
a következő közgyűlés küldöttei megválasztásának határidejét.

(2) Az egyházmegyei közgyűlések az Országos Közgyűlésbe egyházme-
gyénként egy lelkész és egy nem-lelkész küldöttet választanak.

(3) Az egyházmegyék az Országos Közgyűlésre küldött képviselőik ré-
szére a választás utáni első közgyűlésre (alakuló közgyűlés) a küldő
testület által aláírt megbízólevelet állítanak·ki.

(4) Az egyházmegyei közgyűlések ugyanolyan számban országos köz-
gyűlési póttagokat is választanak, akik a választott rendes tagokat azok
akadályoztatása esetén megbízóleveleik bemutatásával helyettesítik, il-
letve a megüresedő helyeket töltik be. Póttagok hiányában a megüre-
sedett helyekre új póttagokat kell választani, az időszakos választás
érvényessége azonban csak a közgyűlés megbízatásának idejére szól.

(5) Azt az országos közgyűlési tagot, aki a közgyűlésről három ízben
igazolás nélkül elmarad, tisztségéről lemondottnak kell tekinteni.
(56. §)
Új választási ciklus elején legkésőbb hat héttel a választási eredmény

megszületése után kell összehívni a közgyűlést. A ciklus első közgyűlését
a választási bizottság elnöke hívja össze. (57. §)

Az országos tisztségvisel6k és az országos presbitérium tagjainak választása (II. Fejezet)

Az országos választásibizottság a szavazatbontás és az első közgyűlés
között jelölteket állít az Országos Presbitérium és az Országos Egyházi
Bíróság tagjaira, az egyházmegyei küldöttválasztó közgyűlés jelöléseit
figyelembe véve. Értékeli és jelentés formájában az új közgyűlés elé ter-
jeszti a választás eredményét. (58.§)
(1) Az Országos Közgyűlés az önkormányzati feladatok ellátására és az

országos egyházi szervezet működésének biztosítására az Országos
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Elnökség illetve az országos bizottságok elnökei mellé tisztségviselőket
választ, illetve alkalmaz. Országos egyházi tisztségviselők az Országos
Elnökség tagjain és az országos bizottságok elnökein kívül a lelkészi és
nem-lelkészi jegyző, az Országos Egyházi Iroda igazgatója, az országos
ügyész, az országos gazdasági igazgató, az országos számvevőszéki
elnök, az evangelizációs és missziói lelkész, a katechetikai. az ifjúsági
és a diakóniai felelős. Szükség szerint az Országos Közgyűlés megha-
tározott feladatkörrel egyéb tisztségviselőket is választhat.

(2) Az Országos Közgyűlés alakuló ülésén a közgyűlés tagjai közül lelké-
szi és nem lelkészi elnököt választ.

(3) Az alakuló közgyűlés megválasztja az Országos Egyházi Bíróság tag-
jait. (59. §)
Az országos tisztségviselő tisztsége megszűnik a megbízatás lejártakor,

továbbá elhalálozás, az Országos Presbitérium által kezdeményezett
visszahívás esetén, az Országos Közgyűlés által elfogadott lemondás, jog-
erős bírósági ítélet folytán (X.Tv.44. §g-h), valamint a szabályrendeletben
meghatározott egyéb feltételek nem teljesülése esetén. (60. §)
(1) Az Országos Közgyűlés egyházmegyénként a lelkészi és nem-lelkészi

küldött közül az egyiket az Országos Presbitérium tagjává választja.
(2) Az Országos Presbitérium tagjainak választásakor az Országos Köz-

gyűlés póttagokat is választ, akik a választott rendes tagokat azok aka-
dályoztatása esetén helyettesítik, illetve a megüresedő helyeket töltik
be. A póttagok száma a választott tagok számának fele.

(3) Póttagok hiányában az Országos Közgyűlés a megüresedett helyekre
új póttagokat választ, az időszakos választás érvényessége azonban
csak a presbitérium megbízatásának idejére szól.

(4) A választási ciklusok között az új Országos Presbitérium megválasz-
tásáig az előző ciklus presbitériuma van hivatalban. (61. §)

(1) Az Országos Elnökség tagjai közül az Országos Közgyűlés hat éves
ciklusra egy elnök-püspököt és egy elnök-felügyelőt választ.

(2) Az elnök-püspök és az elnök-felügyelő beiktatása istentisztelet kere-
tében történik, a többi országos tisztségviselő az Országos Közgyűlés
előtt tett esküvel foglalja el tisztségét. (62. §)

246



XXVII. Az egyház intézményeiről és egyesületeiről (VIlI.
törvény)

Az Evangélikus Hittudományi Egyetem működéséről
Az evangélikus teológiai oktatás rövid története. - Az Evangélikus Hittudományi

Egyetemről szóló törvény.
A Magyarországi Evangélikus Egyház közoktatási intézményeiről

A közoktatási intézmények szerepe az egyház életében. - Általános rendelkezések. -
Közoktatási intézmények alapítása, megsziintetése, átengedése. A közoktatási intézmények
irányítása és felügyelete. - Az igazgatótanács. - Az igazgatótanács feladatai és hatásköre.
- A pedagógusokra vonatkozó rendelkezések. - A pedagógusok jogai és kötelezettségei. -
A tanuló és a szülő joga és kötelessége. - A közoktatási intézmények működésére vonatkozó
általános szabályok. - A közoktatási intézmények igazgatása. - Az intézményvezető fe-
lelőssége és hatásköre. - A nevelőtestület. - Záró és átmeneti rendelkezések.
Az egyházi gyűjtemények

Az egyházi gyííjteményekről általában. A Gyűjteményi Tanács. - Az egyházi könyv-
tárak. - Az egyházi levéltárak. - Az egyházi múzeumok. - Az egyházi müemléki és
építészeti gyííjteményről.
A lelkészi munka közösségekről

Múltbeli szerepiik. - A törvény szövege.
Az egyesületekről, egyletekről

Az egyházi egyesületek és egyletek alapkérdései. - Az evangélikus egyházi egyesületek.
- A nem evangélikus egyházi, illetve nem egyházi egyesületek.

Az Evangélikus Hittudományi Egyetem működéséről (1.Cím)

A lutheri reformáció hazai terjedésének kezdeti évtizedeiben a lelkész-
képzés elsősorban a német, főleg a wittenbergi egyetemen történik, ahol
több, mint ezer magyarországi ifjú fordul meg.526 1557-ben azonban Sop-
ronban megalakul a latin scola, amelyből később a Teológiai Intézet fejlő-
dik ki, miután az 1785-ös tanterv bevezetésével az iskola a főiskolai jelleget
kapta meg, melynek révén a három évfolyamú líceumban külön szaktaná-
ra lett a filozófiának, a teológiának és a jogtudománynak.W

Eperjesen 1665-ben létesül a teológiai, filozófiai és jogi disciplinák taní-
tására a felsőfokú iskolának tekinthető kollégium, melyet kezdetben Po-
mari us Sámuel magdeburgi professzor vezetett.F"

A pozsonyi iskola 1606 után külföldi igazgatók vezetése mellett vált
híressé, bár az üldözések miatt jelentősége erősen csökkent. A XVIII. szá-

526 Fabinyi Tibor: Evangélikus Teológiai Fakultás Sopronban 1923-1950. Lelkipásztor
90/3.80.1., és lásd újabb cikkét a Lelkipásztor 1997/7-8. számában.

527 Győrffy Sándor-Hunyadi Zoltán: A soproni líceum. Budapest, 1986.53. l.
528 Boleratzky Lóránd: Zur Geschichte der juristischen Hochschules des evangelischen

Kirchendistrikts an der Theiss in Miskolc (Ungam) und ihre Rolle im Rechtsunterricht. -
Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Reschtgeschichte, 110.kötet, 1993.404. 1.
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zadban filozófiát és teológiát is tanítottak Pozsonyban.F? azonban csak
1882-ben került sor teológiai akadémia felállítására. 530

A XIX.század elején közös protestáns kezdeményezésként vetődött fel
egy állami teológiai fakultás felállítása. A terv azonban nem valósult meg,
sőt I. Ferenc eltiltotta a hazai protestánsokat a külföldi teológiai fakultás ok
látogatásától. Negyed évszázadon át a protestáns lelkészjelöltek kénytele-
nek voltak a Bécsben felállított állami protestáns intézményben, az 1850-
ben teológiai fakultássá nyilvánított tanintézetben tanulmányaikat folytat-
ni.531

A szabadságharc után közös protestáns teológiai akadémia felállítására
kerül sor Székács József evangélikus és Török Pál református püspök
kezdeményezésére, azonban 1865-ben a mindkét részről jelentkező feleke-
zeti öntudat fokozódása miatt felbomlott és a pesti teológia a református
egyházé maradt.532

1870-ben Eötvös József törvényjavaslata nem öltött testet, mellyel a teo-
lógiai fakultásokat a pesti egyetem kötelékébe kívánta bekapcsolni. 1892-
ben önállóvá vált a Soproni Evangélikus Theológiai Főiskola és ennek,

. valamint a pozsonyi és az eperjesi teológiai főiskolák jogviszonyait kívánta
az 1891-94. évi zsinaton megalkotott Egyházi Alkotmány csupán az alap-
elveket illetően szabályozni. Szervezetüket, kormányzatukat, tanrendsze-
rüket s működésük ellenőrzését egyetemes szabályrendeletek, illetve a
fenntartó hatóságok helyi szabályzatai írják körüL533

Az Egyházi Alkotmány meghatározása szerint a .fheológiai főiskolák a
magyarországi ágohitv. evang. egyház szolgálatában álló olyan szakinté-
zetek, melyeknek feladata: hogya theológiának, mint tudománynak, önál-
ló művelése alapján, a magyarországi ágo hitv. evang. egyház számára
alkalmas lelkészeket, középiskolai vallástanárokat és theológiai tanárokat
képezzenek. A lelkészek, középiskolai vallástanárok és theológiai tanárok
képzése kizárólag egyházi ügy, miért is annak szervezése és szabályozása
- a legfőbb felügyeleti jog épségben tartása mellett -, egyedül a magyar-
országi ágohitv. evang. egyház hatáskörébe tartozik. A theológiai főisko-
lák, ha a szakrendszer alapján teljesen szervezve vannak, theológiai fakul-
tások; ha pedig ily szervezetük nincsen, theológiai intézetek.

Az ágostai hitv. evang. egyház minden főiskolája egyetemes jellegű.534

529 Zsilinszky Mihály: A magyarhoni protestáns egyház története. Budapest, 1907. 267.,
481. 1.

530 Poszvék Sándor: A magyarországi ágoh. ev. egyház névtára az 1903. évben. Sopron,
1903.309-310.1.

531 Fabinyi Tibor i. m. 80. 1.
532 Zsilinszky Mihály i. m. 745. 1.
533 Mikler Károly: Magyar evangélikus egyházjog. Budapest, 1906. 653. 1.
534 Egyházi Alkotmány 215-221. §
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A trianoni békeszerződésig az egyháznak Budapesten teológiai akadé-
miája nem volt. Az ország összeomlásakor a csonka ország területére
menekült a pozsonyi és az eperjesi teológiai akadémia, pontosabban ezek-
nek az intézményeknek néhány tanára. 1919tavaszán az Eszterházy utca
3. sz. alatt, a Közgazdaságtudományi Egyetem épületében három tante-
remben indult meg a teológiai oktatás, másik három tanterem pedig a
Teológusok Otthona céljaira szolgált.535A budapesti Teológiai Főiskola az
1922/23. tanítási évvel befejezte ideiglenes működését.

A kultuszkormányzat hosszas tárgyalások után hozzájárult ahhoz, hogy
a református egyházhoz hasonlóan a lelkészképzés a kor követelményei-
nek megfelelően egyegyetemhez kapcsolódó hittudományi karon történ-
jen. Az 1934-37. évi zsinat a VI. törvénycikkben így regisztrálta az egyete-
mi evangélikus hittudományi kar létesítéséről és működéséről szóló állam
és evangélikus egyház közti megállapodást:

"Miután Magyarország kormányzójának 1923.évi február hó 8. napján
kelt legfelsöbb elhatározása alapján a magyar kir. Erzsébet tudo-
mányegyetemen evangélikus hittudományi kar állíttatott fel s az ilyen
módon létesített evangélikus hittudományi kar szervezetét és működését
egyrészt az állam, másrészt az evangélikus egyház Alapítólevélben ren-
dezte s miután az evangélikus hittudományi kar nem az egyetem székhe-
lyén, Pécsett, hanem - az evangélikus egyház ama jogának fenntartása
mellett, hogy kívánságára az evangélikus hittudományi kar az egyetem
székhelyére helyezendő -, az evangélikus egyházzal ideiglenesen Sopron-
ban kezdte meg működését és ez idő szerint is ott működik: mindezeknek
a megtörténtét a zsinat egyházi törvénybe iktatja. Felhatalmazást nyer az
egyetemes közgyűlés, hogy az evangélikus hittudományi kar működése
ügyében az idevonatkozó Alapító-levél értelmében továbbra is megfe-
lelően intézkedjék."
. Ugyancsak zsinati törvénybe került annak kinyilvánítása, hogya hittu-
dományi kar a magyar állam törvényes és szerződésszerű kormányható-
sági jogainak, valamint az egyetemi autonómia kereteinek sértetlen épség-
ben tartása mellett a theológiai tudományokat az evangélikus egyház szel-
lemében önállóan és szakszerűen művelő, a magyar evangélikus lelkész-
képzés szolgálatában álló intézmény, mely mint ilyen, egyházi intéz-
mény."536

A Sándy Gyula műegyetemi tanár által tervezett impozáns új épület
felavatására a kormányzó jelenlétében 1930.október 19-én került sor, ad-

5350rdass Lajos: Önéletrajzi írások (szerk. Szépfalusi István) Bern, 1985.43.,51. 1.
5361934-37. évi Egyházi Törvények VI. tc. 1-2. § az alapítólevelet lásd az 1923. március

22. napján megtartott rendkívüli egyetemes közgyűlés jegyzőkönyvének függelékeként.
(24.1.)
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dig az ősi Lyceum falai között működött a teológiai kar; nyolc tanszék
került megszervezésre. 1947-ben két új intézménnyel az Ökumenikus Ku-
tatóintézettel és az Északi Intézettel bővült.537

Az 1949/50. tanév volt a soproni Hittudományi Kar utolsó esztendeje.
Az 1950. augusztus 25-i rendkívüli kari ülésen a dékán bejelentette, hogy
a VKM rendelkezése értelmében a fakultás teljes személyi állományát a
szolgálat alól felmenti és rendelkezési állományba helyezi. Ez utóbbi azt
jelenti, hogy hat hónap alatt más beosztást nem kapnak, jogviszonyuk
megszűnik. 538

A lelkészképzés 1951-től Budapesten folytatódik sok megpróbáltatás
közepette. A nehézségeket az is jelzi, hogy jelenleg az ötödik helyen múkö-
dik az intézmény. (Először az Üllői úton, majd a Fasori gimnázium épüle-
tében, utóbb a Lendvay utcában, a jelenlegi Teológus Otthon épületében,
most pedig a Rózsahegyi köz 3. sz. alatti épületben.) A megnövekedett
hallgatói létszám miatt a jelenlegi elhelyezés is szűknek bizonyult.

Az 1966. évi Egyházi Törvények igen szűkszavúan szabályozzák "Fel-
készítés az egyházi szolgálatra" cím alatt az Evangélikus Teológiai Akadé-
-mia jogállását, megállapítva, hogy ez az egyház intézménye, melynek
feladata a teológia művelése és az evangélikus lelkészi szolgálatra ké-
szülők tudományos és gyakorlati képzése. Az akadémia fenntartó, kor-
mányzó és felügyelő hatósága 'az országos egyház. Felelős vezetője az
akadémia tanszékvezető tanárai közül választott dékán. Tanszékvezető
tanárait az országos egyházi presbitérium választja az evangélikus lelké-
szek közü1.539

A Magyar Országgyűlés 1990. évi XXIII. törvény 5. §-a alapján hozott
határozata lehetővé tette az Evangélikus Teológiai Akadémia egyetemi
elismerését. Ez a kérdés a zsinaton is élénk vitát váltott ki és végső döntés
csak a XXVII.ülésszakon történt, amikor is a zsinat az Evangélikus Hittu-
dományi Egyetem elnevezést fogadta el,540 addig az Evangélikus Teológiai
Akadémia - Hittudományi Egyetem kettős elnevezés használata az ezen
a téren mutatkozó bizonytalanságrautalt.

Prőhle Károly helyesen mutat rá arra, hogy jogosan jelentkezik az az
igény, hogy szükség van a tudományos színvonal emelésére és a gyakorlati
képzés javítására. Szerinte meg kell ragadni azt a most kínálkozó lehetősé-

537 Fabinyi Tibor id. cikke 81-82. 1.
538 VKM 1404/1950. július l-én kelt rendelete.
539 Egyházi Törvények Ill. tc. 2. §
540 Bizonyos fokig megtévesztő a "hittudományi egyetem" elnevezés, mert a múltban az

"egyetem" kifejezés az universitas rerumot, tehát a több tudományágat magában foglaló
felsőoktatási intézményt jelentette, "az egyetem" értelme ma egy kar viszonylatában is
használatos. Az elképzelések szerint a London University mintájára egy átfogó szerv
épülne ki az egykarú "egyetem" fölé.
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get, hogya teológiai kar visszaállítására kerüljön sor, mert ez felel meg az
előttünk járt nemzedékek szándékának. Figyelmeztet arra, hogya kölcsö-
nös kihívás és a dialógus viszonya nemcsak a tudósok és teológusok
számára szükséges, hanem az ifjúság szellemi fejlődése szempontjából is.
Emellett a közvetlen emberi kapcsolatok kialakulása szempontjából az
egyetemmel való földrajzi közelség kérdése sem hagyható figyelmen kí-
vül. A tanulmányok mellett a lelkészek nevelésére is nagy hangsúlyt kell
helyezni. Kívánatosnak tartaná, hogya múlthoz hasonlóan célul kellene
kitűzni, hogya gimnáziumi tanár és lelkész is csak az lehessen, aki leg-
alább egy évig külföldön tanul. A fakultás ok felekezeti jellegének az újra-
értékelését is szükségesnek tartja, mert az ökumenicitásból még nem kö-
vetkezik, hogy minden hit és nézet egyformán helyes, hanem együtt kell
keresni a közöset, az igazságot.541

Az új törvénynek egyik leglényegesebb újítása az, hogy az öt éves egye-
temi képzés után egy gyakorlati évet kell a lelkészjelöltnek gyülekezetben
eltölteni és csak az ezután leteendő vizsga után avatható lelkésszé. A tör-
vénybe néhány az egyetemi autonómiát sértő rendelkezés is belekerült (pl.
6. § (1), 9. § és 11. §).

Az Evangélikus Hittudományi Egyetem működéséről (1.Cím)
(1) Az Evangélikus Hittudományi Egyetem az 1557óta evangélikus szel-

lemben működő latin Scolából kialakult Teológiai Intézetnek és az 1892-
ben önállóvá vált Soproni Evangélikus Theológiai Főiskolának, majd a
Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem 1923-ban létesített soproni
Evangélikus Hittudományi Karának és az 1951-ben megalakult Evan-
gélikus Teológiai Akadémiának lelki-szellemi örököse és jogutódja, a
Magyarországi Evangélikus Egyháznak elkötelezett intézmény.

(2) Az Evangélikus Teológiai Akadémia egyetemi elismerését a magyar
Országgyűlés 1990. évi XXIII.Törvény 5. §-a alapján hozott, 30/1990.
Ill. 21/0GY határozatban kapta meg újra és ezt az 1993. évi LXXX.
Törvény a felsőoktatásról ismét kijelentette. (1. §)

Az Evangélikus Hittudományi Egyetem feladata:
a) az evangélikus lelkészképzés,
b) felsőfokú hitoktató- és hittantanárképzés,
c) teológiai doktori képzés és fokozatszerzés,
d) a teológia tudományos művelése,
e) teológiai vagy lelkészi oklevéllel rendelkezők posztgraduális tovább-

képzése. (2. §)
Az Evangélikus Hittudományi Egyetem
(1) a Magyarországi Evangélikus Egyháznak, mint fenntartónak, felsőok-

tatási és tudományos intézménye, tehát egyházi intézmény,

541 Prőhle Károly: Az evangélikus teológia és lelkészképzés helye és szerepe a magyar
felsőoktatásban. - Lelkipásztor 90/3.82-84.1.
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(2) a magyar egyetemi oktatás szerves része, amely a tanulmányi rendjét
és a tudományos minősítés rendjét az egyetemi rendszer követelményei
szerint, de a teológiai tudomány és az egyházi intézmény sajátossága-
iból adódó különbségekre tekintettel alakítja ki,

(3) a Magyarországi Evangélikus Egyház intézményeként önkormányzat-
tal rendelkező jogi személy, amely a vonatkozó állami és egyházi tör-
vények előírásainak megfelelően saját hatáskörében önállóan intézi
működését. (3. §)
Az Evangélikus Hittudományi Egyetern a Magyar Köztársaság vonat-

kozó törvényeinek elismerése és a Magyarországi Evangélikus Egyház
felé kinyilvánított elismerése mellett saját hatáskörében önállóan és szak-
szerűen műveli a teológiai tudományokat és joga a Felsőoktatási törvény-
ben meghatározott felsőfokú evangélikus teológiai képzés és a megfelelő
oklevelek kiadása. (4. §)

A Magyarországi Evangélikus Egyház fenntartói jogait és kötelességeit
részben az Országos Presbitérium, részben az Országos Elnökség által
gyakorolja a jelen törvényben foglaltak szerint, valamint Evangélikus Hit-
tudományi Egyetemnek az Országos Presbitérium által jóváhagyott Szer-
vezeti és Működési Szabályzatában megállapított módon. (5. §)
(1) Az Evangélikus Hittudományi Egyetem egyetemi tanárát pályázat

vagy meghívás útján az Oktatói Tanács javaslatára az Egyetemi Tanács
szótöbbséggel válaútja meg. Az egyetemi tanár választása úgy hatá-
lyos, ha azt az intézményt fenntartó Magyarországi Evangélikus Egy-
ház Országos Presbitériuma jóváhagyja és őt a Magyarországi Evangé-
likus Egyház Elnöksége kinevezi.

(2) Az Evangélikus Hittudományi Egyetem 1.bekezdésében nem említett
oktatóit (docenseit, adjunctusait, tanársegédeit és más oktatóit) az Ok-
tatói Tanács és az Egyetemi Tanács egyetértő javaslata alapján a rektor
nevezi ki, vagy bízza meg a Szervezeti és Működési Szabályzatban
foglaltaknak megfelelően. (6. §)

(1) Az Evangélikus Hittudományi Egyetem egyetemi tanára és docense
csak megfelelő teológiai tudományos képzettséggel bíró általában fel-
avatott, szolgálatra kiküldött evangélikus lelkész lehet.

(2) Az Evangélikus Hittudományi Egyetem Szervezeti és Működési Sza-
bályzatának megfelelően az Egyházzenei, a Vallás- és Társada-
lomtudományi Tanszék és az Idegennyelvi Lektorátus oktatóinak, meg-
felelő tudományos képzettséggel bíró nem lelkészt is meghívhat vagy
ezek pályázatát is elfogadhatja.542

(3) Az.egyetemi tanári és docensi állásra pályázó, vagy az Oktatói Tanács
által meghívásra ajánlott személyeket a Magyarországi Evangélikus
Egyháznak jogában áll hitvallási és erkölcsi szempontból megvizsgálni.

542 Amennyiben az Evangélikus Hittudományi Egyetemen önálló egyházjogi tanszék
működne, méltánytalan és szakszerűtlen lenne ennek betöltőjétől teológiai végzettséget
megkövetelni, mert az egyházjog elsősorban jogi stúdiumo Ha az egyházjog más tanszék-
hez kapcsolódva működik, a helyzet természetesen más.
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Ennek a jognak gyakorlására a Magyarországi Evangélikus Egyház
püspökei együttesen illetékesek. A püspökök az esetleges elutasító
döntésüket, konkrét indokolással írásban tudatják az Egyetemi Ta-
náccsal. A püspökök által hitvallási vagy erkölcsi szempontból kifogá-
solt egyén meg nem hívható, illetve a pályázatból kizártnak tekintendő.
(7. §)
Az Evangélikus Hittudományi Egyetemet és annak oktatóit az egyházi

önkormányzat, törvénykezés és törvényhozás terén való közreműködés
tekintetében megfelelő jogok illetik meg, ezeket közelebbről az egyházi
törvények és (szabály)rendeletek szabályozzák. Ezzel együtt az egyházi
törvényeknek mindama rendelkezései, amelyek a lelkészek, hitoktatók,
egyházi iskolai tanítók és tanárok egyházhoz való viszonyát a hitvallási
hűségre, valamint a magán- és családi életre való vonatkozásban szabá-
lyozzák, az Evangélikus Hittudományi Egyetem oktatóira értelemszerűen
vonatkoznak. (8. §)

Az Evangélikus Hittudományi Egyetem oktatói felett a fegyelmi jogo-
kat a Magyarországi Evangélikus Egyház gyakorolja a vonatkozó egyházi
törvények szerint. Ha az egyházi bíróság valamely tanárt lelkészi jelle-
gétől megfoszt, vagy tisztére alkalmatlannak ítél, az erre vonatkozó hatá-
rozatát az Egyetemi Tanáccsal közli és felkéri az Egyetemi Tanácsot, hogy
az ítélet jogerőre emelkedése után ezt az oktatót mentse fel megbízatása
alól. (9. §)543

Az Evangélikus Hittudományi Egyetem vezető testülete az Egyetemi
Tanács, amely az Evangélikus Hittudományi Egyetem vezetésének köz-
ponti feladatait a rektorral együtt látja el. (lD. §)

Az Evangélikus Hittudományi Egyetem vezetője a rektor. A rektort az
egyetemi tanárok közül az Egyetemi Tanács választja meg, a választást a
Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Presbitériuma hagyja jóvá
és az Országos Elnökségnek javaslata alapján a Művelődési és Közoktatási
miniszter előterjesztésére a köztársasági elnök nevezi ki, illetve menti fel.
A rektor megbízása három évre szól. Az Egyetemi Tanács a rektor megbí-
zatását egyszer további három évre meghosszabbíthatja. (11.§)

Az Evangélikus Hittudományi Egyetem Szervezeti és Működési Sza-
bályzatát az Egyetemi Tanács állapítja meg és a Magyarországi Evangéli-
kus Egyház Országos Presbitériuma hagyja jóvá. (12. §)

Az Evangélikus Hittudományi Egyetem hat éves lelkészképzést folytat,
amely öt év alapképzésből és egy év gyakorlati teológiai képzésből áll. Az
alapképzés szigorlattal zárul, melynek megállása alapján a hallgatónak
egyetemi végzettséget igazoló oklevelet ad. Ezt követően az Evangélikus
Hittudományi Egyetem egy éves gyakorlati teológiai képzést biztosít,
amelyben az Evangélikus Hittudományi Egyetem hallgatóiként mint lel-

543 Az egyházi bíróságnak nincs olyan hatásköre, hogy valakivel kapcsolatban a "tisztére
alkalmatlanságot" állapítsa meg.
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készjelöltek részesülhetnek. A vizsgabizottságok számát és összetételét a
Szervezeti és Működési Szabályzat írja elő. (13. §)

A lelkészképzés lelkészképesítő vizsgával zárul. A lelkészképesítő
vizsga letételére a lelkészjelöltek az Evangélikus Hittudományi Egyetem
által kiállított egyetemi oklevél és a gyakorlati teológiai képzés elvégzése
jogosítja fel. A Lelkészképesítő Vizsgabizottság öt tagú. Társelnökei hiv a-
taluknál fogva a rektor és a lelkészjelölt egyházközsége szerint illetékes
püspöke, akadályoztatásuk esetén az általuk megbízott teológiai tanár és
püspökhelyettes. További egy vizsgabizottsági tagot az Egyetemi Tanács,
két vizsgabizottsági tagot pedig - a megválasztott Egyházkerületi Vizsga-
bizottság tagjai közül-, az illetékes egyházkerület küld. A lelkészképesítő
vizsgát megállott lelkészjelöltek lelkészi oklevelet kapnak, amelyet az
Evangélikus Hittudományi Egyetem rektora és az illetékes püspök ír alá.
(14. §)

A hittantanári nappali képzés ideje öt év.Az ebben az képzésben része-
sült, tárószigorlatot megállott hallgatóknak az Evangélikus Hittudományi
Egyetem egyetemi végzettséget igazoló hittantanári oklevelet ad. (15. §)

Az Evangélikus Hittudományi Egyetem fentebbi jogállásának bármi-
nemű megváltoztatására az Egyetemi Tanács meghallgatása után az álla-
mi felsőoktatás illetékeseivel egyetértésben a Magyarországi Evangélikus
Egyház Zsinata illetékes. (16. §)

A Magyarországi Evangélikus Egyház közoktatási intézményeiről (II. Cím)

A reformáció elterjedésének és megszilárdulásának egyik hathatós esz-
köze az iskola VOlt.544Ez természetesnek tűnik, hisz ahol a reformáció
elterjedt és a szabad vallásgyakorlat jogát kivívta. ennek természetes
következményeként tekintette a tanítás jogának elismertetését. Luther
klasszikus megállapítása is az egyház és az iskola szoros összefüggésére,
kölcsönhatására mutat rá:

"Um der Kirche willen muss man die christlichen Schulen haben und
erhalten -, denn Gott erhalt die Kirche durch die Schulen, Schulen erhalten
die Kirche".

Ennek érdekében Luther és követői számarányukat meghaladó mérték-
ben alapítottak iskolákat, melyek hosszú évszázadokon át a fő hordozói
voltak a magyar művelődésnek. Fraknói Vilmos történész szerint hazánk-
ban a XVI. században létező 168 iskola közül 134 a reformáció híveinek
kezén volt.545 Ezeknek az iskoláknak Melanchton által irányított szerveze-
te és tanrendszere alapelveiben a XIX. században fennállt.

544 Mikler Károly: Magyar evangélikus egyházjog. Budapest, 1906.587.1.
545 A XVI. században hazánkban felállított 29 nyomda közül 28 a protestáns egyház

szolgálatában állt. L. Zsilinszky Mihály: A magyarhoni protestáns egyház története. Buda-
pest, 1907. 103.1.
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A sárvári iskolának 1536-ban történt alapításáról részletes adataink is
vannak s nemcsak Melanchton ide vonatkozó levelét ismerjük,546hanem
Sylvester János grammatikájának verses ajánlásából azt is tudjuk, hogy
benne a "tudományok új formáját követik". Nádasdy németkeresztúri
birtokán is és 1557 óta a csepregi iskolában is humanista reformátori szel-
lemben folyt a tanítás.547

A protestáns egyházak magna chartája: a vallás ügyéről szóló 1790. évi
XXVI.tc. a protestánsok számára nemcsak a már meglevő iskolák megtar-
tását, hanem újak állítását is lehetővé teszi, beleértve felsőfokú iskolák
létesítését is. Ugyanakkor arra is rá kell mutatni, hogya XVIII. század
felvilágosultsági jelszavához a felekezetnélküli iskolák létesítésére irányu-
ló kívánságképpen az a törekvés is kapcsolódik, hogy az oktatási intézmé-
nyek elsősorban az állam rendelkezése alatt álljanak. Bár a későbbiek
folyamán az iskola az egyház számára már többé nem az "egyház vetemé-
nyes kertje", a tankötelezettség bevezetése miatt, mégis az egyházak to-
vábbra is igen határozottan ragaszkodnak iskoláikhoz. Szépen fejezi ki ezt
az 1891-94. évi EA 3. §-a, amely szerint "A magyarországi ágost. hitv. ev.
keresztyén egyház iskolai és jótékony intézetei, mint az egyház önfenntar-
tásának eszközei, az egyház testéhez tartoznak."

Az 1934-37. évi zsinat az EA eddigi harminchat szakaszából huszon-
nyolc at hatályon kívül helyezett és az eddigieket teljesen átdolgozva, he-
lyére nyolcvanhárom szakaszból álló részt iktatott törvénybe. Az új tör-
vény az egyházi iskolákról szóló általános rész után először a "keresztyén
felebaráti nevelőintézetek és szabadoktatási intézmények" összefoglaló
cím alatt a csecsemőotthonok és gyermek-menedékház ak, árvaházak, sze-
retetházak, diakónus- és diakonissza-intézetek, továbbá bibliakörök, va-
sárnapi iskolák, patronázs-egyesületek, nőegyesületek, ifjúsági- és leánye-
gyesületek, népművelési, háziipari tanfolyamok és olvasókörök feladatai-
val foglalkozik.N" "Népnevelő intézetek és népiskolák"549 címszó alatt a
kisdedóvó-intézetek és elemi népiskolák, polgári fiú- és leányiskolák, ta-
nító és tanítóképző intézetek,550végül pedig "az egyház főiskolái" címszó
alatt a jogakadémiával és a teológiai főiskolákkal foglalkozó szakaszokat
találjuk. 551

546 Szelényi Ödön: A magyar nevelés története a reformációtóI napjainkig, különös tekin-
tettel a középiskolákra. Pozsony, 1917. 245-246.1. és Payr Sándor: Egyháztörténeti emlékek.
Sopron, 1910. 1., 21. 1.

547 Győrffy Sándor-Hunyadi Zoltán: A soproni líceum. Budapest, 1986. 13. 1.
548 ET V. tc. 32-34. §
549 ET V. tc. 35. §
550 ET V. tc. 59. §
551 ET V. tc. 72-82. és az EA 216-223. §
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"A nem állami iskolák állami tulajdonbavételéről" szóló 1948.évi XXXI-
II. törvény gyakorlatilag az evangélikus egyházat valamennyi iskolájá-
tól,552így egyetlen főiskolájától: a miskolci jogakadémiától is megfosztja,
jóllehet alig lehet elképzelni olyan helytálló érvet, amely a négy évszázad
óta eredményesen működő iskolák megszüntetését indokolhatná, mert
ezek demokratikus ak voltak.553Bár az állam és az egyház között 1948.
december 8-án megkötött egyezmény a Fasori és Deák-téri evangélikus
gimnáziumok további fennmaradását tette volna lehetővé, ezeket Dezséry
László püspök személyes indíttatásra 1952-ben az államnak felajánlotta.
Így az evangélikus egyháznak 37 éven keresztül, 1989-ig,amikor a Fasori
gimnázium visszaadására sor került - a teológián kívül-, egyetlen oktatási
intézménye sem volt.554

A volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló
1991.évi XXXII.törvény555megnyitotta az utat az egyházi iskolák vissza-
adása, illetve újonnan történő szervezése előtt.556Az evangélikus gimná-
ziumok és kollégiumok közül azóta megnyílt a Budapesti Evangélikus
Gimnázium (Fasor)-on kívül a Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium
{liceum) Sopronban, a Békéscsabai Evangélikus Gimnázium, a Bonyhádi
Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium, a Deák-téri Evangé-
likus Gimnázium, a Nyíregyházi Kossuth Lajos Evangélikus Gimnázium,
az Evangélikus Egyház Aszódi Petőfi Gimnáziuma, az Orosházi Táncsics
Mihály Gimnázium, a nyíregyházi Luther Márton kollégium, a Magyaror-
szági Evangélikus Egyház Budapesti kollégiumai, a budapesti Luther Ott-

552 Az államosításra lásd: Rőzse István: A halál árnyékának völgyében. Budapest, 1997.
20-30. 1., az államosítás egyébként 512 egyházi népiskolát. 10 középiskolát, 1 polgárit, 1
jogakadémiát, 3 tanítóképzőt és 13 internátust érintett.

553 Bruckner Győző: A miskolci jogakadémia múltja és kultúrmunkássága (1919-1949)
Miskolc, 1996. és Lóránd Boleratzky: Zur Geschichte der juristischen Hochschule des
evang. Kirchendistrikts an der Theiss in Miskolc (Ungarn) und ihre Rolle in Rechtsunter-
richt, - Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. 110. kötet, 1993. és Emlékezés
a miskolci evangélikus jogakadémia tanáraira. Budapest, 1995.

554 1984 októberében a Petri Gábor vezetése alatt megalakult "Fasori Baráti Kör" tűzte ki
célul a Fasori gimnázium egyházi kézbe vételét, amely a genfi Fasor-Verein anyagi támo-
gatásával1989 szeptemberében nyithatta meg újra kapuit. Gyapay Gábor: A fasori gimná-
zium története. Budapest, 1991.

555 Erdő Péter-Schanda Balázs i. m. 181-212. 1.
556 Általános iskolák: Alberti Evangélikus Általános Iskola, Gyári Evangélikus Általános

Iskola és Óvoda, Nyíregyházi Evangélikus Általános Iskola, Orosházi Evangélikus Általá-
nos Iskola, Hunyadi János Evangélikus Altalános Iskola (Sopron). Evangélikus Óvodák:
Alberti Evangélikus Egyházközség Óvodája, Irsai "Mustármag" Evangélikus Óvoda, Kó-
bányai Napköziotthonos Óvoda Protestáns Csoport, Celldömölki Evangélikus Egyház Ke-
resztyén Ovodája, Győri Evangélikus Egyházközség Óvodája, Nagytarcsai "Szivárvány"
Evangélikus Keresztyén Óvoda, Orosházi "Hajnal" Evangélikus Óvoda, Soltvadkerti Evan-
gélikus Óvoda, Tótkomlósi Evangélikus Óvoda, Váci Evangélikus Egyházi Óvoda és Vár-
palotai Evangélikus Keresztyén Ovoda.
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hon, a soproni Hevényi Lajos Evangélikus Líceumi Diákotthon, továbbá a
Győri Evangélikus Gimnázium és a soproni Eötvös József Gimnázium és
Egészségügyi Szakközépiskola.

Mivel- egyházi oktatási intézmények hiányában -, az egyházi iskolákról
zsinati törvényeink sem voltak, a zsinat VII. és VIlI. ülésszakán hiánypótló
munkát végzett, amikor 1993 februárjában elfogadta "A Magyarországi
Evangélikus Egyház közoktatási intézményeiről" szóló törvényt, amelyet
azonban hamarosan át kellett dolgozni az időközben hatályba lépett állami
közoktatási törvények miatt,557másrészt pedig az időközben szükségessé
vált tartalmi és szerkezeti téren szükségessé vált módosítások miatt.

Az evangélikus iskola legfőbb értéke abban áll, hogya minőségre helye-
zi a hangsúlyt; tudatosan szelektál, annyit nyújt a tanulóknak, amennyit
be tudnak fogadni. A tudás átadása mellett ápolja a keresztyén elkötele-
zettséget és erősíti a nemzettudatot.

A továbbfejlődés lehetősége nem annyira a középiskolák számának a
gyarapításánál lehetséges, hanem a kollégiumok területén, mert a jól irá-
nyított kollégium a nevelés nagy lehetőségeit teremti meg. Nemcsak a
közép iskolához kapcsolódó, hanem az egyetemi városokban létrehozható,
a posztgraduális képzésben résztvevő kollégiumok is hiányt pótolhatnak
az ateista egyházellenes rendszer pusztításainak ellensúlyozására.

A zsinati bizottság javaslatára a zsinat úgy döntött, hogy széfválasztja a
közoktatás és hitoktatás kérdését s így a "hitoktatás" már elmarad a tör-
vény új címéből.

Szabályozásra került a tanulók és szülők, nemkülönben a fenntartó ön-
kormányzati testületek jogai és kötelességei is.558

Ez ellen a törvény ellen az a legfőbb kifogás emelhető, hogy túlságosan
részletező, szabályrendeletbe való; inkább kerettörvényt kellett volna alkotni.

A Magyarországi Evangélikus Egyház Közoktatási intézményeiről
(II. Cím)

Általános rendelkezések (I. Fejezet)

A Magyarországi Evangélikus Egyház az évszázados gyakorlatnak, hí-
vei igényének és "A lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egy-
házakról" szóló 1990. évi IV. tv. 17. §-ának megfelelően, az állami közok-
tatási törvényben elismert közoktatási intézményeket alapíthat és tarthat
fenn. (17. §)

Az evangélikus egyház közoktatási intézményei:

557 A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.törvény és módosításai. így az 1995. LXXIX.,
és 1995. LXX!.,1995. LXXXV.törvények stb.

558 Jancsó Kálmánné: Az egyházi közoktatási törvény módosításáról. - Zsinati Híradó a
XXIII.ülésszakról. 1996. október 11-13. (1996.november 24.) - Jancsó Kálmánné érdeme a
terjedelmes közoktatási törvény megalkotása
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1. óvodák,
2. alapfokú nevelési-oktatási intézmények,
3. középfokú nevelési-oktatási intézmények,
4. diákotthonok,
5. speciális nevelési-oktatási intézmények.
A felsőoktatási intézményekről külön törvény rész rendelkezik. (18. §)

(1) Az evangélikus egyház közoktatási intézményeinek célja az, hogy
tanulóit evangélikus szellemben, a magyar haza hű polgáraivá,
- evangélikus tanulóit egyházunk öntudatos, hű és áldozatkész tagjaivá.
- a más felekezetű tanulókat egyházunk megbecsülésére és a lelkiisme-

reti szabadság tiszteletben tartásával. a lehetőségekhez képest saját
egyházuk segítségével is nevelje,

- minden tanulóját az érvényes állami közoktatási törvényben megfo-
galmazott oktatási célkitűzésnek megfelelően oktassa és az egyes
iskolatípusok sajátos céljainak megfelelően képezze ki.

(2) A hitoktatás az egyházi iskolák tanterveinek szerves részét alkotja és
beépül az intézmény munkarendjébe.

(3) A hitoktatás az egyházi iskolákba felvett tanulók részére kötelező.
Ettől helyi sajátosságokat figyelembe véve, el lehet térni. Ilyen esetben
az intézmény a szervezeti és működési szabályzatban állapítja meg a
hitoktatás helyi rendjét. E szabályzatban szükséges rögzíteni a más fe-
lekezetű tanulók hitoktatásával kapcsolatos kérdéseket is. (19. §)

Közoktatási intézmények alapítása, megszúnieiése, átengedése (II. Fejezet)

(1) Bármelyik evangélikus önkormányzat joga, hogy közoktatási intéz-
ményt alapítson és tartson fenn azzal a feltétellet ha
a) a megalapítandó intézmény szervezete az egyházi és állami jogsza-

bályoknak megfelet
b) rendelkezik a működéshez szükséges személyi és tárgyi feltételekket

valamint érvényes közoktatási megállapítássat
c) működését az illetékes egyházi önkormányzat közgyűlése és az ille-

tékes közigazgatási hatóság engedélyezi,
d) az alapító önkormányzati testület az intézmény fenntarlasával járó

kötelezettségeinek eleget tud tenni.
(2) Az alapító - fenntartó testület felelőssége az, hogy - saját erejéből vagy

más források bevonásával -, gondoskodjék az iskola működésének
anyagi feltételeiről, legalább azon a szinten, amelyen az azonos feladat-
kört ellátó, azonos képesítést nyújtó állami, illetve önkormányzati köz-
oktatásai intézmények működnek. (20. §)

(1) Óvoda, alsó fokú oktatási intézmény és diákotthon alapítását a köz-
vetlen felettes, középfokú, valamint speciális nevelési-oktatási intéz-
mény és diákotthon alapítását az országos közgyűlés hagyja jóvá.

(2) Közoktatási intézményeket az egyházi önkormányzati szervek közö-
sen, egyesült erővel is alapíthatnak és tarthatnak fenn.

(3) A fenntartó testületek az intézmény működtetésével kapcsolatos joga-
ikat és kötelezettségeiket szerződésben rögzítik.
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(4) Ezen szerződés érvényességéhez a közvetlenül a szerződő felek fölött
álló, valamint az országos közgyűlés jóváhagyása is szükséges. (21. §)

(1) Közoktatási intézmények alapítása és fenntartása érdekében az evan-
gélikus egyház önkormányzati testületei más egyházzal, állami és vilá-
gi hatósággal, jogi és magánszeméllyel is köthetnek szerződést.

(2) A szerződésben meg kell nevezni, me ly testület gyakorolja az intéz-
mény felügyeletét. Az intézmény akkor jogosult az evangélikus elneve-
zés használatára, ha a felügyelő testület az evangélikus egyház valame-
lyik önkormányzati szerve vagy az általa választott testület. A jelen
törvények előírásai az ilyen - közös alapítású és fenntartású - intézmé-
nyekre is érvényesek.

(3) Ezen szerződések érvényességéhez az országos közgyűlés jóváhagyá-
sa is szükséges. (22. §)
Az evangélikus egyház bármelyik szintű illetékes önkormányzatának

közgyűlése az intézmény működésképtelensége esetén kezdeményezheti
az intézmény működésének beszüntetését, teljes vagy részleges átadását,
más intézményekhez csatlakozását. Ezekre az esetekre vonatkozó szerző-
dést csak az országos közgyűlés jóváhagyásával lehet megkötni. (23. §)

A közoktatási intézmények irányítása és felügyelete (III. Fejezet)

A fenntartók az intézmények működtetésére, a nevelési-oktatási kérdé-
sekre vonatkozó hatáskörüket presbitériumaikon keresztül gyakorolják.
(24. §)

Minden közoktatási intézményt fenntartó egyházi önkormányzat pres-
bitériuma bizottságot szervez - óvodák esetében óvodai bizottságot, alsó,
középfokú és speciális nevelési-oktatási intézmények, valamint diákottho-
nok esetében igazgatótanácsot -, amely intézmény irányításával és fel-
.ügyeletével kapcsolatos feladatait e törvény 26-28. §-ban meghatározott
rendben és hatáskörrel látja el. (25. §)

Az igazgatótanács

(1) Az igazgatótanács az intézményt közvetlenül irányító és segítő válasz-
tott testület. Tevékenységével elősegíti az intézmény rendeltetésszerű
működését, gyakorolja a fenntartó önkormányzati testület által ráruhá-
zott jogokat, közvetítő szerepet tölt be az intézmény, a felhasználók
(szülők, tanulók) és a fenntartó között.

(2) Az igazgatótanács megválasztásáról a fenntartó egyházi önkormányzat
presbitériuma gondoskodik. Az igazgatótanács megbízása hat évre szól.
A tagokat a kiküldö szervek választják meg úgy, hogy az igazgatót a-

nács névsorát jóváhagyásra a presbitérium ülésén még a régi igazgatót a-
nács mandátumának lejárta előtt elő lehessen terjeszteni.
(3) Az igazgatótanács tagjai:

a) a fenntartó egyház presbitériumának 2-3 tagja (az egyik képviselő
lelkész),

b) az intézmény vezetője és két főállású, határozatlan időre kinevezett,
elsősorban evangélikus pedagógus, a nevelőtestület választása alapján,
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c) az Országos egyház által fenntartott intézmények esetében az illeté-
kes egyházkerület és az intézmény vonzáskörzetébe tartozó egyház-
megyék 1-1 lelkészi és 1-1 nemlelkészi képviselője,

d) a területileg illetékes egyházközség egy lelkészi és egy nemlelkészi
képviselője,

e) a közvetlen felettes egyházi önkormányzati testület képviselője,
f) a tanulók szüleinek képviselője,
g) középiskolában az intézmény tanuló inak (diákönkormányzat) kép-

viseletében egy - a diákok által választott - tanár.
Tagok lehetnek még (a fenntartó presbitérium javaslata alapján):

(1) az intézmény gazdasági vezetője,
(2) az intézmény volt növendékeinek képviselője,
(3) más, az intézmény tevékenységét hathatósan segítő személy (alapít-

ványi képviselő, az állami, települési önkormányzat képviselője, jogász,
építész stb.).

(4) Az intézmény sajátos jellege szerint és indokolt esetben ettől eltérő
összetételben is megszervezheti az igazgatótanácsot, de azt a szervezeti
és működési szabályzatban, valamint az igazgatótanács ügyrendjében
szabályozni kell.

(5) Az igazgatótanács megalakulása után elkészíti ügyrendjét, megvá-
lasztja az elnököt. Az intézmény vezetője és a pedagógusok nem vá-
laszthatók meg elnöki tisztségre.
Az ügyrendet a fenntartó önkormányzat presbitériuma hagyja jóvá. (26.§)

(1) Az igazgatótanács az intézmény közvetlen segítésére saját tagjai közül
3-5 tagú intézóbizottságot hozhat létre.

(2) Az intézőbizottság feladata az igazgatótanács ülései között közvetlen
operatív feladatok ellátása, az igazgatótanács döntéseinek előkészítése.

(3) Jogait, hatáskörét az igazgatótanács határozza meg és a fenntartó egy-
házi önkormányzati testület hagyja jóvá.

(4) Az intézőbizottságnak hivatalból tagja a fenntartó képviseletében a
lelkész, az intézmény részéről az intézményvezető. (27. §)

Az igazgatótanács feladatai és hatásköre

(1) Gyakorolja a fenntartó által ráruházott jogokat az intézmény fölött.
(2) Az intézményvezető megbízásánállefolytatja a pályázati eljárást és a

vezető személyét illetően javaslattevő jogköre van.
(3) Gyakorolja a munkáltatói jogokat az intézmény vezetője fölött, annak

első fokú egyházi fegyelmi hatósága.
(4) Jóváhagyja az intézmény házirendjét és éves munkarendjét. Az intéz-

mény szervezeti és működési szabályzatát és házirendjét egyetértő javas-
latával felterjeszti a fenntartó egyházi önkormányzat presbitériumának.

(5) Megtárgyalja és véleményezi az intézmény éves - országos egyházi
gazdasági vezetéssel egyeztetett -, költségvetését, zárszámadását s azt
jóváhagyásra előterjeszti a fenntartó egyházi önkormányzatnak.

(6) Az intézmény személyi ügyeiben (álláshelyek kiírása, pályázatok, ki-
nevezések, bérügyek stb.) egyetértési jogköre van.

260



(7) Figyelemmel kíséri az intézményben folyó nevelő-oktató munkát, kü-
lönös tekintettel az egyházi nevelés helyzetére.

(8) Segíti az intézményt az igényes nevelő-oktató munka személyi és
tárgyi feltételeinek megteremtésében, fejlesztésében.

(9) Kezdeményezheti az intézményi struktúr a átalakítását, fejlesztését,
ehhez megteremtheti a feltételeket.

(10) Képviseli az intézmény érdekeit a fenntartó egyházi önkormányzati
testület és az országos egyházi főhatóság előtt.

(11) Támogatja az iskola külső kapcsolatainak kialakítását.
(12( Másodfokon dönt az intézmény dolgozóinak fegyelmi ügyeiben.
(13) Kivizsgálja az intézményvezetői vagy nevelőtestületi döntésekkel

kapcsolatos panaszokat és állást foglal ezekben az ügyekben.
(14) Rendszeresen tájékoztatja a megbízó egyházi önkormányzati testüle-

tet az intézmény helyzetéről, az igazgatótanács munkájáról beszámolót
készít. (28. §)
A közoktatási intézmények gazdasági és szakmai felügyeletének rend-

jét az országos közgyűlés szabályrendeletben rögzíti. Fokozatok szerint
kiépíti az egyházi felügyelet szervezetét. (29. §)
(1) Az intézmények feletti főhatósági jogosítványokat az országos köz-

gyűlés gyakorolja az országos nevelési-oktatási bizottság szakértői köz-
reműködésével.

(2) Az országos nevelési-oktatási bizottság tagjait az országos közgyűlés
választja, ügyelve arra, hogy a bizottságban minden intézménytípus
képviselve legyen.

(3) Az országos nevelési-oktatási bizottság ellátja mindazon feladatokat,
amelyeket az országos közgyűlés szabályrendeletben a hatáskörébe
utal. (30. §)

A pedagógusokra vonatkozó rendelkezések (IV Fejezet)

Az evangélikus közoktatási intézményekben a pedagógusokat főállású
munkaviszonyban, határozatlan és határozott idejű, illetve teljes és rész-
foglalkozású, mellékfoglalkozású, másodállású, valamint megbízásos
munkaviszonyban lehet alkalmazni. (31. §)
(1) A főállású pedagógusok nyilvános pályázat útján történő alkalmazá-

sáról - a tantestület véleményének meghallgatásával -, az illető intéz-
ményt irányító igazgatótanács dönt és velük az intézményvezető, mint
munkáltató szerződést köt.

(2) Az alkalmazás egyéb módozatait az intézmény szervezeti és műkődé-
si szabályzata tartalmazza. (32. §)

(1) Pedagógusnak evangélikus és református vallású, elkötelezett keresz-
tyén, erkölcsileg feddhetetlen, egyházhoz hű jelöltet lehet megválasz-
tani, aki megfelelő végzettséggel rendelkezik és munkakörével kapcso-
latos feladatok ellátására alkalmas. Amennyiben a pályázati szakasz-
ban nincs megfelelő evangélikus és református jelentkező, úgy megfe-
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lelő minősítésű, más felekezetű pedagógus is felvehető, ha vállalja az
intézmény szellemiségét és értékrendjét.559

(2) A pedagógus hivatali és magánéletében egyházához és a magyar ha-
zához való hűségével, feddhetetlen életmódjával, vallásának gyakorlá-
sával és rendezett családi életmódjával mutasson példát tanítványainak
és környezetének.

(3) Az intézményben a munkavállalói szerződésben rögzíteni kell, hogy
az e paragrafusban, valamint az intézmény alapító okiratában, szerve-
zeti és működési szabályzatában, pedagógiai programjában foglaltak
megszegése fegyelmi vétség. (33. §)

(1) Az evangélikus nevelési-oktatási intézmény főállású hittantanára, hitok-
tatója a nevelőtestület teljes jogú tagja. Felette a munkáltatói jogokat az
intézmény vezetője gyakorolja. Alkalmazásához és felmentéséhez az ille-
tékes egyházi önkormányzat presbitériumának hozzájárulása szükséges.

(2) Ahittantanárnak, hitoktatónak valláserkölcsi-hitéleti kérdésben javas-
lattevő és véleményező joga van. Az igazgató mellett elsősorban az ő
kötelessége az intézmény keresztyén szellemiségének biztosítása. (34.§)
Az evangélikus közoktatási intézményekben működő pedagógusok il-

letménye nem lehet kevesebb a közalkalmazotti törvényben előírt juttatá-
soknál. (35. §)

Az egyes intézménytípusokra előírt képesítési feltételeket a mindenkor
érvényben levő közoktatási törvény írja elő. A hitoktatók, hittantanárok
képesítési feltételeit az V.Tv. 15-20. §-ai, "Az egyház hitoktatásáról" szóló
törvényrész tartalmazza. (36. §)

A pedagógusok jogai és kötelezettségei

(1) A pedagógus joga, hogy
a) az iskolában elfogadott tanterv és pedagógiai program alapján meg-

válassza a tananyagot, a tanítás módszereit és eszközeit,
b) egyházi, szakmai testületek, egyesületek, kamarák, érdekvédelmi

szervezetek tagja legyen, képviselőként részt vehessen a helyi, regi-
onális és országos egyházi és közoktatással foglalkozó testületek
munkájában,

c) részt vegyen szervezett továbbképzésben.
(2) A pedagógusok joga és egyben kötelessége, hogy

a) irányítsa és értékelje a tanulók munkáját,
b) minősítse tudásukat.

(3) A pedagógus kötelessége, hogy
a) a rábízott tanítványokat keresztyén szellemben nevelje, fejlődésüket

figyelemmel kísérje és elősegítse, ismereteiket gyarapítsa, pozitív er-
kölcsi vonásaikat fejlessze, értékes jellembeli tulajdonjogaikat erősít-
se, készítse fel őket önálló keresztyén életre,

559 Helyesebb lett volna a "vagy" kötőszót használni, de még inkább úgy fogalmazni,
hogy elsősorban evangélikus vallású választandó.
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b) tiszteletben tartsa az általános emberi jogokat, beleértve a gyermekek
jogait és a személyiséghez fűződő jogokat,

c) az egyházi előírásokat, az intézmény tanulmányi és munkarendjét
megtartsa, szakmai és pedagógiai felkészültségét állandóan fejlessze,

d) a tanulók szüleivel a szükséges kapcsolatot fenntartsa.
A pedagógusok munkájára vonatkozó részletesebb rendelkezéseket az

adott intézmény szervezeti és működési szabályzata tartalmazza. (37. §)

A tanuló és a szülő joga és kötelessége (V Fejezet)

(1) A tanuló joga és kötelessége.
a) A tanuló joga, hogy

- az egyházi közoktatási intézmények hagyományaihoz és szellemé-
hez méltó, igényes, személyre szóló testi, lelki és szellemi nevelés-
ben és oktatásban részesüljön,

- emberi méltóságát, személyiségi jogait, családi, gyülekezeti és ba-
ráti kapcsolatait tiszteletben tartsák,

- véleményét és javaslatait - elsősorban a diákönkormányzaton ke-
resztül érvényesíthesse.

b) A tanuló kötelessége, hogy
- egyháza, hazája, iskolája törvényeit és rendelkezéseit, hagyomá-

nyait, ünnepeit tiszteletben tartsa és mindenkor azokhoz méltóan
viselkedjék,

- képességeit fejlessze és ismereteit legjobb tudása szerint gyarapít-
sa,

- tiszteletet, megbecsülést tanúsítson egyháza, nemzete, hazája, szü-
lei, nevelői, iskolatársai és az intézmény valamennyi dolgozója
iránt,

- rendszeresen részt vegyen az intézmény közösségi életében, az
iskolai és gyülekezeti istentiszteleti alkalmakon,

- óvja kömyezetét, saját és társai testi épségét. (38. §)
(2) A szülő joga és kötelessége.

a) A szülő joga, hogy
- megismerje az intézmény pedagógiai programját, tantervét és há-

zirendjét,
- rendszeres tájékoztatást kapjon a gyermeket érintő kérdésekről,

tanulmányi előmeneteléről,
- javaslataival segítse az intézmény jobb működését és részt vegyen

a szülői közösség vagy az igazgatótanács munkájában.
b) A szülő kötelessége, hogy

- biztosítsa gyermeke rendszeres iskolába járását, elősegítse szelle-
mi, testi, lelki fejlődését,

- elfogadja az intézmény keresztyén értékrendjét s gyermeke neve-
lésévei példamutató módon együttműködjék az iskolával,

- lehetőségei szerint vállaljon részt az intézmény feladatainak meg-
oldásában. (39. §)
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A közoktatási intézmények működésére vonatkozó általános szabályok (VI. Fejezet)

Az evangélikus közoktatási intézmény (a továbbiakban intézmény)
önálló jogi személy, amely egy vagy több nevelési-oktatási egységből
(óvoda, alap- és középfokú iskola, diákotthon, speciális nevelési-oktatási
intézmény) állhat. (40. §)

Az intézmény anyagi eszközeivel- a fenntartó által elfogadott költség-
vetés keretében -, önálló felelősséggel és elszámolási kötelezettséggel gaz-
dálkodik. (41. §)
(1) Az intézmény maga alakítja ki - az érvényes egyházi és állami közok-

tatási törvénnyel összehangolva -, tantervét, pedagógiai programját,
szervezeti és működési szabályzatát, munkarendjét, melyet az igazga-
tótanács egyetértő javaslatára a fenntartó egyházi önkormányzat pres-
bitériuma hagy jóvá.

(2) A fenti szabályzatok felett az országos közgyűlés törvényességi fel-
ügyeletet gyakorol. (42. §)

(1) Az intézmények működési rendjére, belső és külső kapcsolataira vo-
natkozó rendelkezéseket az intézmény szervezeti és működési szabály-
zata tartalmazza.

(2) A szabályzatot az intézmény vezetője készíti el, a nevelőtestület véle-
ményezi, az igazgatótanács egyetértő javaslatával a fenntartó egyházi
önkormányzat presbitériuma hagyja jóvá.

(3) A szervezeti és működési szabályzatban kell megfogalmazni:
a) az intézmény jogállását, irányítását, szervezeti felépítését, gazdálko-

dási rendjét (önálló, több intézményt működ tet stb.),
b) az intézmény munkarendjét, beleértve a hitoktatás helyi szabályozását,
c) a vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendjét és

formáját, továbbá a feladatok megosztását, a munkaköri leírásokat,
(4) A tanulók és a szülők jogait és kötelezettségeit,
(5) A külső kapcsolatok rendszerét, formáját és módját,
(6) A belső ellenőrzés rendjét,
(7) A pedagógusok alkalmazásának helyi szabályozását,
(8) Az intézmény létesítményeinek és helyiségeinek használati rendjét,
(9) Mindazokat a kérdéseket, amelyek meghatározását e törvény, illetve

más jogszabály írja elő, vagy az intézmény szükségesnek tart. (43. §)
Az intézmény belső rendjének szabályozására az intézményvezető a

nevelőtestülettel egyetértésben házirendet készít. A házirendet a szülői
képviselet, középiskolában a diákönkormányzat véleményezi s azt az
igazgatótanács hagyja jóvá. (44. §)

Az intézmény évente köteles elkészíteni munkarendjét, költségvetését
és zárszámadását. Az éves munkarendet az igazgatótanács fogadja el.
A költségvetést és a zárszámadást az igazgatótanács véleményezése után
a fenntartó egyházi önkormányzat presbitériuma hagyja jóvá. (45. §)

Az intézmény köteles vezetni a számára a vonatkozó jogszabályokban
előírt statisztikai nyilvántartásokat, valamint a tanulói nyilvántartásokat
s azokat a fenntartó és az illetékes hatóságok rendelkezésére bocsátani.
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Köteles a tanulók munkáját és saját értékelő tevékenységét a jogszabá-
lyok szerint dokumentálni. (46. §)

A közoktatási intézmények igazgatása (VII. Fejezet)

Az intézmény élén felelős vezető - óvodában óvodavezető, más intéz-
ményekben igazgató áll. Az intézmény - nevelési-oktatási kérdésekben
illetékes -, önkormányzati testülete a nevelőtestület. (47. §)

A nevelési-oktatási intézmény vezetője és annak megbízása

Az intézményvezető megbízása.
(1) Az intézményvezetői munkakört nyilvános pályázat útján kell betölteni.
(2) A vezetői alkalmasság feltételei:

a) A pályázó evangélikus vallású pedagógus, konfirmált, aki az egy-
házközségi tagság feltételeinek legalább 5 éve megfelel, egyházának
hűséges tagja, aki munkáját hosszabb ideje kiemelkedően végzi, er-
kölcsileg feddhetetlen, magánélete rendezett, vezetői képességekkel
rendelkezik.

b) Képesítése megfelel az általa vezetett intézményben a szaktárgyában
a legmagasabb évfolyamra elő írt képesítési feltételeknek.

c) Legalább tízéves pedagógusi, illetőleg felsőoktatási intézményben
oktatói munkakörben szerzett gyakorlat.

(3) A vezetői kinevezés hat tanévre szól.
(4) Pályázhat még evangélikus lelkész is, legalább 10 éves hitoktatói

és/vagy hittudományi egyetemi oktatói gyakorlattal.
(5) A vezető munkáltatója a fenntartó igazgatótanács. Kinevezésével az

intézmény határozatlan időre alkalmazott pedagógusa lesz.
(6) Az intézményvezető az első kinevezés alkalmából hivatali esküt tesz.

(48. §)

Az intézményvezető felelőssége és hatásköre

(1) Az intézményvezető felelőssége, hogy az általa vezetett intézmény a
Magyarországi Evangélikus Egyház törvényei szerint és erkölcsi érték-
rendjének szellemében, a Magyar Köztársaság Alkotmánya és az állam
törvényei alapján működjék.

(2) Felelős:
- az intézmény működésére vonatkozó törvényes előírások, rendele-

tek megtartásáért, az iskola ügy kezelés pontosságáért,
- az intézmény vagyonának gondos kezeléséért, az intézmény rendel-

kezésére bocsátott pénzeszközök takarékos és célszerű felhasználásáért,
- intézményének rendjéért, a növendékek keresztyén szellemű neve-

léséért,
- a pedagógiai tevékenység szakszerüségéért, az elfogadott pedagó-

giai program és tanterv megvalósításáért.
(3) Felügyeli a pedagógusok és más beosztású dolgozók tevékenységét.

Dönt a pedagógiai munka szakszerűségét segítő külső pedagógiai szol-
gáltatások (felügyelet, továbbképzés) igénybevételéről.
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(4) Meghatározza a szükséges munkaköröket, elkészíti az intézmény éves
munkaerő-gazdálkodási tervét, szervezi és irányítja az intézményben
folyó munkát, kidolgozza a szervezeti és működési szabályzatot.

(5) Dönt a tanulók felvételéről.
(6) Előkészíti a nevelőtestület, illetve az igazgató tanács döntéseit.
(7) Munkáltatói jogkört gyakorol az intézmény dolgozói felett s egyben a

dolgozók elsőfokú fegyelmi hatósága.
(8) Felelősséggel tartozik az intézmény fenntartójának, mint munkáltató-

jának. (49. §)
(1) A vezetőhelyettes(eke)t az igazgató tanács egyetértésével és a tantestü-

let meghallgatásával az intézményvezető választja és nevezi ki.
(2) A vezetőhelyettes(ek) megbízatása határozott időre, legfeljebb az in-

tézményvezetői megbízás időtartamára szól, eredményes munka ese-
tén meghosszabbítható.

(3) Az intézményvezető munkaköri leírásban rögzíti azokat a feladat- és
hatásköröket, amelyeket helyettesé(ei)re átruház. (50.§)

A nevelőtestület

Az evangélikus nevelési-oktatási intézmény nevelőtestülete önkor-
mányzati testület. Szavazati joggal bíró tagjai:

a) azok az aktív pedagógus munkakörben alkalmazott dolgozók, akik
12 hónapnál hosszabb szerződéssei, legalább 51%-os munkaidejű
alkalmazásban állnak,

b) az intézményben evangélikus hitoktatást végző személyek (lelké-
szek, hitoktatók, hittantanárok).

A nevelőtestület döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza.
A nevelőtestület jogai és kötelességei:
a) az intézmény pedagógiai programjainak a kidolgozása,
b) a helyi tanterv választása, illetve elkészítése, adaptálása,
c) az éves munkaterv, a tanév munkarendjének véleményezése,
d) az intézmény házirendjének kidolgozása,
e) a tanulók munkájának és előmenetelének folyamatos értékelése,
f) az intézményben vagy mellette működő diákszervezet patronálása,
g) az igazgatótanácsba, illetve más szervezetbe delegált tagok megvá-

lasztása,
h) az intézményvezetői és pedagógus pályázatok, az intézmény szer-

vezeti és működési szabályzata, valamint az éves költségvetés és
zárszámadás véleményezése,

i) az intézmény egész munkáját érintő programmódosítás, fejlesztés
kezdeményezése,

j) döntés a tanulók jutalmazása, segélyezése (ideértve a különféle szo-
ciális és tanulmányi jogon odaítélt kedvezményeket) elveiről, felosz-
tásának feltételeiről,

k) döntés a tanulók egyes fegyelmi ügyeiben,
1)a tanulók (pótló, osztályozó, érettségi) vizsgára bocsátása,
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m) a nevelőtestület joga továbbá, hogy érdemi információkat kapjon és
testületi véleményt alkosson az iskola belső életét és külső kapcsola-
tait érintő minden fontos kérdésben. (51. §)

Záró rendelkezés

Az e törvényben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó egyházi
és állami törvények és rendeletek az irányadók. (52. §)

Hatályba léptető rendelkezés

A Magyarországi Evangélikus Egyház közoktatási intézményeiről és a
hitoktatásról szóló egyházi törvényt a Magyarországi Evangélikus Egyház
1991-ben összehívott zsinata Budapesten 1993. február 20-i ülésnapján
elfogadta. Az egységes szerkezetbe foglalt szöveget az egyház sajtójában
közzétette és alkalmazását 1997.január 1. napjától elrendelte. (53. §)

Átmeneti rendelkezések

(1) Amennyiben a Magyarországi Evangélikus Egyház már működő köz-
oktatási intézményében a fenti rendelkezésektől eltérő szabályzatok
érvényesek, azok módosítását 1997. szeptember 1-ig kell a törvénnyel
összhangba hozni.

(2) A 48. § 2 (1) bekezdésében meghatározott feltétel- az egyházközségi
tagság feltételeinek legalább 5 éve megfelel -, alól a fenntartó kellő
mérlegelés után 2000.december 31-ig felmentést adhat.

(3) A törvény kihirdetése előtt választott testületek megbízása a választási
ciklusra érvényben marad. (54. §)

Az egyházi gyűjtemények (Ill. Cím)

Egyháztörténetünk és egyúttal hazánk történeti emlékeinek a megőrzé-
se elsőrendű közegyházi érdek, hisz múltunk ismerete és megbecsülése
nélkül alig érthetjük meg jelenünket és jövőnket. Megőrzési kötelességünk
kiterjed azokra az írásokra és tárgyakra, melyeket a hitélet, az egyházi
szervek és intézmények, az egyházi művészet teremtett s amelyek az egy-
háztagok számarányához viszonyítottan nagy számban vannak.

A bennük őrzött értékek a nemzeti kultúra, a művelődéstörténet pótol-
hatatlan kincsei; nemcsak az evangélikus, de a magyar önismeretnek is
nélkülözhetetlen forrásai. 560

Első ízben az 1966. évi Egyházi Törvényekben került sor az Evangélikus
Országos Könyvtár és Levéltár egy szakaszban történő említésére, műkö-
désük részletes szabályozását azonban szabályrendelet-alkotásra bízva.561

Az új zsinat a Gyűjteményi Tanács, az egyházi könyvtárak, az egyházi

560 Zsigmondy Árpád: Múzeum az egyház? - Zsinati Híradó. A zsinat XVIII.ülésszaka.
1995.október 13-15.

561 Egyházi Törvények Ill. törvény 7. §

267



levéltárak, az egyházi múzeumok, valamint az egyházi műemléki és épí-
tészeti gyűjtemények kérdését szabályozza részletesen.

A törvényes szabályozás minden kérdést nem oldhatott meg, hisz a
magánosok, családok birtokában is pótolhatatlan muzeális értékű anyag
található, sok esetben a megsemmisülés vagy elkallódás veszélyének kité-
ve. Természetesen jogszabállyal aligha lehet valakit arra kötelezni, hogy
ezeket az egyházi szervek rendelkezésére bocsássák, de ezek biztonságos
megőrzése kinek-kinek erkölcsi kötelessége.

Azsinat XVIII.ülésszakán Benezur László kezdeményezésére albizott-
ságot hozott létre az oltárok, szószékek, keresztelőkutatók, templomok,
iskolák, egyházi célt szolgáló épületek megőrzésével és hasznosságával
történő foglalkozás, illetve törvényjavaslat elkészítése céljából,562

Az egyházi gyűjteményekről általában (I. Fejezet)

A Gyűjteményi Tanács.
A Magyarországi Evangélikus Egyház önkormányzati szervei, intéz-

ményei és egyesületei (a továbbiakban egyházi szervezetek) az érvényes
állami jogszabályokkal összhangban könyvtárat, levéltárat, múzeumot,
egyházművészeti és egyháztörténeti gyűjteményt (a továbbiakban gyűjte-
mények) alapíthatnak és tarthatnak fenn. (55.§)

A Magyarországi Evangélikus Egyházban a gyűjteményeket az Orszá-
gos Közgyűlés által létrehozott Gyűjteményi Tanács szakmailag felügyeli
és munkájukat összehangolja. A Gyűjteményi Tanács országos bizottság-
ként működik. Elnökét és tagjait az Országos Közgyűlés választja, fel-
ügyeli és rendszeresen beszámoltatja. (56.§)

A Magyarországi Evangélikus Egyház Evangélikus Országos Könyv-
tárat, Evangélikus Országos Levéltárat és Evangélikus Országos Múzeu-
mot tart fenn (a továbbiakban országos gyűjtemények).

Ezek az intézmények az országos egyházi költségvetésen belül működ-
nek, vezetőiket pályázat alapján, a Gyűjteményi Tanács ajánlásával az
országos közgyűlés nevezi ki, a beosztottakat az országos közgyűlés által
meghatározott álláshelyre a vezető alkalmazza.

Az országos gyűjtemények vezetői hivatalból tagjai a Gyűjteményi Ta-
nácsnak, ezen felül ellátják szakterületük országos gondozását és szakmai
felügyeletét. .

Az ágazatvezetők munkáját az egyházmegyei gyűjteményi előadók se-
gítik. (57. §)

Egyházi szervezetek összevonása, társítása, megszűnése esetén a jog-
utód szervezet kőteles gondoskodni a gyűjtemények elhelyezéséről és
gondozásáról. Ilyen esetekben, valamint a gyűjtemények vezetőjének vál-
tozása esetén a gyűjteményi anyagok átadása a felettes egyházi vezetés
szakszerű felügyelete mellett történik. (58. §)

562 Zsigmondy Árpád i. m.
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Az egyházi gyűjtemények szervezeti felépítését, feladatait, működésük
rendjét ágazatonként országos szabályrendelet rögzíti. (59. §)

Az egyház számára különösen jelentős gyűjtemények esetében a
Gyűjteményi Tanács javaslatára az országos közgyűlés kezdeményezheti
az országos főhatóságnál a szakgyűjteménnyé minősítést. Ez vonatkozik
az értékes és jelentős tárgyak, illetve gyűjtemények egy részének védetté
nyilvánítására is.

A szakgyűjteményekre, védett tárgyakra vonatkozó kérdéseket (keze-
lés, megőrzés, selejtezési, elidegenítési tilalom, a hozzáférhetőség biztosí-
tása stb.), országos szabályrendelet határozza meg. (60. §)

A gyűjtemények működtetéséről a fenntartó egyházi szervezet gondos-
kodik. (61. §)

Az egyházi könyvtárak (II. Fejezet)

A Magyarországi Evangélikus Egyház könyvtári ágazatát az egyházi
szervezetek által fenntartott és működtetett könyvtárak képezik. (62. §)

Az egyházi könyvtárak fő feladatai: gyűjtik, őrzik, gondozzák, feltárják
és hozzáférhetővé teszik a magyar evangélikusság múltjára és jelenére,
általában a keresztyén és különös en a lutheránus egyházakra és az egye-
temes protestantizmusra vonatkozó - elsősorban nyomtatásban megjelent
- irodalmat. (63. §)

Az egyházi intézmények állományukat (könyvek és egyéb ismerethor-
dozók) profiljuknak és az egyházi érdekeknek megfelelően gyarapí~ák.
(64. §)

Az evangélikus könyvtárak felügyeletét az Evangélikus Országos
Könyvtár igazgatója, mint könyvtári ágazatvezető látja el.

Javaslatára - indokolt esetben -, egy-egy fenntartó szerv könyvtárának
szükségleteire központi anyagi támogatást kaphat. (65. §)

Az evangélikus könyvtárak működésük során együttműködnek a többi
hazai könyvtárral és tekintetbe veszik a hatályos rendeleteket, az ágazati
minisztérium könyvtári kezdeményezéseit és javaslatait. (66. §)

Az egyházi Ievéltárak (III. Fejezet)563

A Magyarországi Evangélikus Egyház szervezetei egyházi levéltárak-
ban gyűjtik, őrzik, gondozzák és a kutatás számára hozzáférhetővé teszik
azokat az egyházi és más eredetű és az egyházi történetírás szempontjaból
fontos forrásanyagokat, amelyek az egyes egyházi szervezetekben kelet-
keztek, illetve amelyeket egyházi vagy magánszemélyek az egyház szá-
mára irathagyatékként átadtak. (67. §)

A fenti céllal a Magyarországi Evangélikus Egyház országos feladat-
körrel központi levéltárat - Evangélikus Országos Levéltár -, tart fenn.

563 A dunáninneni egyházkerületben 1900-ban "Szabályrendelet az egyházkerületi
levéltárról" külön jogszabály készült.
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Az országos levéltár gyűjtőköre az országos egyház, az egyházkerüle-
tek, egyházmegyék hivatalinak. az egyházi oktatási és más intézmények,
valamint az egyházi tisztségviselők és más személyek iratainak gyűjtemé-
nye. (68. §)

Az evangélikus levéltárak szakmai felügyeletét az Evangélikus Orszá-
gos Levéltár igazgatója, mint levéltári ágazatvezető látja el.

Javaslatára - indokolt esetben -, egy-egy fenntartó szervezet a levéltár
működtetésére a Magyarországi Evangélikus Egyháztól anyagi támoga-
tást kaphat. (69. §)

Az evangélikus egyházi levéltárak munkájuk során együttműködnek a
többi hazai levéltárral és tekintetbe veszik a hatályos jogszabályokat, az
ágazati minisztérium levéltári kezdeményezéseit és javaslatait. (70. §)

Az egyházi múzeumok (IV Fejezet)564

Az Evangélikus Országos Múzeum a Magyarországi Evangélikus Egy-
ház egész területére kiterjedő illetékességgel rendelkező tudományos in-
tézmény. Gyűjtőkörét a magyar és egyetemes egyháztörténet, a szakrális
művészet és a művelődéstörténet tárgyi, írásos, nyomtatott és audiovizu-
ális emlékei képezik. (71. §)

A nagyobb és értékesebb - a múzeumi feltételeknek megfelelő - egyhá-
zi gyűjtemények a Művelődési és Közoktatási Minisztérium engedélyével
múzeummá fejleszthetők. (72. §)

Az Evangélikus Országos Múzeum feladata a gyülekezetek, az Orszá-
gos Egyház, az oktatási és más intézmények vagy a saját tulajdonában és
őrzésében levő kultikus és egyéb jellegű műtárgyak regisztrálása, feldol-
gozása, karbantartása szakmai felügyelete, valamint azok egy részének
állandó vagy időszaki kiállításon való bemutatása. (73. §)

A muzeális értékű gyűjtemények szakmai felügyeletét az Evangélikus
Országos Múzeum igazgatója, mint múzeumi ágazatvezető látja el. (74. §)

Az Evangélikus Országos Múzeum az értékes gyűjteményekkel rendel-
kező egyházi szervezetekben központi támogatással is elősegítheti hely-
történeti egyházi értékek gondozását, bővítését és a nyilvánosság számára
kiállításon való bemutatását. (75. §)

Az egyházi műemléki és építészeti gyűjteményról (V Fejezet)

A Magyarorszá9i Evangélikus Egyház különleges feladatokkal Orszá-
gos Műemléki és Epítészeti Gyűjteményt tart fenn. (76. §)

564 Az Országos Presbitérium 1972decemberében hozott határozata alapján került sor az
Evangélikus Országos Múzeum megszervezésére és 1979. július 22-én történt
megnyitására. Az első állandó kiállítás ekkor került bemutatásra .Evangélikussag a
magyar kultúrában" címmel. Időszaki kiállításokra évente néha kétszer is sor került. -
Fabinyi Tibor: Tízéves az Evangélikus Országos Múzeum. - Evangélikus Naptár 1989.
72-73. 1.
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Az Evangélikus Országos Műemléki és Építészeti Gyűjtemény a Ma-
gyarországi Evangélikus Egyház egész területére kiterjedő illetékességgel
rendelkező intézmény. (77. §)

A gyűjtemény anyaga kiterjed az államilag is nyilvántartott egyházi
műemlékekre, az egyházi védettségű épületekre, minden egyéb további
- az egyházi önkormányzati szervezetek és intézmények tulajdonában
levő - épületre és építményre, temetökre és díszkertekre. (78. §)

Az Egyházi Műemléki és Építészeti Gyűjtemény feladata:
- az egyházi önkormányzati szervezetek és intézmények tulajdonában

levő műemlékek, építészeti emlékek és egyéb épületek, építmények jegy-
zékbe vétele, '

- tervdokumentációk, írásos és audiovizuális dokumentumok szak-
szerű gyűjtése, őrzése és hozzáférhetőségük biztosítása,

- az épületek védelmének, karbantartásának szakmai felügyelete.
(79. §)

Az Egyházi Műemléki és Építészeti Gyűjtemény szakmagyűjtemény.
Szakmai felügyeletét az Egyházi Építészeti Bizottság látja el. (80. §)

A lelkészi munkaközösségekről (IV. Cím)

Köztudott, hogya totalitárius rendszer 1950. április 25-én kelt határoza-
tával a "Magyarhoni Evangélikus Lelkészek Egyesület" -ét a többi egyházi
egyesülettel együtt felszámolta. Ennek helyébe létrehozták a lelkészi mun-
kaközösségeket, melyeknek a Lelkészegyesület szabadon választott ve-
zetője helyébe a püspököt és az esperest állították.565

Az eddigi öntevékeny működés helyébe a kötelező politikai és egyház-
politikai témák és a jegyzőkönyveken keresztül ellenőrzött hozzászólások,
tehát a központilag irányított lelkészi közélet lépett. Nem kevés lelkész
feljelentése, meghurcolása és kiszolgáltatása, érdekből írt dolgozatok és
érdekből elhangzott hozzászólások fűződtek a lelkészi munkaközösségek
történetéhez. 566

A lelkészi munkaközösségek feladatkörét az 1966. évi UI. törvényegyet-
len szakasza,567 részleteiben pedig az 1972. január J-én hatályba lépett
"A Magyarországi Evangélikus Egyház Szabályrendelete a Lelkészi Mun-
kaközösségek működéséről" szabályozta. Az első négy szakasz az alap-
elveket rögzíti, mindenekelőtt a hármas tagozódást: mely szerint a lelké-
szek egyházmegyénként az egyházmegyei munkaközösséget, az egyház-
megyei munkaközösségek kerületenként az egyházkerületi munkaközös-
séget - melyek azonban a gyakorlatban nem működtek -, végül az egy-
házkerületi munkaközösségek együttesen alkotják az Országos Lelkészi

565 Egyházi Törvények II. törvény 78. és 94. § (4)
566 Zászkaliczy Péter: A lelkészi munka közösség a holnap egyházában. Előadás az 1993.

április 12-én tartott piliscsabai közös LMK ülésen.
567 Egyházi Törvények Ill. törvény 3. §
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Munkaközösséget. Az alapelvek között szerepel a lelkészi munkaközösség
feladataként: a) a lelkészek testvéri és szolgálati közösségének az ápolása,
b) a lelkészek továbbképzése, c) a lelkészek kölcsönös testvéri segítése
lelki, anyagi és erkölcsi téren. A lelkészi munkaközösségek feladatukat
munkaülések, értekezletek és teológiai konferenciák, valamint lelkészi ön-
segélyezés megszervezésével végzik.568

A lelkészi munkaközösségek szervezete korábban a diktatúra igényeit
szolgálta ezért annak hatósági jellegét meg kellett szüntetni és lehetőséget
kellett adni, hogya lelkészek önszerveződésére kerüljön sor, sajátos igé-
nyeiknek és lehetőségeiknek megfelelően. Független, önálló lelkészi szer-
vezet létrehozása az egyesületi forma keretei között korszerűbb megoldást
biztosított volna a lelkészi érdekvédelem és a lelkészi becsületszék újjá-
élesztésével a jelenlegi megoldásnál. Sajnálatos, hogy a zsinat az ominó-
zus, a pártállami időkre emlékeztető "lelkészi munkaközösség" elneve-
zéstől és régi szellemétől sem tudott elszakadni. Az önálló lelkészi egye-
sület visszaállítása nemzetközi téren is előnyös lett volna, mert egy lelké-
szegyesülettel könnyebben tudnak kapcsolatot létesíteni a külföldi hason-
ló szervezetek.

Ennek keretében célszerű lett volna az 1934-37. évi egyházi törvény-
ekkel=? felállított lelkészi becsületszéket feléleszteni, mert az erkölcsi ér-
tékek devalválódása miatt a lelkészi magatartásoknál is szükség van el-
lenőrző, kritikai intézményre.

A lelkészi munkaközösségekről szóló törvény szövege:
A lelkészi hivatás betöltése érdekében a lelkészek munkaközösséget

alkotnak, amely szervezett formában és rendszeresen gondoskodik a teo-
lógiai és egyéb ismeretekben nélkülözhetetlen továbbképzésről, a szemé-
lyes hit ápolásáról, a kölcsönös tájékoztatásról és az egymás iránti felelős
testvéri szeretet gyakorlásáról. (81. §)

A lelkészi munkaközösség elsősorban egyházmegyénként végzi mun-
káját. Az egyházmegyei munkaközösségek a regionális és országos alkal-
mak szervezése, az egyházmegyei lelkészi munkaközösségek tevékenysé-
gének összehangolására a lelkészi munkaközösségek országos szövetsé-
gét alkotják, Az egyházmegyei lelkészi munkaközösség tagjai az egyház-
megye területén élő lelkészek és lelkészjelöltek, akiknek joga és köteles-
sége a munkaközösség alkalmain való részvétel. A nyugdíjas lelkészek is
teljesjogú tagjai maradnak a lelkészi munkaközösségnek. A munkaközös-
ség más szolgatársakat, szakértőket és vendégeket is meghívhat. (82. §)

568 Zászkaliczky Péter i. m.
569 1934-37. évi törvények VIlI. tc. 183. §-a, lásd továbbá szerzőtől: A lelkészegyesület és

lelkészi becsületszék visszaállításának szükségessége. - Lelkipásztor, 1997. 7-8. szám. 304-
305. 1.
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Az egyes lelkészi munkaközösségek maguk alakítják ki évi munka ter-
vüket, határozzák meg összejöveteleik helyét és számát, amely általában
havi egy összejövetelt jelent és döntenek más egyházmegyék lelkészi
munkaközösségeivel, más szolgatársakkal, szakértőkkel és vendégekkel
tartandó kapcsolataikról. Az összejövetelekről az egyházmegyei levéltár
számára az LKM-jegyző emlékeztetőt íroAz elfogadott munkatervük alap-
ján elvégzett évi munkáról az LMK-elnök jelentést tesz, illetve az egyház-
megyei lelkészi munkaközösség témákat javasol a lelkészi munkaközös-
ségek országos szövetségének. (83. §)

A lelkészi munkaközösség a maga köréből titkos szavazás on a három
legtöbb szavazatot kapott jelölt közül választja meg a munkáját irányító
és szervező elnököt, illetve elnökhelyettest. Elnökké, illetve elnökhelyet-
tessé választható az egyházmegyében szolgálatban álló minden lelkész.
(84. §)

Minden egyházmegyei lelkészi munkaközösséget az elnöke, illetve az
elnökhelyettese képviseli a lelkészi munkaközösségek országos szővetsé-
gében. A lelkészi munkaközösségek országos szövetsége a három legfőbb
szavazatot kapott jelölt közül megválasztja elnökét, valamint elnökhelyet-
tesét a szolgálatban álló lelkészek közül. (85. §)

A lelkészi munkaközösségek országos szövetsége az év vége előtt meg-
adja a következő évre javasolt témákat és az országos lelkészkonferenciá-
kat az illetékes egyházkormányzati szervekkel egyetértésben szervezi.
Meghallgatja az egyházmegyei lelkészi munkaközösségek munkaterve-
iről és elvégzett munkájáról szóló jelentést és szükség esetén intézkedése-
ket tesz a munka jobb és hatékonyabb végzése érdekében a megfelelő
egyházkormányzati szerv segítségével. A lelkészi munkaközösségek or-
szágos szövetsége szakértők segítségét veheti igénybe, akik szavazati jog
nélkül vesznek részt munkájában. (86. §)

A lelkészi munkaközösségek országos szövetségének elnöke, vagy aka-
dályoztatása esetén az elnökhelyettese felügyeli a lelkészi munkakőzőssé-
gek munkáját, összehívja a lelkészi munkaközösségek országos szővetsé-
ge üléseit és jelentést tesz a lelkészi munkaközösségek országos szővetsé-
gének. Képviseli a lelkészi munkaközösségeket az országos egyházi ön-
kormányzati testületekben és a belföldi, valamint külföldi társintézmé-
nyeknél. (87. §)

Az egyesületekről, egyletekről (V Cím)

Az egyesülési jog olyan alapvető szabadságjog, melyet nem az állam
adományoz, hanem amely mindenkit - az alkotmányos rend tiszteletben
tartása mellett -, megillet. Az egyesülési jog alapján mindenkinek joga van
ahhoz, hogy másokkal szervezeteket, a szervezet szintjét el nem érő kö-
zösségeket hozzon létre, illetve ezek tevékenységében részt vegyen. Az
egyesülés szabadsága másrészt természetesen azt a jogot is magában fog-
lalja, hogy az ilyen szervezetekből, közösségekből ki is lehet lépni.
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Az egyesülési jog alapján létrejövő szervezetek fogalmi ismérvei: az
önkéntesség, az önkormányzati elven alapuló működés, a közös cél, a
nyilvántartott tagság, a cél érdekében szervezett közös tevékenység. Esze-
rint tehát a kényszertársulásként létrejövő szervezetek, érdekképviseletek
nem tekinthetők az egyesületi jog alapján létrejött szervezeteknek.

Az egyesülés és békés gyülekezés jogát az állam alkotmánya biztosí-
~a.570Ezzel összhangban az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény
állapítja meg az egyesülési jog gyakorlására vonatkozó részletes szabályo-
kat, az egyesülési jog gyakorlásának törvényes kereteit, illetőleg azokat a
törvényes garanciákat, amelyek biztosítják ennek a szabadságjognak za-
vartalan gyakorlását.V!

Az állami szabályozás mellett szükségesnek mutatkozott az egyházi
egyesületek, egyletek jogviszonyának a rendezése, mivel ezek az egyesü-
letek különleges fajtájának tekinthetők. Az egyházi törvény mindenekelőtt
az egyesületek és egyletek jogi meghatározását adja. Eszerint egyházi
egyesületnek, tehát önálló jogi személyiséggel bíró, alapszabállyal rendel-
kező azok a tömörülések tekintendők, amelyek az egyházhoz való tarto-
zásukat alapszabályukban kinyilvánítják. Az egyházi egyletek viszont az
önkormányzat keretében működő, jogi személyiséggel nem, hanem csak
működési szabályzattal rendelkeznek.

Az egyházi egyesületek és egyletek (I. Fejezet)

A Magyarországi Evangélikus Egyház (a továbbiakban egyház) tagjai,
valamint önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezeti közös feladata-
ik szolgálatára, közös érdekeik védelmére evangélikus egyházi egyesüle-
teket, illetve evangélikus egyházi egyleteket hozhatnak létre. Ezek műkö-
dési céljuk, munkaterületük és működési feltételeik tekintetében az egy-
házzal, annak szerveivel szoros kapcsolatban tevékenykednek. (88. §)

Az evangélikus egyházi egyesületek (továbbiakban: egyházi egyesüle-
tek) a polgári törvényekben előírt feltételek mellett jönnek létre és működ-
nek, önálló jogi személyiséggel és alapszabállyal rendelkeznek, melyben
az egyházhoz való tartozásukat kinyilvánítják, (89. §)

Egyházi egyletnek tekintendő minden egyházi célú tömörülés, amely
egyházi önkormányzat keretében működik, jogi személyiséggel nem, de
működési szabályzattal rendelkezik. Az egylet működési szabályzatát az
illetékes egyházi önkormányzat hagyja jóvá. (90. §)

Az evangélikus egyházi egyesületek (II. Fejezet)

Valamely egyesület evangélikus egyházi egyesületként való elismerése
úgy történik, hogy az elismerést kívánó egyesület, illetve annak alapítói
beadvánnyal fordulnak ahhoz az egyházi önkormányzati testülethez,

570 Az 1989. 1. törvény 10. §-a
571 Elfogadva az országgyűlés 1989. január l1-i ülésén.
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amelynek illetékességi területén műkődnek, illetve működni kívánnak.
A beadvány tartalmazza az egyesület alapszabályát. valamint az egyházi
szervezet szolgálatával való összhangjának és együttműködésének mód-
ját. Az evangélikus egyházi egyesületként való elismerést az illetékes ön-
kormányzati szerv ügyészeinek állásfoglalása és a presbitérium javaslata
alapján a közgyűlés adja meg. (91. §)

Az illetékes egyházi önkormányzati szervek és ezek jelentései alapján
az Országos Egyházi Iroda az egyesületekről, azok képviselőiről és a
kialakított kapcsolatokról nyilvántartást vezetnek. (92. §)

Az egyházi egyesület megszűnését köteles az egyesület, illetve képvi-
selője az illetékes egyházi önkormányzati szervnek két hónapon belül
bejelenteni. (93. §)572

A már nem létező egyesületek evangélikus jellegük elismerését a tör-
vény rendelkezései alapján a hatálybalépés után kérhetik. (94. §)

Az "evangélikus" jelzőt saját megnevezésükben kizárólag az evangéli-
kus egyházi egyesületek használhatják, (95. §)

Az egyházi egyesületek az illetékes egyházi önkormányzati szerv jóvá-
hagyásával egyesületi lelkészt alkalmazhatnak. (96. §)

A nem evangélikus egyházi, illetve nem egyházi egyesületek (III. Fejezet)

Az egyház, illetve szervei a nem evangélikus egyházi, illetve a nem
egyházi egyesületekkel a bármelyik fél részéről kezdeményezett
együttműködés kölcsönös feltételeit rögzíti, külön megállapodásban ren-
dezik kapcsolataikat. (97. §)

Ökumenikus jellegű egyesületnél ennek ökumenikus egyházi elkötele-
zettségét az írásos megállapodásban rögzíteni kell. (98. §)

572 Célszerű lett volna az egyesület megszűnése esetére annak vagyonáról rendelkezni.

275



XXVIII. Az egyház háztartásáról (IX. törvény)

Új elképzelések az egyház háztartásáról szóló törvényjavaslat tárgyalása során. - A tör-
vény kritikája.
Praeambulum
Általános rendelkezések
Az egyházközség gazdálkodása
Az egyházmegye háztartása
Az egyházkerület és az országos egyház háztartása

Törvény az egyház háztartásáról

Az egyház gazdálkodásáról szóló törvény elfogadása sokáig váratott
magára, aminek az volt az oka, hogy az alapvető kérdések megítélése
tekintetében a zsinati tagok véleménye erősen megoszlott. Az 1994.szep-
tember 14-i előterjesztés pénzügyi tekintetben az egységesítés szükséges-
ségének a hangoztatása mellett kétszintű pénzügyi gazdálkodást látott
célszerűnek, mely szerint csak az egyházközségek, mint alapintézmények
és az országos egyház, mint pénzügyi gazdasági szolgáltató központ ma-
radna meg. Erre az újításra azért lenne szükség, mert történelmi távlatban
a pénzügyi jogszabályok olyan szakmai előírásokat tartalmaznak, melyek
teljesítését csak szakember tudja ellátni s ezt a munkát az országos egyház
számítógépes központja tudná teljesíteni. A javaslat szükségesnek tartaná
Országos Evangélikus Önkéntes Nyugdíjkiegészítő Biztosítási Pénztár lét-
rehozását és egyéb újításokat is.573

A zsinat végül is nem tette magáévá ezeket a javaslatokat és hosszabb
szünet közbeiktatása után dr. Horváth József bizottsági elnök vezetésével
kidolgozott új elképzelések figyelembevételével terjesztette elő 1995. no-
vember 4-én javaslatát, amelyet a zsinat tárgyalásra alkalmasnak talált és
a 22. ülésszakon el is fogadott.

Az új javaslat a korábbi jogszabályokra épült azzal az elgondolással,
hogy ami bevált és alkalmazható, azon nem kell módosítani. A törvényja-
vaslat az egyház háztartásával kapcsolatban alapvetően a vagyonnal való
gazdálkodást és a szűkebb értelemben vett költségvetési gazdálkodást
(bevéteket, kiadást) öleli fel. Új megoldásként szerepel a törzsvagyon fo-
galmának a bevezetése, melyre nézve az elidegenítésre és megterhelésre
nézve megszorító rendelkezések vannak. Bevezeti továbbá az ún. hasznot
hajtó vagyoni kört és az erre vonatkozó vagyoni szabályozást az egyházi
célú tevékenység támogatása érdekében. Új megoldásként szerepel az egy-
házi szervezetek különböző szintű támogatása (feladatfinanszírozás, cím-

573 A IV. Gazdasági (sáfársági) Bizottság előterjesztése. Előterjesztette: Török Gábor. 1994.
szeptember 14-én.
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zett és céltámogatások). Alternatív megoldásként felvetette a javaslat an-
nak lehetőségét, hogy ha a zsinat - az állami gyakorlathoz hasonlóan -,
törvénynek tekinti az országos egyház költségvetését, akkor ezt a zsinat-
nak évente kellene jóváhagynia.V'' Ezt a variációt azonban a zsinat nem
tette magáévá és így az országos presbitérium előterjesztése alapján a
közgyűlés hagyja jóvá az országos egyház költségvetését.

Az egyház háztartásáról szóló törvénnyel kapcsolatban az a legfőbb
kifogás hangzott el, hogy túlságosan kerettörvényre sikeredett, ami azt a
veszélyt rejti magában, hogy tág teret enged a végrehajtásnak. Hiányolják
annak kimondását, hogy az egyház önállóságra törekszik, hiányzik a sze-
mélyes felelősség kimondása, a belső és külső ellenőrzés, a számviteli
rend, a nyilvánosság szabályozása, vagyonkezelési, vállalkozási elvek, le-
hetőségek, biztosítási elvek.575 Bár nyilvánvaló, hogy a részletkérdések
inkább szabályrendeletbe kívánkoznak, ennek elmaradását - törvényi
szinten =, nyilván az állami jogszabályok állandó változása magyarázza,
amely folyamatos törvényi korrekciót kívánna.

Az anyagi önállóságra törekvés igénye kétségkívül időszerű. Egyik sem
alakíthatja ki biztonságos an életét, ha a parlament évről-évre állapítja meg
az állami hozzájárulás mértékét. Az evangélikus egyháztól kb. 22 000kat.
hold földterületet vettek el térítés nélkül teljes felszereléssel és számtalan
épületet, ezt fel kellene értékelni - osztrák mintára -, és ennek kamatait
fizessék meg az egyháznak.

Anyagi szempontból a súlypontot a gyülekezetekre kellene helyezni.
Nemcsak az egyházi hozzájárulás pontos behajtását kellene szorgalmazni,
hanem az adományt alapítványi befizetésként kezelni, mert ezzel adóked-
vezményt lehetne elérni. Az egyház önálló lábra állásához fontos lenne
befektetési és vállalkozási rendet, vagyonkezelést kidolgozni. Temetők, temet-
kezési vállalkozások az egyházközség vagyoni helyzetét meg tudnák szi-
lárdítani.

A lelkészek nyugdíja ma nagy terhet jelent. Csatlakozni kellene a nyugdíj-
pénztári rendszerhez, amely hosszú távon megoldást jelentene.

A nyilvánosság biztosítása igen fontos követelmény, hisz a nyilvánosság
a közélet tisztaságának legfőbb biztosítéka. Nyilvánosságra kell hozni a
terveket, a zárszámadásokat, közzé kell tenni azokat a szerződéseket, me-
lyet az egyház gazdasági ügyekben köt.576

A segélyelosztás kérdését a Gusztáv Adolf Segélyszolgálat kapcsán a zsi-
nat szűkebb körben szabályozta ugyan, ezt azonban általános formában

574 Dr. Horváth József: Gondolatok az egyház háztartásáról szóló törvény javaslatról. -
Zsinati Híradó. A zsinat XIX. ülésszaka: 1995. november 3-4. 4. l.

575 Anyagi ügyek az egyházban. Az 1997. április 12-én tartott MEVISZ-OLBK szervezé-
sében megtartott megbeszélés anyagából ifj. Zászkaliczky Pál előadása nyomán.

576 Uo.
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egy különálló bizottságra - akár a Gusztáv Adolf Segélyszolgálat Tanácsá-
ra lehetne bízni, így megszűnne a lelkészek függősége a segélyek kérdé-
sében a püspököktől.

A törvény szövege:

Preambulum

A Magyarországi Evangélikus Egyház háztartását Isten gondviselő sze-
retetére alapozza, anyagi erejét az evangélium hirdetésére és a szeretet
gyakorlására fordítja. Hívei az egyházat hitből és egyházszeretetből tart-
ják fenn. Anyagi hozzájárulásuk is segíti az egyházat küldetésének betöl-
tésében. Az egyház valamennyi önkormányzattal rendelkező szervezeti
egységének és intézményének önálló háztartása van, tehát a maga terhét
hordozza, de ugyanakkor hordozza a többiek terhét is, anyagilag is támo-
gatva a segítségre szorulót és az egyház egészének szolgálatát.

Általános rendelkezések (1.Cím)

Az egyházközségek, az egyházmegyék, az egyházkerület az országos
egyház és ezek minden önálló képviselettel rendelkező szervezete vagyo-
nával, a világi és egyházi törvények keretei között önállóan rendelkezik.

Vagyona fenntartásáról, bevételi előteremtéséről, gazdálkodásáról és
ezek ellenőrzésétől a kölcsönös teherviselés érvényesítése mellett szaba-
don és felelősséggel dönt. (1. §)
(1) Az egyház minden önálló szervezettel rendelkező szervezeti egysége

köteles ingó- és ingatlan vagyonát számon tartani és azokban a válto-
zásokat folyamatosan átvezetni.

(2) A vagyon nyilvántartására leltárt kell készíteni. A vagyonnyilvántar-
tás alapján

- az ingatlan vagyont négy évenként,
- az ingó vagyont évenként leltározni kell.

(3) Az egyház minden önállóan gazdálkodó szervezetének évenként az
összes bevételt és kiadást részletesen tartalmazó költségvetést és zár-
számadást kell készítenie.
Az éves költségvetést és zárszámadást - a realitás és a teljesség el-

lenőrzése után -, a közgyűlés vagy a szervezet erre illetékes testülete
fogadja el.
(4) Az egyház önkormányzati testületei számvevőszék útján gondoskod-

nak saját háztartásuk belső ellenőrzéséről és alávetik magukat a felsőbb
egyházi ellenőrzésnek.

(5) Az égyházi számvevőszék jogosult a hatáskörébe tartozó szervezetek
könyveit, vagy számadását megvizsgálni. A vizsgálat eredményeit a
számvevőszék az intézkedésre jogosult egyházi testület elé terjeszti.
(2. §)
Az egyház tagjai anyagilag hozzájárulnak egyházközségük fenntartá-

sához. Minden egyházközség anyagilag hozzájárul a felsőbb önkormány-
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zati szintek működéséhez, a gazdaságilag erőtlen egyházközségek támo-
gatásához és az egyházi intézmények fenntartásához. (3. §)

Az egyházi szervezetek által alapított vagy az egyház tagjai által egy-
házi célok megvalósítására létrehozott alapítványok számontartását és
tevékenységük összehangolását az Országos Egyházi Iroda végzi. (4. §)

Az egyházközség gazdálkodása (II. Cím)

Egyházközség vagyonleltárát kettő példányban az egyházközség el-
nöksége állítjaössze. A vagyonleltárt a presbitérium hagyja jóvá. A jóvá-
hagyott vagyonleltár egy példányát az egyházközség, a másik példányt
pedig az egyházmegye őrzi. (5. §)

Az egyházközség az éves bevételeit és kiadásait tartalmazó költségve-
tést és zárszámadást a presbitérium fogadja el, melyet az elnökség jóvá-
hagyásra megküld az egyházmegye presbitériumának. (6. §)
(1) Az egyházközség az egyéb törvények által előírt keretek között va-

gyont szerezhet, elidegeníthet, új építkezéseket végezhet, épületeket
alakíthat át. Jogosult továbbá olyan kölcsönök felvételére, amelyek tör-
lesztőképességével arányban állnak.

(2) Az egyházközség ingatlanvagyonának elidegenítéséhez vagy törlesz-
tőképességét meghaladó hitel felvételéhez az egyházmegye jóváhagyá-
sa szükséges.

(3) Az egyházmegyei ingatlanvagyon feletti, ilyen irányú rendelkezéshez
az egyházkerületi presbitérium az egyházkerületi ingatlanvagyon felet-
ti ugyanilyen rendelkezéshez pedig az országos presbitérium jóváha-
gyása szükséges. A jóváhagyás ugyanezen rendje vonatkozik a tör-
lesztőképességet meghaladó hitel felvételére is. (7. §)

(1) Az egyházközség bevételi forrásai:
a) az egyházfenntartási hozzájárulás,
b) adományok, perselypénzek,
c) az egyházközség vagyonának hozama vagy jövedelme,
d) más egyházi szervtől kapott normatív támogatások,
e) egyéb bevételek.

(2) Az egyházközség rendkívüli bevételi forrásai:
a) az egyházközségi tagok meghatározott céladományai,
b) más egyházi szervezettől kapott meghatározott célú támogatások,
c) egyházi javak elidegenítéséből származó jövedelem. (8. §)
Az egyházközség költségvetési előirányzatába a személyi és dologi

kiadásokat kell felvenni. Az egyházközség költségvetésének egyensúly-
ban kell lennie. (9. §)
(1) Az egyházfenntartási hozzájárulás fizetésének rendjére és mértékére

az Országos Egyház közgyűlése, illetve az egyházmegye közgyűlése
ajánlásokat adhat.
A hozzájárulás alsó határa - irányelvként - a nettó jövedelem 1%-a.
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(2) Az egyházközség - ajánlások alapulvételévei -, maga határozza meg
az egyházfenntartási hozzájárulás kívánatos mértékét, melynél figye-
lembe veszi tagjainak jövedelmi és anyagi viszonyait.

(3) Az egyházközség közegyházi támogatásban - általában - csak akkor
részesülhet, ha egyházközségi tagjainak áldozatvállalása legalább eléri
a hozzájárulás alsó határát. (10. §)
Az egyházfenntartási hozzájárulás beszedéséért a gondnok és a pénz-

táros felel. A felügyelő és a számvevőszék ellenőrzi a pénzkezelést és felel
az ellenőrzés elmulasztásából származó károkért. (11.§)

Az egyházi számvevőszék jogosult a hatáskörébe tartozó szervezetek
könyveit vagy számadását megvizsgálni.

A vizsgálat eredményeit a számvevőszék az intézkedésre jogosult egy-
házi testület elé terjeszti. (12. §)

Az egyházmegye háztartása (Ill. Cím)

(1) Az egyházmegye vagyoni és pénzügyi természetű ügyeinek előkészí-
tésére gazdasági bizottságot alakíthat. A bizottság négy tagból áll,
melynek legalább egyik tagja lelkész. A világi tagok egyikének le-
hetőleg felsőfokú gazdasági, pénzügyi vagy jogi végzettséggel kell ren-
delkeznie.

(2) A gazdasági bizottság döntés-előkészítő jogkörrel rendelkezik.
Ezen jogkörön belül:
- bármely ügyet önállóan terjeszthet a presbitérium elé, mely az egy-

házmegye vagyonkezelési körébe, háztartásába tartozik,
- a presbitérium vagy a közgyűlés napirendjén szereplő háztartási,

gazdasági ügyeket előzetesen véleményezni köteles. (13. §)
(1) Az egyházmegye bevételi forrásai:

a) az egyházközségek rendszeres évi hozzájárulásai,
b) az előző évi - szabad rendelkezésű - költségvetési maradvány,
c) az egyházmegye vagyonának hozama, vagy jövedelme,
d) az országos egyháztól - meghatározott elvek és szempontok alap-

ján - kapott támogatások,
e) egyéb jövedelmek.

(2) Az országos presbitérium az egyházmegye 14. § (1) bek. d) pontja
szerinti támogatását évenként az alábbi szempontok figyelembevétele
alapján terjeszti elő a közgyűlésnek:
- az egyházmegyék területi nagysága,
- az egyházközségek száma,
- az egyháztagok száma,
- a nevesíthető feladatok.

(3) A támogatás éves mértékét az országos egyházközgyűlése határozza
meg. (14. §)
Az egyházmegye költségvetési előirányzatai közé a személyi és dologi

kiadásokat kell felvenni. Az egyházmegyei költségvetésnek egyensúlyban
kell lennie. (15.§)
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Az egyházközségeknek az egyházmegye háztartásához való rendszeres
évi hozzájárulása mértékét az országos és megyei presbitérium javaslatai-
nak figyelembevételével az egyházmegye közgyűlése határozza meg.

A döntésnél figyelemmel kell lenni az egyházközségek teherbíró-
képességére és tehervállalására, továbbá az arányosság elveire. (16. §)

Az egyházmegye költségvetését és zárszámadását a presbitérium elő-
terjesztése alapján az egyházmegye közgyűlése fogadja el, melyet az el-
nökség jóváhagyásra megküld az egyházkerületi presbitériumnak. (17.§)

Az egyházkerület és az országos egyház háztartás (IV.Cím)

(1) Az egyházkerület bevételi forrásai:
a) az egyházközségek rendszeres hozzájárulásai,
b) az országos egyháztól évenként kapott meghatározott mértékű tá-

mogatások,
c) egyéb jövedelmek.

(2) A támogatás éves mértékét az országos egyház közgyűlése határozza
meg. (18. §)
Az egyházkerület éves költségvetését és zárszámadását az egyházkerü-

let közgyűlése fogadja el, melyet az elnökség jóváhagyásra megküld az
országos presbitériumnak. (19. §)

Az országos egyház bevételi forrásai:
a) az egyházközségek hozzájárulása,
b) az állami hozzájárulás,
c) a külföldi egyházak esetleges adományai,
d) gazdálkodási bevételek,
e) egyéb bevételek. (20. §)
Az egyházkerületek és az országos egyház költségvetési előirányzatai

közé a személyi- és dologi kiadásokat kell felvenni. Az egyházkerületek
és az országos egyház költségvetésének egyensúlyban kell lennie. (21. §)
(1) Az országos egyház költségvetését és zárszámadását az országos pres-

bitérium előterjesztése alapján a közgyűlés hagyja jóvá.
(2) A költségvetés jóváhagyásakor rendelkezni kell azon bevételek fel-

használási elveiről, amelyek nem tervezhető módon érkeznek az orszá-
gos egyházhoz. (22. §)
Az önálló költségvetéssei rendelkező országos intézmények költségve-

tése az országos presbitérium által kerül jóváhagyásra. (23. §)
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XXIX. Az egyházi bíráskodásról (X. törvény)

Az egyházi bíráskodás kialakulása. - Az előző zsinatokon hozott törvénykezési szabá-
lyok. - A bíráskodási feladatok megoldásának módjai. - Az egyház bírói hatalmának lelki
oldala. - Evangéliumi alapja. - Fegyelmi bíróság - fegyelmi bizottság. - A lelkészi becsü-
letszék indokoltsága. - Az egyház bírói hatalmának jogi oldala. - A bírói hatalom forrása:
az egyházközség. - Az egyházi bíróság fogalma. - A törvényben érvényesülő jogelvek. -
A bírói függetlenség jelentősége. - Nincs egyházközségi bíróság, sem kiilön fegJjelmi bíró-
ság. - A fegyelmi jog célja. - Újdonságok a törvénynél. - A bírósági végrehajtás proble-
matikája. - A ius advocatiae. - Az egyházi bíráskodás ról szóló törvény szövege.
Általános rendelkezések
Az egyházi bíróságok szeroezete, hatásköre

Az EgJjházmegyei Bíróság. - Az Egyházkerületi Bíróság. - Az Országos Egyházi
Bíróság. - A bíróságok illetékessége. - A képviselet. - A bírák kizárása.
A bírósági eljárás

Az eljárás megindulása, előkészítése. - A tárgyalás. - A fellebbezés. - Hatályon kívül
helyezési okok. - A bírósági határozatok kézbesítése. - Perújrafelvélel.
Fegyelmi vétségek, fegyelmi büntetések

A felfüggesztés. - Az elévülés. - A bírói mentesítés. - A választási panaszokkal kapcso-
latos eljárás. - Az egyházi hatóságok rendelkezései elleni keresetek elbírálása. - Vagyonjogi
keresetek elbírálása. - A bírósági határozatok végrehajtása. - Az 1938 és 1990 között
törvénysértően alkalmazott joghátrányok semmissé nyilvánításáról.

AZ EGYHÁZI BÍRÁSKODÁSRÓL

A reformáció magyarországi meghonosodásának kezdeti éveiben egy-
házi törvénykezési jogról nem lehet beszélni; a vitás ügyeket a szeretet és
szelídség jegyében intézték.V? Késöbb az egyházban helyet foglaló világi
elem a lelkészekkel együtt ítélkezett az egyházi törvényszékeken és az
egyházi fegyelmi ügyeknél a jól bevált világi eljárásjogi szabályokat vették
át szokásjogi alapon.578

Bod Péter .Judiciaria fori ecclesiastici praxis" c. munkája elsőnek öleli
fel az 1858-asesztendők peres eljárásjogát. Bár ezek a jogszabályok formai-
lag csak az erdélyi református egyházban érvényesültek, hatását a protes-
táns egyházak perjogának a kialakulására aligha lehet kétségbevonni.

Az 1791. évi budai és pesti zsinatok kánonai kifejezetten arra utalnak,
hogy az egyházi peres eljárásban a hazai törvényekben meghatározott
szabályokat kell alkalmazni, egyedül a házassági eljárásokra érvényesek
ettől eltérő szabályok.V?

577 Novák István: A magyarországi protestáns egyházak perjoga. Miskolc, 1943. 13. 1.
578 Zsedényi Béla: Hierarchia és kyriarchia a magyarországi ágo hitv. ev. egyház alkot-

mányfejlődésben. - Emlékkönyv az ágostai hitvallás négyszázados évfordulója ünnepére.
Miskolc, 1930. és klny. 532. 1.

579 Novák István i. m. 16. 1.
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A partikuláris jogalkotás terén figyelmet érdemel a tiszai evangélikus
egyházkerület 1847-ben kiadott .rendezete", amely egyrészt az egyházkerület
bírósági szervezetével, másrészt a perekkel, illetve a fellebbviteli szabályo-
zásával foglalkozik. Itt kerül sor első ízben a fegyelmi jog tételes szabályo-
zására,580amely azért tekinthető nagy jelentőségűnek, mert ezzel függet-
lenül az egyházi perjog az államitói és a különleges egyházi szempontok
is hangot kapnak.

A korabeli egyházkerületi szabályrendeletek sorából kiemelkedik a du-
náninneni evangélikus egyházkerület 1878. évi rendtartása, amely a kérdé-
seknek zsinati szabályozását tartja szükségesnek. Először itt találkozunk a
hatalmi ágak - ha nem is teljes -, szétválasztására irányuló törekvésekkel,
amely a fegyelmi, a közigazgatási és vagyonjogi ügyek között éles határ-
vonalat húz s bár a törvénykezést egységesen szabályozza, mégis a mon-
tesquieui elveknek egyházi vonalon való érvényesülésének első csíráival
itt találkozhatunk.S'!

Az 1891-94. évi Egyházi Alkotmány megteremti az egységes törvényke-
zési rendszert.W

Az Egyházi törvénykezésről szóló VI. rész 120 §-ban először az egyházi
törvénykezésre tartozó ügyekkel, majd a bírósági szervezettel, a bíróságok
illetékességévei és hatáskörével, illetve a fegyelmi vétségek esetén köve-
tendő eljárási szabályokkal foglalkozik. A joganyagot az egyházi közigaz-
gatási és vagyonjogi ügyek tekintetében követendő eljárási szabályokról,
az igazolás intézményéről, a kézbesítésről és a végrehajtásról szóló rész
zárja.

Az 1934-37. évi Egyházi Törvények az egyházi törvénykezésről szóló
vm. törvénycikk keretében 184. §-ban teljesen újra szabályozza az egyházi
bíráskodás egész jogrendszerét. Ez a törvénycikk tekinthető jogászi szem-
pontból az egyházi törvénykönyv egyik legalaposabban megalkotott ré-
szének, annál is inkább, mert megalkotásánál az igazságügy-minisztérium
törvényelkészítő osztálya is jelentős segítséget nyújtott.

A törvény az egyházi bíráskodásra vonatkozó általános szabályok után
a fegyelmi vétségekkel, ezután a fegyelmi eljárást és a fegyelmi végrehaj-
tást kizáró okkal, majd a fegyelmi vétségek esetén követendő eljárással
foglalkozik. Külön részben találjuk a választási szabálytalanságok, majd
az egyházi közigazgatás körében és vagyoni kérdések tekintetében felme-

580 A magyarhoni evangélikusok egyházi és vallásos ügyeinek Tiszakerületi rend ezete az
országos vallási törvények, zsinati kánonok, fennálló szokások és kir. intézmények nyo-
mán ... s az 1840-ikimiskolci, 1842-ikiuglai ker. gyűléseken megbíráltatva és helyeseltetve.
Kassa, 1847.

581 Egyházi rendtartás a dunáninneni ágost. hitv. evang. kerület számára. Pozsony, 1878.
582 A magyarországi ágo hitv. evang. keresztyén egyház alkotmánya. Budapest, 1926.

323-443. §

283



rülő panaszok és vitás kérdések esetén követendő eljárást, úgyszintén az
egyházhoz tartozással járó hűség és kötelesség megszegése es etén alkal-
mazásra kerülő szabályokat, végül az ítéletek végrehajtásának módját.
A záró rendelkezések sorában a lelkészi becsületszékre és a hatálybalép-
tetésére vonatkozó szabályozás található. 583 A fenti törvény részletes, át-
gondolt szabályozásával és jogi garanciáival jelentősen hozzáj árult a jog-
biztonság növekedéséhez.

Ha kritikaként meg is állapítjuk. hogy az .1934-37. évi törvénykezésről
szóló zsinati törvény - mai szemmel nézve =, kissé terjengős és feleslegesen
részletező, akkor az 1966. évi Egyházi Törvények VI. törvénycikkéről-, amely
38. §-ban tárgyalja az egyházi bíráskodás kérdéseit, joggal állapíthatjuk meg,
hogy ez a másik végletet képviseli, mert hiányos, alapvető kérdésekre nem
tér ki és ezzel tudatosan jogbizonytalanságot teremt. Úgy tűnik, hogy az
összhang fellelhető azzal a pártállami törekvéssel, amely a pontatlan szabá-
lyozással tág teret kívánt biztosítani a diktatórikus eljárások számára.

A törvény az általános rendelkezések után a fegyelmi vétségekkel. majd
az eljárási szabályokkal. a választás elleni panaszokkal, keresetekkel. újra-
felvétellel. a jogszabályok alkalmazásával, végül az országos egyházi bí-
róság teljes ülése részére adott eljárási szabályok alkotására szóló felhatal-
mazással foglalkozik.S'! Köztudott, hogy ilyen eljárási szabályok mind ez
ideig nem készültek el és ennek hiánya elsősorban a fegyelmi eljárásoknál
jelentkezett és jogbizonytalanságot idézett elő.

Ha választ keresünk arra a kérdésre, hogy melyek azok a jogviszonyok és
jogintézmények, melyek csak törvényhozási és melyek azok, amelyek sza-
bályrendeleti úton is rendezhetök, erre - az állami jogszabályhoz hasonló585

=, az egyházi jogalkotásról szóló törvény 2. §-a tartalmaz iránymutatást.
Az eddigi jogszabály-alkotási gyakorlat alapján is azonban aligha lehet

kétséges, hogy az evangélikus egyház leglényegesebb belső ügyeit - így
nyilvánvalóan a bíráskodás kérdését is =, zsinati törvénnyel, tehát törvény-
hozási úton kell szabályozni. Ebből azt az elvi megállapítást lehet levonni,
hogy mindaz, ami egyszer már törvénnyel nyert szabályozást, a jövőben
is törvénnyel kell szabályozni.S" Természetesen nem kell mereven alkal-
mazni ezt a szabályt, hanem a körülményekből kell kiindulni. Ami nincs
a törvényben szabályozva, azt alacsonyabb rendű jogforrással is szabá-
lyozhatjuk. mégis azzal a megkötéssel, hogy kardinális, alapvető fontos-
ságú kérdés szabályozását mindenképpen a törvényhozásra kell bízni.

583 A magyarországi ágostai hitvallású ev. ker. egyház 1934-1937. évben Budapesten
tartott országos zsinatán alkotott Egyházi Törvények. Budapest, 1936.

584 Egyházi Törvények. A Magyarországi Evangélikus Egyház Törvénykönyve. Budapest,
1967.VI. Törvény, 38. §

585 Vö. a jogalkotásról szóló 1987.évi XI. törvénnyel.
586 Novák István i. m. 23. 1.
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A vitás egyházi jogviszonyok bírói úton történő rendezésére többféle
megoldási lehetőség kínálkozik:

Az egyházi bíróság kizárólagos hatáskörét lehet megállapítani minden
vitás egyházi ügyben, minden megkötöttség nélkül.

Egyházi vitás ügyek állami bíróság elé utalhatók.
Egyházi bíróság hatásköre állapítható meg, azzal a megszorítással, hogy

elsősorban állami utat kell igénybe venni, végül
Csak abban az esetben lehet állami bírósághoz fordulni, ha az egyházi

út már kimerűlt.P?
Ezek közül az egyházjogi lehetőségek közül választani lehet, legalább is

elvileg. A kérdés azon fordul meg, hogy az államhatalom a bíráskodásban
tekintetbe veszi-e az egyházi jogot, főleg akkor, amikor az az állami joggal
versenyez. Nyilvánvaló, hogy az egyház érdekeit, egyházi jogot sértünk
akkor, ha állami kompetenciába utalunk olyan ügyeket, amelyek lényegé-
ben egyházi ügyek. Persze önmagában az a tény, hogy pl. egy adásvételi
szerződésben egy egyházközség szerepel, még nem teszi "egyházivá" az
ügyet, mert hiszen a Ptk szabályai alkalmazandók ilyen esetben.

Igen rossz megoldás lenne, ha az egyházi törvényhozó nem alakítana ki
saját koncepciót és nagylelkűen csak az állami jogra utalna, átengedve így
ténylegesen egyházi hatáskörbe tartozó ügyeket. Olyan esetben, amikor az
egyházjog és államjog konkurrál- mint pl. a lakáshasználat kérdésében -,
megfontolandó, érdemes-e az egyházi hatáskörhöz ragaszkodni annál is
inkább, mert avagyonjogi ügyeknél az állami jogszolgáltatás kapcsán a
végrehajtás lehetősége sokkal inkább biztosított, mint az egyházi bírósági
eljárásnál. A törekvéseknek nyilván arra kell irányulniok, hogy addig,
amíg az egyházjog terjed, az egyház megtalálja azokat a módozatokat,
melyek a bíráskodásban való önállóságát is biztosítják annál is inkább,
mert az elmúlt időszakban az államhatalom a vitás kérdések eldöntését
egyre inkább saját kompetenciájába igyekezett vonni.

Az egyház bírói, elsősorban fegyelmi - hatalmának az eredete és alapja
vitatott kérdés. Ma is felmerül gyakorta a kérdés, hogy mi az egyház
fegyelmi joghatóságának az alapja és egyáltalán szükség van-e fegyelmi
jogra? Az álláspontok megoszlása nyilván abban kereshető, hogy az egy-
ház bírói hatalma felfogható lelki hatalomként, hisz eredete lelki tényezők-
re vezethető vissza, de mint földi jelenség tisztán jogi szempontból is
vizsgálható és akkor eredetét általános jogi vonatkozásokban kell keres-
nünk.588

587 Hartmut Maurer: Grundprobleme der kirchlichen Gerichtsbarkeit. - In: Zeitschrift für
ev. Kirchenrecht, 1972. 17. Band, 67., 69. 1.

588 Novák István i. m. 25. 1., és Novák István: Bírói hatalom a magyarországi protestáns
egyházakban. - Református Egyház, 1996.2. sz. 37-39. 1.
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Először vizsgáljuk meg a kérdést teológiai, lelki oldalról. A bírói hatalom,
mint lelki, mint spirituális hatalom a kulcsok hatalmára vezethető vissza.
Minden keresztyén egyház alkotmányának az alapja a fegyelmezés, a Jé-
zus Krisztus által adott hatalom az oldozásra és kötözésre, a kulcsok ha-
talma. Általánosságban Máté 18,15 és következő versei, illetve Máté 16,17-
19 versei jelentik a bibliai fundamentumát a fegyelmezésnek, a kulcsok
hatalmának. Ha vétkezik a te atyádfia ellened, menj el és dorgáld meg őt
négyszemközt. Ha pedig nem hallgat rád, végy magad mellé még egyet
vagy kettőt és ha ezekre sem hallgat, mondd meg a gyülekezetnek. Ha a
gyülekezetre sem hallgat, legyen előtted olyan, mint a pogány és vám-
szedő.

Ezekből a versekből nemcsak a lelkigondozás intézményszerűsége, ha-
nem minden intézkedés lelkigondozói jellege levezethető, amely a gyüle-
kezet rendjének a megőrzésére és helyreállítására irányuL589

Egyre inkább teret nyer az a felfogás, hogy az egyházi bírói hatalomnak
elsősorban a spirituális oldalát kell a jogi oldal rovására erősíteni. Az
egyháznak az Ur által rábízott szolgálat végzése a feladata, amelyet akkor
is vállalnia kell, ha a szolgálatra elhívott emberek tökéletlenek, vagy téve-
lyegnek. Az egyház bírói hatalmának az egyházi szolgálat végzésének a
zavartalanságát kell biztosítania. Luther gyakran hasonlította az egyházat
kórházhoz, amelynek a bejáratánál Krisztus, a megmentő orvos áll, aki
mindent meggyógyíthat. A keresztyén magatartás számára nem is annyira
a rend, nem is az egyházi iránynormák, vagy az alapelvek által programo-
zott magatartás a döntő, mert ezek korlátozott jelentőségűek, hanem az
együttműködés megkönnyítése és biztosítása, a feszültségek és nehézsé-
gek kiegyenlítése. A bírói hatalom legfőbb feladatának ezeknek a biztosí-
tása tekinthető. A középkori kánonjog a poena medicinalissal (suspensio,
degradatio, áthelyezés, figyelmeztetés) is valójában gyógyítani, nem pedig
büntetni akar.59o

Az egyházi bíráskodást fokozottabb mértékben kötelezi a kiegyen-
lítődés, az egyezségkeresés feladata, mint az állami bíráskodást. Az egy-
házi ítélet nem viselhet magán excommunikációs jelleget és az "igaznak
vélt kerestyének" a ,,látszatkeresztyéneket" nem zárhatják ki az egyház
tagjai sorából. A keresztyén gyülekezetet megigazulásra törekvő kőzős-
ségnek kell tekinteni, melyet a solidaritás jellemez és a Confessio Augus-
tana "sine vi, sed verbo" elvét kell alkalmazni. 591

589 Albert Stein: Braucht die Kirche noch ein Disciplinarrecht? - In: Kirchenrecht in The-
ologischer Verantwortung. Kirche und Recht, 18. Wien, 1990. 147. 1.

590 Albert Stein i. rn. 138. 1.
591 Confessio Augustana XXVIII.rész.
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Sokakat zavar, ha egyházi bíróságokról, avagy fegyelmi büntetésről be-
szélünk, mert ez a fegyelmi eljárás megtorló, büntetési oldalát állítja előtér-
be. Az erdélyi magyar evangélikus egyház szervezeti szabályzata egyházi
bíróságok helyett egyházi "fegyelmi bizottságról", az alkalmazandó bün-
tetés helyett pedig "intézkedésről" beszél,592 akárcsak a VELKD, aNémet
Egyesült Evangélikus Tartományi Egyházak.

Az elnevezés is arra utal, hogy nem annyira a múltat akarja megítélni,
hanem a jövőbe akar tekinteni és nem annyira külső, jogi eszközökkel
kívánja az együttműködést helyreállítani, mint inkább lelki eszközök-
kep93

"Az egyházfegyelem" kifejezés Karl Barthot is annak a megállapítására
késztette, hogya fegyelmi jog gyakorlása a múltban a keresztyén egyházak
részéről inkább gyötrelmes, mint gyógyító jellegű intézkedés volt.594
A gyülekezeti tagok és tisztségviselők vizsgálata hitbeli felfogásukról és
hivatalviselésükkel kapcsolatban mindig kockázatos volt, mert a fegye-
lemnek, illetve egyházfegyelemnek általában fenyítő jellege van. A római
katolikus egyházban is tapasztalható lassú átalakulási folyamat, amit
Küng és Lefevre esete is igazol, akiknél nem a kánonjog büntetőjogi sza-
bályai szerint, hanem közigazgatási eljárássá lefokozott módon oldották
meg a kérdést. 595

A fenti szempontok fokozott érvényesülését szolgálta az 1934-37. évi
zsinati törvénnyel megalkotott lelkészi becsületszék intézménye.596 Eszerint
a Magyarhoni Evangélikus Lelkészek Egyesülete a kari becsületnek, szel-
lemnek és hivatásnak ápolása, erősítése, fenntartása és védelmezése céljá-
ból kari becsületszéket szervezett, amely az egyesület tagjainak a kari
becsületbe, a kari szellembe és a lelkészi hivatásba ütköző cselekedeteit
bírálat tárgyává teheti és az egyesületnek rendelkezésére álló eszközökkel
(intés, tanács) közreműködhetik abban, hogy tagját bírói fegyelmi eljárás
nélkül a kari becsület, a kari szellem és a lelkészi hivatás megtartására bírja;
végső esetben pedig, ha az egyesület eljárása eredménytelen maradna,
tagjai közül kizárhatja. Az egyesület fegyelmi eljárás megszervezését és
szabályait a Magyarhoni Evangélikus Lelkész Egyesület alapszabályai tar-
talmazták.

592 A Román Népköztársaságban levő zsinat-presbiteri Ágostai Hitvallású Evang. Egyház
szervezeti szabályzata. 1951. 96. és köv. §

593 Albert Stein i. m. 141-143. 1.
594 Karl Barth: Die kirchliche Dogmatik. IV/3.2. Hálfte. Zollikon-Zürich, 1959. 1015. 1.
595 Albert Stein: Kirchliches Disciplinarrecht. In: Kirchenrecht in Theologischer Verant-

wortung. - Kirche und Recht. 18, Wien, 1990. 147. 1.
596 ET VIlI. tc. 183. §. Vö. Bruckner Győző: A lelkészi becsületszék és a Spruchkollégium

az evangélikus egyházjog tükrében. Miskolc, 1942.
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Csak sajnálni lehet, hogy ezt a jól bevált intézményt az 1966.évi Egyházi
Törvények kiiktatták a hatályos törvények sorából, holott erre igen nagy
szükség lett volna, hisz a lex charitatis szellemében a lelkipásztori
meggyőzésnek és testvéri szolgálatnak tág lehetőséget biztosított. A zsinat
az új egyházi bíráskodásról szóló törvényjavaslat tárgyalása során nem
látott lehetőséget arra, hogy a lelkészi becsületszék intézményét újjá-
élessze, holott az intézmény a fegyelmi eljárást megelőző jellege miatt itt
tárgyalható lett volna. Remélhetőleg sor fog kerülni szabályrendeleti jog-
alkotás formájában az intézmény újjászervezésére.

A bírói hatalom az egyházban nemcsak lelki, hanem egyben jogi hatalom
is. Az egyházi bíráskodásról szóló törvény az egyházi hatalom jogi oldalát
szabályozza. A törvény mindjárt bevezetésként megállapítja, hogy: "Az
egyház bírói hatalmát az egyházi bíróságok útján gyakorolja. "597

Mivel az egyház nemcsak lelki közösség, hanem jogi szervezet is, ezért
olyan esetben, amikor az egyház a bírói hatalom lelki ráhatással ered-
ményt nem tud elérni, az egyháztagok bűnös cselekedeteit, mulasztásait,
a törvényestől és az igazságostól való eltérést, jogi eszközökkel, vagyis
bírói hatalommal kell végső soron megítélni. A lelki fegyelmezés eszközeit
jogi eszközökkel kell felváltani, hogy helyreálljon az egyházban a megsér-
tett jogrend uralma.

Ez a megállapítás nyilvánvalóan nem mond ellent a lelki értelemben vett
bírói hatalomnak, csupán a gyakorlati alkalmazásnál a lelki fegyelmezés
megelőzi a jogi eljárást. Az egyház bírói hatalma tehát az az egyházhatalmi
jogosítvány, amelynek igénybevételévei az egyház a jogrendszerébe tarto-
zó megsértett vagy veszélyeztetett egyházi jogosítványt érvényesíti, il-
letőleg védelemben részesíti.598

Az egyház birói hatalmának a letéteményese, az alanya: az egyházközség.
Ez abból az alapelvből következik, mely szerint az evangélikus egyházban
minden hatalom forrása az cgyházközség.é?? Ez a sarkalatos tétel nem áll
ellentétben azzal a jogelméleti megállapítással, mely szerint az egyház
bírói hatalmának a letéteményese: az egyház, a maga teljességében, tehát
az országos egyház. Az egyházi szervezet fokozatos kiépülése folytán az
egyház egészemellett a közbenső egyházkormányzati szerveket is megil-
leti a bírói hatalom, azonban azzal a különbséggel, hogy ezeket származékos
módon, míg az egyházközséget eredeti módon illeti meg. Ennek magyarázata
nyilván az, hogy az egyház alapsejtje az egyházközség, amely mindazok-
kal az ismérvekkel fel van ruházva, amellyel az egész egyház rendelkezik

597 Törvény az egyházi bíráskodásról. 1. § (1)bek.
598 Novák István i. m. 28. 1.
599 Vö. II. tc. 63-64. §
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s mivel az egész egyházi szervezet alapja, a bírói hatalomban is értelem-
szerűen részesülnie kell, mégpedig eredeti jogcímen.w"

Abból a megállapításból, hogy az egyházi hatalom az egyházközséget
illeti, értelemszerűen az következik, hogya bírói hatalomban valamennyi
egyháztag részesül s mivel az egyházközségi közgyűlés a legszélesebb
alapokon nyugvó demokratikus szerv, ahol jogaikat gyakorolhatják. az
egyházi bírói hatalom hordozói általában a közgyűlések. Természetesen ez
nem abszolút szabály, hanem célszerűségi kérdés annak szabályozása,
hogy végső soron milyen szerv jusson ehhez a jogosultsághoz. Mindene-
setre az a közös protestáns alapelv megállapítható, amely szerint a hata-
lom gyakorlása sohasem lehet egyetlen személy jogosítványa, hanem arra
mindig több személyből álló kollégium jogosult. Egy személy csak szolgá-
latot végezhet, uralmat nem gyakorolhat.sv!

Az új törvény - a korábbiakhoz hasonlóan -, nem határozza meg az
egyházi bíróságjogalmát. Elfogadhaljuk Novák István meghatározását: esze-
rint egyházi bíróság alatt azt az egyházi hatóságot értjük, amely az egy-
háztól nyert felhatalmazás alapján az egyház bírói hatalmában foglalt
jogokat gyakorolja.w-

Az egyházi bíráskodás jogalapjaként nemcsak a megsértett jogrend re-
putációja szerepel indokként, hanem egyéb szempontot is. Ezek között
gyakorlati elgondolások is szerepet játszanak, nevezetesen az állami bírás-
kodásnál érvényesülő modern jogelvek átültetése egyházi vonaira és így az
állami szabályozáshoz hasonló jogvédelem biztosítása az egyháztagok és
egyházi intézmények számára, az egyházi közigazgatás tehermentesítése,
valamint az egyház autonómiájával összhangban minden egyházi terület-
re kiterjedő, átfogó törvénykezési rendszer kialakítása.s'P

Bár az új törvény az "Általános rendelkezések" címszó alatt az alapel-
veket, melyek az egyházban a jog uralmát vannak hívatva biztosítani, nem
taxative sorolja fel, mégis ebben a vonatkozásban nagy előrehaladás ta-
pasztalható. Így mindenekelőtt a bírói függetlenség elvének a kimondása,
mely szerint "az egyházkerület és az országos egyház közgyűlésének,
továbbá az egyházmegye presbitériumának tagjai, illetve ezen testületek
tisztségviselői az egyházi bíróságok tagjai nem lehetnek''604 annak kinyil-
vánítása, hogy "az egyházi bíróságok tagjai e tisztségükben eljárva kizá-
rólag a törvényeknek és Szentírás szerinti jó erkölcs előírásainak vannak
alárendelve",6os hogy "az egyházi bíróságok az e törvényben meghatáro-

600 Novák István i. m. 29. l.
601 Szentpéteri Kun Béla: Magyar ref. egyházalkotmány. Debrecen, 1932. 10. l.
602 Novák István i. m. 30. l.
603 Hartmut Maurer i. m. 82. l.
604 Törvény az egyházi bíráskodásról6. §
605 Uo. 2. §
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zott eljárási szabályok szerint járnak el'',606hogy "illetékes bíróságoktól
senki nem vonható el'',607hogy "az egyházi bíróságok előtti eljárások
illetékmentesek''608 és az eljárási rendelkezésekben található garanciális
biztosíték teszik lehetővé a bírósági eléjárások pártatlanságát. Az erre való
törekvés a 62. §-ból álló törvényen - amely sok hasonlóságot mutat a
református egyház által alkotott törvénnyel-, szükségszerűen végigvonul.

Az alapelvek közül kétségkívül legfontosabb a bírói függetlenség biztosí-
tását garantáló az a rendelkezés, amely szerint az egyház közigazgatásá-
ban résztvevő személyek ki vannak zárba a bíráskodásból. Ennek az elv-
nek a keresztülvitele a gyakorlati életben nehézséget okozhat. A törvény
ezért lehetővé teszi, hogy több egyházmegye közgyűlése együttesen tart-
hat fenn közösen egy egyházmegyei bírósagot.s'"

A függetlenség fogalma alá a szükséges szakmai függetlenség is tarto-
zik, amely azt jelenti, hogya bíráskodásnál befolyásolásnak, egyházi szer-
vek részéről történő utasításnak helye nem lehet. Mivel az egyházi bíróság
vezetése kifejezetten jogászi feladat, a törvény helyesen tette volna, ha a
tárgyalást vezető elnöknél a jogvégzettséget feltételül írta volna elő. A tör-
vény csupán a bíróság világi tagjánál írta elő a jogvégzettséget, az országos
egyházi bíróság tagjánál pedig a kiemelkedő elméleti felkészültséget és
gyakorlati tapasztalatot kívánja meg a lelkészeknél és a teológiai tanárok-
nál, az egyháztagoknál pedig a jogtudomány művelésében számottevő
tevékenység folytatását.v-?

A független bírói álláspont érvényesülését segítik elő a bírák kizárásáról
szóló részletes szabályok, amelyek szerint a bíráskodásból ki vannak zárva
az érdekelt személyek széles köre.611

A bírói ítélkezési szabadsága nem autonóm, hanem a lelkiismeretéhez
és a hatályos joghoz való kötöttség azt heteronómmá teszi. Paradoxonnak
tűnik, hogya törvénynek való alávetettség mellett a Szentírás szerinti jó
erkölcsnek való alárendeltséget is említi a jogszabály, hisz az evangélium
nem jogi értelemben vett törvénykönyv. Meg kell azonban állapítanunk,
hogy az egyházjog nem öncél, hanem az egyház alapvető érdekeit kell
szolgálnia. Bár az evangélium elsőbbsége nem vitatható, mégis kívánatos
lett volna a törvény és evangélium mellett ahitvallásra történő hivatkozás
is, hisz aligha lenne alkalmazható az olyan törvény, amely az írással és a
hitvallással ellentétes. Ez a kettő a törvényt legitimálja és nem jelentheti a

606 Uo. 1. § (2)
607 Uo. 1. § (4)
608 Uo. 1. § (3)
609 Uo. 8. § (3)
610 Uo. 6. és 14. §
611 Uo. 20-23. §
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törvénytől való függetlenülést. Szépen fejezi ki ezt a kötöttséget az osztrák
fegyelmi szabályzat:

"Wie jedé kirchliche Ordnung an Gottes Wort als Gesetz und Evange-
lium begründet wird, wird die auch durch dieses begrenzt. Daher steht
jede evangelische Ordnung unter dem Vorbehalt, dass der Gehorsam ge-
genüber Gottes Wort auch Ausseneinandersetzungen erzwingen kann."612

Nem tartozik az egyházi bíráskodás területéhez a lelkészi functiók és az
egyházi élet megítélése; a bíróság tehát nem végezhet lelki iurisdictiót.
A .Berndorfer Trauung" CÍmszóalatt 1965-ben történt ausztriai eset rávi-
lágít a kérdés lényegére. Az egyik osztrák evangélikus lelkész az Oberkir-
chenrat tanácsa ellenére vonakodott ökumenikus esketésen közreműködni
és az ezzel kapcsolatos vita csaknem megosztotta az egyházat, pontosab-
ban az emiatt ellene megindított fegyelmi eljárás, amely széleskörű tilta-
kozáshoz, zsinati vitához és az egyházból való kilépésekhez vezetett.613

Az egyházi bíróságok hatáskörének a kialakításánál élénk vita alakult
ki atekintetben, hogy hatáskörükbe tartozzék-e a vagyonjogi keresetek ér-
vényesítésének a lehetősége. Az eredeti javaslat szerint az eredményesebb
végrehajtás érdekében ezeket az ügyeket kizárólag világi bíróságok elé
kívánták utalni; azonban a végső szavazásnál az álláspont megváltozott
nemcsak azért, mert célszerűségi szempontok az egyházi hatáskör fenn-
tartása mellett szóltak, hanem azért is, mert ez az egyházi autonómiáról
való részbeni lemondást is jelentette volna.

Az egyházi bíróságok között - hasonlóan az 1966.évi Egyházi Törvény-
ekhez -, nem szerepel az egyházközségi bíróság, amelynek hatásköre koráb-
ban az egyházhoz tartozással járó kötelesség, különösen hűség megszegé-
sének eseteire terjedt ki, vagyis az egyháztagok részéről az egyház kárára
adott reversálisok következményeinek az értékelése volt, amely a köz-
gyűlési jogok öt évig terjedő felfüggesztését eredményezhette. 614 Sajnála-
tos ennek a kihagyása. Az új törvény ugyancsak nem ismeri az egyház
legfőbb tisztségviselői számára korábban létező külön fegyelmi bíróságot,
melynek jogkörét az országos bíróság vette át.615

Az egyházi bíróságok összetételénél nem érvényesül a paritás elve, mint-
hogy három, illetve öttagú tanácsban járnak el. Hiányolhatjuk, hogy jog-

612 Disziplinarordnung 1984 der Ev. Kirche A.u.H.B. in Österreich, vom 14 Mai 1985.
Amtsblatt für die Ev. Kirche A.u.H.B.in Österreich 1985.5. St. Nr. 58.,53. l.

613 Die Weisung Gottes und die Weisung unter Christen. - Kirchenrecht in Theologischer
Verantwortung. Wien, 1990. 157-170. l.

614 1934-37. évi törvények VIlI. tc. 20. és 175.§-a, vö. az ostffyasszonyfai 1923.évi szabály-
zatot az Evangélikusok Lapja 1924.évi június 25-i számában.

615 ET VIlI. tc. ll. §
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szabály nem rendelkezik arról, hogya tanács elnöke - a szakszerűség
biztosítása érdekében -, jogi ügyekben jártas személy legyen.

Aligha lehet helyeselni a bírák kizárásával kapcsolatos azt a korlátozást,
mely szerint az Országos Egyházi Bíróság társelnökei ellen kizárási indít-
ványt előterjeszteni nem lehet;616ez a nemzetközi joggyakorlattal is ellen-
tétes szabályozásnak tekinthető. A helyes szabályozás szerint "az országos
egyházi bíróság elnökének, tagjai többségének vagy egész tanácsának ki-
zárása felől az országos bíróság teljes ülésben határoz."617

A fegyelmi jog célja az, hogy a hivatali kötelességek teljesítését mind a
hivatalon belül, mind azon kívül is, de az egyháztagságból folyó kötele-
zettségek megtartását is biztosítsa. A fegyelmi jog különleges rendelteté-
séhez tartozik, hogy itt nem kerül sor - a bűncselekményhez hasonlóan -,
törvényes tényállási elemek meghatározására, hanem lényegében csak ke-
retszabályok felállítására, melyet tartalommal a konkrét eset kapcsán az
eljáró bíróság tölt ki. Alapelvként elfogadhatjuk Albert Stein álláspontját,
aki szerint az egyház alkalmazásában álló személy akkor követ el fegyelmi
vétséget, ha az ordináción alapuló és a szolgálati viszonyból fakadó köte-
lességeit mcgsérti.s-" Ha ez a meghatározás általánosnak tűnik is, azt az
anyagi jogi alapelvet magában foglalja, hogy ez nemcsak az aktív szolgálat
idejére terjed ki, hanem azt követően is. A fegyelmi jog jellegéből követke-
zik, hogy mivel az erkölcsi és vallási kötelességek zömmel kívül esnek a
jog hatáskörén, nehezen szoríthatók a fegyelmi jog keretei közé. Mivel a
lelkészt esküje és hivatali megbízatása szorosan gyülekezetéhez köti, ezért
a gyülekezet érdekeinek a maximális képviselete követelhető meg tőle,
amely esetleg a szokásos mértéket meghaladó lehet.v-?

A Zsinati Hitvallás, mint a zsinati törvények praeambuluma nem tekint-
hető egyházi törvénynek, a fegyelmi vétségekról szóló törvényrész lénye-
gében beemeli az egyházi törvények sorába azzal, hogy az az abban fog-
laltakat zsinatmértéknek tekinti, mert aki a Zsinati Hitvallásban foglaltak-
tói eltérő tanokat hirdet és terjeszt, az fegyelmi vétséget követ el. A zsinat
szerencsére túllépett az 1966. évi Egyházi Törvényekhez kapcsolódó rossz
emlékű Ünnepélyes Nyilatkozaton, ahol a szocialista szemlélettől eltérő
mapatartás már fegyelmi okként volt értékelhető.

Uj fegyelmi vétségként szerepel az olyan magatartás, amely a Szentírás
szerint jó erkölcsbe ütközik, vagy a viselt egyházi tisztséghez méltatlan,

616 X. törvény 22. § 3. bek.
617 dr. Berényi István beadványa a zsinathoz. - Az egyházi bíráskodásról szóló terjedel-

mes törvény javaslatot dr. Galli István országos egyházi ügyész készítette.
618 Albert Stein i. m. 152. 1.
619 Christian Cranzow: Das neue kirchliche Disziplinarrecht in der Praxis. - Zeitschrift für

ev. Kirchenrecht, 7. Band, 1959. 25-26. 1.
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továbbá az egyházi javak hűtlen kezelése, kárt okozó gondatlanság, illetve
bűncselekmény elkövetése.

A lelkészek körében is megnyilvánuló szabadosság és a felelősség csök-
kenő mértéke indokolja ezeknek az új fegyelmi vétségeknek a megalkotását.

Az osztrák egyházi fegyelmi jog különösen a "széles körökben megbot-
ránkozást kiváltó házasságtörő magatartást" minősíti ilyen oknak, mely-
nek gyakorlati megítélése azonban rendkívül nehéz. Ha "frivol" vagy
"demonstratív" a megbotránkoztatás módja, akkor aligha kétséges az ügy
megítélése, hisz a Codex Iuris Canonici is súlyosabb megítélés alá vonja
az olyan esetet, amikor valaki makacsul, vagy az eredményt előre látva
követi el a cselekményt.s-" Nagy általánosságban nem lehet valamennyi
bűncselekményfajtát fegyelmi okként értékelni, pl. a közlekedési cselek-
mények enyhébb esetét, de az erkölcsileg elítélhető cselekmény, mint pl. a
cserbenhagyásos gázolás mindenképpen fegyelmi eljárásra ad okot.

Az új szabályok a fegyelmi büntetések körét jelentősen kiterjesztik, ami
egyéniesítésre ad lehetőséget, bár a gyakorlati életben aligha fog pl. a
próbárabocsátás intézménye meghonosodni.

A törvénynek új rendelkezése, hogy az egyházkerületi elnökség saját
hatáskörében eljárva rendkívüli esetben - amennyiben szabadságvesztés-
sel büntetendő szándékos bűncselekmény alap os gyanújára vagy egyéb-
ként is a legsúlyosabb fegyelmi büntetés kiszabására lehet következtetni
-, a fegyelmi eljárás egyidejű kezdeményezése mellett a panaszlottat szol-
gálatából ideiglenes hatállyalfelfüggesztheti. Mivel a felfüggesztés joga ere-
detileg csak a bíróságot illette meg, ez a felfüggesztés a bíróság döntéséig,
legfeljebb azonban 30 napig tarthat.621

A zsinat első alkalommal szabályozta törvényhozási szinten a fegyelmi
büntetés hátrányos következményei alóli mentesülés kérdését, amely a törvény
erejénél fogva áll be bizonyos feltételek teljesülése esetén, vagy pedig a
fegyelmi eljárásban marasztaIt személy kérelmére.

A bírósági határozatok végrehajtásának a kérdése egyike a leginkább proble-
matikus része az egyházi bíráskodásról szóló törvénynek. Mit érnek a
legnagyobb körültekintéssel megalkotott bírósági határozatok, ha a gya-
korlatban nem lehet végrehajtani? "Ami nem valósul meg, ami csak a
törvényekben és papíron marad, csupán látszatjog" - írja Ihering.622 Az
egyházjog zömmel ,,lex imperfecta", "gyenge jog", mert a végrehajtáshoz
szükséges kényszerhatalommal az egyházak nem rendelkeznek. Ezért utal

620 CIC 1326 canon 1. és 3. pont, továbbá Karner Károly: Házasság és családvédelem
egyházunkban. klny. Lelkipásztor. 1943. február 3. ll. L, lásd a romániai evang. egyház
alkotmányának 115. §-át az egyház kárára adott reversálissal kapcsolatos fegyelmi vét-
ségről.

621 X. törvény, 45. §
622 Rudolf Ihering: Geist des rőrnischen Rechts, II. Darmstadt, 1954. 322. l.
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a "Zsinati Hitvallás" az önkéntes teljesítés szükségességére. Novák István is
megállapítja, hogy a jog önkéntes követése a "legegészségesebb", mert
egyház és jog együttműködésének optimális eredményességét biztosító
megnyilvánulása. 623 Amikor is az egyház hatalmi tényezői által megalko-
tott és jogszabályként megformált parancsot a "címzett", az egyháztag,
fenntartás nélkül elfogadja és saját életvitelét ehhez igazítva a jogot - az
egyházjogot -, önként követi.

Ha az egyháztagot csak formai szálak kötik az egyházhoz, a döntésben
foglaltak végrehajtása az egyháztag magatartásához igazodóan eshetöle-
gessé válik. Az egyháznak garanciát kell keresnie arra, hogya jogszabá-
lyok és határozatok ne pusztába kiáltott szóként érvényesülés nélkül sem-
mivé váljanak.s-!

Az állami segítségnyújtás jogelméleti alapját Vladár Gábor abban látja,
hogy az autonómia érvényesüléséhez feltétlen szükség van a ius advoca-
tiae-ra. Ezeket írja: az önkormányzat azonban csonka volna, alig különböznék
valami magánjogi társaság, egyesület vagy részvénytársaság autonómiá-
jától, ha nem járulna hozzá az a kiváltság, hogy az egyház igénybe veheti
az állami hatóságok segédkezését, törvényeinek, határozatainak, intézke-
déseinek végrehajtásához. "625

Bár az állam és az egyház szétválasztásáról rendelkező 1990. évi IV
törvény nem biztosít közvetlenül állami segédkezet az egyházi törvények
és határozatok végrehajtásához, természetesen az a lehetőség fennáll, hogy
az egyház az állami jogban meghatározott jogokat ugyanúgy érvényesit-
heti állami kényszer segítségével, mint bármely más szervezet, tehát álta-
lában bírói úton, állami bíróság előtti eljárást követöen.s=

Aligha lehet helyes kategorikusan arra az álláspontra helyezkedni, hogy
az állam és az egyház szétválasztása automatikusan magával hozza az
egyházak közjogi jogállásának és ezzel a ius advocatiae lehetőségének is
megszűnését, mert a németországi jogi állapot ennek az ellenkezőjét iga-
zolja.627 Arra kell tehát törekedni, hogy a nagy történeti egyházak újra
elnyerjék közjogi testületi jogállásukat úgy, ahogy már ez a múltban fenn-
állt, vagyis az egyházi és iskolai adók és egyéb törvényes járulékok behaj-
tásánál, a jogerősen kiszabott marasztalási összegek és pénzbüntetések
behajtásánál, az egyházi tisztségviselők hivatalba helyezésénél és felfüg-

623 Novák István: Bírói hatalom a magyarországi protestáns egyházakban. Református
Egyház, 1996.2. szám. 39. 1.

624 L. szerző: Egyházi határozatok végrehajtásának kérdése. - Lelkipásztor. 1993/1. 29-
30.1.

625 Vladár Gábor: Az egyház feladatai. Kézirat é.n. 29-30. 1.
626 1990. évi IV. törvény, 15. § miniszteri indokolása.
627 Hermann Weber: Die rechtliche Stellung der christlichen Kirchen im modernen de-

mokratischen Staat. - Zeitschrift für ev. Kirchenrecht, 1991. 253-275. 1.
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gesztésénél, tanúk kihallgatásánál, valamint szükség esetén karhatalom
biztosításánál. 628

Addig is fel kell használni mindazokat a lehetőségeket, melyek adva
vannak, így pl. önkéntes alávetési nyilatkozattal erősíteni lehetne az ítélet
önkéntes végrehajtására irányuló szándékot még a bírósági eljárás meg-
kezdése előtt.

Az 1938 és 1990között törvénysértően alkalmazott joghátrányok sem-
missé nyilvánításáról szóló XII. Fejezet legnagyobb hibáját az egyházi
közvélemény abban látja, hogy sérelmet szenvedett személynek a sérelmes
egyházkormányzati döntés semmissé nyilvánítása érdekében magának
kell bírósági eljárást kezdeményeznie, holott ez bizonyos fokig megszé-
gyenítő reá nézve. Hivatalból kellene az ilyen eljárást annak a szervnek
kezdeményeznie, amelynek jogelődje a törvénytelen határozatot meghoz-
ta. Másrészt viszont helyeselni lehet a zsinatnak azt a módosító határoza-
tát, hogy 1998.december 31-ig lehet ilyen keresetet előterjeszteni.

Ennek a törvénynek alapján került sor 1995. október 3-án D. Ordass
Lajos és 1996.november 15-én D. Turóczy Zoltán püspökök egyházi reha-
bilitálására.

AZ EGYHÁZI BÍRÁSKODÁSRÓl (X.Törvény)

Általános rendelkezések (1.Cím)

(1) Az Egyház bírói hatalmát az egyházi bíróságok útján gyakorolja.
(2) Az egyházi bíróságok az e törvényben meghatározott eljárási szabá-

lyok szerint járnak el az e törvényben meghatározott hatáskörükbe
tartozó ügyekben.

(3) Az egyházi bíróságok előtti eljárások illetékmentesek.
(4) Illetékes bíróságától senki nem vonható el. (1. §)

Az egyházi bíróságok tagjai e tisztségükben eljárva kizárólag a törvé-
nyeknek és a Szentírás szerinti jó erkölcs előírásainak vannak alárendelve.
(2. §)

Az egyházi bíróságok tagjai első megválasztásuk alkalmával az illeté-
kes egyházi elnökség előtt esküt tesznek. (3. §)

1. Az egyházi bíróságok hatáskörébe tartoznak:
a) a fegyelmi vétségek,
b) a választási panaszok feletti döntések,
c) az egyházi hatóságok jogerős rendelkezései elleni keresetek elbírálása,
d) a vagyonjogi kereset~k. (4. §)

(2) Az egyház bíróságai:
a) az egyházmegyei bíróságok,
b) az egyházkerületi bíróságok,
c) az országos egyházi bíróság. (5. §)

628 EA 5-8., 438--443. és az 1934--37. évi törvény II. tc. 2-3. §
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(1) Az egyházkerület és az Országos Egyház közgyűlésének, ezek, továb-
bá az egyházmegye presbitériumának tagjai, illetve ezen testületek
tisztségviselői az egyházi bíróságok tagjai nem lehetnek.

(2) Az egyházi bíróságok tanácsban járnak el. A tanácsokat - az erre meg-
választott bírák közül -, az illetékes bíróság elnöksége jelöli ki, figye-
lembe véve, hogy az eljáró tanácsban mind az egyházi, mind pedig a
világi tagok képviselve legyenek.

(3) Az egyházéi bíróságok bíráit - az adott szinten -, a közgyűlés választja
titkos szavazással 6 évre a lelkészek és a világi tagok közül egyenlő
arányban azzal a megkötésseI, hogy a világi tag jogvégzett legyen.

(4) Az egyházmegyei bíróság 6, az egyházkerületi bíróság 12, az országos
egyházi bíróság pedig 16 bíróból áll. (6. §)

(1) A bíróság tárgyalásáról jegyzőkönyvet kell készíteni.
(2) A jegyzőkönyvvezetőt az erre a tisztségre választott személyek közül

a bíróság elnöksége jelöli ki.
(3) A jegyzőkönyvvezetőt - az adott szinten 2-2 főt -, a közgyűlés az

egyháztagok közül, titkos szavazással, egyszerű többséggel 6 évre vá-
lasztja. (7. §)

Az egyházi bíróságok szervezete, hatásköre (II. Cím)

Az egyházmegyei bíróság (I. Fejezet)

(1) Az egyházmegyei bíróságot az egyházmegyei bírák alkotják.
(2) Az egyházmegyei bíróság lelkészi és világi társelnökét (továbbiakban:

elnökség) a bíróság tagjai köréből, titkos szavazással, egyszerű többség-
gel a bíróság tagjai maguk választják.

(3) Több egyházmegye közgyűlésének egybehangzó felterjesztése alapján
az Országos Presbitérium az érintett egyházmegyék illetékességi terü-
letére közös egyházmegyei bíróságót alakíthat. Ebben az esetben az
érintett egyházmegyék a közös bíróság bíráit közösen jelölik és választ-
ják. (8. §)
Az egyházmegyei bíróság az elnökség által kijelölt 3 tagú tanácsban jár

el és határoz. A tanács elnökét és tagjait az elnökség jelöli ki. (9. §)
Az egyházmegyei bíróság első fokon határoz:

(1) Az egyházmegyéhez tartozó egyházközségek lelkészi és nem-lelkészi
tisztségviselőinek, egyéb alkalmazottainak, önkéntes egyházi munká-
sainak és presbitereinek fegyelmi ügyeiben.

(2) Az egyházmegye lelkészi és nem-lelkészi tisztségviselőinek, egyéb
alkalmazottainak, önkéntes egyházi munkásainak, az egyházmegyei
közgyűlés és presbitérium tagjainak fegyelmi ügyeiben.

(3) Az egyházmegye területén lakó, nem egyházközségi vagy egyházme-
gyei szolgálatban álló lelkészek fegyelmi ügyeiben.

(4) Az egyházmegye területén lévő egyházi nem iskolarendszerű oktatá-
si- és szeretetintézmények alkalmazottainak fegyelmi ügyeiben.

(5) Az egyházmegye és az egyházmegyéhez tartozó egyházközségek jog-
erős rendelkezései elleni keresetek ügyeiben.
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(6) Az egyházmegye és az egyházmegyéhez tartozó egyházközségeket
érintő választási panaszok feletti ügyekben.

(7) A vagyonjogi keresetek ügyeiben. (10. §)

Az egyházkerületi bíróság (II. Fejezet)

(1) Az egyházkerületi bíróságot az egyházkerületi bírák alkotják.
(2) Az egyházkerületi bíróság lelkészi és világi társelnökét a bíróság tagjai

köréből, titkos szavazással, egyszerű többséggel maga választja. (11.§)
Az egyházkerületi bíróság az elnökség által kijelölt 3 tagú tanácsban jár

el, és határoz. A tanács elnökét és tagjait az elnökség jelöli ki. (12.§)
(1) Az egyházkerületi bíróság első fokon határoz:

a) az egyházkerület és az országos egyház lelkész és nem-lelkész tiszt-
ségviselőinek, egyéb alkalmazottainak, önkéntes egyházi munkásainak,
az egyházkerület és az országos egyházi közgyűlés és presbitérium tagja-
inak fegyelmi ügyeiben,

b) az egyházkerületi hatóságok jogerős rendelkezései elleni keresetek
ügyében,

c) az egyházkerületi választási panaszok felett.
(2) Az országos egyház lelkész és nem-lelkész tisztségviselőinek, egyéb

alkalmazottainak, önkéntes egyházi munkásainak, az országos egyházi
közgyűlés és presbitérium tagjainak fegyelmi ügyeiben az országos
egyház székhelye szerint illetékes egyházkerületi bíróság jár el.

(3) Az egyházkerületi bíróság másodfokon, mint fellebbezési bíróság ha-
tároz az egyházmegyei bíróságok határozatai ellen benyújtott fellebbe-
zések ügyében. (13. §)

Az országos egyházi bíróság (III. Fejezet)

(1) Az országos egyházi bíróságot az országos egyházi bírák alkotják.
(2) Az országos egyházi bíróság tagjául kiemelkedő elméleti felkészült-

séggel és gyakorlati tapasztalatokkal bíró lelkészeket, teológiai tanáro-
kat és a jogtudomány művelésében számottevő tevékenységet folytató
egyháztagokat lehet jelölni.

(3) A jelöltek közül az országos közgyűlés titkos szavazással, egyszerű
többséggel választja meg az országos bíróság bíráit 6 évre.

(4) Az országos egyházi bíróság lelkészi és világi társelnökét a bíróság
tagjai köréből titkos szavazással, egyszerű többséggel maga választja.

(5) Az országos egyházi bíróság 5 tagú tanácsban jár el. A tanács elnökét
és tagjait az országos egyházi bíróság elnöksége jelöli ki. (14. §)

(1) Az országos egyházi bíróság első fokon határoz:
a) az országos elnökség tagjainak fegyelmi ügyében,
b) az országos egyházat érintő választási panaszok feletti ügyekben,
c) az országos egyházi elnökség, valamint az Országos Egyház köz-

gyűlés, illetve presbitérium által hozott rendelkezések elleni kerese-
tek ügyében.
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(2) Az országos egyházi bíróság másodfokon, mint fellebbezési bíróság
határoz az egyházkerületi bíróságok határozatai ellen benyújtott felleb-
bezések ügyében.

(3) Az országos egyházi bíróság elsőfokú határozata ellen benyújtott fel-
lebbezéseket az országos egyházi bíróság teljes ülése bírálja el. (15. §)

(1) Az országos egyházi bíróság az egyházi bíráskodásban vitás, elvi je-
lentőségű kérdésekben a jogegység biztosítása céljából Elvi Döntést
hozhat.

(2) Az elvi döntés meghozatala az országos egyházi bíróság teljes ülésén
történhet.

(3) Az elvi döntés meghozatalát kezdeményezheti:
a) az országos egyházi bíróság elnöksége, az országos ügyész, ha

ugyanazon elvi jelentőségű kérdésekben az egyházi bíróságok eltérő
gyakorlatát észlelik;

b) az egyházkerületi bíróság elnöksége, vagy az egyházkerületi ügyész,
ugyancsak az 1. pontban meghatározott okból. (16. §)

(1) Az országos egyházi bíróság teljes ülése az elvi döntést szótöbbséggel
hozza meg. A teljes ülés akkor határozatképes, ha az országos egyházi
bíróság tagjaibóllegalább 10 fő jelen van.

(2) (Az elvi döntést az indokolással együtt az egyház hivatalos lapjában
nyomban közzé kell tenni. A közzétételről az országos egyházi bíróság
elnöksége gondoskodik.)

(3) Az országos egyházi bíróság elvi döntései az egyházi bíróságok ítél-
kezési gyakorlatára nézve kötelező érvényűek. (17. §)

A bíróságok illetékessége av. Fejezet)

(1) Fegyelmi ügyekben az az egyházmegyei, egyházkerületi bíróság ille-
tékes eljárni, amelynek területén van az egyházközség, amelynek a
panaszlott a tagja.

(2) Választási panaszok feletti döntés ügyében az a bíróság illetékes eljár-
ni, amelynek illetékességi területét a választás érinti.

(3) Az egyházi hatóságok jogerős rendelkezései elleni keresetek elbírálá-
sánál az egyházi hatósággal azonos szinten működő, területileg illeté-
kes bíróság jár le.

(4) Vagyonjogi keresetek elbírálására az az egyházmegyei bíróság illetékes:
a) amelynek illetékességi területén van az alperes Iakó-, vagy székhelye,
b) a felperes választásától függően, amelynek illetékességi területén van

a per tárgyát képező vagyontárgy,
c) amelynek kizárólagos illetékességét perindítás előtt a felek kikötötték.

(5) Ha ugyanabban az ügyben más-más, azonos fokú egyházi bíróság
hívatott első fokon eljárni, annak van elsőbbsége, amelyik előtt az eljá-
rás előbb megindult.

(6) Az eljáró bíróságok között felmerült hatásköri és illetékességi össze-
ütközés esetén az eljáró bíróságot az országos egyházi bíróság elnöksé-
ge jelöli ki. A kijelölés ellen jogorvoslatnak nincs helye. (18. §)

298



A képviselet (V. Fejezet)

(1) Az egyházi bíróság előtt a fél személyesen, vagy meghatalmazottja
útján járhat el.

(2) Meghatalmazott csak ügyvéd, vagy a félnek a Polgári Perrendtartás-
ban meghatározott hozzátartozója lehet.

(3) Nem lehet meghatalmazott:
a) aki a 18. életévét még nem töltötte be,
b) akit a közügyek gyakorlásától jogerősen eltiltottak,
c) aki cselekvőképességét érintő jogerős bírói ítélet hatálya alatt áll.

(4) A meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratba, vagy közok-
iratba kell foglalni. Ügyvédnek adott meghatalmazáshoz tanúk köz-
remüködése nem szükséges. (19. §)

A bírák kizárása (VI. Fejezet)

(1) Az ügyelintézéséből ki van zárva, s abban, mint bíró nem vehet részt:
a) a fél, a féllel együtt jogosított, vagy kötelezett személy,
b) az a) pont alá eső személy képviselője, vagy olyan volt képviselője,

aki az ügyben eljárt,
c) az a), vagy ab) pont alá eső személy egyeneságbeli rokona és annak

házastársa, az örökbefogadó és nevelőszülő, az örökbefogadott és
nevelt gyermek, a testvér, a házastárs, a házastárs egyeneságbeli
rokona és testvére, valamint a testvér házastársa,

d) akit az ügyben tanúként kihallgattak, vagy akinek tanúkénti vagy
szakértőkénti kihallgatását a bíróság elrendelte,

e) olyan határozat felűlbírálásában, amelynek meghozatalában részt vett,
f) az, akitől az ügy tárgyilagos megítélése egyéb okból nem várható

(elfogultság).
(2) Az a)-e) pontokban felsorolt esetek az eljárás bármely szakában a

bíróság hivatalból köteles figyelembe venni.
(3) Az f) pontban írt kizárási okot a tárgyalás megkezdése után a fél csak

akkor érvényesítheti, ha valószínűsíti, hogy a bejelentés alapjául szol-
gáló tényről csak a tárgyalás megkezdése után szerzett tudomást, és ezt
nyomban bejelentette. (20. §)

(1) Ha a bíró a kizárási okot maga jelentette be, vagy mellőzéséhez maga
is hozzájárult, más bíró kijelöléséről az adott bíróság elnöksége dönt.

(2) Ha a kizárás ra irányuló bejelentést nem maga a bíró tette, úgy nyilat-
kozatát a döntés előtt be kell szerezni. (21. §)

(1) Ha a kizárási ok az egész bíróságra, illetve a bíróság elnökségére
fennáll, vagy annyi tagját érinti, hogy a bírói tanács nem alakítható
meg, más bíróság kijelöléséről kell intézkedni.

(2) A bíróság kijelölése iránt az Országos Egyházi Bíróság elnöksége in-
tézkedik.

(3) Az Országos Egyházi Bíróság társelnökei ellen kizárási indítványt
előterjeszteni nem lehet. (22.§)

(1) A kizárást kimondó határozat ellen fellebbezésnek helye nincs.
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(2) A kizárás megtagadása miatt az ügy érdemében hozott határozat elle-
ni fellebbezésben lehet panasszal élni. (23. §)

Bírósági eljárás (lll. Cím)

Az eljárás megindulása, eló1cészítés (1. Fejezet)

(1) Bármely egyházi szervnél vagy egyházi hatóságnál tett bejelentést
vagy panaszt 5 munkanap on belül az illetékes bíróság elnökségéhez
kell áttenni, és erről a panaszost, bejelentőt értesíteni.

(2) Az illetékes egyházi bíróság elnöksége a panaszt 5 munkanapon belül
köteles megvizsgálni.

(3) A szabályszerűen benyújtott panaszt a bíróság elnöksége megküldi a
panaszlottnak, és felhívja, hogya kézhezvételtől számított 5 munkana-
pon belül az ezzel kapcsolatos álláspontját az esetleges bizonyítékok
megjelölésével terjessze elő.

(4) Amennyiben a benyújtott panasz hiányos, úgy ennek feltüntetésével a
panaszost fel kell hívni, hogy 5 munkanap on belül a hiányok megszün-
tetéséveI panaszát újra benyújthatja. E határidő elmulasztása esetén a
bíróság elnöksége a panaszt - érdemi vizsgálat nélkül- elutasítja. (24.§)

(1) A nyilvánvalóan alaptalan panaszt, bejelentést a bíróság elnöksége
indokolt határozattal elutasítja.

(2) A határozatot a panaszosnak, bejelentőnek írásban kell kézbesíteni, aki
a kézhezvételtől számított 15napon belül a határozat ellen fellebbezést
terjeszthet elő. (25. §)

(1) A megalapozottnak látszó panaszt a bíróság elnöksége az illetékes
ügyésznek adja ki, aki gondoskodik az előkészítő eljárás lefolytatásáról.

(2) Az ügyész az előkészítő eljárás során az ügy felderítéséhez szükséges
bizonyítékokat beszerzi, a panaszost és a panaszlottat - a szükséghez
képest -, meghallgatja, illetve tanúkat hallgat meg.

(3) A panasz kivizsgálásának befejezése után az összes iratot az illetékes
bíróság elnökségének küldi meg összefoglaló indítványával együtt. Az
összefoglaló indítványban vagy az eljárás lefolytatásának elrendelését,
vagy az eljárás megszüntetését kell indítványozni. (26. §)

(1) A bíróság elnöksége - az ügyész összefoglaló indítványában előadot-
takra figyelemmel -, a fegyelmi eljárás elrendelését megtagadja, és az
eljárást megszünteti, ha:
a) a panasz tárgyát képező magatartás nem fegyelmi vétség,
b) a fegyelmi vétséget képező magatartás már elévült,
c) a fegyelmi eljárás lefolytatásának egyéb akadálya van.

(2) Az eljárás elrendelését megtagadó határozat ellen - annak kézbesíté-
sétől számított 15 napon belül-, a bíróság elnökségéhez benyújtott, de
a fellebbezés elbírálására hivatott bírósághoz címzett fellebbezésnek
van helye. (27. §)
Ha az ügyész összefoglaló indítványa alapján az eljárás megindításá-

nak van helye, a bíróság elnöksége az eljárás lefolytatását rendeli el, és az
eljáró bírói tanácsot kijelöli. (28. §)
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A tárgyalás (II. Fejezet)

(1) A tárgyalási határnapot a tanács elnöke tűzi ki, melyre az ügyészt, a
panaszost, a panaszlottat. és az esetleges képviselőt írásban idézi oly
módon, hogy a kézbesítés és a tárgyalási határnap között legalább 8
nap legyen.

(2) A panaszlottnak (és képviselőjének) az idézéssel együtt kézbesíti a
panaszt és az ügyész összefoglaló indítványát.

(3) A tanúkat és a szakértőket - amennyiben meghallgatásuk szükséges
-, a tárgyalási határnapra írásban idézni kell.

(4) Az egyházi bíróságok tárgyalása nyilvános. Amennyiben a panaszlott
szabályszerű idézés ellenére a tárgyaláson nem jelenik meg, s távolma-
radását a tárgyalás megkezdéséig írásban ki nem menti, a tárgyalás
távollétében is megtartható.

(5) A tanács elnöke a nyilvánosságot indokolt esetben - közérdek, vagy
nyomós egyházi érdek fennforgásakor -, a tárgyalásról, vagy annak
meghatározott részéről kizárhatja. E határozat ellen fellebbezésnek he-
lye nincs.

(6) A bíróság az ügy érdemében hozott határozatát azonban akkor is
nyilvánosan hirdeti ki, ha korábban a tárgyalásról, vagy annak egy
részéről a nyilvánosságot kizárta. (29. §)

(1) A tárgyalást a tanács elnöke az ügy rövid megjelölésével nyitja meg,
majd a megidézetteket, megjelenteket veszi számba. Amennyiben a
megidézettek megjelentek, és a tárgyalás megtartásának törvényes aka-
dálya nincs, a tárgyalást megkezdi.

(2) A tanács elnöke nyilatkoztatja a feleket és képviselőiket. hogy az eljáró
bírói tanács összetétele ellen van-e kifogásuk.

(3) Ezt követően a tanács elnöke ismerteti a panaszt, majd felhívja az
ügyészt az összefoglaló indítvány szóbeli előterjesztésére.

(4) Ezután a panaszlottat nyilatkoztatja, majd a szükséges bizonyítás fel-
vételét foganatosítja.

(5) A bizonyítási eljárás befejezése után az ügyész előterjeszti végindítvá-
nyát.

(6) Ezt követően a felszólalás joga a panaszlottat. illetve képviselőjét illeti
meg, aki érdemben nyilatkozik a végindítványban előadottakra. (30. §)

(1) A bírósági tárgyalásról jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet az erre a
tisztségre választott jegyzőkönyvvezető vezet, és aláírásával hitelesít.

(2) A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a bíróság megjelölését, az ügy
számát, az ügy megjelölését, a felek, valamint a tárgyaláson meghall-
gatott személyek (a tanúk, a szakértők) nevét, személyi adatait. A meg-
hallgatott személyek vallomásának lényegét, valamint az eljárási cse-
lekményeket és ezek sorrendjét.

(3) A jegyzőkönyv fej részében fel kell tüntetni a tárgyalás helyét, idejét,
valamint azt, hogy a tárgyalás nyilvános, vagy zárt volt-eo(31. §)

(1) A bíróság az ügy érdemében ítélettel, minden egyéb kérdésben vég-
zéssel határoz.
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(2) A bíróság ügydöntő határozatát zárt tanácskozásban hozza meg, majd
a tanács elnöke nyilvánosan hirdeti ki.

(3) Az érdemi határozat rendelkező részét a jelenlévők állva hallgatják.
(4) Ha a bíróság határozatát nem egyhangúan hozta meg, a tanácskozás-

ról külön jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza a szavazás-
ban kisebbségben maradt bíró különvéleményét. A tanácskozási
jegyzőkönyvet az iratoknál zártan, külön kell kezelni. Azt csak a jogor-
voslat tárgyában eljáró fellebbviteli bíróság, vagy az újrafelvétel (per-
újítás) során eljáró bíróság tagjai ismerhe tik meg. (32. §)

(1) A felek az egyházi hatóságok rendelkezései elleni, továbbá a vagyon-
jogi keresetek ügyeiben az eljárás bármely szakában egyezséget köthet-
nek.

(2) A fegyelmi ügyekben és a választási panaszokkal összefüggő ügyek-
ben egyezségkötésnek helye nincs. (33. §) ,

(1) A bíróság az ügy érdemében hozott határozatát a kihirdetéstől számí-
tott 15 napon belül írásban közli a felekkel.

(2) Az írásbeli határozatnak tartalmaznia kell a bíróság megnevezését, az
ügyszámot, a tárgyalás helyét és idejét, a felek, képviselőik és az ügy
tárgyának megjelölését. A határozat rendelkező részből és indokolásból
áll. A határozat rendelkező részében utalni kell a fellebbezés lehetősé-
gére, annak határidejére is.

(3) A határozatban a bíróság dönt az eljárási költségekről, azok viselé-
séről.

(4) Eljárási költségek: a bíróság tagjainak, a jegyzőkönyvvezetőnek, az
ügyésznek, a tanúknak, szakértőknek az útiköltségei, napidíjai és az
eljárás során felmerült összes egyéb költség.

(5) Fegyelmi ügyekben a bíróság a panaszlottat kötelezi az eljárási költ-
ségek megfizetésére, amennyiben őt vétkesnek mondja ki, és marasz-
talja.

(6) Felmentés, vagy az eljárás megszüntetése esetén a felmerült költségek
az egyházat terhelik. (34. §)

A fellebbezés (III. Fejezet)

A bíróság határozata ellen fellebbezésnek van helye, ha azt a törvény
nem zárja ki. (35. §)
(1) A fellebbezést a határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül a

határozatot hozó bíróság elnökségénél kell írásban benyújtani.
(2) A határidőn túl benyújtott (elkésett) fellebbezést az első fokon eljáró

bíróság elnöksége elutasítja. Ha a fél vagy képviselője valamely határ-
napra hibáján kívül nem jelent meg vagy valamely határidőt hibáján
kívül mulasztottt el, a mulasztás következményei orvosolhatók.

(3) A fellebbezést elutasító határozat ellen 8 napon belül fellebbezésnek
van helye a másodfokon eljáró bírósághoz.

(4) Ha a másodfokon eljáró bíróság a fellebbezésnek helyt ad, erről a felet,
képviselőt, illetve az első fokon eljárt bíróságot értesíti. Egyben az első
fokon eljárt bíróságot utasítja az iratok felterjesztésére.
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(5) A fellebbezésnek a határozat végrehajtására halasztó hatálya van.
(36. §)

(1) A fellebbezéssei támadott határozat ügyének iratait a fellebbezési ha-
táridő lejártát követő 8 napon belül köteles az első fokon eljárt bíróság
a fellebbezési bíróság elnökségéhez felterjeszteni.

(2) A fellebbezési eljárásban a tárgyalásra, a jegyzőkönyvezésre és az ér-
demi határozatra vonatkozó szabályokat az alábbi eltérésekkel kell al-
kalmazni:
a) a fellebbezési tárgyalás határnapjáról az első fokon eljárt bíróság

mellett működő ügyészt is értesíteni kell,
b) a fellebbezési tárgyaláson a tanács egyik tagja, az előadó bíró ismer-

teti az ügyet, a fellebbezéssei megtámadott határozat tartalmát. Az
ügyelőadóját a tanács elnöke jelöli ki. Az ügy előadása után a felleb-
bezés alapján eljárni illetékes ügyész, majd a panaszlott, illetve kép-
viselője teszi meg észrevételeit. (37. §)

A fellebbezési bíróság határozatában az első fokú bíróság határozatát
helybenhagyja, megváltoztatja, az eljárást megszünteti, vagy az első fokú
bíróság határozatát hatályon kívül helyezi és az első fokú bíróságot új
eljárásra utasítja. (38. §)

Amennyiben a tényállás tisztázatlansága folytán a fellebbezés érdem-
ben nem bírálható el, úgy a másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság hatá-
rozatát hatályon kívül helyezi, és az elsőfokú bíróságot - megfelelő irány-
mutatással -, új eljárás lefolytatására utasítja, (39. §)

Hatályon kívül helyezési okok (IV Fejezet)

(1) A fellebbezési bíróság az elsőfokú bíróság határozatát hatályon kívül
helyezi, ha:
a) a határozatot hozó bíróság hatáskör hiányában járt el,
b) az eljáró bíróság nem volt szabályszerűen megalakítva,
c) az eljáró bíróság olyan lényeges szabályt sértett meg, amelynek meg-

tartását a törvény előírja.
(2) A fellebbezési bíróság az a)-<:)pont alatti okok meglétét az eljárás

során hivatalból vizsgálja, és azokat köteles figyelembe venni. (40. §)

A bírósági határozatok kézbesítése (V Fejezet)

A fellebbezési bíróság határozatát a kihirdetéstől számított 15 napon
belül írásba foglalja, és az indokolt határozatot - az ügy irataival együtt
-, az első fokon eljárt bíróság elnökségének küldi meg, amely gondosko-
dik a határozatok kézbesítéséről a felek és képviselőik részére. (41. §)

Perújrafelvétel (VI. Fejezet)

(1) Ha az ügy érdemét eldöntő jogerős bírósági határozat meghozatala
után olyan új tény, illetve új bizonyíték merül fel, amely az alap eljárás-
ban nem volt ismert, és a határozat meghozatalára lényeges kihatással
lett volna, az elsőfokú bíróság az eljárás újrafelvételét (perújítás) ren-
delheti el.
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(2) A per újrafelvételi eljárás az ügyész indítványára, illetve valamelyik
fél kérelmére rendelhető el.

(3) Ajogerős határozat szabályszerű kézbesítésétől számított 2évelteltével
(objektív határidő) per újrafelvételi eljárás elrendelésének nincs helye.

(4) A per újrafelvételi eljárás elrendelésének a jogerős bírósági határozat
végrehajtására halasztó hatálya van, amennyiben erről a perújra-
felvételt elrendelő bíróság kifejezetten rendelkezik.

(5) A per újrafelvételi eljárásban a jelen törvényben szabályozott eljárási
szabályok az irányadók azzal, hogy a per újrafelvételi eljárásban az
adott bíróság másik tanácsa jár el.

(6) A perújítási eljárásból ki van zárva, és abban, mint bíró nem vehet
részt az alapeljárásban eljárt bíró.

(7) A választási panaszok tárgyában meghozott bírói határozatok ellen
perújítási eljárás nem kezdeményezhető. (42.§)

Fegyelmi vétségek, fegyelmi büntetések (IV. Cím)

A fegyelmi vétségek:
a) a Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinati Hitvallásától eltérő

hirdetése és terjesztése,
b) a hatalmi helyzettel, illetve az egyházi tekintéllyel való visszaélés,
c) a hivatás gyakorlásából folyó kötelezettségek szándékos, vagy súlyos

gondatlanságból eredő megszegése,
d) az olyan magatartás, amely a Szentírás szerinti jó erkölcsbe ütközik,

vagy a viselt egyházi tisztséghez méltatlan,
e) ellenszegülés az Egyház törvényes rendjével, valamely egyházi ha-

tóság, vagy bíróság törvényes rendelkezésével, határozatával,
f) egyházi javak hűtlen kezelése, kárt okozó gondatlanság,
g) bűncselekmény elkövetése. (43. §)
Fegyelmi büntetések:
a) a megrovás,
b) a választás, vagy választhatóság jogától való eltiltás meghatározott

időre (1-6) év,
c) a próbára bocsátás meghatározott időre (1-3) év,
d) a pénzbírság (5000-20000,- Ft-ig),
e) a javadalmazás meghatározott hányadának (5-25%) meghatározott

időre (6 hónaptól 2 évig) történő megvonása,
f) áthelyezés (csak lelkész esetében) kisebb javadalmazással bíró állás-

ba, amely értelemszerűen csak kinevezett lelkészi állásra vonatkoz-
hat,

g) elmozdítás a viselt tisztségből,
h) lelkészi jellegtől való megfosztás (hivatalvesztés). (44. §)

A felfüggesztés

(1) A bíróság a fegyelmi eljárás alá vontat szolgálatából- ügyészi előter-
jesztés alapján, vagy hivatalból -, felfüggesztheti, ha:

304



a) a felfüggesztés a fegyelmi vétség súlyára vagy természetére figye-
lemmel szükséges - a fegyelmi eljárás jogerős befejezéséig,

b) az elsőfokú bíróság ügydöntő határozatában a 44. § f), g) vagy h)
pontjában írt fegyelmi büntetéseket alkalmazta - a határozat jogerőre
emelkedéséig terjedő időre.

(2) A felfüggesztés tárgyában az 1. bekezdés a) pontja esetében a bíróság
15 napon belül köteles dönteni, és indokolt határozatot hozni.

(3) A felfüggesztés tárgyában hozott határozat ellen halasztó hatállyal
nem bíró fellebbezésnek van helye, amelyet a másodfokon eljáró bíró-
ság az elsőfokú határozat kézbesítésétől számított 30 napon belül köte-
les elbírálni.

(4) Az egyházkerületi elnökség saját hatáskörében eljárva rendkívüli eset-
ben - amennyiben szabadságvesztéssel büntetendő szándékos bűncse-
lekmény alapos gyanújára, vagy egyébként is a legsúlyosabb fegyelmi
büntetés kiszabására lehet következtetni a rendelkezésre álló adatokból
-, a fegyelmi eljárás egyidejű kezdeményezése mellett a panaszlottat
szolgálatából ideiglenes hatállyal felfüggeszti.
Az ideiglenes hatályú felfüggesztés az illetékes bíróságnak az 1.bekez-

dés a) pontjában megjelölt döntéséig, de legfeljebb 30 napig tart.
Az ideiglenes hatályú felfüggesztés ellen önálló fellebbezésnek helye

nincs. (45. §)
(1) A felfüggesztett tisztségviselő részére a természetbeni javadalmán és

a családi pótlékon kívül illetményének 80%-át kell folyósítani.
(2) A felfüggesztés tárgyában meghozott határozattal egyidőben a felfüg-

gesztett személy helyettesítéséről a közvetlen felettes egyházi hatóság
soron kívül köteles intézkedni. (46. §)
A felfüggesztés megszűnik, ha
a) az ideiglenes hatályú felfüggesztés kapcsán az eljáró bíróság nem

hozott a Tv 45. § (1)bekezdés a) pontja szerinti határozatot,
b) a bíróság az eljárást jogerős határozattal megszüntette,
c) a marasztaló határozat nem áthelyezés, elmozdítás, vagy hivatalvesz-

tés büntetést mondott ki. (47. §)
(1) A fegyelmi eljárás megszűnik, ha a panaszlott a bíróság jogerős érdemi

határozatának meghozatala előtt tisztségéről és az ahhoz fűződő min-
den igényéről - lelkész esetében a lelkészi jellegről is -, ideértve az
újabb választhatóságra való jogát, lemond.

(2) A fegyelmi vétségből származó kárigény érvényesítését sem a lemon-
dás, sem az eljárás megszüntetése nem érinti.

(3) A fegyelmi eljárást meg kell szüntetni:
a) a panaszlott halála és
b) elévülés esetén. (48. §)

Az elévülés

(1) Az egyházi fegyelmi vétség az elkövetéstől számított 2 éven túl elévül.
(2) A bűncselekmény elkövetésére a mindenkor hatályos büntető tör-

vénykönyv ide vonatkozó rendelkezései az irányadók.
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(3) Az egyházi hatóságok rendelkezései elleni, és a vagyonjogi kereseti
igények 3 év alatt évülnek el. (49. §)

Mentesülés a fegyelmi büntetés hátrányos következményei alól (VII. Fejezet)

(1) A fegyelmi büntetéssel sújtott személy a törvény erejénél fogva men-
tesül a fegyelmi büntetés hátrányos jogkövetkezményei alól:
a) megrovás büntetés esetén a határozat jogerőre emelkedésével,
b) próbára bocsátás esetén a határozat jogerőre emelkedésevel.
c) pénzbírság, illetve a javadalmazás meghatározott hányadának meg-

határozott időre történő megvonása esetén a bíróság megfizetésévei,
illetve a meghatározott idő elteltével,

d) a választás vagy választhatóság jogától eltiltás büntetés esetén a
büntetési időtartamának leteltével,

e) az áthelyezés fegyelmi büntetés esetén a határozat jogerőre emelke-
désétől számított 2 év elteltével,

f) az elmozdítás, illetve a lelkészi jellegtől való megfosztás (hivatalvesz-
tés) fegyelmi büntetés es etén a határozat jogerőre emelkedésétől szá-
mított 3 év, illetve 5 évelteltével. (50. §)

A bírói mentesítés

(1) A jogerős határozatot hozó bíróság a fegyelmi eljárásban marasztalt
személyt - kérelmére -, ha erre érdemes a törvény 50. § (1) bekezdésé-
nek d), e), f) pontjaiban meghatározott várakozási idő felének eltelte
esetén mentesítheti a fegyelmi büntetés hátrányos következményei alól.

(2) A mentesítésről szóló határozat meghozatala előtt a bíróság az illeték-
es ügyész indítványát köteles beszerezni.

(3) A bírói mentesítés iránti kérelmet érdemesség hiánya okából elutasító
határozat ellen az általános szabályok szerint van helye fellebbezésnek.

(4) A fegyelmi büntetés hátrányos következményei alóli mentesítés nem
szolgálhat alapul a fegyelmi eljárást megelőző állapot visszaállítására.
(51. §)

A választási panaszokkal kapcsolatos eljárás (VIlI. Fejezet)

(1) A választás elleni panasz a panaszlott tényről szerzett tudomástói
számított 8 napon belül terjeszthető elő az illetékes bíróság elnökségé-
nél.

(2) A választás megtartásától számított 30 nap eltelte után panasz nem
terjeszthető elő, illetve az ilyen panaszt a bíróság elnöksége érdemi
vizsgálat nélkül utasítja el.

(3) A választás elleni panaszt az illetékes bíróság soron kívül - legfeljebb
15 napon belül -, köteles érdemben elbírálni, és a netáni fellebbezést
nyomban felterjeszteni a fellebbezés elbírálására jogosult bírósághoz.

(4) Az ilyen ügyben előterjesztett fellebbezésről a másodfokon eljáró bí-
róság az iratok megérkezésétől számított 15 napon belül érdemben
határoz. (52. §)
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A bíróság érdemi döntésévei a panaszlott választás eredményét:
a) hatályaban fenntartja, illetve
b) megsemmisíti, és a választást kiíró egyházi hatóságot új választás

kiírására utasítja. (53. §)

Az egyházi hatóságok rendelkezései elleni keresetek elbírálása (IX. Fejezet)

(1) Az egyházi hatóságok jogerős rendelkezései ellen az, akire a rendel-
kezés kihat, a tudomásszerzéstől számított 15 napon belül az illetékes
bíróságnál keresettel élhet. A határidő elmulasztása miatt igazolási ké-
relem terjeszthető elő. Az időben előterjesztett keresetindításnak ha-
lasztó hatálya van.

(2) Az egyházi hatóság döntésének meghozatalát követő 90nap elteltével
kereset nem terjeszthető elő, illetve az ígyelőterjesztett keresetet az
illetékes bíróság érdemi vizsgálat nélkül utasítja el.

(3) Az eljáró bíróság a kereset felől érdemben határozva:
a) a határozatot hatályában tartja, vagy
b) a határozatot megsemmisíti, és az eljárást megszünteti, illetve
c) a határozatot megsemmisíti, és a megsemmisített határozatot hozó

egyházi hatóságot új eljárás lefolytatására és új határozat hozatalára
utasítja.

(4) A fellebbezési határidő elmulasztása miatt a határozat meghozatalát
követő 90 napon belül igazolási kérelem terjeszthető elő. (54. §)

Vagyonjogi keresetek elbírálása (X. Fejezet)

(1) Az e törvényben meghatározott vagyonjogi keresetek felett az alperes
székhelye (lakóhelye) szerint illetékes egyházmegyei bíróság dönt első
fokon:
a) anya-, leány- és társgyülekezetek és szórványok egymáshoz való

viszonyából egymással szemben fennálló követelések,
b) egyházközségeknek vagy más egyházi önkormányzati testületeknek

vagyonközösségéből vagy más közösségi jogviszonyából vagy an-
nak megszüntetéséből egymással szemben felmerülő vagyoni köve-
telések,

c) leány-, vagy társgyülekezetnek, vagy szórványnak az egyházkö-
zségből, egyházközségnek az egyházmegyéből, egyházmegyének az
egyházkerületből s általában bármely egyházi intézetnek valamely
egyházi önkormányzati testületből kiválásával kapcsolatban felme-
rülő követelések,

d) újonnan alakuló egyházközségnek az egyházi vagyon megosztására
irányuló követelése,

e) egyházi tisztviselőnek s más egyházi alkalmazottnak vagy megbí-
zottnak, úgyszintén ezek örökösének a hivány, vagy általában a szol-
gálati vagy a hivatali viszony alapján az egyházi önkormányzati
testület vagy intézet ellen fennálló követelése, kivéve a csupán pol-
gári jogi szerződésen alapuló jogviszonyból eredő követelések, me-
lyek a rendes (világi) bíróságok elé tartoznak,
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f) a javadalomhoz tartozó épületek, lakás vagy más vagyontárgy keze-
léséből, fenntartásából vagy átadásából az egyházközségnek, vagy
más egyházi önkormányzati testületnek vagy intézetnek a javadal-
mas, vagy örököse (özvegye) ellen, úgyszintén a hivatali elődnek a
hivatali utód ellen, és viszont a hivatali utódnak a hivatali előd ellen
e minőségben fennálló követelése,

g) egyházi tisztviselő vagy más egyházi alkalmazott vagy megbízott
által hivatali kötelességének szándékos, vagy gondatlan megsértésé-
vel okozott kár megtérítése iránti követelés, kivéve ha a károsult a
kárt jogorvoslattai elháríthatta volna s ezt szándékosan, vagy gond-
talanul elmulasztotta (nem tett eleget kárenyhítési kötelezettségének),

h) a költség megtérítése iránti követelés az ellen, aki a választás érvény-
, telenségében vétkes.

(2) Több alperes perlése esetén az eljáró egyházmegyei bíróság illeték-
ességét bármelyik alperes székhelye (lakóhelye) megalapozza.

(3) Több alperes perlése esetén több egyházmegyei bíróság előtt megin-
dított azonos tárgyú ügyek elbírálására az az egyházmegyei bíróság
illetékes, amelyikhez a keresetet előbb benyújtották.

(4) A vagyonjogi igények elévülési ideje 3 év. Viszontkeresetként és be-
számítási kifogásként azonban az ilyen igények az elévülési időn túl is
érvényesíthetők, amennyiben elévülésük a keresettel érvényesített jog
keletkezésekor még nem következett be. (55. §)

A bírósági határozatok végrehajtása (XI. Fejezet)

(1) A jogerős bírósági határozatokat az ügyben első fokon eljárt bíróság
hajtja végre.

(2) Végrehajtási eljárás kérelemre illetve hivatalból kezdeményezhető.
(3) Kérelemre indul a végrehajtási eljárás a vagyonjogi keresetek ügyében.
(4) Hivatalból indul a végrehajtási eljárás:

a) a fegyelmi ügyekben,
b) a választási panaszok ügyében és
c) az egyházi hatóságok rendelkezései elleni ügyekben.

(5) Végrehajtási eljárás nem indítható addig, amíg az önkéntes teljesítésre
nyitva álló határidő le nem telt. Erről a tényről az elsőfokú bíróság
hivatalból köteles meggyőződni.

(6) Végrehajtási eljárás ennek nyilvántartásbavétel, illetve a kötelezetthez
intézett - értelemszerűen rövid határidőt tartalmazó -, bírósági felhí-
vással indul.

(7) A kötelezett részéről a végrehajtás megtagadása, illetve meghiúsítása
önálló fegyelmi vétségként vehető figyelembe, amivel kapcsolatos eljá-
rás az általános szabályok szerint folytatandó le.

(8) A végrehajtás során netán befolyó és nem a feleket illető pénzösszegek
az egyház költségvetését gyarapítják.

(9) Felhatalmazást kap az Országos Közgyűlés, hogy a végrehajtási eljá-
rás részletes szabályait ezen törvény rendelkezései között saját hatás-
körében eljárva állapítsa meg. (56. §)
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Az 1938 és 1990 között törvénysértően alkalmazott joghátrányok
semmissé nyilvánításáról (XII. Fejezet)

A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinata mély fájdalommal em-
lékezik meg arról - hasonlóan a Magyar Köztársaság Országgyűlésének
megállapításához -, hogy a második világháborúval összefüggésben lét-
rejött diktatorikus államhatalmak - megfosztva az országot függetlensé-
gétől, megcsúfolva az emberiességet, az igazságot és a jogot - ártatlan
állampolgárok tömegeitől vették el a szabadságukat, sokaktól az életüket
is. A börtönökből és különböző rabtáborokból szabadultak számkivetett-
ként éltek saját hazájukban. A törvénytelenül üldözöttek ügyeiben gyako-
rolt bármilyen kegyelmi elhatározások alkalmatlanok voltak a sérelmek
orvoslására, mert az el nem követett bűnök nem szorulnak bocsánatra.

A félelem légköre uralkodott egyházunkban is, csakúgy, mint a társa-
dalom egészében. Számos testvérünket, akik nem vállalták a megalkuvást,
törvénysértő lépésekkel korlátozták szolgálatukban.

Egyházunk tagjainak üldözésében sajnos nemcsak az egykori diktato-
rikus államhatalmak vettek részt, de egyházunk vezetői és egyes tagjai
közül többen - megfeledkezve a rájuk ruházott szolgálatról -, számos
keresztyén testvérünket üldözték, megalázták.

A Zsinat megköveti az Egyház népét és alázattal hajt fejet a törvénysér-
tések valamennyi áldozata előtt, kinyilvánítva, hogy a bűnöket nem ők,
az üldözöttek, hanem a diktatorikus államhatalmak és az azokkal
együttműködő egyházi személyek követték el.

Mindezekért a bűnökért, és azokért is, amelyeket csak ~ szíveket vizs-
gáló Úr ismer, a Zsinat - átérezve felelősségét -, kéri Isten bocsánatát.

Ezért a Zsinat az elmúlt évtizedek bűneinek jóvátétele és a forrón óhaj-
tott egyházi megbékélés előmozdítása érdekében ezen törvényt alkotja.
(57. §)
(1) Az 1938.június 28.és 1990.május 2. között megszületett minden olyan

egyházkormányzati döntés, amely joghátrányt alkalmazott a Magyar-
országi Evangélikus Egyház bármely tagjával szemben annak szárma-
zása, társadalmi helyzete, politikai nézete, erkölcsi meggyőződése, il-
letve keresztyén hite megvallása miatt, törvénysértő, alaptalan, s ezért
semmis.

(2) Az 1. bekezdésben meghatározott okból alkalmazott minden egyház-
kormányzati döntés, és az ahhoz kapcsolódó összes joghátrány e tör-
vény erejénél fogva érvénytelen. (58. §)

(1) A Magyarországi Evangélikus Egyház bármely tagja, mint felperes,
keresettel kérheti annak ítéleti megállapítását, hogy a vele szemben
alkalmazott joghátrány az 1. § 1. bekezdés hatálya alá esik.

(2) A keresetet az illetékes Egyházkerületi Bíróságnállehet előterjeszteni.
Eljárásra az az egyházkerületi bíróság illetékes, melynek területéhez
tartozik, vagy tartozott az az egyházközség, melynek a felperes az 1.
bekezdés hatálya alá eső joghátrány alkalmazásakor tagja volt.
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(3) A keresetet az ellen az egyházkormányzati szerv, illetve annak jogu-
tódja, mint alperes, ellen lehet előterjeszteni, amelyik a joghátrányt
alkalmazta.

(4) Amennyiben a joghátrány alkalmazása egyházi bírósági ítélet kisza-
básával történt, úgy a keresetet az ellen az egyházkormányzati szerv,
illetve annak jogutódja, mint alperes, ellen lehet előterjeszteni, amely
mellett a jogerős ítéletet meghozó egyházi bíróság működött. (59. §)

(1) Az 58. §-ban meghatározott, semmisség megállapítása iránti keresetet
az egyházi bíráskodásról szóló törvény eljárási szabályai szerint kell
elbírálni.

(2) A semmisség megállapítása iránti peres eljárás minden költsége a per
kimenetelétől függetlenül az alperest terheli.

(3) Az eljáró bíróság belátása szerint kötelezheti az alperest a költések
előlegezésére. (60. §)

(1) § (1) Az 1. § hatálya alá tartozó joghátrányt elszenvedő életében a
semmisség megállapítása iránti keresetet kizárólag saját maga terjeszt-
heti elő .

.(2) Ha az (1) bekezdésben meghatározott személy már nem él, úgy a
semmisség megállapítása iránti keresetet a Polgári Törvénykönyvben
meghatározott hozzátartozója, továbbá az az egyházközség, illetve an-
nak jogutódja is előterjesztheti, amelyiknek a nevezett személy a jog-
hátrányelszenvedésekor tagja volt.

(3) Semmisség megállapítása iránti keresetet 1998. december 31-ig lehet
előterjeszteni. A határidő jogvesztő, elmulasztása miatt igazolási kére-
lem nem terjeszthető elő.

(4) A határidőn túl előterjesztett keresetet az illetékes bíróság érdemi vizs-
gálat nélkül elutasítja,

(5) Ha az 58. § hatálya alá tartozó joghátrányt elszenvedő személy a
törvény hatályba lépését követően a (3) bekezdésben rögzített határidő
előtt úgy halálozik el, hogy semmisség megállapítása iránt keresetet
nem terjesztett elő, a (2) bekezdésben meghatározottak a keresetet a
halálesetet követő egy éven belül joghatályosan előterjeszthetik. (61. §)

(5) § (1) A semmisséget megállapító jogerős ítéletet az egyházi sajtóban a
felperes engedélyével - a meghozatalt követően -, soron kívül közzé
kell tenni.

(2) A közzététel költsége az Egyházat terheli. (62. §)

A Magyarországi Evangélikus Egyház törvényeinek
hatálybaléptetéséről és az átmeneti rendelkezésekről (XI. Törvény)

1. § A Zsinat az 1966. évi Egyházi Törvényeket hatályon kívül helyezi.
2. §A Zsinat a Magyarországi Evangélikus Egyház Törvényeit hatályba

lépteti azzal, hogy az egyházkerületek számával, területi beosztásával és
új szervezeti felépítésével összefüggő törvényi szabályozások 2001. év ja-
nuár hó I-jén lépnek hatályba.
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3. § A szabályrendeletek megalkotásáról és az új egyházi szervezet be-
vezetésének folyamatos előkészületeiről az Országos Elnökség rend-
szeresen tájékoztatja a Zsinatot.

4. § A Zsinat megállapítja, hogy az országos felügyelő és a két egyház-
kerületi felügyelő tisztsége 2000. év december hó 31-én szűnik meg.

5. § A folyamatban lévő ügyek re és a 2. §-ban említett kivételekkel
összefüggésben az 1966.évi Egyházi Törvények szabályozása az irányadó.

6. § A jelen törvény rendelkezései az egyes korábbi hatálybaléptetéseket
nem érintik.

7. § Az általános tisztújítást a Magyarországi Evangélikus Egyházban a
VII. Tv. A választásokról és a szavazásról szóló törvény rendelkezései
alapján első ízben a 2000. évben kell végrehajtani, hogy az új tisztségvi-
selők 2001. év január hó 1-én hivatalukba tudjanak lépni.

8. § Ezen törvény 1997. év június hó 6-án lép hatályba.
A Magyarországi Evangélikus Egyház Törvényeit kihirdetjük.
Budapest, 1997.május 31. napján.

(Dr. Reuss András)
lelkész elnök

(Dr. Andorka Rudolj)
nemlelkész elnök
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XXXI.A ius liturgicum problematikája

Az egyház belső életrendjének szabályozásánál jelentkező jogi nehézségek. - A szabá-
lyozás formái. - A szabályozás célja. - Jogi természete. - I. A keresztség egyházjogi je-
lentősége. - II. Az ifjúság nevelése a konfirmáció. - IlI. Az istentisztelet jogi oldala. - Az
interdictum. - Az egyházi ünnepek. - IV. Az úrvacsora jogi kihalása. - V. Az avatási
cselekmények. - VI. A házasság egyházjogi értékelése. - A házasság felbontása. - Úirahá-
zasodás feltételei. - Homoszexuálisak házasságkötése. - VII. Az egyházi temetés. - VIII.
A valIásváltozás kérdése.

Az evangélikus egyház belső életrendjének a jogi szabályozása (ius li-
turgicum) viszonylag csekélyebb jelentőségű. Ez az evangélikus egyház
álláspontjából következik és ezért talán sehol sem mutatkozik nagyobb
szakadék vallási és jogi álláspont között, mint ennél a kérdésnél. Az egy-
házi törvények, és az egyházjogi irodalom is csak elszigetelten foglalkozik
ezekkel a kérdésekkel, noha az igének és a szentségeknek más vonatko-
zásban bő teret szentelnek. Míg a római katolikus egyház a ius divinum-
nak elhatározó jelentőséget tulajdonít, amit azzal is aláhúz, hogya Codex
terjedelmes részben foglalkozik a szentségekkel és a többi istentiszteleti
cselekménnyel=? és ezzel meghatározza ahitfogalom tartaimát is, addig
az evangélikus egyháztól távol áll, hogy az egyház hittartalmát dogmati-
kai és erkölcstani kérdésekben jogszabályba öntse. Ezek szabályozásával
egyrészt a lelkiismeretet kötné meg, másrészt a jogi szabályozás célját
tévesztené, minthogy lelki kérdések szabályozására a jog alkalmatlan esz-
köz. Ezzel természetesen nem akarjuk az ún. "teológiai liberalizmus" lét-
jogosultságát aláhúzni, mert ennek ártalmas voltát az egyre terjedő szek-
tásodás igazolja. Így tehát szoros értelemben véve, evangélikus szernszög-
ből nézve, az egyházi szent cselekmények jogi szabályozásáról közvetlenül
aligha lehet szó, hanem sokkal inkább helyesebb, ha ezekből a cselekmé-
nyekből sugárzó jogi hatásokról, ezek vetületéről.

Az egyházi élet rendjének a szabályozásával az evangélikus egyházak
a kényszerítő szükség hatása alatt mégis időnként éltek. Először a XVI.
században német területen került sor szabályozásra; azt azonban pontosan
ma már nem lehet megállapítani, hogy minek szánták ezeket a szabályo-
kat: .Liebesordnung" -nak, törvénykönyvnek, illetve egyházi rendtartás-
nak (Kirchenordnungnak). Mindegyik egyházi rendtartás célkitűzése sze-
rint istentiszteleti szabályzat (Gottesdienstordnung), melynek feladata az,
hogy a territórium egységes vallásgyakorlatát biztosítsa. Emellett tanítói -
(Lehrordnung), később pedig fegyelmi (Zuchtordnung) szabályzattal talál-
kozunk; közülük inkább csak a fegyelmi szabályzatok - melyeknek erede-

629 CIC canon 834-1253.
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te a rendőri szabályzatokban van -, igazi jogászi munkák, az előző kettő
inkább csak a hitvallás rögzítését jelenti.630

Magyar vonatkozásban a Xv. és XVI. század zsinatai, az egyházi rend-
tartások, a kerületi és egyetemes egyház határozatai, valamint az ágendák
szabályozzák az ezzel összefüggő kérdéseket. Az 1895. évi egyet, köz-
gyűlés 65. jk. pontja alatt elfogadott keresztelési, esketési és temetési uta-
sítás szabályozza először átfogóan ezeket a kérdéseket; ezeknek a szabá-
lyoknak a hatályban létéhez alapos kétség fér. Mivel a jelenlegi helyzet
teljesen áttekinthetetlen, kívánatos lenne a legújabb teológiai eredmények
figyelembevételével ezeket a kérdéseket újraszabályozni. Segítséget jelent-
hetne ebben a munkában a német evangélikus egyház 1955-ben életbe-
léptetett egyházi rendtartása (Ordnung des kirchlichen Lebens der
VELKD),631amely több évi munka eredményeként jött létre s amelyhez
fogható teljes szabályozással csak kevés evangélikus egyház dicsekedhet,
bár ennek átdolgozásával kapcsolatos munkálatok 25 éve folyamatban
vannak. A hangsúlyt a közösségek, a gyülekezetek felelősségére és az egy-
háztagoknak a hitből fakadó felelős életalakításának kötelezettségére kí-
vánják helyezni, miközben az egyházi cselekmények szinte valamennyi
centrális kérdését érintik.

Az egyházi élet rendjének a megállapítására azért van szükség, hogya
családi, a hivatásbeli és gyülekezeti élet Krisztus akarata szerint alakuljon,
az erkölcs megszilárduljon és egységes joggyakorlat alakuljon ki. A közös
szabályzat az egész egyházban elmélyíti a gyülekezetek közös testvérisé-
gét; a fegyelem gyógyító erői megóvják a gyülekezeteket a belső szét-
eséstő1.632Az egyházi élet rendjének szabályozásánál az a legfőbb követel-
mény, hogya szabályozás az egyház lelki életének a rendjét a világ felé
hasonló eltökéltséggel és határozottsággal rendezze, mint ahogy ez annak
idején Róma felé történt.633Minden szabályozásnak végső soron az evan-
gélium ügyét kell elöbbre vinnie és az egyházat a saeculáris törvények
uralmától meg kell szabadítania. Csak az a szabályozás lehet helyes, amely
a múltbéli tapasztalatok felhasználásával építi a jövendőt. A szabályozás
módja tekintetében számos megoldási lehetőség van egészen a katolikus
ex opere operato megoldásáig. Ez a széleskörű variálási lehetőség termé-
szetesen magával hozhatja azt is, hogy mind teológiailag, mind a gyakor-
lati használhatóság tekintetében a szabályozás problematikussá válhat.

630 Wilhelm Maurer: Die rechtliche Problematik der Lebensordnungen in der Evang.-Iut-
herischen Kirche Deutschlands. - In Zeitschrift für ev. Kirchenrecht, Tübingen, 1854. 3.
Band. 3/4 füzet, 227. 1.

631 Berlin, 1955 Lutherisches Verlagshaus, az átdolgozás szempontjaira nézve lásd Lu"
therische Weltinformation 1997Nr. 16. számát.

632 Uo. Előszó, 5. 1.
633 Wilhelm Maurer i. m. 240. 1.
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Az egyházi szent cselekmények rendjének jogi természetét illetően a vé-
lemények igen erősen megoszlanak. Vannak, akik jogszabálynak tekintik,
mások, akik a jog fogalmánál a kényszerelméletet fogadják el, ezt tagadják.
Maga a német szabályzat ezt az egyházi törvény mellékieteként, mint
"verbindliche Richtlinie" -t (kötelező irányelveket) fogadta el azért, hogya
kultikus egységet szolgálja.

A ius liturgicumban leghelyesebb vegyes, átmeneti jellegű normákat
látni. Van benne tiszta egyházjog is, de nagyobbik része erkölcsi normák-
ból tevődik össze. Bizonyos fokig katechismus jellege, spiritualizált egy-
házjogi színezete van, amely a jövő tételes egyházjogát van hívatva előké-
szíteni; a "lelki feltételeken felépülő jog" irányában jelent lépést. Anémet
evangélikus egyház a hitvalló egyháztól átvette azt a tanítást, hogy az
egyház hitvallásának és igehirdetésének, illetve rendjének egymással szo-
ros összefüggésben kell lennie. 1945 után ezt úgy fogalmazták meg, hogy
minden egyházkormányzati intézkedésnek "lelki" döntésen kell alapulnia
s ennek a döntésnek az Íráson és hitvalláson kell nyugodnia. Azt azonban,
hogy ezt miként lehet gyakorlatilag megvalósítani, senki sem tudja meg-
mondani, mivel az Írás, illetve a hitvallási iratok tételeinek jogi formába
öntése túlságosan problematikus, másrészt pedig a jogi intézkedések zöme
célszerűségi alapokon nyugszik, az Írással tehát nem támasztható alá.
Gyakorlatilag végül is azt az áthidaló megoldást találták, hogy az egyházi
rendtartások "lelki" jellegét a szabályzatot végrehajtó személyek fe-
lelősségtudatára korlátozták. Az egyéni felelősségtudat nyilván nem elég,
hisz lehet szűk, és egészen tág is. Az egyházjog hiányzó alapelveit próbál-
ták a spiritualizálással pótolni, ez viszont a lelkiismereti szabadság elvé-
nek a megsértéséhez vezethet.634

Tisztában kell lennünk azzal, hogyajogszabályalkotás nem hitvallási
aktus s bár tartalmilag nem ellenkezhet az egyház tanításával, nagyobbára
célszerűségi meggondolásokból kell fakadnia. Ha az egyházi élet rendjé-
nek szabályozásánál legfontosabb feladatként azt tekintjük, hogy minél
hathatósabban elősegítse az evangélium tiszta hirdetésének és a szentsé-
gek kiszolgáltatásának Istentől rendelt feladatát, akkor tudnunk kell azt is,
hogy a jogi szabályozás ezt a célt csak indirektre mozdíthatja elő. Az
egyház eljogiasításának, uniformalizálódásának, formális szempontok
előtérbe nyomul ásának a veszélyét rejti ez magában. De talán még ennél
is nagyobb hátrányt jelentene azzal, hogy a szabályzat a kívánt céllal
ellentétes érdekeket szolgálna a dogmatikai és hitéleti nézőpontok rögzí-
tésével. Az egyháznak elsősorban nem pozitív jogalkotással, hanem az
evangélium kifogyhatatlan erejével és a hit tüzével kell gyűjteni a Krisz-

634 Erik Wolf: Ordnung der Kirche, Frankfurt am Main, 1961. 417. 1.és Wilhelm Maurer
i. m. 225., 240. 1.
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tusban hívők táborát, emellett azonban nem engedheti meg magának azt
a fényűzést, hogy a jog közvetett eszközét ne használja fel a lelkek és Isten
országa építésére. Világosan rámutat erre a német szabályzat bevezetője
is, amikor megállapítja, hogy csak akkor lesz áldásos ez a szabályzat, ha
helyesen alkalmazzuk. Ez nem olyan szabály, amely Isten előtt megigazít,
nem helyettesíti a lelkipásztori felelősségből folyó esetenkénti személyes
döntést. A lelki szükségletet nem lehet a gyülekezetben kizárólag törvény-
es fegyelem biztosításával elősegíteni; ott azonban, ahol hitben és Krisztus
iránti szeretetben alkalmazzák, új élet teremhet, ott egyházunkat, gyüleke-
zetünket, házunk népét és a magunk életét meggyógyíthatja. 635

Ha végül feltesszük azt a kérdést, hogy az egyházi szent cselekmények
rendje a gyülekezeti rendből folyik-e, a válasz az, hogya kettő egymásra
van utalva. Az egyházi élet rendje konstitutív a gyülekezetre, hiszen az,
ami a közösséget gyülekezetté teszi az az istentiszteleti rend. Nem a gyü-
lekezet határozza meg és dönti el, hogy mi legyen számára az istentisztelet,
hanem Isten kínálja fel a megfelelő istentiszteletet az igehirdetésben és a
szentségekben.

Az egyházi szent cselekmények fogalmi köre nem zárt, egyértelműen
nincs meghatározva, minthogy állandóan tágul, szélesedik. Az evangéli-
kus egyház két szentséget ismer: a keresztséget és az úrvacsorát.

1. A keresztség (baptisma) legfőbb egyházjogi jelentősége abban van,
hogy ezzel a külső ismertetőjellel (nota externa) válik Krisztus látható
egyházának tagjává a hirdetett Ige és a krisztusi hívás alapján, tehát jogilag
megalapozza az egyháztagságot.636 A reformátusoknál az egyházhoz való
tartozás keresztség nélkül is lehetséges, ők nem ismerik az életveszély
esetén a szükség-keresztelést.

Az evangélikus egyház Krisztus parancsa iránti engedelmességből (Má-
té 28, 19-20) és az ő ígéretében bízva keresztel (Máté 16,16). Azért keresztel
gyermeket, mert a Krisztus által történő megváltás a gyermekekre is érvé-
nyes és már a gyermekeknek is szüksége van Isten kegyelmére (Márk
10,13-16). A gyülekezet felelős azért, hogy Krisztus hívásának minden
evangélikus szülő gyermeke megkeresztelésével eleget tegyen.

A keresztség szertartását már a reformációt megelőző évszázadokban
alkalmazták a keresztyén egyházakban és alkalmazzák ma is.

A keresztséget általában minden gyermek részére ki szabad szolgáltatni,
akinek a részére azt kívánják. Aki gyermekét megkeresztelteti, ezzel ígé-
retet tesz arra, hogy gyermekét keresztyén hitben fogja nevelni. A szülők

6350rdnung des kirch lichen Lebens der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche
Deutschlands, Berlin, 1955.5. L
636Hanns Engelhardt: Kirchenmitgliedschaft im kirchlichen und staatlichen Recht. - Zeit-

schrift für evang, Kirchenrecht, 1996, Juni 146-148, L
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akkor teljesítik feladatukat, ha tartják magukat az evangéliumhoz és gon-
doskodnak arról, hogy gyermekük az istentiszteleten, evangélikus oktatá-
son és a gyülekezeti ifjúsági életben részt vegyen.

Az egyetemes közgyűlés 1895-ben az egyházpolitikai törvények életbe-
lépésekor a lelkészek számára kiadott utasításban foglalta össze, hogy kiket
szabad megkeresztelni. Eszerint meg kell keresztelni:

a) evangélikus szülőktől származó minden gyermeket,
b) a vegyes házasságból származó mindazokat a gyermekeket, akiknek

a megkeresztelését a szülők kívánják,
c) az evangélikus anyának házasságon kívül született gyermekét,
d) a lelenceket, ha arról, hogy őket már előbb megkeresztelték, megbíz-

ható adat nincs,
e) a törvényben előírt alakszerűségek megtartása mellett áttért izraeli-

tákat,
f) más felnőtt egyéneket, ha ezek megkeresztelését kívánják és előzőleg

megkeresztelve nem voltak. Minthogy a törvény (beleértve a korábban
hatályban levő 1894:XXXII.tc.-t) nem korlátozza a lelkész keresztelési jo-
gát, az evangélikus lelkész gyakorlatilag minden hozzá vitt kereszteletien
gyermeket megkeresztelhet. 637

A keresztelés terén fennálló ez a korlátlan szabadság sokszor 00. "lélek-
halászat" -hoz vezethet, mert elkeresztelésnek lehet az alapja. Ez a lehetőség
ma fokozott mértékben fennáll, amikor hatályos állami jogszabály nem
rendelkezik a gyermek vallásáról. Irányadónak kell tekinteni a szülők
vallását, de ettől eltérően is sor kerülhet a keresztelésre.

Természetesen egészen más megítélés alá esik az az eset, amikor az
evangélikus lelkész - református, vagy másvallású lelkész hiányában,
vagy akadályoztatása esetén -, más egyház részére keresztel meg gyer-
meket. Ilyenkor azonban nyilvánvalóan saját hitvallású hívei között nem
anyakönyvezheti, mert ez már lélekhalászatnak minősülne.

A keresztelést nyilvánvalóan meg kell tagadni, ha a gyermek evangélikus
hitben való nevelése iránt alapos kétség merül fel. Ha csak az egyik szülő
evangélikus, keresztelésre csak akkor kerülhet sor, ha az evangélikus val-
lású fél nevelési kötelezettségének komolyan hajlandó eleget tenni, továb-
bá, ha két evangélikus nagyszülő van és ha a nem evangélikus szülő
kijelenti, hogya gyermekeknek evangélikus hitben való nevelését nem
fogja akadályozni.

A keresztelést meg kell tagadni, ha a szülők egyike sem evangélikus,
továbbá, ha a szülők vallásukat és egyházukat nyilvánvalóan megvetik,
vagy nyilvánosan gyalázzák, vagy, ha a szülők kívánják ugyan a keresz-
telést, azonban megtagadják a keresztséggel járó keresztyén nevelésre vo-

63765. jk. pont VÖ. CIC canon 865. § 1. bek.
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natkozó kötelezettség vállalását. A keresztségre olyan esetben is sor kerül-
het egyéni elbírálás alapján, amikor a szülők helyett evangélikus szemé-
lyek vállalják a keresztyén szellemben való nevelést.v'"

Nyilvánvaló, hogy ma ezeket a tilalmakat senki sem tartja meg, mégis
a fejlődésnek szigorúbb irányba kell haladni, mert különben teljesen for-
málissá, tartalom nélkülivé válhat a keresztelés.

A keresztelés végzésének idejére nézve záros határidőhöz kötött rendel-
kezés nincs. A régebbi német szabályzatok a születéstől számított hat
héttől kezdve egészen a 6. hónapig határozzák meg azt az időközt, amely
alatt meg kell keresztelni a gyermeket, anélkül azonban, hogy a későbbi
keresztelést kizámák.S'? Az új német szabályzat szerint a gyermeket szü-
letése után mielőbb meg kell keresztelni. Azok a szülők, akik gyermekeiket
születésük után egy éven belül nem kereszteltetik meg és ezzel kinyilvá-
nítják, hogy a keresztség áldását lebecsülik, megsértik az egyházi rendet,
mert elvesztik a választójogot, a keresztszülőség jogát és az egyházi hivatal
viselésének képességét.v''' Hasonló értelmű szabályozás nálunk is helyén-
való lenne, mert a cura pastorálisból folyó intési jog sokszor nem bizonyul
elegendőnek.

A keresztelést általában templomban, istentisztelettel egybekötve, kivéte-
lesen azonban magánházaknál, vagy sürgős esetben a kórházban is lehet
végezni.

A keresztség szentségének a kiszolgáltatására az egyházközség lelkésze
jogosult. Hozzájárulása nélkül- minthogy ez is paróchiális jogeset -, senki
más nem jogosult keresztelési cselekményt végezni, kivéve a szükségkeresz-
telést. Erre olyankor kerülhet sor, amikor a gyermek, vagy felnőtt élete
veszélyben van, lelkész nem áll rendelkezésre; ilyenkor bármely megkon-
firmált férfi, vagy női egyháztag elvégezheti a keresztelést. Ebben az eset-
ben az ünnepélyes szertartást mellőzni kell, azonban a szentségnek előírt
kiszolgáltatási formáját megtartva kell lehetőleg keresztyén tanúk jelenlé-
tében a keresztelést elvégezni. A szükségkeresztelést mihelyt lehet, a lel-
késznek jelenteni kell, aki azt megvizsgálja, jóváhagyja és a szülőket a
szent keresztség jelentőségére figyelmezteti. 641

A keresztelésre az a lelkész illetékes, akinek a gyülekezeti körzetében a
megkeresztelendő szülei laknak, Ha a szülők más lelkészt akarnak a ke-
resztelésre választani elbocsátó levelet (dimissionale-t) kell kérni az ille-
tékes lelkésztől a német szabályzat szerint; nálunk ez ismeretlen.

638 1. rész 7. pont.
639 Hans Liermann i. m. 316. 1.
640 Hanns Engelhardt i. m. 145. 1.
641 1.rész 5. pont. - Hanns Engelhardt álláspontja szerint csak az illetékes egyházi személy

hivatalos keresztelése eredményez egyháztagságot, szükségkeresztelésnek ilyen joghatálya
nincs. i. m. 145. 1.
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A keresztelést nagyobb gyermekeknél oktatásnak kell megelőznie. Ser-
dült korúaknál ez egybeesett a konfirmációi oktatással. Ajánlatos, hogya
lelkész a keresztelés jelentőségéről elbeszélgessen a szülőkkel.

A keresztelés általában a szüló'k és keresztszüló'k jelenlétéhez van kötve.
Ez azonban nyilván nem jogérvényességi kellék. A szülők nemcsak azért
vannak jelen, hogy együtt örüljenek a gyülekezettel a keresztség ajándé-
kainak, hanem azért is, hogy nevelési kötelezettségüket megvallják.

A keresztelésnél rendszerint két keresztszülő (egy férfi és egy nő) szo-
kott szerepelni, akiknek feladata egyrészt az, hogy a keresztelési szertartás
tanúi legyenek, másrészt pedig, hogyamegkeresztelendőnek evangélikus
vallásban történő neveléséró1 gondoskodjanak. A keresztelésnél a gyermeket
képviselik, helyette vallják meg keresztyén hitét és ígérik, hogy segíteni
fogják az evangéliumi hitben való megmaradásban. Amennyiben szüksé-
ges, átveszik a szülők keresztyén szellemben történő nevelési kőteles-
ségét.642

Nem lehet keresztszülő: a keresztelendő szülei, a nem konfirmált ak, a
nem keresztyének, a felekezeten kívüliek. Túlzott liberalizmus tapasz-
talható ezen a téren. Ezért az új német szabályzat szerint más keresztyén
egyházhoz tartozó csak akkor lehet keresztszülő, ha legalább az egyik
személy evangélikus. Nemcsak felekezeten kívüli, hanem az sem lehet
keresztszülő, aki megsérti az egyházi szabályzatot, vagy megbotránkoz-
tatja a gyülekezetet. Ha a szülők nem találnak alkalmas keresztszülőt, a
lelkész kér fel valakit a gyülekezeti tagok közül. A más lelkészi körzetből
jövő keresztszülők igazolást tartoznak hozni keresztszülői alkalmasságuk-
ról.

Nálunk a fenti követelmények pium desidériumnak tekinthetők.
Az evangélikus egyház elismeri a keresztség ökumenikus jellegét, vagyis

a más keresztyén egyház részéről végzett keresztelést, ennek ismétlésére,
újrakeresztelésre nincs szükség. Természetesen előfordulhatnak vitatható
esetek, amikor nem egyértelműen tisztázható a keresztelés megtörténte,
ilyenkor feltételes keresztségre kerülhet sor.

A keresztelés érvénytelenségének kell tekinteni a keresztelési rítus hiá-
nyát (pl. a trinitarius keresztelési forma mellőzése), a keresztség kiszolgál-
tatója, illetve a keresztség elfogadója részéről felmerülő hiányosságot (pl.
ha heretikus keresztel). Ez utóbbi csoportba tartoznak azok, akik magát a
gyermekkeresztséget tagadják.

A gyermekkeresztségre bibliai bizonyíték nincs, de ha volna is, ez még
teológiailag nem támasztaná alá ezt. Az Újtestamentum csupán a kereszt-
ség és a hit időbeli kongruenciáját tekinti döntőnek, atekintetben azonban
nem tesz különbséget, hogya keresztséget felnőttnek, vagy gyermeknek

6421. rész 9. pont és Erik Wolf i. m. II. 532. 1.
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nyújtják-e? A keresztség ismétlésének a kizártsága azon alapul, hogy az
üdvösséget Jézus egyszer s mindenkorra nyújtja és a megkeresztelt a ke-
resztség által vissza nem vonható kapcsolatba lép Jézussal. A keresztség
tehát nem a megkereszteltnél végbemenő egyszeri hatásban jelentkezik,
hanem a keresztség által nyújtott kegyelemben, amely Istennel személyes
közösséget teremt, amelyet naponta a hitben meg kell újítani. Ebből követ-
kezik, hogy a keresztség elfogadásának időpontja - amint erre a tübingeni
egyetem teológiai karának szakvéleménye is rámutat643nem lehet döntő
a keresztség érvényessége tekintetében. A gyermekkorban megkeresztel-
tet természetesen felnőtt korban nem kell újra keresztelni; a gyermekke-
resztség mellett a felnőttek keresztsége mint lehetőség áll fenn. Bár a gyer-
mekkeresztségnél félreérthetetlenül kifejezésre jut az a megállapítás, hogy
a gyermek is Isten ítélete alatt áll és mint bűnösnek neki is Isten kegyel-
mére van szüksége, mégis nem lehet vitatni a keresztyén szülők jogát a
keresztelés sel kapcsolatban.

A keresztelés megtörténtét a születésnek az állami anyakönyvbe történő
bejegyzése után kell elvégezni, hogy a születési anyakönyvi kivonat száma
az egyházi anyakönyvben feltüntethető legyen. Egyébként evangélikus
gyermek keresztelésének megtörténtét az egyházi anyakönyvben is re-
gisztrálni kell. Ennek különösképpen az állami anyakönyvezés bevezetése
előtt, tehát 1894 előtt volt különös jelentősége, mert az egyházi anyakönyv-
be történt bejegyzések eddig az időpontig egyedüli hiteles bizonyítékai a
születés tényének. Ezek a bejegyzések tévedés esetén kiigazíthatók. 644

II. Az ifjúság nevelése; a konfirmáció

A gyermek megkeresztelésekor a gyülekezet felelősséget vállal arra,
hogy hirdettetni fogja számára az evangéliumot és segíteni fogja a keresz-
tyén életeszmények megvalósításában.

Az ifjúság nevelése a szülői háznál kezdődik. A szülők tanítják meg a
gyermeket imádkozni, ők ismertetik meg a gyermekkel az első bibliai
történetet, tanítják a katechismust, imádkoznak együtt, tartanak házi áhí-
tatot és ismertetik meg a gyermekkel az egyházi énekeket. Később az
óvoda, a gyermek-istentisztelet, gyülekezeti ifjúsági körök segítik a szülőt
a nevelésben. Az egyház feladata azonban, hogy minden korosztályhoz
tartozó gyermek vallási oktatását megszervezze, hogy velük a keresztyén
tanítás igazságait megismertesse.

A konfirmáció a római katolikus bérmálás intézményének a helyébe
lépett anélkül azonban, hogy szentségi jellege megmaradt volna. A confir-

643 Gutachten der Evang.-teo1. Fakultat der Universitat Tübingen über Fragen der Tauf-
ordnung. - Zeitschrift für Theologie u. Kirche. Tübingen, 1950. 47. Jahr. 2. Heft, 265-275.1.

644 1902: 7. jk. pont.
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matio, a megerősítés, az az ünnepélyes egyházi cselekmény, melynek ke-
retében a megkeresztelt serdült korának elérésekor keresztyén hitét nyil-
vánosan megvallja és miután a keresztségi fogadalmat a gyülekezet előtt
ünnepélyes szertartás keretében megújítja, a lelkész kézrátétellel megáldja
és könyörgés után az úrvacsorához bocsátja. A konfirmációnak bibliai
alapja nincs; nem szentség és a kegyelem elnyerésének nem feltétele, a
keresztségnek sem kiegészítő része, hanem a megkeresztelt hitéről tett
kinyilatkoztatás, melynek alapján az egyház az önálló egyháztagok sorába
fogadja és az úrvacsora vételére feljogosítja.

A konfirmáció teológiai megítélése nem egyértelmű. Van olyan német
rendtartás, amely a gyülekezet cselekményét látja a konfirmálandó irányá-
ban, másik viszont a konfirmált hitvalló nyilatkozatát emeli ki, ismét má-
sik a lelkész hivatalos cselekményét látja. Annyit talán meg lehet állapítani,
hogy ma még nem annyira a konfirmandus személyes hitvallásán van a
hangsúly, hanem inkább a gyülekezet könyörgésén, vagy inkább a lelkész
áldásán nyugszik, ellentétben a református felfogással, ahol annak hitval-
lást tevő tartalma domborodik ki.645

Luther ugyan elvetette a konfirmáció szentségi jellegét, azonban annak
ünnepélyes, kézrátétellel történő megáldó cselekményét a Brandenburgis-
che Kirchenordnungban (1540) fenntartotta. A hangsúlyt a reformátori ta-
nok megismerésére helyezte, amikor hangsúlyozta az úrvacsorához való
bocsátás (admissio) feltételeként az oktatást, és az ehhez kapcsolódó vizs-
ga letételét (interrogatio, exploratio).646

A XVII.és XVIII.században a pietizmus hatására vezetik be a konfirmá-
ciót s ezt a XIX.században a keresztségben jelentkező szövetség formális
megpecsételésének tekintik. A konfirmációval az egyházi jogok teljességét,
az úrvacsorához bocsátást, a keresztszülői jogot, és később az aktív és
passzív választójogot, nemkülönben az egyházi esketés lehetőségét is el-
nyeri a konfirmált. Később az a felfogás alakult ki, hogya konfirmációval
a konkrét vallási hovatartozandóságról is döntés születik. A 12 éves kor-
határ biztosítja a vallási nagykorúságot, végső soron az egyházból való
kitérés jogát is.

Konfirmációban - szülői kérésre -, nem evangélikus gyermek is részt
vehet. Azok, akik az oktatáson huzamosan nem vesznek részt, kizárhatók,
úgyszintén azok is, akik olyan rendezvényeken vesznek részt, amely el-
lentétes a konfirmáció értelmével.647

645 Erik Wolf i. ID. II. k. 545-546. 1.
646 Erik Wolf i. ID. II. k. 547. 1.
647 Ordnung des kirchlichen Lebens. II. 7. pont, 12. 1.
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A nyilvános vizsga, valamint az ünnepélyes konfirmáció rendszerint a
templomban, a gyülekezet színe előtt, kivételesen azonban egyénileg is
történhet.

A konfirmációnak manapság a gyermek vallási hovatartozandósága te-
kintetében jogi jelentősége már nincs; magához a konfirmációhoz azonban
a fentebb említett jogkövetkezmények tapadnak. Ilymódon az egyházta-
goknak két csoportja különböztethető meg: mégpedig a megkeresztelt
gyermekek, akik egyháztagok, de esetleg nem konfirmáltak és azok az
egyháztagok, akik konfirmáltak. Az egyházi tisztségviselésnél van ennek
jelentősége, mert legtöbb egyházi tisztség feltétele a konfirmáció megtör-
ténte. A felnőtt korban megkereszteltek, illetve az egyházba betérők kon-
firmáció nélkül is elnyerik az említett jogokat, másrészt kötelességükké válik
az egyházi életben való részvétel, valamint az istentiszteletek látogatása és
az úrvacsorával való élés.

A konfirmáció kiszolgáltatója csak ordinált lelkész lehet, mégpedig rend-
szerint az illetékes egyházközség lelkésze, de kívánságra más evangélikus
lelkész is konfirmálhat akár nem evangélikus gyermeket is.

Az ifjúság szolgálata a gyülekezetben ugyanazokon az alapokon nyug-
szik, mint az egész gyülekezeté. Segítséget kell nyújtani ahhoz, hogy minél
több fiatal legyen megnyerhető Krisztus ügye számára. Keresnie kell azo-
kat a lehetőségeket, melyekkel mindennapi feladatait meg tudja valósítani:
elsősorban a veszélyeztetett ifjúság, a közömbösek felé, otthon, a szomszé-
dok és egymás között, a gyülekezeti istentiszteleten és a gyülekezeten
kívül végzendő missziói szolgálatban. 648 Csak üdvözölni lehet, hogy az
ifjúsági munka egységes irányítás ára megszületett az önálló ifjúsági lelkészi
állás, illetve az egyetemi lelkészség.

Ill. Az istentisztelet rendeltetése az, hogya gyülekezet tagjai Isten paran-
csára és Ige hallgatására gyűljenek össze azért, hogy Urának az Igében és
a szentségekben való jelenlétéről megbizonyosodjanak. Ahol Isten Igéjét
tisztán és igazán hirdetik és a szentségeket Krisztus parancsa értelmében
szolgáltatják ki, ott az Úr jelen van, elhívja, gyűjti, megvilágosítja, üdvözíti
és megtartja az egész keresztyénséget. Az istentiszteleten a gyülekezet
kérését, könyörgését és hálaadását az Úr elé viszi és őt a maga felségében
imádja. Dicsőíti Istent ősi énekeiben és felkínálja számára hálaadományait.
Ezt az isteni Ige által végzett cselekvést nevezzük liturgiának. 649

Az istentisztelet rendjét, a liturgiát az egyház saját maga állapítja meg,
minthogy ez a ius in sacra legtipikusabb esete. Az istentiszteleti cselekmé-
nyek szabályozásának a jogát az 1610.évi zsolnai és 1614.évi szepesváral-
jai zsinatok a szuperintendensre bízták ugyan, azonban ennek ellenére az

648 Ordnung des kirchlichen Lebens. Ill. 1-2.,13.1.
649 Ordnung des kirhclichen Lebens. IV. rész, 1. pont 13-14.1.
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esperességek eltérően intézkedtek a szertartások tekintetében. Ez az eltérő
gyakorlat az 1707. évi rózsahegyi zsinat határozatai nyomán sem szűnt
meg. Az 1934-37. évi zsinat II. tc. 71. §-a, illetve az 1953. évi V. tc. 52. §-a
értelmében a püspök hatáskörébe tartozik a liturgia megállapítása. Ehhez
azonban az egyházkerületi közgyűlés tudomásulvétele szükséges. Az
1966. évi II. törvény továbbra is püspöki jogkörbe tartozónak tekinti ezt a
jogot azzal, hogy a megállapítás az országos egyház ének- és liturgiaügyi
bizottságának közbenjöttével történjen. Az új zsinat is hasonlóképpen ha-
tározott.65o

Az istentiszteleti rend, illetve a szertartások a szentírással és hitvallási
iratokkal elvi ellentétben nem állhatnak. Az istentisztelet lényeges részére
vonatkozóan fenn kellene állnia az egyöntetűségnek - bár ez jelenleg nem
így van -, minden részletre kiterjedő azonosságnak az egyház egysége
szempontjából nem kell feltétlenül fennállni. A gyülekezet az apróbb szer-
tartásbeli különbözőségek ellenére is össze van kötve minden idők és
minden hely keresztyéneivel és gyülekezeteivel Isten trónusa előtt. Külö-
nös figyelmet kell fordítani arra, hogy az istentiszteletek ne politikai, még
kevésbé pártpolitikai célokat szolgáljanak és a laikusok túlzott szereplését
ne mozdítsák elő, ami természetesen nem jelentheti a laikusok istentiszte-
leti szereplésének az elvetését.

A gyülekezet tagjainak összegyűjtésére és Isten dicsőségére szolgál Isten
háza: a templom. Szószékéről az Igének, az evangélium üzenetének kell
hangzania, oltáránál a gyülekezet tagja Jézus Krisztus Urunk testét és vérét
veszi magához; keresztelőmedencéjénél Isten gyermekévé fogad, gyüleke-
zetének tagjává emel. Nyilvános istentisztelet a templomon, vagy imahá-
zon kívül kivételesen másutt, így iskolaépületben, letartóztatási intézet-
ben, kórházban, szeretetotthonban, a szabad ég alatt, vagy magánlakásban
is tartható. A templomot általában csak istentisztelet céljára, egyházi
gyűlésekre, hangversenyekre és kulturális eseményekre is lehet használni.

A templomépítés az egyház autonóm hatáskörébe tartozik, bár 40 éven
keresztül az Állami Egyházügyi Hivatal engedélyéhez volt kötve. Az épít-
kezés tekintetében az egyházközség közgyűlése jogosult dönteni, azonban
az országos egyház építési osztályának, nemkülönben az önkormányzat
építésrendészeti engedélyét is be kell szerezni. 651

Az interdictum, vagyis az istentisztelet tartás ának megtiltása, a templom
bezárásának a kérdése az egyházi közvélemény érdeklődésének a közép-

650 Egyházi Törvények II. törvény 95. §, az új zsinat IV. törvény 62. §-a szerint hasonlóan
döntött.

651 A vonatkozó jogszabályok: 1790. évi 26. tc. 2. §, 1966. évi II. törvény 7. § e) pont,
1991-97. évi Ill. törvény 35. §
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pontjaba Marcsek János espereshelyettesnek az arnóti templomnak 1947.
március 16-tól húsz napra terjedő bezárásával került.

A templom bezárásának előzményéhez tartozik, hogy 1947. március
16-ra volt az új lelkész beiktatása kitűzve. A választási eljárás a szabályok-
nak megfelelően zajlott le, mégis atekintetben nem jött létre egyetértés,
hogy ki viselje a lelkészi jövedelmi föld utáni esedékes adót. Emiatt meg-
indult az agitáció a lelkész beiktatása ellen s ehhez a csoporthoz az egy-
házmegyei felügyelő is csatlakozott. Ez a csoport megakadályozta a ha-
rangozást, elállták a templom ajtaját, a harangozót tettleg bántalmazták s
azt kiabálták, hogy az esperest és a papokat "meghempergetik a sárban".
Mivel a felizgatott személyek között ittas személy is volt, attól tartva, hogy
verekedés tör ki, az esperes ebben a szükséghelyzetben úgy döntött, hogy
az istentiszteletet nem tartja meg arra is tekintettel, hogy kézigránáttal és
fegyverhasználattal is fenyegetőztek. Húsz napig tartó interdictumot ren-
delt el - a jelenlevők helyeslése mellett -, hogy ez alatt az idő alatt az
indulatok lecsillapodjanak és nevelő hatása mutatkozzék meg a gyüleke-
zetben.652

Az interdictum a kánonjog szerint (CfV 915 kán.) bizonyos szent cselek-
ményeken való részvételből zár ki, míg az excommunicatio az egyház
jogközösségéből rekeszt ki.

A fenti ügyben a dr. Bruckner Győző jogakadémiai dékán által készített
egyházjogi szakvélemény szerint a protestáns egyházak némi módosítás-
sal átvették a fegyelmi eszközöket és büntetéseket a Gratianus Decretum-
ból.

Az interdictumnak, mint egyházhatósági fegyelmi eszköznek a gyökere
a Szentírásra vezethető vissza, mert orvosság és nevelő eszköz kíván lenni
azok ellen, akik megsértik az egyházi fegyelmet.s= Az interdictum külön-
böző válfajait a reformáció óta többször alkalmazták a protestáns egyhá-
zak;654újabban, 1929-ben, Makkai Sándor erdélyi püspök Magyardécse
templomát záratta be a templomban történt közbotrány miatt, melynek
kapcsán büntető eljárás is indult.

A szakértői vélemény szerint a .Jcizárás". a "kivágás" vagy kirekesztés
és az interdictum azaz az igehirdetés eltiltása, templom bezárása, úrvacso-
rától eltiltás, mint fegyelmi eszköz, ma is alkalmazható lenne s mivel ilyen
tilalom nem áll fenn, annak törvényessé ge nem vitatható.

652 Egyházjogi szakvélemény Marcsek János esperes, volt püspökhelyettes úr által Arnó-
ton eszközölt interdictum ügyében. Kézirat, 1947.

6531. Kor. 5,5,1. Kor. 10. és n. Máté 18 14-19, János 20,23. v.
654 Az interdictum egyes részintézkedései megtalálhatók a régebbi hitvallásokban, így pl.

a debreceni hitvallásban. (Art. Mai. LXIV.),a felső-magyarországi cikkekben (33. §) Méli-
usz: Válogatott prédikációi utolsó részében (416-418. 1.),a Geleji kánonok 77. kánonjában
és a tiszai egyházkerület 1927. évi szabályzatában.
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Az egyházi ünnepek Krisztus életének és az egyháztörténelem fontosabb
eseményeire utaló emlékünnepek nem isteni, hanem emberi eredetűek.

A keresztyén egyházban kezdetben kevés ünnep volt, számuk a VII.
század folyamán bővült. A reformáció mindazokat az ünnepeket meg-
szüntette, amelyek a szentírással ellenkeztek.

Hazánkban az egyházközségek és esperességek foglalkoztak az ünnep-
napok kérdésével, minthogy a zsolnai és szepesváraljai zsinatok nem sza-
bályozták az ünnepnapok kérdését. A rózsahegyi és az 1791.évi zsinat már
foglalkozik ezzel a kérdéssel és felsorolja az egyházi ünnepeket, anélkül
azonban, hogy az erre vonatkozó határozatokat valaha is jóváhagyták
volna. Azóta sem foglalkozott egyetlen zsinatunk sem az ünnepnapok
kérdésével. Mindössze az Ágendában találunk az ünnepnapokra vonatko-
zó liturgiai szolgálattal kapcsolatos útmutatást.

Az evangélikus egyházban többféle ünnep van: így az ún. sátoros ün-
nep; mégpedig karácsony, nagypéntek, húsvét és pünkösd, éves ünnep:
újév,vízkereszt, áldozócsütörtök és a reformáció emlékünnepe; heti ünnep
vasárnap. Az egyházközségi, vagyis helyi ünnepek között a templomala-
pítási, vagy felavatási ünnep, a bűnbánat napja, vagy az egyházközség
életével kapcsolatos valamely más eseményt jelző ünnep érdemel figyel-
met.

Az evangélikus egyház híveitől megkívánja ünnepnapokon az isten-
tisztelet látogatását. Mindazok, akik betegség, vagy egyéb ok miatt akadá-
lyozva vannak az istentiszteleten való részvételben, elmélkedés, vagy rá-
diós, illetve televíziós istentisztelet hallgatása révén csatlakozhatnak az
ünneplő gyülekezethez, hogy ilymódon az ünnepnap áldásában részesül-
jenek.655

A Munka Törvénykönyve szerint munkaszüneti nap január 1., március
15., húsvéthétfő, május 1., pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23., de-
cember 25-26. Sajnos még mindig nem sikerült elérni, hogy a protestánsok
legnagyobb ünnepe: nagypéntek munkaszüneti ünnepnap legyen.

A munkaidő beosztásának munkaszüneti napok miatt indokolt változ-
tatását a munkaügyi miniszter évenként szabályozza. E változások során
azonban vasárnap nem nyilvánítható munkanappá.s= Ez utóbbi szabály
kétségkívül haladást jelent a korábbi állami szabályozáshoz képest.

A németországi szabályozásból hiányzanak az egyházi ünnepekre vo-
natkozó jogi szabályok, mindössze a gyülekezeti tagok részére házi áhítat
tartását ajánlják. "Senki sem - írja -, menjen imádság nélkül munkába,
hálaadás nélkül napi kenyerét ne fogyassza el és isteni védelem kérése
nélkül ne feküdjék le senkisem. A felelősséget ezért az atya és az anya

655 Ordunung des kirhclichen Lebens IV. 3., 14. 1.
656 1992. évi XXII. törvény 125. §-a.

324



viselik. Arra kell törekedniök, hogy egész életük istentisztelet legyen
(Róm. 12. 1,2). Csak így tudja a keresztyén ember házasságában és család-
jában, munkáján és hivatásán keresztül Istent igazán szolgálni és róla
bizonyságot tenni."657

Az istentisztelet megzavarását már a Btk. (1878:V. tc. 190-191. §) is
büntetni rendeli. Lényegében az ott megállapított tényállást vette át az
1990. évi IV. törvény, amikor "a Vallásgyakorlat jogának megsértése címen
új szabálysértési tényállást kodifikált"658 és amikor ugyancsak a Btk-ban
a lelkész vallási szertartás végzését fizikailag akadályozó, vagy fenyege-
téssel megtámadó személy büntetőjogi felelősségét kiterjesztően kodifikál-
ja azokra, akik a lelkiismereti és vallásszabadságot erőszakkal vagy fenye-
getéssel korlátozzák, illetőleg magát az szabad vallásgyakorlatot erőszak-
kal vagy fenyegetéssel akadályozzák.v=

Célszerűnek látszana a büntető rendelkezések kiterjesztése újabb tényál-
lással. A finn büntetőtörvénykönyv (1889) szerint az a személy, aki Istent
nyilvánosan gyalázza, négy évig terjedhető fogházzal büntetendő. Csak
akkor szabható ki pénz-, vagy 6 hónapot meg nem haladó szabadság-
vesztes-büntetés, ha meggondolatlanságból, vagy könnyelműségből köve-
tik el a cselekményt.ss'' Ma annyira elszaporodott Magyarországon az
istenkáromlás, hogy ennek visszaszorítására ilyen drákói jogszabályra len-
ne szükség.

A svéd jogszabályok szerint büntetendő cselekménynek számít a főün-
nepeken való nyilvános mulatságok tartása, így karácsonykor, nagypénte-
ken és húsvétkor nem szabad rendezni nyilvános mulatságot, köztük lö-
vész-, motor-, vagy más sportversenyt sem, beleértve gimnasztikai bemu-
tatót. Ugyancsak nem tartható színházi, mozi, cirkuszi, revü, varieté és

657 Ordnung des kirchlichen Lebens IV. 5., 14-15. 1.
658 "Aki nyilvántartásba vett egyház szertartásaira rendelt helyiségben nyilvánosan bot-

rányt okoz, illetőleg a vallási tisztelet tárgyát, vagy a szertartások végzésére szolgáló
tárgyat a szertartások ra rendelt helyiségben vagy azon kívül meggyaláz, tízezer forintig
terjedő pénzbírsággal sújtható". - Talán nem lesz hiábavaló a múltbeli bírói gyakorlat
ismertetése arra nézve, hogy mit tekintettek ilyen cselekménynek: így az istentisztelet
alkalmával közbotrányt okozó lármázás és káromkodás (4596/83); a templom kórusán
való fütyülés (12.797/83); az asszonyok kiszorítása (6351/83); a templomban ittasan való
megjelenés és ott istenkáromló szavak kiejtése; valakinek mellen ragadása és székéből
kilökése; a lelkész gyalázása, vagy a szertartás végzésében való akadályozása (3022/83,
418/84,7872/83,14785/83,5782/83). A templomban való hangos beszéd, szóváltás, más-
nak ölébe ülése a régi gyakorlat szerint vétség volt (4318/903 döntvény).

659 "Aki mást a) a lelkiismereti szabadságban erőszakkal vagy fenyegetéssel korlátoz, b)
vallásának szabad gyakorlásában erőszakkal vagy fenyegetéssel akadályoz, bűntettet kö-
vet el és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő." - Btk. 1978.évi IV. törvény
174/a §.

6601834 ars lag sa vitt den galler i Finland. Helsingfors 1938. Strafflag. 10. Kap. Om
religionsbrott 1. §

325



kabaréelőadás sem.661 Ez az 1943-ban hozott szigorú jogszabály később
megenyhült.

A vallás belső értékeinek fokozottabb hangsúlyozásával az állami élet-
ben magasabb rendű erkölcsi nézőpont alakulna ki, ami végső soron tár-
sadalmi érdeket is szolgálna s ezzel az államhatalom felekezetmentes ál-
láspontját nem adná fel, hanem csak a szükségessé vált követelményekhez
igazítaná a jogéletet, amely elől huzamosabb időig úgysem lehet elzár-
kózni.

IV A keresztséghez hasonlóan az úrvacsorához is fűződnek jogi követ-
kezmények.

Az egyház nagy kincse a bűnök megbocsátásának boldog üzenete. Ahol
bűnbocsánat van, ott élet és boldogság fakad. Ennek a kincsnek a közlésére
szolgál az igehirdetői tiszten kívül a kulcsok hatalma, melynek alapján
bűnök bocsánatára, avagy megtartására adott Isten hatalmat. (Máté 18,
15-20)A meg nem bocsátott bűnök széttörik az Istennel való közösséget,
a megbocsátás viszont újjáteremti. A kulcsok hatalma azt is jelenti, hogya
megtérésre nem hajlandók bűneiket megtartják és hogy a feloldozás azt a
parancsot is magában foglalja, hogy régi bűneinket el kell hagynunk.

Az egyház ismeri az egyéni és a közös gyónást; ez a kettő kölcsönösen
kiegyenlíti egymást. Az egyéni gyónás hozzásegít, hogy a közös gyónást
komolyan vegyük és meghatározott bűneinket megvalljuk, a közös gyónás
pedig arra buzdít, hogy az el nem ismert és meg nem nevezett bűneink
megbocsátását is kérjük.

Mivel a lelkigondozás középpontjában a bűnök megbocsátásának kell
állnia, a lelkésznek mindig készen kell állnia a gyóntatásra és feloldozásra.
Kötelezve van, hogy a gyónási titkot mindenki irányában megőrizze. A lel-
kész helyett kivételesen bármelyik keresztyén jogosult a gyónót meghall-
gatni és az igaz megbánás feltétele mellett a bűnbocsánatot hirdetni.s=

Jézus gyülekezetének az evangélium vigasztalása mellett a szent vacsorát
alapította és megparancsolta, hogy a hívek éljenek is ezzel a szentséggel,
vegyék az ő szent testét és vérét. Az úrvacsora - mint Luther mondja -, a
szomorúak vigasza, a betegek orvosa, a haldoklók élete, az éhezők eledele,
minden nyomorult, szegény és gazdag kincse. Megerősít a kísértésben és
Krisztus asztalánál igaz szeretetben egyesíti a gyülekezet tagjait.

Az úrvacsora kiszolgáltatásához az a jogi következmény fűződik, hogy
rendszerint az úrvacsora első magához vételévei történik az egyházba való
belépés, illetve az egyházhoz való visszatérés. Az úrvacsora szentségét

661 K.k. 28. maj. 1943 ango förbud mot offentliga nöjestillstallningar m.m. pa vissa kyrke-
liga högtidsdagar. - L. Sveriges Rikes Lag. Stockholm, 1943. 901. 1.

662 Ordnung des kirchliches Lebens. V, 1-5. pont 15-16.1. - A gyónási titokról a II. törvény
17. §-a rendelkezik.
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csak meghívott és felavatott lelkész szolgáltathatja ki; a hívek termé-
szetesen bármelyik gyülekezeti lelkésztől részesülhetnek az Úr szent va-
csorájában.

Minden konfirmált egyháztag részesíthető úrvacsorában, beleértve a
szellemileg korlátozottakat és beszámíthatatlanokat is. Ennek indoka az,
hogy ezek bár nem tudnak megnyilatkozni, a kegyelemre nekik is szüksé-
gük van. Egyébként a teológiának ezzel a kérdéssel foglalkoznia kellene.
Azoknak nem szolgáltatható ki az Úr szent vacsorája, akik Krisztust nyil-
vánosan megtagadják, becsmérlik, vagy Isten parancsait megtagadják. Ki-
vételesen az egyházból kitért személy számára is kiszolgáltatható az úrva-
csora halálos veszély fennforgása esetén. Református, illetve más protes-
táns személy számára kívánságra saját szertartása szerint szolgáltatható ki
az úrvacsora. A leuenbergi konkordia a kölcsönösséget biztosította.

Az úrvacsora kiszolgáltatásának helye általában a templom, illetve más
istentisztelet tartására használt helyiség. Templomon kívül csak betegség
esetén kerülhet sor magánháznál, illetve kórházban, vagy börtönben az
úrvacsora kiszolgáltatására, amely halálraítélt esetében nem tagadható
meg.

Az úrvacsora kiszolgáltatása az ágenda szerint a helyi szokásnak meg-
felelően, illetve az egyházkerületi utasítás részletezése szerint történik.

V. A szentségek mellett az evangélikus egyház számos (dedicatio) ava-
tási (szentelési) cselekményt is ismer; ezek egyházjogi jelentősége azonban
csekélynek mondható, minthogy mindegyik esetben hiányzik a jogi alap.
A római katolikus egyház "szentelményeinek" (felszentelésj=" pótléka-
ként szokásjogi alapon alakult ki az avatás. Evangélikus felfogás szerint
azonban személyek és dolgok "szentelése" nem teszi szentté magát az
obiectumot, hanem annak istentiszteleti használatra való kiválasztását s
egyúttal megoldását jelenti az istentiszteletnél szolgáló tárgynak, vagy
személynek. Az evangélikus egyház tárgyakat csak akkor áld meg, ha ezek
a tárgyak állandóan vallásgyakorlat céljaira szolgálnak. A teológiai meg-
ítélése az avatásnak különböző; egyrészt az avatási cselekmény "közben-
járási" jellegét, vagy annak szimbolikus jellegét, avagy az Igére való utaló
magatartást emelik ki, másrészt a szellemi-jogi formák összefonódásának
szükségességét hangsúlyozzák, így a kézrátételben az Ige testté válását és
konkretizálódását látják.664

A dolgokkal kapcsolatban sor kerülhet egyházi épületek: templo-
mok, harangok, orgona, oltár, keresztelőmedence, egyéb egyházi tár-
gyak vagy emlékek (szobrok, emléktáblák stb.), valamint temetők felava-

663 Codex Iuris Canoníci can. 1166-1172.
664 Erik Wolf i. m. II. rész 540. 1.
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tására anélkül azonban, hogy a megáldással a temető földje szentelt földdé
válna.

A személyekkel kapcsolatos avatásoknak célja a felavatandó életéért és
működéséért való könyörgés, ez jogi szempontból indifferens. Teológusok
és diakónusok megáldása, egyházi testületek hivatalba iktatása, továbbá
az egyházkezelői áldás sem von maga után jogi hatást, hanem csak a
beiktatás.

Az ordinatio azt az ünnepélyes cselekményt jelenti, amelynek keretében
az egyházi hivatalra törvény szerint kibocsátott személy felhatalmazást
nyer az ige nyilvános hirdetésére és a szentségek kiszolgáltatására (missio
legitima).665

VI. Az egyházi esketés a házasság keresztyén értelmezéséből következik.
Az evangélikus egyházat kezdettől fogva érdekli a házasság kérdése, mi-
vel a házasság az ember egész életére kiható jelentőségénél és mély erkölcsi
tartalmánál fogva olyan szabályozást kíván, melynek alapján remélni le-
het, hogy a házasság mind keletkezésében, mind tartalmában tiszta, Isten-
nek tetsző és egyben tartós lesz. Ez a kérdés azért is tanulmányozást
érdemel, mert különböző vallásúak házassági életközössége éppen annyi-
ra mindennapi tény, mint a házasság felbomlása.

A házasság, mint Isten alapítása a keresztyének szexuális élete szem-
pontjából irányadó rend, nem jelent elutasíthatatlan kötelességet, hanem,
aki meg tudja magát őrizni a paráznaságtól, jobb, ha nem lép házasság-
ra.666 A ius divinum matrimonii számára a fő forrás a bibliai utasítás,
amely ugyan nem pozitívegyházi házassági jogot, hanem iránymutató
direktívákat tartalmaz.

Luther dialektikusan utal a házasság isteni és egyben emberi jellegére.
Tanítása szerint "weltiich Geschiift", "iiusserlich weltlich Ding<nak=? ne-
vezi a házasságot, amely a világi természetjognak van alávetve. Ezért a
pozitívjogi házasság rendje nem az egyházra, hanem a felsőbbségre (poli-
tikai hatalomra) tartozik. Az esketés azonban, isteni jogon alapul, egyedül
az egyházra tartozik.s='

A házasságot Isten Igéje, nem pedig emberek alapították,669 még ha nem
is tekinthető szentségnek, az emberek számára jogilag nem érinthető "is-
teni rendnek" tartja.670

665 Ágostai Hitvallás XIV. cikkelye.
666 1. Kor. 7,2-9 v.
667 Luthers Werke W. A. 30, Ill. 205.
668 Luthers Werke W. A. 30 Ill. 74.
669 Luthers Werke W. A. VI. 555 4.
670 Johannes Heckel: Lex charitatis 102. 1.
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A házasság rendjének az összetettsége tűnik ki Heckelnek a házassági
jogról kialakított lutheri tanítással kapcsolatos felfogásából, mely szerint a
házasságnak iure divino, iure naturali és iure humano vetületei vannak.f"

Egyrészről a házasság isteni jog, közelebbről pozitív isteni jog, azonban
csak a status naturae incorruptus számára, tehát isteni tcrmészetjog.s'"

Másrészről a bűnbeesés állapotában a házasság a világi természetjog
része, amely a világi igazságosságnak felel meg. Ez a pozitív házasságjog
felett álló jog a pogány törvényhozókat .is köti: a házassági akadályok
természettől fogva érvényesek és az emberi házassági szabályok Isten- és
természetellenesek. 673

Azt a határt, hogy a világi felsőbbség a házassági jog anyagi és alaki
határait hol húzza meg, a lex humana positiva határozza meg. Ha a
keresztyének házasságát "istentiszteletnek" tekinti, ez nem azt jelenti,
mintha a "keresztyén házasság" mellett egy "természetes" házasság is
lenne és a követelmények különbözők lennének, hanem ez egyrészt a ius
divinumban, másrészt - a nem keresztyéneknél -, pedig a ius naturae és
ius humanumban gyökerező sajátságában keresendő. Csak egyféle házas-
ság van.

Luther az egyházi házassági jogot csak mint "esketési jogot" tudta el-
képzelni. Ez tűnik ki az 1529-benírt "Traubüchlein"-ből, mely szerint nincs
szükség eljegyzésre (sponsalia de futuro), hanem a házasságot kötni szán-
dékozó személyek egyező akaratukat (consensus facit nuptias) tanúk előtt,
a későbbi időkben pedig a lelkész előtt kell kinyilvánitaniok.v+ A házasság
érvényességéhez annak végbemenetele (copula carnalis) szükséges. Végül
szükséges a lelkész által történő megáldás.

Az evangélikus egyház tanításának megfelelően a házasságjog területén
csupán alaki, vagyis eljárásjogi szabályokkal találkozunk, evangélikus anya-
gi jogi, materiális szabályok nincsenek. Ennek oka az, hogy a lelkészt nem
illeti meg a lelkek feletti hatalom. "Még ha egy keresztyén nem keresztyén-
nel akarna is házasságot kötni, a földi egyházat akkor sem illeti meg az a
jog, hogy házassági akadályt állapítson meg; ez a keresztyén ember lelki-
ismereti szabadságának a befolyásolása lenne".675Éppen ezért az evangé-
likus egyház a házasságkötéssei kapcsolatos kérdéseket vonja csak szabá-
lyozási körébe.

A polgári házasság intézményének az 1894. évi XXXI. tc.-kel történt
bevezetése után, amely az ország területén elterjedt nyolcféle egyházi há-
zassági jogot volt hívatva egységesíteni, másrészt pedig a "vegyes házas-

671 Johannes Heckel i. m. 69, 102. l.
672 Luthers Werke W. A. XLII. 100,25 - Coniunctio viri et mulieris est iuris divini.
673 Luthers Werke W. A. X,2,280,22 és X,277,24
674 Ordnung des kirchlichen Lebens VII.1, 17-18. l.
675 Johann Victor Brecht i. m. II. 478. l.
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ság" intézményének római katolikus részről történt a protestánsok számá-
ra kedvezőtlen szabályozása az evangélikus házassági jogot erősen háttér-
be szorította. Manapság az egyházi esketés kérdése a hosszú ateista pro-
paganda hatása alatt az elmúlt évtizedekben háttérbe szorult. Mivel az
evangélikus egyház felfogása szerint a házasság nem szentség, a házasság
kérdéseinek szabályozását átengedhette az állami szabályozás számára,
csupán eljárási kérdésekben tartott fenn magának jogkört. Ez elsősorban
abban áll, hogy az egyház tagjaitól megkívánja, hogy házasságukat egy-
házilag áldassák meg.

Mindez természetesen nem jelenti azt, hogy az evangélikus egyház es-
ketési jogának az állami házassági jog rendelkezéseivel minden vonatko-
zásban egyeznie kellene. Az állami jogszabályokhoz való igazodás csak
joga, nem pedig kötelessége az egyházi törvényhozásnak. Az egyház nem
köteles minden polgárilag megkötött házasságot megáldani.

A keresztyének házasságukat egyházilag is megáldatják. Az egyházi es-
ketésnek az a jelentősége, hogy ennek révén a házasság Krisztusra való
utalása mutatkozik meg, másrészt a gyülekezet előtt megerősítést nyer a
házasságkötőknek az az elhatározása, hogy házasságukat keresztyén mód-
ra fogják folytatni és házasságukra Isten áldását nyerik el. Ez segíti elő,
hogy Isten adományaiért hálásak legyenek, őt jó és nehéz napokban imád-
ják és Isten ígérete segíti elő őket arra, hogy kísértések és megpróbáltatások
közepette is egymás mellett maradjanak. Az egyházi esketés a házasságot
Isten hatalma és oltalma alá helyezi.676

Az egyházi esketés a következőket tartalmazza: az Ige hirdetését a há-
zassági kötelékre vonatkozóan, a házastársak hitvallását, a házasságnak,
mint keresztyén cselekménynek a megállapítását, a házasság egyházi meg-
áldását, a házasság keresztyén módon folytatásának a figyelmeztetését és
végül a házasság személyes jellegének a kiemelését és a gyülekezeti életbe
való beágyazását.v'"

A házasságkötés feltételei közé tartozik az a követelmény, hogy a háza-
sulók megkeresztelt és konfirmált egyháztagok legyenek. Általában az
illetékes lelkésznél kerül sor a házasság egyházi részről történő megáldá-
sára, de természetesen nincs akadálya annak, hogy más lelkész végezze az
esketést.

Az egyházi házasságkötést megelőzi rendszerint a jegyesek kihirdetése,
bár ez nem feltétele a házasságkötésnek. Elmaradása esetén a házasság
megkötésének szándékát hirdetik ki. A kihirdetésnek jogi jelentősége

676 Ordnung des kirchlichen Lebens VII. 1-2. pont 18. l.
677 Ehe und kirchliche Trauung. - Theologisches Gutachten des Theologischen Ausschus-

ses der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands vom 5. Január 1953.
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nincs, célja inkább csak a gyülekezet tagjai részére tájékoztatást jelent és a
házasulandók örömében való osztozkodást.

Az egyházi házasságkötést szükség szerint a házasulandók oktatása,
vagy lelkipásztori beszélgetés előzi meg főleg olyankor, amikor szükséges-
nek látszik a jegyeseknek a keresztyén házasság áldásaira és feladataira
való figyelmeztetés.

Az egyházi házasságkötés fontos jogforrása az egyetemes közgyűlés
1895-benhozott utasítása.v"

1962-igvétséget követett el az a lelkész, aki "egyházi összeadásnál eljár,
mielőtt a felek igazolták volna, hogy a házasságot a polgári tisztviselő előtt
megkötötték". Kivételt jelentett, ha az egyházi összeadás az egyik félnek
közeli halállal fenyegető betegségében történt. (1894:XXXI.tc. 123. §)

Az egyházi házasságkötés akadályai túlmutatnak az állami házassági jog-
ban kodofikálásra került akadályokon (pl. rokonsági fok). Ide sorolhatjuk
az elváltak, valamint a vegyes házasságban élők egyházi házasságkötésé-
nek problematikáját, nemkülönben a lelkipásztori meggondolásokon ala-
puló akadályokat.

Az elváltak újból való egyházi esketése - az evangélium útmutatása
szerint -, csak egészen kivételes esetben annál a félnél lehetséges, aki a
korábbi házasság felbomlásánál vétlen volt. A vétlenség tényének a meg-
állapítása vagy meg nem állapítása azonban nem éppen könnyű, mint-
hogy a jelenlegi bírói gyakorlat nem valamelyik fél hibájából mondja ki a
házasság felbontását, csak a perköltség megállapításából, illetve esetleg az
ítélet indokolásából állapítható meg - sokszor azonban nem is egyér-
telműen. A gyakorlat ilyen korlátozást nem ismer.

Az evangélikus egyházak általában óvnak a különböző vallásúak házassá-
gátóI, mégpedig ezért, mert ezek a házasságok a házassági és lelki életkö-
zösség (úrvacsora-közösség) veszélyét hordják magukban. Semmi sem kő-
ti annyira egymáshoz a házastársakat, mint a hitben való egyetértés. Kü-
lönböző vallásfelekezetűek számára sokszor nehéz a teljes belső közösség-
re jutás, a saját hitvalláshoz való hűség, igen nagy a vallási közömbösség
kialakulásának a veszélye. Ha mégis eltérő vallásúak házasságára kerül
sor, az egyházi esketés feltételeként kell figyelembe venni, hogya házasu-
lók legalább egyike evangélikus legyen és legalább az ő neméhez tartozó
gyermek evangélikus vallásban való nevelése biztosítva legyen.

A különböző vallásúak házassága közül gyakorlatilag az evangélikus-
római katolikus vallásúak házassága okozhat problémákat. Az 1917-ben
bevezetett reversalis törvény értelmében csak a római katolikus pap előtt
kötött olyan házasság volt megáldható és érvényesnek tekinthető, ahol
minden születendő gyermeknek a római katolikus vallás szerinti nevelése

678 1895 65. jk. pont.
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biztosítva van. Ezt a szabálya II. vatikáni zsinat határozataival akként
módosította, hogy amennyiben a katolikus fél nem tenne eleget a gyer-
mekek katolikus szellemben történő nevelésére vonatkozó ígéretének, a
katolikus félre nézve ennek jogkövetkezménye nincs. Gyakorlatilag most
már sor kerülhet bármelyik vallású fél templomában történő házasságkö-
tésre.679

Az evangélikus egyház kárára történt reversális adás ellen korábban
olyan jogszabály született, melynek értelmében az egyház kárára reversá-
list adó fél az egyházban semmiféle tisztséget nem viselhet maximálisan
öt évig, ha az egyházközségi bíróság megállapítja az egyházhoz tartozással
járó hűség és kötelesség mcgszegését.s'v Az 1966. évi Egyházi Törtvények
csak lelkész viszonylatában mondja ki681a reversális-adás tilalmát. Egy-
házvédelmi szempontból kívánatos lett volna, ha az új zsinat a korábbi
tilalmat újra életbelépteti.

Lelkipásztori meggondolás alapján az egyházi esketést meg kell tagadni
olyankor, ha a házasságot kötő egyik félről nyilvánvalóvá válik, hogy nem
akarja komolyan venni a keresztyén házasságot, avagy Isten Igéjének vagy
az egyháznak kigúnyolásával, avagy nem tisztességes magatartásával a
gyülekezetben megbotránkozást kelt.682Ennek a követelménynek a gya-
korlatban való keresztülvitele eléggé kétségesnek látszik.

Az egyházi esketési tilalmakkal kapcsolatban felmerül a kérdés, hogy
fegyelmi intézkedéstől, vagy inkább a lelkipásztori eljárástóllehet-e ered-
ményt várni. Nyilvánvaló, hogy jogszabályok merev alkalmazásától aligha
lehet eredményt remélni, mégis valamilyen intézkedésre kétségkívül szük-
ség van.683

Az egyházi esketés liturgikus és dogmatikai formáját az Ágenda hatá-
rozza meg.

A házasságkötés helye rendszerint a templom, kivételesen azonban má-
sutt is sor kerülhet erre.

A házasság időpont ja tekintetében nincs korlátozás, az év bármely sza-
kában, kivéve a bűnbánati napot, vagy nagy ünnepet (pl. nagypéntek), sor
kerülhet rá. Az egyházi házasságkötés menete aláhúzza annak egyházi
értelmét; a lelkész által felteendő kérdések, a házassági eskü,684az új pár

679 L. szerző: A Codex Iuris Canonici - evangélikus szemmel. - Lelkipásztor. 1995/4.
680 ET II. tc. 7. § és VIlI. tc. 175. §
681 1966. évi ET II. törvény 17. §-a
682 Lebensordnung VII. 6., 19. 1.
683 Hermann Diem: Lebensordnung oder Kirchenzucht. - Zeitschrift für evang. Kirchen-

recht. 1955. 302-303. 1.
684 Erik Wolf i. m. 557-558. 1.és Lebensordnung VII. 3., 18. - Az eskü fogalma vitatott,

mivel Jézus azt mondja: ne esküdjetek semmire. Luther is az akaratra és a szeretetre teszi
a hangsúlyt. További érv, hogy az egyház nem kényszeríthet bele senkit sem egy esetleges
eskü-szegésbe.
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megáldása, nemkülönben a szertartásnál két keresztyén tanú jelenléte, vé-
gül az egyházi anyakönyvbe való bejegyzéskötelezettsége ezt domborítja ki.

A házasság Isten rendelése szerint felbonthatatlan, vagyis élethossziglan
tartó közösséget jelent.685 Az egyház tanítása szerint a házasság felett a
házasságot kötő felek nem rendelkeznek; sokkal inkább a házasság "ren-
delkezik" felettük, minthogy a házasságot abban a tudatban kell a keresz-
tyénnek megkötni, hogy az felbonthatatlan. Ezt Luther és a hitvallási ira-
tok is világosan kifejezésre juttatják.686 Luther is azt hangoztatja, hogya
házasságban jelentkező minden veszélyt és kísértést a keresztyén ember le
tudja győzni, mert Isten Igéjéből elég erőt tud ehhez meríteni.687 Anémet
egyházi rendtartás ehhez kapcsolódva azt is hangoztatja, hogya gyüleke-
zeteket terheli az a kötelezettség, hogy házas tagjait segítsék abban a tő-
rekvésükben, hogy házasságukat keresztyén módra tudják betölteni.688 Ha
a házasság mégis válságba jut, mindent el kell követni a baj orvoslása és
a házastársak kibékítése érdekében. Ha ez eredménytelen maradna, a gyü-
lekezetnek nem feladata, hogy a házastársak vétkességéről ítéletet mond-
jon, hanem, ha már a lelkipásztor fáradozásai a házastársak megbékítése,
avagy újabb házasságkötésről történő lemondás érdekében eredménytele-
nek maradtak, akkor hajoljanak meg Isten akarata előtt.

A házasság felbontásának a lehetőségét az evangélikus egyház igen
korlátozott keretek között ismeri el. Hangsúlyoznunk kell azonban, hogy
a különböző evangélikus egyházakon belül teljesen azonos álláspontról
beszélni aligha lehet, mert a szigorúbb álláspont mellett enyhébb álláspont
is ismeretes, sőt talán az utóbbi látszik egyre inkább térhódítónak, mond-
ván, hogya házasság nemcsak az egyén életében egy folyamat, hanem
olyan intézmény, amely állandó "fejlődésben" van.689

A reformátorok az evangélium alapján lényegében csak két bontóokot
ismernek: a házasságtörést (Ehebruch, Hurerey) és a hűtlen elhagyást (Bösli-
che Verlassung, desertio malitiosa); harmadikként kiterjesztő magyarázat-
tal az ún. quasi desertiót alakították ki.69o

685 Theologisches Gutachten Ill. 1., 5. 1. és Karner Károly: Házasság és családvédelem
egyházunkban. - Keresztyén Igazság, 1993. 18. szám, 5-14. 1.

686 Confessio Augustana, XXIII.cikkely, 8.; Nagy Kathekizmus 9. és 10., 306. §, Formula
Concordiae XII. 19.

687 Annelise Sprengler: Um eine schriftgemasse Behandlung des Problems der Trauung
Geschiedener. - Zur Geschichte des Wiedertrauungsrechts. - Zeitschrift für evang. Kir-
chenrecht, 1954.3. Band, 164.1.

688 Ordnung des kirchlichen Lebens VII. 7.
689 Annelise Sprengler i. m. 1954, 3. Band 270-275. és 276-279. 1. - A szigorú lutheri

irányzatot képviseli Otto Gerlach: Kirchenrechtliche Untersuchung der Frage: Welches
ist die Lehre und das Recht der evang. Kirche, zunachst in Preussen, in Bezug auf die
Ehescheidungen und die Wiederverheiratung geschiedener Personen. 1939.

690 Erik Wolf i. m. II. 556. 1.
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Luther a megbocsátás szükségességét csak az egyszeri és bűnét megbá-
nó házasságtörőre tartja szükségesnek, azonban az egyszeri házasságtörést
is bontó oknak tekinti. A házasságtörő Isten előtt halott, a házasság ilyen-
kor szinte önmagától, automatikusan felbomlik. Bugenhagen szerint az
ártatlan felet figyelmeztetni kell a megbocsátásra és az elmulasztás követ-
kezményeire, nevezetesen arra, hogy a megbocsátani nem tudó házastárs
nem tekinthető keresztyénnek és számára a szentségek nem szolgáltatha-
tók ki.691

Talán felesleges megjegyezni, hogy a mai szekularizálódott társadalmi
felfogás milyen messze esik ettől a felfogástól.

Luther a házasságtörésen kívül ismeri a hűtlen elhagyást, ezzel kapcso-
latban annak a véleményének ad hangot, hogy az 1.Kor. 7,15 alkalmazan-
dó. A "Vom ehelichen Leben" c. írásában a hűtlen elhagyást nem ismeri el
bontó oknak, helyette a házassági kötelességek megtagadását, mint quasi
desertiót minősíti annak. 692

A gyakorlati élet a quasi desertio gyűjtőfogalom alatt azokat a hűtlen
elhagyással egyenlő megítélés alá eső cselekményeket alakította ki, melyek
közé a bántalmazás, ócsárlás, házastársi kötelességek szándékos megsér-
tése (debitum coniugale), valamint az értelemszerűség ide sorolható ha-
sonló esetek tartoznak.s=' Ezek a bontó okok lényegében az állami joggya-
korlatban érvényesülő s a XIX. században kialakult bontóokok átvételét
jelentik, melyekkel kapcsolatban a házasság feldúltságát a világi bíróságok
megállapíthatónak találják.

Leghelyesebb megoldásnak az látszik, ha csupán két bontó okra: a há-
zasságtörésre és hűtlen elhagyásra korlátozzuk az egyház szempontjából
elismerhető okokat. Egyéb bontó okot csak egész kivételes esetben és csak
az eset összes körülményeinek mérlegelése alapján szabad elfogadni. Az
ecclesia spiritualis lélekben "erős" tagja a házastárs súlyosabb botlásait is
meg tudja bocsátani, a "gyenge keresztyén" -től Isten nem kívánja, hogya
szétzilált házassági kötelékben tovább éljen és az újraházasodásról le-
mondjon.694 Mivel a házasság megkötése, illetve felbontása az állami anya-
könyvi, illetve bírói szervek közreműködésével történik, egyik fél sem
rendelkezik szabadon ezekben a kérdésekben, hanem csak a törvény ke-
retei között. A gyülekezetet, elsősorban pedig annak lelkészét terheli a
cura pastoralis keretében az a kötelesség, hogy a bomlófélben levő házas-
ságokat - amennyiben még erre lehetőség van -, megszilárdítsa és meg-

691 Bugenhagen: Von Ehebruch und Weglaufen, Wittenberg, 1540.
692 Luthers Werke W. A. 6, 560, és W. A. 10 II. 290.
693 Hans Adolf Dombois: Grundprobleme des Ehescheidungsrechts. - Zeitschrift für ev.

Kirchenrecht. 1956.5. Band, 1. Heft, 47. l.
694 [ohannes Heckel i. m. 105-106. l.
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akadályozza a könnyelmű válásokat, másrészt az újraházasodás egyházi
feltételeit gondosan megvizsgálva döntsön az egyházi közreműködés kér-
désében.

Az újraházasadásról az újtestamentum nem tesz említést, hanem csak a
kibékülésről, illetve az újabb házasságkötésről történő lemondásról szó1.695

Ezt azonban az egyház nem értelmezheti általános elutasításként, hisz
mindenkinek nincs ereje arra, hogy házasság nélkül éljen.696 Erre tekintet-
tel az egyház nem vonja kétségbe azokat a polgári jogi szabályokat, ame-
lyek az újraházasodást lehetővé teszik. A keresztyén embernek minden
esetben komoly lelkiismereti vizsgálat után szabad csak döntenie az újra-
házasodás kérdésében.

Elváltak egyházi esketésére az újtestamentum teljes felhatalmazást sehol
sem ad - bár nem is tiltja -, Luther az újraházasodást csak házasságtörés
esetén és csak az ártatlan félnek teszi lehetővé bizonyos idő eltelte után.
Nála minden a lelkiismeretnek van alávetve, ezt többre tartja, mint a tör-
vényt és ezért a nem hibás félnek segíteni kel1.697 Ennek indoka nyilván
az, hogya nőtlenség megkövetelése mindazoktól, akik erre képtelenek,
túlzott követelmény és a kísértés állandó forrása lehet. Mindebből világos,
hogy Luther felfogása egyházi és világi jog összefonódását: heteronóm
egyházjogot jelent, és ő nem tesz különbséget elváltak egyházi és polgári
esketése között. Minthogy elváltak egyházi esketésének a lehetősége nem
támasztható alá sem az Írással, sem a hitvallási iratokkal, alapelvként az
elváltak újra esketésének egyházi tilalmát kell elfogadnunk. 698

Kivételesen, csak felelősségteljes vizsgálat után azokban a határ-
esetekben szabad egyházi esketést biztosítani, amikor a házasság nyilván-
valóan a másik fél vétkessége miatt bomlott fel és a gyülekezet mindent
elkövetett a házasság fenntartása érdekében. A német szabályzat szerint
az egyöntetű eljárás biztosítása érdekében az egyházi felügyeleti szervek
döntését kell kikérni.v''? Amennyiben mégis sor kerül elváltak esketésének
engedélyezésére, ez csak mint kivétel jöhet figyelembe mindazok számára,
akik arra törekszenek, hogy életükben elhatározó jelentőségű változás,
megújulás álljon be. Egy azonban biztos: bármennyire is az újraházasodás
egyházi tilalmát hirdeti is az egyház, nem lenne helyes a lelkiismeretet
merev jogszabályokkal megkötni.T"

6951. Kor. 7., ll.
696 Máté 19,1l.
697 Annelise Spengler i. m. 168., 169., 171. 1.
698 Ehe und kirchliche Trauung. Theologisches Gutachten 6. 1.
699 Ordnung des kirchlichen Lebens. VII. 8. pont 19-20. 1.
700 Annelise Spengler i. m. II. rész 292. 1., és Ordnung des kirchlichen Lebens VII. 8.,

19-20. 1.
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Az egyház részéről az egyháztagok számára Lachner Gabriella nagyobb
megértést követel, nemcsak a házasság megkötésénél, hanem annak fenn-
állása alatt is. Szerinte a legtöbb evangélikus egyházban az alapprobléma
az, hogy valamely konkrét esetben igazságos tudjon lenni és hogy a végső
döntést messzemenően a párok felelősségére és lelkiismeretére, valamint
az illetékes lelkészre bízza. Az egyházaknak a házasság abszolút felbont-
hatatlanságának elvéből kell kiindulnia, ha azonban két ember felismeri,
hogyegyüttlétük káros mindkettőjük számára, ha egyértelműen elhatároz-
zák a szétválást - feltéve, hogy gyermekük nincsen és vagyonjogi problé-
mák sem állnak fenn -, és amennyiben az újraházasodás tilalma áll fenn,
ez a döntés életükre előnyt jelenthet.V!

A római katolikus egyháznak a házasságról szóló tanítása a házasság
egy ideális típusára épül fel és a kudarc teóriája teljesen hiányzik belőle
mégpedig azért, mert a szerződéses jelleg hangsúlyozásával a felbontha-
tatlanság jogelvét mindenek fölé helyezi.ő'?

A homoszexuálisak házasságkötésével kapcsolatban a Keresztyén Orvosok
Magyarországi Társaságának nyilatkozata rámutat arra,7°3hogy társadal-
munkban egyre nagyobb teret kap a homoszexualitás. A homoszexuálisok
és pártfogóik nemcsak toleranciát követelnek, egyenrangra emelik ezt a
szexuális viselkedésformát a monogám heteroszexualitással, holott a ho-
moszexualitás az 6- és Újtestamentum tanúsága szerint Isten előtt "utála-
tos" ,704 Mivel Isten érdekünkben teremtett jó rendje elleni lázadás, ezért
bűn. A homoszexuális nemi élet magával vonja rossz következményeit az
egyén, a család, az emberi közösségek életében, mivel nincs szaporodás:
nemzetellenes. Társadalmi elfogadása súlyos veszélybe sodorhatja a még
testileg-lelkileg érintetlen embereket, ezért komolyan törekedni kell a meg-
előzésre; reklámozni kell a harmonikus családi életet, testi-lelki segítséget
kell nyújtani a rászorulóknak.

Bár egyházi vonalon a homoszexualitással kapcsolatos állásfoglalásra
eddig nem került sor, aligha lehet kétséges, hogy az egyház tilalmazza a
homoszexuálisok közti házasságkötést és az emberi természet rendjétől
eltérő szexuális magatartást elveti és az ilyenek számára egyházi köz-
reműködést nem biztosít.

VII. Az egyház gondoskodása az egyháztagok irányában a sírig tart.
Előkészíti őket a halálra és temetési szertartás keretében vesz búcsút tőlük.

701 Gabriele Lachner: Die Kirchen und die Wiederheirat Geschiedener. Beitrag zur öku-
menischen Theologie. Bd. 21. Paderborn u. Schöninghaus 1991. 235. 1.

702 Uo. 229. 1.
703 A Budapesten 1996. június 21-én kelt nyilatkozatot 1. Evang. Élet 1996. július 14-i szám.

Lásd "Die Ehe mu ss in der Kirche ihre Leitbildfunktion behalten". Lutherische Welt-Infor-
mation 1997. nr. 4.

7043 Mózes 18,22,3 Mózes 20,13, Róm. 1.,26-28, 1. Kor. 6, 9-10.
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A temetkezésnek közegészségügyi és vallási oldala is van. Állami jog-
szabály, mégpedi9" "A temetőkről és temetkezési tevékenységről szóló
10/1970. (IV.17.) EVM-Eü. M. együttes rendelet" részletesen szabályozza
ezeket a kérdéseket, köztük a temetők létesítését és fenntartását, a temetés
módját, a hamvasztással kapcsolatos 'külön rendelkezéseket, a sírhelyek,
sírboltok, urnafülkék használati idejét, a temetők rendjét, a temetők őrzését
és a kötelező nyilvántartások vezetését, a síremlékek, sírboltok, temetői
munkák végzésének feltételeit, a temetők lezárását, kiürítését, a sírnyitást
és halottszállítás engedélyezésének a kérdését.7osEzúttal a temetkezés val-
lási oldalával fogunk csak foglalkozni.

A keresztyén élethez hozzátartozik a halálra történő helyes előkészítés
is. Ezt a célt szolgálja a Biblia tanulmányozása, az imádkozás, a keresztyén
éneklés, tudva azt, hogy az emberi vigasztalás ilyenkor csődöt mond.T"

A meghaltak sírjánál az egyház bizonyságot tesz a halálról, mint Isten
ítéletéről a bűn felett, hirdeti Krisztus diadalát, a holtak feltámadását és
bizonyságot tesz ítéletre való eljöveteléről. Az egyházi temetés nem "szen-
telt föld" -be való elhelyezést jelent -, bár Luther a temetőket "majdnem
szent városok" -nak nevezi -, ahol kétségkívül néhány szent is pihen,7°7
hanem az egyház bizonyságot tesz tagjai számára az utolsó szeretetszol-
gálatról és megerősíti a szomorkodókat Isten Igéjével és az imádsággal.

Az egyházi temetés értelmét nem az elhalt különleges érdemeinek a
dicsőítésében, nem is a hátramaradottak emberi vigasztalásában, hanem
- a reformátori felfogás szerint -, a feltámadás evangéliumának a hirdeté-
sében kell mcgjclölnünk.T"

Az egyházi temetésnek rendje tekintetében a XVI. században általában
a rendtartások voltak az irányadók, a XVIII.századtól kezdve azonban az
esperességek szabályzatai is tartalmaznak rendelkezéseket. A rózsahegyi
zsinat az evangélium szellemével ellentétes temetési szertartásokat elve-
tette?09 A lutheri tanításnak megfelelően a hangsúly a halottak feltámadá-
sába vetett hiten és ezzel a hit erősíté sén és a híveknek az imádkozásra
való ösztönzésén van. 710

A XIX. század az egyházi temetésnél a hátramaradottak vigasztalását,
az elhalt dicsőítését helyezte előtérbe és ezzel a korábban közegyházi
szolgálat mindinkább magánünnep jellegét öltötte magára, háttérbe szorít-
va ezzel a hitvallás központi szerepét. Ugyancsak felerősödtek azok a

705 A temetőkről és temetkezésről szóló kérdéseket a törvényhozás rövidesen újra szabá-
lyozni fogja.

706 Ordnung des kirchlichen Lebens VIlI. l.
707 Luthers Werke WA. 27,375: "fast heilige Statten".
708 Ordnung des kirchlichen Lebens VIlI. 2. .
709 Zsilinszky Mihály: A magyarhoni prot. egyház története. Budapest, 1907. 247. l.
710 Erik Wolf i. m. 559. 1.
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tendenciák, melyek a temetés szociológiai jellegét hangsúlyozták és állami
feladattá nyilvánították a temetkezés lebonyolítását.

A magyar evangélikus egyetemes egyház 1895. évi utasítása értelmében
az evangélikus lelkész minden evangélikus halottat eltemethet, ha a teme-
tést kérő akár anyakönyvvezetői záradékkal ellátott halottvizsgálati bizo-
nyítványt, akár anyakönyvvezetői tanúsítványt, akár a községi szervek
által kiadott temetési engedélyt felmutat. Kivételesen nincs akadálya an-
nak sem, hogy evangélikus lelkész másvallású halottat is eltemessen, ha
az illetékes lelkész a temetést megtagadja. Az egyenlőség és viszonosság
alkalmazása mellett másvallású halottak is eltemethetök.F'!

Ez vonatkozik nyilván arra az esetre is, amikor az illetékes lelkész aka-
dályoztatva van.

Az egyházi temetést elvileg meg kellene tagadni, ha az elhalt tagja volt
ugyan az egyháznak, azonban vallását nyilvánosan elvetette, meggyalázta
és komoly figyelmeztetés ellenére Isten parancsait semmibe vette. Anémet
szabályozás szerint akkor is meg kell tagadni az egyházi temetést, ha a
hozzátartozók az igehirdetés tartalmi megrövidítését követelik.Z'? Az egy-
házi temetés megtagadása az illetékes lelkészre tartozik, ami még nem
zárja ki, hogy másik lelkész az egyházi temetést vállalja. A mai erkölcsileg
fellazult világban aligha talál követésre a temetés megtagadásának mérle-
gelési lehetősége, főleg a "kisebbségi" egyházban.

Az öngyilkosság ténye egymagában nem akadálya az egyházi temetés-
nek, mert evangélikus felfogás szerint az egyházi temetés megvonása nem
jelenthet büntetést a halott felé. A német egyházjog arra hajlik, hogy csak
azok az öngyilkosok részesüljenek egyházi temetésben, akik lelki beteg-
ségben követték el cselekedetűket.Zl:' Az új német szabályzat szerint előbb
a gyülekezetnek kell döntenie abban a kérdésben, hogy nem terheli-e
mulasztás a gyülekezetet azért, hogy kellő vigasztalással, tanáccsal és se-
gítséggel nem támogatta az öngyilkost. Ha azonban ilyen mulasztás nem
merül fel, akkor mindennemű megbélyegzést mell őzni kel 1.714

Evangélikus szülők megkereszteletlen gyermekét akkor lehet egyházi
szertartás mellett eltemetni, ha a haláleset hirtelen következett be és meg-
keresztelésre már nem kerülhetett sor.

A halottak eltemetésének szokványos módja az elföldelés. A másik mód:
a halotthamvasztás kezdetben a római katolikus egyház részéről elutasítás-
ban részesült. 1951 óta állami jogszabály is lehetővé teszi?lS A keresztény
egyházak a halott egyéniségének a halál után is tiszteletben tartását támo-

711 Egyet. közgy. 1909/37 jk. pont.
712 Ordnung des kirchlichen Lebens VIII. 2., 21. 1.
713 Hans Liermann i. m. 324. 1.
714 Ordnung des kirchlichen Lebens VIlI. 5., 21. 1.
715 1951.évi január 18-án kelt MT rendelet.
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gatva előnyben részesítik az elföldelést, mint a feltámadás hitével inkább
összhangban álló módot, azonban az egyházi részvételt az illetékes lel-
készre bízza. A halotthamvasztás az utóbbi időben financiális okoknál
fogva is egyre inkább teret nyert.716

A temetők gondozása, az elhaltak emlékére síremlék állítása a kegye-
letből folyó legelemibb kötelesség. Helytelen lenne azonban keresz-
tényellenes, értelmetlen, vagy túlságosan fényűző síremléket emelni. A ke-
resztyén ember síremléke legyen egyszerű: a rajta levő kereszt és felirat
mindig az örökélet hirdetője legyen?17

Az egyház csak akkor biztosít harangozást, ha egyházi temetésre is sor
kerül. A temetést követő vasárnap rendszerint ima zárja le az elhaltra
vonatkozó templomi megemlékezést.

VIlI. A valIásváltoztatással kapcsolatos egyházi teendők között elsősor-
ban az áttérni szándékozó oktatása lelkészi feladat. Ennek megtörténte után
- amennyiben ennek szükségessége mindenképpen felmerül -, rövid szer-
tartás keretében bocsátja a lelkész az Úr szent vacsorájához az áttértet és
veszi fel az egyház tagjai sorába. Mivel a vallásváltoztatásra vonatkozó
korábbi állami jogszabályok hatályukat vesztették.Z'f etekintetben az egyes
egyházak belső joga, esetleg a szokásjog alakította ki a gyakorlatban jelen-
leg is érvényesülő szabályokat. A Polgári Törvénykönyv rendelkezésével
analóg módon általában sajátkezűleg írt és aláírt írásbeli nyilatkozatban kell
kijelenteni a kilépési és egy másik nyilatkozatban az új egyházba történő
belépési szándékot, és ezt a régi és az új egyház lelkészének kell átadni.
Szükség lenne erre vonatkozó egyházi utasítás mielőbbi kidolgozása.

Mint arra már rámutattunk, az ökumenikus kapcsolatok fejlődésével a
közjogi testületi státusszal rendelkező németországi egyházak között lét-
rejött megállapodások alapján nincs többé szükség a régi egyházból való
kilépésre, ami a régi egyház irányában éles állásofoglalást jelentett, hanem
ehelyett "átlépés"-re kerül sor, amely a vallásváltoztatás tényét letompít-
ja?19Újabban még erre sem szokott sor kerülni, hanem formaságok nélkül
az újonnan választott egyház hitéletében vesz részt a régi egyházával
elégedetlen személy.

Az egyházából kilépő személy a kilépés tényével elveszíti jogát az Úr-
vacsorával való élésre, keresztszülői tiszt viselésének képességét, aktív és
passzív választójogát, nemkülönben egyházi esketésre és temetésre való
igényét.

716 Vö. Codex iuris Canonici canon 1176 (a régi 1203 canon volt).
717 Ordnung des kirchlichen Lebens VIlI. 11.
718 1868:53és 1895 43 tc.
719 Axel fr. von Campenhausen: Entwicklungstendenzen im kirchlichen Gliedschafts-

recht. - Zeitschrift für ev. Kirchenrecht, Juni 1996. 140. 1.
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Az evangélikus egyházba történő újabb felvételt rendszerint hosszabb
várakozási idő előzi meg, mely alatt lehetőséget kell adni a felveendőnek,
hogy a gyülekezet életébe bekapcsolódjék. Az újrafelvétel gyónás sal és
abszolúcióval van egybekötve, melynek vételévei minden egyházi jogát
visszanyeri. 720

Az egyházi szent cselekményekben részesítés kérdése a lelkészi jogkör-
be tartozik. A lelkész dönt a dispenzáció megadása vagy megtagadása te-
kintetében. Ez ilyen kategorikus formában nincs jogszabályba öntve, azon-
ban abból a tényből, hogy felsőbb egyházi szervek részére nincs ilyen
jogkör fenntartva, arra kell következtetnünk, hogy a dispenzációs jogkör
teljes egészében az illetékes lelkészt illeti meg. Ezért nem oszthatjuk a
német szabályzatnak azt a rendelkezését, mely szerint a felettes szervek
kompetenciájába utal néhány kérdést (így pl. egyházi esketés engedélye-
zését), mert a lelkész tudja leginkább megítélni, mikor indokolt valamely
egyházi cselekmény végzésének a megtiltása. Ő ismeri gyülekezetét, felet-
tesei általában csak az ő tájékoztatása alapján, így a célszerűségi szempon-
tok is amellett szólnak, hogy a dispenzáció joga teljes egészében a helyi
lelkészt illesse.721

A Magyarországi Evangélikus Egyház vezetősége sem zárkózhat el az
egyházi élet alapvető kérdéseiben történő állásfoglalástói, annál is inkább,
mert a száz évvel ezelőtti szabályzat már elavult és megújításra vár. Oe
mivel társadalmunk és benne egyházunk népe is erkölcsi megújulásra
szorul az alapvető kérdésekben világos állásfoglalást vár olyan kérdések-
ben, amelyek nap, mint nap előkerülnek. Így gondolok a házasságok vál-
ságával kapcsolatban az elválás, újraházasodás, homoszexuális ok házas-
ságkötésének, az abortusz, euthanázia, szervátültetés kérdésében teológiai
és egyházjogi tisztázásra. Oe pontos eligazításra lenne szükség az egyház-
hoz tartozással kapcsolatban a kitérés-betérés kérdésének tisztázására is,
hisz jelenleg egy mixtum compositum áll fenn, teljes jogbizonytalanság,
amely evangélikus sajátságok háttérbeszorulásához vezethet. Oe termé-
szetesen akad még bőven olyan kérdés, amelyben az egyház tagjai világos,
egyértelmű állásfoglalásra várnak. Az egyház vezetését óriási felelősség
terheli ebben a vonatkozásban is, mert az egyház lelki életének az irányí-
tásához hozzátartozik az alapvető kérdésekben történő állásfoglalás is,
amely természetesen nem politikai, vagy egyházpolitikai, hanem teológiai,
illetve egyházjogi megnyilatkozás kell, hogy legyen.

720 Ordnung des kirchlichen Lebens Xl. 25-26. 1.
721 Wilhelm Maurer i. m. 239-240. 1.
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XXXII. Állam és egyház a történelem folyamán.
A lutheri álláspont

Az egyház és az állam közti viszony többféle nézőpontból vizsgálható. - Az állandó
változás okai. - A két határeset. - A hellén állam és a zsidó theokrácia. - A keresztyénség
megjelenése. - Ellentétek a római állammal. - A keresztyén egyház szervezkedése. - A mi-
lánói edictum mérföldkövet jelent. - A további fejlődés nyugaton. - A pápai hatalom
kialakulása. - A magyarországi fejlődés. - A reformáció hatása az állam és az egyház
viszonyára. - A két birodalomról szóló lutheri tanítás. - Állam és egyház közti viszony
későbbi formái. - A jogálIam fogalma. - A jóléti állam. - Állam és egyház gyümölcsöző
együttműködésének feltételei. - Az engedelmességi kötelesség határai. - Az ellenállás joga
és kötelessége. - Állam és egyház gyümölcsöző együttműködése mindegyik fél érdeke.

Az evangélikus egyházjognak kevés olyan állandóan aktuális és egyben
hatalmas területet érintő része van, mint az állam és az egyház jogviszo-
nyát felölelő kérdéskomplexum. Ez a problémakör teljesen szerteágazó,
számtalan tényező alakítja ki, befolyásolja és különböző aspektusból vizs-
gálható, ezért ennek a viszonynak a helyes megítélése a sokrétű összefüg-
gések miatt cseppet sem könnyű.

A kérdés vizsgálatának állandó időszerűségét az adja, hogy az állam és az
egyház viszonyát örökérvényű tételekkel egyszer s mindenkorra szabá-
lyozni nem lehet, mert ez a viszony állandóan fluctuál, folytonosan válto-
zik. Aktualitását különösképpen az adja, hogya totális államhatalom/V
igénye az egyén felé az állam és az egyház viszonyának a kérdését rend-
kívül kiélezte. Mindehhez hozzájárul az is, hogy az evangélikus teológia
területén sem alakult ki egységes álláspont ebben a kérdésben, amit az is
mutat, hogya Lutheránus Világszövetség 1952. évi hannoveri nagygyűlé-
sén szükségesnek tartották ennek a kérdésnek elsősorban Berggrav norvég
érsek vezetésével széles alapokon történő vizsgálatát?23

A kérdés rendkívüli távlataira jellemző, hogy állam és egyház kérdés-
kompexumának közel két évezredes múltja van és konkrét történelmet
formáló erővé nőtte ki magát. Nagy terjedelmét szemlélteti, hogy az elmélet
és a gyakorlat síkján mozog és mindkét síkon kettős gyökérből hajt ki: az
elmélet síkján egyrészt a teológiából és történelemtudományból, valamint a
jogelméletből, másrészt a politika tudományából; a gyakorlat síkján a tételes
jogból, mégpedig az egyházjogból, másrészt a közjogból (államjog, államegy-
házjog). A kérdés egyetemességét érzékelteti, hogy a földi élet világától a
transcendentális magasságokig terjedő végtelenséget fogja át és benne az

722 Ez az elnevezés Ernst Jünger: Die totale Mobilmachung c. munkája nyomán alakult ki,
kezdetben katonai, utóbb politikai értelemben és az önkényuralmi rendet jelenti.

723 Das lebendige Wort in einer verantwortlichen Kirche. - Offizieller Bericht der zweiten
Vollversammlung des Lutherischen Weltbundes. Hannover, 1952.34., 78. és köv. 1.
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embert is, korlátokat nem ismerő hitével és földi életének ezernyi korláto-
zásával. Valóban bátornak kell lennie annak, aki ezzel a problémával szem-
ben erőtlenséget nem érez.724

Már a kérdés feltevése ellen is tiltakoznak azok, akik az államot öncélnak
tekintik, mint Montesquieu, vagy Hegel, akik nem tartják lehetségesnek,
hogy az öncélú állam hivatását akár az egyház, akár valami más rajta
kívüli tényező állapítsa meg.

De a totális állam eszméjét elfogadók is tiltakoznak a kérdés feltevése
ellen, mivel a totális államhatalom mindent felszív,mindent felölel, fogal-
milag tehát lehetetlen, hogy valami az államon kívül is létezzék; az egyház
is az államban van, tehát annak egy része, a rész pedig nem határozhatja
meg az egész államnak a célját.

Az állambölcselet, a politika is a kérdés ellen emel szót, mondván, hogy
a spekulatív ész állapíthatja csak meg az állam célját, hivatását.

A történelem tudománya szerint - ezzel ellentétben - az államcél koron-
ként és államonként változik, melyeket a múltra nézve fel kell kutatni és
a tanulságokat ebből levonni.

Az állam és az egyház közti viszonyalapos megismeréséhez szükséges
a fejlődés legtipikusabb szakaszainak a megismerése már csak azért is,
mert állam és egyház "normál" kapcsolatairól általánosságban nem be-
szélhetünk, hanem mindig csak egy meghatározott államnak, vagy állam-
típusnak egy meghatározott időpontban valamely egyházhoz való konkrét
viszonyáról. Aki csak az "állammal" akar foglalkozni, az "névtelen ár-
nyékkal" foglalkozik.F'' Ez szükségképpen van így, mert az állam és az
egyház viszonyában a történelem eseményeinek változásai szerint állandó
módosulás tapasztalható; a köztük levő jogviszonyt újra és újra szabályoz-
ni kell a sajátos társadalmi, politikai és vallási viszonyok módosulásának
függvényében. Ennek a viszonynak a kialakításán munkálkodó tényezők
között nem szabad lekicsinyelnünk a kölcsönhatást sem. Ranke, a nagy
német történetíró írja, hogy a történelem az állam és egyház állandó köl-
csönhatásán nyugszik. Ha egyház alatt vallásilag azonos meggyőződésű
emberek lelki szükségletéből fakadó közösséget értünk, akkor Ranke meg-
állapítása minden történeti korszakra érvényes. A közös Istenimádás
szükségessége erős közösségképző erőt rejt magában; nem hiába esik egy-
be az emberiség első kultúrmegnyilatkozásaival a vallási és állami kapcso-
latok kibontakozásának ideje.

Állam és egyház viszonya már csak azért sem lehet állandóan azonos,
mert mindegyik változik. Állam és egyház viszonyának szabályozásánál
nem annyira állami és egyházi kérdésekről van szó, hanem inkább köl-

724 Vladár Gábor: Az állam hivatása az egyház tanítása szerint. Miskolc, 1940. 3. 1.
725 Paul Althaus: Obrigkeit und Führertum. Gütersloh, 1936. 6. 1.
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csönhatásról, az egész kulturális élet alakításáról és megtermékenyítéséről.
Az elmélet mindig csak rendszereket nyújt, a történeti valóságot azonban
mindig arról a pontról látjuk, ahol állunk. Ideális államból és egyházból
helytelen kiindulni, mert ilyen a valóságban nincs. Minden államra és
egyházra egyaránt érvényes elveket felállítani nem lehet, akár hosszmet-
szetben, vagyis az egymásra következő korszakokban, akár keresztmet-
szetben, vagyis egyidőben a különféle országokban és egyházakban vizs-
gáljuk ezt a kérdést, mindig más és más eredményre jutunk.

Az állam és az egyház közti viszonya történelem folyamán két határ
között alakult ki. Az egyik az állam és az egyház egységére, a másik pedig
ezek különbözőségére épült.

Az első esetben - amikor államegyháziságról, cesaropapismusról, vagy
bizantinismusról beszélünk -, az egyházat és a vallást az államhatalom
uralja, az egyház a közélet egyik jelenségeként helyezkedik el. Ennek fo-
lyományaként csak egyetlen államvallást ismer el, melynek belső szerve
az államhatalom az egyház számára történő jogalkotásnál. Bár a reformá-
ció a világi jogalkotásnak az egyház életében való másként értelmezésével
lazított ezeken a kapcsolatokon, még a felvilágosult abszolutizmus is az
államegyháziság fenntartására törekedett.

Az egységet képviselő másik rendszer az egyházállamiság, theokrácia,
vagy hierokrácia rendszere, amely az egész közéletben vallási szempontok
érvényesülését jelenti az egész állami berendezkedésben. Példaként a Vati-
kánt említhetjük. Erdő Péter ide sorolja a legújabb kor ateista ideológiájával
intézményileg összekötött államokat, ahol a világnézeti közösség uralta
ezeket.726Pree a formális szétválasztás ellenére a keleti blokk államainál a
"feindliche Trennung" - ellenséges szétválasztás - megvalósulását látja?27

A másik határeset az állam és az egyház megkülönböztetésén alapul,
amikor az államhatalom alattvalói vallásos hitét és az ezzel kapcsolatos
jogviszonyokat a maga rendezési körébe tartozónak nem tekinti, ez a sza-
bad egyház a szabad államban rendje. Ebbe a kategóriába szokás sorolni az
egyház feletti állami felségiség. illetve a koordinációs rendszert is.

A most említett két szélső határeset között számos variációt produkált
az egyháztörténelem; abban azonban egyeznek, hogy egyrészt egyetlen
vallás követését sem teszi kötelezővé a főhatalom, másrészt viszont teljes
szabadságot sem nyújt, hanem csak megadott lehetőségek között enged
választást.

Az állam és az egyház közti viszony kialakulásának magától értetődő
feltétele az állam kialakulása és a vallásnak, mint lelki és szellemi hata-

726 Erdő Péter-Schanda Balázs: Egyház és vallás a mai magyar jogban. Budapest, 1993.
17-18.1.

727 Helmut Pree: Österreischisches Staatskirchenrecht. Wien, New York, 1984.4. 1.
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lomnak a jelentkezése, amely a külső világban történő szerveződést meg-
előzi. Vitatott, hogy az állam, vagy egyház alakult-e ki előbb, bár a törté-
nelmi vizsgálódás területén már a legrégibb időkben is meg van a kőzü-
letnek az a formája, amely az államról alkotott mai képzetünknek lénye-
gében megfelel; az egyház mai fogalmának megfelelő szervezetet azonban
a keresztyénséget megelőző időkben hiába keresünk. Ez természetesen
nem jelenti azt, hogya keresztyénséget megelőző időkben hitélet nem volt,
hisz Egyiptom, Babilónia, Szíria, Khalde, Perzsia, a zsidók, a görögök, a
rómaiak vallási élete történetileg feltárt terület. Az ókorban vallási alapon
történő szervezkedés nincs; a vallási élet teljesen az állami életbe olvad
be.728

A hellén világ állama a 7tOAt<;, a város volt, és Róma városa volt a római
birodalomnak is a magja. Az állam gondoskodása az élet minden terüle-
tére, így a vallásos életre is kiterjed és az államvallás rendszere fejlődik ki,
bár a görög mythosz inkább filozófiának, mint vallásnak tekinthető. Spárta
ment legmesszebb, ahol a Lykurgos nevéhez fűződő törvények a spártai
ember életéből jóformán minden magánjelleget kitörölnek; az államhata-
lom polgárainak minden életviszonyába beavatkozik szabályozó és meg-
torló hatalmával. Perikles lesújtó bírálata is megállapítja, hogy ez az állam-
rendszer az egyes embert megfosztja emberi méltóságától és az állam
tulajdonává, eszközévé teszi?29Athén ezzel szemben a lehetőséghez ké-
pest legmesszebb ment az egyéni jogok elismerésében.

A történelmi korszak hajnalán nincs ellentét egyház és állam között,
mert az ősi birodalmakban a királyt tisztelik istenként. Az egyiptomiak a
legfőbb istennek: Renek a fiát: a fáraókat imádják. Az egyiptomi állam-
rendszer a legrégibb totalitárius rend, ahol az egyházi és világi hatalom
egyedüli forrása a király?30

Az egyiptomi birodalom letűnte után, több mint 35 évszázad múltán a
zsidó theokrácia jelenik meg a történelem színpadán, melynek alapgondo-
lata Izrael népének választott volta. Az egyetlen igaz Isten csak Ábrahám-
nak és maradékinak jelentette ki magát és mivel más népek hamis istene-
inél erősebb, Izrael népének kell a világban uralkodnia. A zsidó theokrácia
- bár mai szemmel nézve naiv formában -, mégis annak a modern szem-
léletnek a hordozója, hogy a politikai hatalom tulajdonosa az állam nem
korlátlanul szuverén, hanem a felette levő Istennek felelős?31Egyház és
állam élesen nem különül eI.732

728 Paul Hinschius: Staat und Kirche. - Marquarden's Handbuch des Oeffentlichen Rechts.
Freiburg i. Br. 1883. 189. 1.

729 Vladár Gábor: Az egyház és állam viszonya. Budapest, 1947. 4. 1.
730 Henri Frabkfort: Kingship and the Gods. Chicago, 1948. 52. 1.
731 Ernest Johnson: The Church and Society. New York, 1935. 110. 1.
732 Elson Ruff: The dilemma of church and State. Philadelphia, 1954. 5-7. 1.
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A keresztyénség nem jutott szorosabb kapcsolatba a zsidó állammal,
kiragadta magát a zsidó vallás öleléséből; a zsidó állam a keresztyénség
keletkezésekor már bomlófélben volt és Krisztus után 70-ben, Jeruzsálem
szétrombolásával végkép szét is hullott.733De nem lett az egyház a görög-
római birodalom államvallásává sem és nem olvadt bele a görög-római
birodalomba sem.734

Amikor a keresztyénség hatására az állami életben a vallási és politikai
elemek elkülönülni kezdenek, attól kezdődhet az állam és az egyház közti
viszony vizsgálata. Nem jelenti természetesen ez azt, hogy az államot a
vallás, mint lelki, mint szellemi mozgalom ne érdekelné, főleg akkor, ami-
kor nagyobb tömegeket mozgat meg. A vallásátfogja az ember egész lelki
és szellemi világát, irányítja elhatározását, cselekvéseit. És ha az érzések
és gondolatok befolyásolására nem is, a cselekvések irányítására az állam-
hatalom is beleszólást követel normáival,735

Jézus mennybemenetele után szükségessé válik az egyház szervezése,
hogy célkitűzéseit meg tudja valósítani. Az egyház azonban hosszú ideig,
mint lelki és szellemi mozgalom szerepel, hiszen még Tacitus is, mint
"exitiabilis superstitio" -t említi, Róma égésekor pedig "Christiani haud
proinde, in crimine incendii quam in odio humani generis convicti
sunt."736

A keresztyén gyülekezetek kialakulásával az egyház és az államhatalom
közti ellentétek is erősödnek és tulajdonképp külön-külön kellene figye-
lemmel kísérni a keresztyénségnek, mint lelki és szellemi hatalomnak és
mint szervezetnek az államhatalomhoz való viszonyát a művelődéstörté-
net, illetve történelem útján.

A keresztyénség és a római állam közti ellentétek onnan adódnak, hogy
a rómaiak a keresztyénségben az államra nézve veszélyes társulatot látnak,
főleg azért, mert a keresztyének Krisztus tanítása alapján az államok kö-
telékein túlterjedő közösségeket kívánnak teremteni. Ehhez járul még az
is, hogy a keresztyének nem hajlandók a császárokat istenítő kultuszban
résztvenni és ezért őket külön törvény nélkül is sacrilegium és crimen
laesae maiestatis címén bármikor vád alá helyezhették, bár ezt a vádat
azzal utasították el, hogy a Biblia tanítása szerint is engedelmesek voltak
a felsőbbség írányában.ő'? Az "adjátok meg a császárnak, ami a császáré
és Istennek, ami az Istené"738igehely azonban nem értelmezhető úgy,hogy

733 Hans Lietmann: The Beginnings of the Christian Church. New York, 1937.31. 1.
734 Vladár Gábor: Az állam hivatása az egyház tanítása szerint. Miskolc, 1940.4.1.
735 Vladár Gábor: Az állam hivatása az egyház tanítása szerint. Miskolc, 1940.4. 1.
736 Ab excessu divi Augusti lib. XV. cap. 44. - Suetonius pedig a Vitae duodecim Caesa-

rum c. művében a keresztyénséget "genus humanum superstitionis novae et maleficiae"-
nek nevezi.

737 Róma 13,1;Titus 3,1; I. Péter 2,13; I. Timótheus 2,1.
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ez a császár imádásának a kötelezettségét is jelentené, hanem a hangsúly
az ige második részén van: meg kell ugyan adni a császárnak azt, ami a
császáré, fontosabb azonban azt megadni Istennek, ami Istené.F'? Mind-
ebből messzemenő következtetés nem vonható le az őskeresztyének állam-
ellenes felfogására nézve, mégis azt jelezte, hogya keresztyének számára
a földi állam az égivel való összehasonlításkor számukra nem sokat je-
lent?4o

A római államhatalom keresztyénellenes állásfoglalásának okait a saját-
ságos állami és egyházi viszonyokban kell keresnünk, mivel a római biro-
dalom a pogány időkben politikai és vallási alakulat is egyszerre. Az
államhatalom teremti meg a vallásgyakorlat feltételeit, az istentiszteleti
cselekmények rendjét. A császár a főpapi méltóságot is magára ruházza:
az államvallás "pontifex meximusa" és mint "episcopus externus" nomo-
kánonokat, egyházi törvényeket alkothat. A pogány vallás a római állam-
mal azonosul; külön vallási szervezet nincs. Az állam tisztviselőit egyaránt
megilleti az imperium és a ius augurum; az állami és magánéletet egyaránt
átszövik a sacrális elemek.Zs!

Amikor a keresztyén gyülekezetek a Földközi-tenger egész mellé két
benépesítik és egységesebb szervezetben kezdenek jelentkezni, az üldözé-
sek hevessége is egyre fokozódik és ezzel együtt a követelés: christianos
ad leones. Nem csoda, ha a keresztyének az államot a "pokol fenevadjá-
nak", "Babylon szajhájának", vagy "anticristusnak" hívj ák. 742Joggal mutat
rá Berdyaev, hogya történelem fő tragédiája az, hogya caesarok hatalmi
területüket túllépve az egész ember, így az emberi lélek felett is uralkodni
akarnak.Zv'

Az államról kialakított keresztyén felfogás klasszikus megfogalmazást
nyer Augustinus De civitate Dei munkájában. Eszerint az állam nem ter-
mészettől fogva szükséges, hanem ratione peccati áll fenn, azért, hogy az
eredendő bűnben fogant emberi társadalomban a rendet fenntartsa.ő"
Megszűnik azonban a földi állam, a civitas externa: proinde justitia con-
vertatur in judicium. Természetes, hogy az államba, ebbe a szükséges
rosszba a keresztyén egyház nem olvadhatott be?45 A keresztyének igazi

738 Adolf Harnack: Das Wesen des Christentums. Leipzig, 1908. 67. 1.
739 Karl Voigt: Staat und Kirche von Konstantin dem Grossen bis zum Ende der Karolin-

gerzeit. Stuttgart, 1936.2. 1.
740 Emil Friedberg: Die Granzen zwischen Staat und Kirche und die Garantien gegen

deren Verletzung. Tübingen, 1872. 1. k. 4. l.
741 Karl Voigt i. m. 24. l.
742 Elson Ruff i. m. 13. l.
743 Nicholas Berdyaev: The Realm of Spirit and the Realm of Caesar. New York, 1953.78.l.
744 XIX. c. 15.
745 Vladár Gábor i. m. 7. l.
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polgársága a földi birodalom mellett az égi birodalomban: a civitas coeles-
tisben, Isten birodalmában van, melyet a szeretet és szabadság jellemez.

Háromszáz évig tart a keresztyénség megalázó helyzete és szervezetü-
ket "collegia illicita" -nak tekintik. Az üldözések a keresztyének jogi hely-
zetében változást nem idéznek elő - jogi szervezet hiányában. Tetszetős,
bár meg nem erősíthető felfogás szerint a temetkezési vagy segélyegyletek
adják a jogi formát a keresztyének összejöveteleinek.őv

Ez a helyzet csak a lY. század elején változik meg, amikor Nagy Kons-
tantin milanói edictumáva1313-ban a keresztyén vallást religio licitává teszi.
Megtiltják a keresztyének üldözését, sőt Nagy Konstantinus fia már azokat
fenyegeti halálbüntetéssel, akik a régi isteneknek áldoznak. Megkezdik
hatalmas templomok építését és a keresztyénség mind lélekszámban,
mind anyagi téren jelentosen megerósödik.Zt? Nem csoda, ha Ranke a
milánói edictumot a világtörténelem egyik legelőkelőbb okmányának ne-
vezi,748 melynek elveit, ha a történelem folyamán mindig figyelembevették
volna, sok gyűlöletet, vérontást lehetett volna elkerülni.Zt?

Bár a vallási ügyek intézése továbbra is a császárra tartozik, ez az egység
csak formális.F'? másfajta természetű, mint a pogány államvallás idején
volt, amikor a vallást az állam teljesen felszívta. A keresztyénség korában
az egyház és az állam közti kapcsolat során nem semmisült meg az egy-
házi szervezet, elkülönítve tovább él az államban?51 A császár áll az egy-
ház élére és a régi állam pontifex maximusi méltóságának címén a legfőbb
egyházi vezetést sikerül a keresztyén egyház felett bíztosítaní.P? beleértve
a törvényhozást iS?53 325-ben a niceai zsinaton felsőbb szervezetet ad az
egyháznak, amely egyúttal állami kormányzati szerv is. Szorosan véve
csak a IV. századtól kezdve lehet caesaropapismusról beszélni, mert ekkor
határoznak először a császárok vallási ügyekben egyházi gyűlés ek meg-
hallgatása nélkül.T?

A IV. század folyamán létrejött egység nem kevesebb, mint tizennégy
évszázadon keresztül érvényesül, egészen a XVIII. század végéig. Megje-

746 Szentpéteri Kun Béla i. m. 6. 1.
747 Elson Ruff i. m. 15. 1.
748 Weltgeschichte Ill. 498.: "Es ist eine der vornehmsten Ereignisse der gesamten Ge-

schichte."
749 Wilhelm Kahl: Über das Verhaltniss vom Staat und Kirche in Vergangen heit und

Geschichte. - Recht und Staat im Neuen Deutschland. Berlin, 1929. 355. 1.
750 Albert Hauck: Skilmassan mellan stat och kyrka. Uppsala, 1912. 6. 1.
751 Vladár Gábor i. m. 7. 1.
752 Karl Voigt i. m. 25.1., Johannes Baptist Sagrnüller: Lehrbuch des katholischen Kirchen-

rechts, Freiburg i. Br. 1914.51. 1.;Bellér Béla: A bizánci államegyház. - Katholikus Szernle,
1943. augusztus. 225. 1.

753 Emil Sehling: Kirchenrecht. Leipzig, 1908. 123. 1.
754 Loening: Geschichte des deutschen Kirchenrechts. 1.68. 1.;Paul Hinschius i. m. 191. 1.
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lenési formájában ugyan igen különböző, az egyházpolitikai alapelv azon-
ban lényegében azonos marad. Ezzel az egységgel kettős irányú fejlődési
lehetőség előtt állt nyitva az út: az egyik esetben az állam egyházfeletti
uralma, a másik esetben viszont az egyház állam feletti uralma alakulha-
tott ki. A történelem mind a két változatot megmutatta. Kahl két körhöz
hasonlítja az állam és az egyház viszonyát: ezek mindegyikének gyújtó-
pontjában egy-egy kormányzó hatalom: az egyházi és világi székel, ame-
lyek kezdetben fedik egymást, aztán elválnak, késöbb már csak a széleken
érintkeznek, végül pedig egymástól teljesen eltévolodnak.ő=

A keresztyénség jogi helyzete Nagy Theodósius 380-ban kiadott edictu-
ma következtében jelentősen megszilárdul; ennek alapján államvallás
lesz.756

A római birodalom két részre szakadásakor 395-ben mind a kelet-római
birodalomban (Bizánc), mind a nyugat-római birodalomban (Ravenna) a
fejlődés teljesen önálló irányt vesz.

Bizáncban az egységgondolat kiszélesedik és az államnak az egyház
feletti abszolút uralmáig tágul. Az állami és egyházi ügyek teljes egybeol-
vadását jelentő bizantinismusnak, vagy cesaropapismusnak nevezett
rendszer klasszikus meghatározást nyer Justinianus törvényhozásában az
alábbi közismert idézetben: liNe que multum differunt ab alterutro sacer-
dotium et imperium."757

Nyugat-Európában a sajátos állami fejlődés nyomán az egységgondolat
mindkét formája ismeretlen, az egyház kedvező történeti adottságok foly-
tán az államhatalomtól függetlenül fejlődik, sőt egy időre föléje is helyez-
kedik. Erre az állami élet partikularismusa és az egyház centralizáltsága
nyújt lehetőséget s az egyházi hatalom képviselői: a római püspök és
későbbi utódaik: a pápák befolyásukat mindig erősíteni tudják.758

A frank egyházállamiság alatt Nagy Károly az egyház felett szokatlan
hatalomhoz jut. .Devotus sanctae ecclesiae defensor humilisque auditor" -
nak nevezi magát és hatalmát a pápára is kiterjeszti és tőle hűségeskü
letételét kívánja. Segítségére van az .Eigenkirche" intézménye, melynek
révén egyházi törvények kibocsátásának, püspökök kinevezésének és el-
mozdításának a joga, valamint az általa alapított gyülekezeteknél és ko-
lostoroknál egyéb jelentős jogok illetik meg?59

755 Wilhelm Kahl i. m., Rieker i. m. 226. !.
756 Kérészy Zoltán i. m. 1. 195-197. !.
757 Novella VII. 535. c. 2., továbbá Bellér Béla i. m. 226. !. "Nem sokban különbözik

valamelyik papi méltóság az uralomtól."
758 Fiala Endre: Pápaság és nemzetállamok a késői középkorban és az újkor hajnalán.

jászberény. 1937. 8. !.
759 Karl Kőnig: Trennung von Kirche und Staat. Weimar, 1939. 17-18. l., G. G. Rosenquist:

Skilmassan mellan stat och kyrka. Helsinki, 1916. 2. l., továbbá Ulrich Stutz i. m. 299. !.
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A frank birodalom és Róma közti kapcsolatokat Kis Pipinnek 751-ben,
Nagy Károlynak 800-ban római császárrá történt koronázása pecsételi
meg. Másfél évszázaddal késöbb Nagy Ottó megkoronázásával a római-
német császárság megalakulását segíti elő (962.). Amikor az újonnan ke-
letkezett államok megerősödnek, küzdelem indul meg az elsőbbségért,
amely kezdetben az egyháznak kedvez, úgyannyira, hogya IX. század
közepétöl kezdve az állam függő helyzetbe kerüL760

Magyarországon Szent István törvényei a frank kapitulárék nyomán az
állam és az egyház viszonyának a kialakításánál az egyház jogait messze-
menően biztosították. Bár a pápai hatalom delelőjénél állott és az uralkodó
a pápához fordult koronáért, mégsem úgy szervezte meg a magyar egy-
házat, hogya magyar király nem vált az egyház hűbéresévé, hanem az
egyház patrónusa lett. Ez a magyar felfogás nagy általánosságban a ma-
gyar történelem egész folyamán érvényesült és ha átmenetileg a gyengébb
királyok alatt voltak is kísérletek az államhatalomnak az egyházi hatalom
alá helyezésére, lényegében mégis uralkodó maradt az az elv, hogy az
állam ügyeinek az intézése az államhatalomra tartozik, az államhatalomtói
független egyház pedig támogatja az államhatalmat világi munkájában,
viszont az állam óvja, támogatja az egyházat,761

A pápai hatalom hatalmának teljességét VII. Gergely és III. Ince alatt éri
eL762Gergely (1073-1085), IlI. Sándor (1158-1181),III. Ince (1198-1216),IX.
Gergely (1227-1241), IV. Ince (1243-1254) és VIlI. Bonifác (1294-1303) a
nagy pápák. Az apostoli szék politikailag is olyan jelentős tényezővé válik,
hogy az államot is az egyház szolgálatába tudja állítani. Egyetlen király
sem uralkodhat jogszerűen, ha nem szolgálja alázattal Krisztus vakáriusát
a pápát, aki Péter autoritását örökölte.V'

A pápai hatalom fölényének alátámasztására irányuló elméletek közül
a két kard elmélete a közép kornak a miszticizmusra hajló bölcseletén
alapul, mely szerint az egyházat és a világi hatalmat jelképező mindkét
kard az egyházban van (uterque gladius est in potestate ecclesiae). A világi
hatalom karja alá van vetve az egyházi hatalom kardjának (oportet gladi-
um esse sub gladio), a fejedelem a világi hatalom kardját csakis "ad nutum
et patientiam sacerdotis használhatja. A skolasztikus bölcseleti rendszer-
ben a pápai hatalom elsöbbségét Aquinói Tamás a "Summa Theologiae"
és a .De Regimine principum" címú munkáiban kifejtett elmélettel tá-
masztotta alá.

760 Vladár Gábor i. m. 10-11. 1.
761 Vladár Gábor i. m. uo., és Szentpéteri Kun Béla i. m. 16-27.1.
762 Sipos István: Katolikus egyházjog. Pécs, 1938. 270. 1.
763 Boér Miklós: Az Unam Sanctarn bulla az Egyház és állam viszonyáról. - Notter Antal

emlékkönyv. Budapest, 1941. 111. 1.
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Az .Llnam sanctum" bullában kifejtett két kard elmélet ragyogó jogászi
munka, de már a hanyatlás jeleit viseli magán. VIlI. Bonifác az abban
foglalt elveket IV.(Szép) Fülöp francia király irányában már keresztülvinni
nem tudja és ez a pápák világi hatalmának a végét jelenti. A pápák avig-
noni fogsága, a kettős pápasággal kapcsolatos viszályok (1305-1377), nem-
különben a pisai (1409), a konstanzai (1414-1418) és a baseli (1431-1443)
reformzsinatok eredménytelensége, Okham Vilmos oxfordi.T? Páduai
Marsilius Patavinus párisi tanár765és Dante766nyomán ébredő nemzeti
eszme, majd később a renaissance és a gazdasági élet szabadabb kibonta-
kozása, végül a reformáció sietteti ezt a folyamatot. Az állam lassan kisza-
badul az egyház szorításából és a xv. század kezdetén utolsó bilincseit is
lerázza. A felvilágosultabb korszellem hatása alatt egyre inkább bírálni
merik az egyházi visszaéléseket. Savonarola Olaszországban, Husz János
Csehországban, Wikliff Angliában tiltakozik, Németországban pedig
Luther 95 tételének a wittembergi vártemplom ajtajára történt kiszögezése
rombolja le a gátat a reformáció hatalmas hullámai előtt és teszik lehetővé
Észak-Európa királyai számára a pápai befolyástól való megszabadu-
lást.767

A római katolikus egyháznak nem sikerült megtartani Jézusnak Pilátus-
hoz intézett azt a mondását: "Az én királyságom nem e világból való". Az
a királyság, amelyre Jézus céloz, nem a jövő ködös állama, hanem a lélek
királysága, melynek erőssége a lélek uralmában van. Ha az egyház a
lelkiismeretre akar valamit kényszeríteni, elveszti hatalmát és beteljesül
VII. Gergely megállapítása: "A római egyház sohasem tévedett és a Szerit-
írás tanúbizonysága szerint sohasem fog tévedni az örökkévalóságon
át."768Így vált az isteni kegyelem közvetítésének kizárólagos, csalhatatlan
képviselőjévé és nem ismerték fel, hogy az elveszett hatalmat ilyen módon
visszaszerezni nem lehetett. 769

Az állam és az egyház közti viszony tekintetében a reformáció nem jelent
szakítást a középkori alapelvekkel, mégis jelentős változásokat hozott.
Más a lutheri és más a kálvini egyház álláspontja. Luther nem függetlení-

764 "Dialogus inter magistrum et discipulum de potestate imperiali et papali" c. munká-
ban.

765 "Defensor pacis" c. munkában, amely Okhammal közös. Ebben modern elveket han-
goztat: így a népfelség elvét, a fejedelmi szuverénitást, az állami mindenhatóság elvét s az
egyház subordinálását. Addig nem lesz szerinte béke, amíg a világi hatalom az egyházi
fölé nem kerül. 1.Fiala i. m. 61., 64. 1.

766 Dante a "De monarchia" c. művében elismeri, hogy az állam a bűn korában.keletkezett,
azonban nem bűnös vágyakból. hanem a bűn elleni gátként, nem az ördög alkotásaként.
hanem orvosságként a bűn ellen.

767 Elson Ruff i. m. 18. l.
768 Gerd Tellenbach: Church State and Christian Society. Oxford, 1940. 154. l.
769 Szentpéteri Kun Béla i. m. 10. 1.
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tette az egyházat az államtól, hanem szoros kapcsolatba hozta vele. Ang-
liában a reformáció után is megmaradt az egyház hierarchikus szervezete,
azonban a pápa helyébe a király és a parlament lépett; a skandináv álla-
mokban az egyház kormányzata a fejedelem által kinevezett püspökök
kezébe került, német területen pedig az egyházkormányzat élén a fejede-
lem áll. Bár a lutheri tanítás értelmében kormányzati és igazgatási önálló-
ságukat az egyházak csaknem teljesen elveszítik, a reformáció nyomán a
bizáncihoz hasonló helyzet sohasem állhatott elő. Luther szerint a fejedel-
met megilleti ugyan az egyház kormányzása, azonban nem lehet a papok
fejének, imperator sacerdosnak tekinteni. Az igehirdetés és a szentségek
szolgáltatása tartozik az egyház feladatkörébe, az egyház kormányzása és
igazgatása a fejedelmet illeti. Luther a két hatalom feladatkörét úgy hatá-
rolja el, hogy ha mindegyik megmarad a feladatánál, összeütközés nem
támad. Igaz, hogy a fejedelmek az egyház belső ügyeiben is beavatkoztak
rendszerint - sokszor kérésre -, és ezzel megfordították a korábbi helyzetet
és az egyháznak a világi fejedelmek feletti felsőbbsége helyébe az uralko-
dóknak az egyház feletti felsőbbségét állították.F?

A kálvini egyház megőrzi függetlenségét az államhatalomtól, sőt ott,
ahol kizárólagos vallássá válik, mint Skóciában, Hollandiában és Észak-
Amerikában, átmenetileg az állami hatalom fölé kerül. Az egyház kor-
mányzását magának az egyháznak kell teljesítenie. Az egyházi és állami
szervezeti és feladat elkülönülése a gyakorlatban nem minden vonatko-
zásban volt keresztülvihető.

Luther az állam és az egyház viszonyára vonatkozó tanítását "A világi
fels6bbségről, hogy meddig tartozik neki az ember engedelmességgel" c.
munkájában fejtette ki. Természetesen nem találunk nála valamiféle "lut-
heri államtant" , hisz nem ismerhette az államot a mai személytelen, elvont
formájában, hanem amikor felsó'bbségről, vagy fejedelemről beszél, vagy
egyéb kifejezéseket használ, az állam személyekre bontható jellegét emeli
ki?71 A két birodalomról (kétféle kormányzásról, regimentröljö? szóló ta-
nításából fontos alapelvek összegezhetők az állam és az egyház viszonyá-
nak kialakításánál, ezek azonban nem axiómaszerű alapigazságok, hanem

770 Szentpéteri Kun Béla i. m. 10-11.1.
771 A két birodalom megjelölésére leggyakrabban használatos kifejezések: Reich Gottes,

oder Christi - Reich der Welt; himmlisches Reich - irdisches Reich; göttliches Reich -
weltliches Reich; geistliches Regiment - weltliches Regimen; Reich Christi - Reich des
Kaisers; geistliche Ordoung - weltliche Ordnung; geistlicher Gewalt - weltlicher Gewalt;
geistliches Reich - leibliches Reich; Reich des Glaubens - Reich der Vernunft; Reich der
rechten Hand - Reich der linken Hand. - Az államhatalom megjelölésére pedig az alábbi
elnevezéseket használja: Obrigkeit, Obrigkeit und Schwert, Regiment und Schwert,
Schwert und Fürsten, Obrigkeit und Gewalt.

772 Franz Lau: Luthers Lehre von den beiden Reichen. Berlin, 1952.8. 1.
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iránytmutató elvek, melynek mércéje alatt az állam és az egyház közti
viszonyt újra értékelni kelI.773

Luther tanítása szerint Isten kétféleképpen kormányozza a világot és az
emberi életet. Az evilági, "külső" "testi" élet kormányzása a törvény által
történik és ennek végrehajtója a világi felsöbbség. mai értelemben elsősor-
ban az államhatalom. Isten lelki kormányzása viszont az evangélium útján
történik és ennek "szolgája" az egyház. Az államhatalomra azért van szük-
ség, hogy törvényeivel megszüntesse az erőszakot és igazságtalanságot a
világban és hogy békét és rendet teremtsen. A lelki birodalom által Isten
az embert az evangélium által megajándékozza Krisztus igazságával és
megszabadította a törvény ítéletétől. Bár a két birodalom úgy különbözik
egymástól, mint ég és föld, Isten mindkét birodalmában uralkodik.F''

Nem szabad a törvényt és evangéliumot, a világi és lelki hatalmasságot
összekeverni, hanem biztosítani kell, hogy mindegyik eredeti rendeltetése
szerinti feladatát ellássa. Ha az egyház megkísérli, hogy államügyekbe, az
állami politikába beavatkozzék, vagy politikai döntéseket hozzon, hivatá-
sát árulja el. Az egyháznak tudnia kell, hogy "keresztyén állam" és "ke-
resztyén politika" nincs. A hatalom gyakorlásának keresztyén módja ab-
ban áll, hogy megtanítsa a hatalom birtoko sait, hogy miként kell a hatal-
mat keresztyén módra gyakorolni.F" Ez mai nyelven azt jelenti, hogy az
egyház feladata az, hogy az állam vezetőit Isten parancsolatainak a meg-
tartására figyelmeztesse, minthogy a keresztyén ember két rendhez tarto-
zik, két világ polgára, nem tehet úgy, mintha az állam egyáltalán nem
tartozna rá. Isten iránti engedelmességben fel kell ismernie a felelősséget
az állam és az egyház iránt egyaránt.776

Jóllehet a két birodalom egymástól élesen elkülönül, mindkét biroda-
lomnak a másikat kell szolgálnia. Az összetartozás a vita Christianaban, a
keresztyén életben történik. Keresztyénként élni annyit jelent, mint hitben
élni. Luther számára a vita Christiana: vita exinanitionist és vita humilia-
tionist, vagyis a megüresítést és alázatot jelent. Luther teológia crucisából,
a kereszt teológiájából kell a két rend: az egyház és állam egybekapcsoló-
dását mcgérteru"? A világi rendben is Isten rendjét kell látnunk és ez ellen
nem tiltakoznunk, hanem positív szolgálatban engedelmeskednünk
kelI.778

773 Kurt Klein: Kirche und Staat. Berlin, 1953.53. 1.
774 Nygren Anders: Staten och kyrkan. - En bok om kyrkan a~ svenska Teologer. Lund,

1943. 396-400. 1., lásd még: Dóka Zoltán: IgazságtéteL Lutheri szempontok egy aktuális
társadalmi kérdéshez. In: Keresztyén Igazság, 1992.Új folyam, 14. szám. 6-14. 1.

775 Nygren Anders i. m. 403. 1.
776 Nygren Anders i. m. 406. 1.
777 Franz Lau i. m. 57-59. 1.
778 Hermann Diem: Luthers Predigt in den zwei Reichen. München, 1947. 40. 1.
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A reformáció következtében beállt egyházszakadás, nemkülönben Eu-
rópa nagy államaiban a XVII. és XVIII. században Franciaországban, Né-
metországban és Ausztriában kialakult felvilágosodott fejedelmi abszolutiz-
mus a pápai hatalom tekintélyét tovább csökkentette, olyannyira, hogy
korábbi súlyát helyreállítani többé már nem tudja. Ezekben az államokban
az egyház minden önállósága meg szűnik, az állam erkölcsrendészeti inté-
zetévé válik. A francia forradalom, különösen Rousseau tanai alapján nem
áll be kedvező változás az állam és az egyház viszonyában, mert a francia
"laikus állam" egészen magának követeli az egyházi feladatokat, sőt még
a vallás alapításának a jogát is (észvallás), anémet jogállam pedig szinte
kivetette magából a vallási és erkölcsi tartalmat. Az állam és az egyház
viszonylatában csak a XIX. század második felében az állam teljes szuve-
rénitásának gondolata nyomán a szabad egyház a szabad államban (libera
chiesa in libero stato) jelszóval Montalambert, Görres és Cavour politiká-
jában koordináltsági viszony létesül állam és egyház között. A múlt század
második felében és a századfordulón kialakult liberális állam reakciója-
ként a XX. század első felében a totális állam jelentkezik, amit több, mint
kétezer éves körforgás után visszakanyarodást jelent az antik világ város-
államának a rendszeréhez. Napjainkban - az északi államok kivételével-
az állam és az egyház szétválasztásának rendszere uralkodónak tekint-
hető.779

Az állam és az egyház történeti kapcsolataira vonatkozó visszapillantás
után indokoltnak látszik, hogy azt a kérdést vegyük szemügyre, hogy
Luther két birodalomról szóló tanítását a modern államban miként kell
értelmezni. Bár ez a problematika nem tárgya szoros értelemben az egy-
házjognak, mégis a kérdés rendkívüli jelentősége miatt szükségesnek lát-
szik ennek vizsgálata. Ehhez elsőrendű fontosságúnak tekinthetjük Otto
Dibelius és Eivind Berggrav alapvető fejtegetéseit, nemkülönben ebben a
tárgyban a norvég nemzeti bizottság részéről a Lutheránus Világszövetség
1952. évi hannoveri gyűlé sén tett előterjesztését, amely elvi megállapításo-
kat tartalmaz az állam és az evangélikus egyház közti viszonyra nézve.78o

Az államról és az egyházról vallott lutheri tanítás csak annak feltétele-
zése mellett érvényes, hogy az állam jogállam. Természetesen hiába keres-
sük Luthernél a jogállam fogalmát, ez anakronizmus lenne, hisz a jogállam
csak a XIX. század jogászainak, elsősorban Gneist és társai alapvetésének
az eredméqye. Maga Luther a tyrannizmus ellen beszélt, amelynek nincs

779 Vladár Gábor i. m. 9., Szentpéteri Kun Béla i. m. 15. l.
780 Otto Dibelius: Grenzen des Staates. Tübingen, 1949.; Eivind Berggeav: Staten og men-

nesket. Oslo, 1945.; Eivind Berggrav: Staat und Kirche in Lutherischer Sieht. In: Das leben-
dige Wort in einer verantwortlichen Kirche. Offizieller Berieht der zweiten Vollversamm-
lung des Lutherischen Weltbundes. Hannover, 1952. 78-79. 1., lásd ugyanitt a norvég
nemzeti bizottság 12 pontos előterjesztését az egyház és állam viszonyával kapcsolatban.
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jogalapja. Ma is változatlanul érvényes az az elv, hogy jog nélkül nincs
jogszerű felsöbbség. A két hatalomról szóló tanítás, amely a mai napig jó
útmutatónk, világosan feltételezi, hogy mindkét felsöbbség Isten uralma
alatt áll és végső értelemben Istent képviseli. Ez azonban ott kizárt, ahol
Isten törvényeit lábbal tiporják. A hatalom nem minden birtokosa Luther
szerint egyúttal felsöbbség is. A kard képletes kifejezést sokszor használják
a felsőbbség megjelölésére, ez alatt azonban sohasem a puszta: hatalmat,
hanem a jogszerű hatalmat kell érteni?81

A Rómabeliekhez írt levél 13. fejezetében foglaltakat is sokszor félreér-
tették és helytelenül alkalmazták, pedig Pál apostol számára is mindig a
jog kérdése áll a polgár és a felsöbbség között. Az ő idejében még Cicero
mondása elevenen él: "A felsöbbség a beszélő törvény, a törvény a hallgató
felsőbbség." Szerinte elsősorban a jognak, nem pedig az államnak kell
szuverénnek lennie. Ahol Pál a .felsöbbség" kifejezést használja, ez alatt
tulajdonképpen a jogszerű hatalmat kell érteni?82 A jog primátusa kétség-
bevonhatatlan, felette áll az államnak; a felsőbbségnek jogi alapokon kell
állnia, erre utal az Ágostai Hitvallás is, valamint a jogállam is?83

A jogálIam többféle értelmezésével találkozunk. Az egyik értelmezés
szerint azt az államot értjük alatta, amely a polgárok rendjére vonatkozó
jogszabályok megalkotására és végrehajtására korlátozza tevékenységét.
Ez a szemlélet az állam célját pusztán a jogrend megalkotásában és fenn-
tartásában látja. Egy másik értelmezés szerint a jogállamot a jogi normák-
hoz való kötöttség jellemzi. Ellentétben a rendőrállammal az államhatalom
szervei itt nem járhatnak el kényükre-kedvükre. Végül egy harmadik meg-
határozás szerint a jogállam az egyén számára jogi eljárási lehetőséget
biztosít a bírói és közigazgatási szervek törvénytelen eljárása ellen; az
egyén védelmét jelenti az államhatalom túlkapásaival szemben. Összefügg
ezzel a közigazgatási bíróság követelménye, továbbá az is, hogy bűnössé-
get csak bírói eljárás során szabad kimondani. Röviden: jogállam ott van,
ahol közigazgatási bíróság, illetve bíráskodás van?84

Ahol durva önkénnyel és rendőri erőszakkal uralkodnak, ott nem lehet
szó jogállamról. A Rómabeliekhez írt levél is világosan az államnak arra a
feladatára utal, hogy a gonoszt megbüntesse és rendet teremtsen a világ-
ban. A rendhez tartozik, hogy az államhatalom védje a tulajdont, a házas-
ságot, a családot, a polgárok jólétét, vagyis az ember alapvető jogait. Ahol
az államhatalom önkényesen magához ragadja a hatalmat, ott az állam

781 Eivind Berggrav i. m. 78-79. 1.
782 Eivind Berggrav i. m. 79. l.
783 Ágostai Hitvallás XVI. cikkelye.
784 Walter Burghardt: Methode und System des Rechts. Zürich, 1936. 213-214. 1.
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istenítése folyik és az állampolgár csak eszköz az állami célok elérésé-
hez.785

A világháború utáni államok egy részét a jogállam és a jóléti állam kom-
binációjának lehet tekinteni. A jóléti állam az állampolgárok jólétének fo-
kozását tűzi maga elé. Végső céljának nem a jog uralmát tekinti, bár tevé-
kenysége a jog keretei között zajlik, azonban másfajta jogi normák kö-
zött.786 Berggrav szerint a jóléti államot egyrészt az jellemzi, hogy szeku-
láris, másrészt azonban a gondviselést akarja játszani azzal, hogy az em-
beri élet minden területére beavatkozik és végső soron a lelkiismeret felett
szeretne uralkodni. Találóan állapítja meg, hogy amit anémet szélsőjobb-
oldal életszemléletnek (Lebensanschaung) nevezett, ugyanazt a jóléti ál-
lamban demokratikus meggyőződésnek hívják. A keresztyénség itt is mellékes
dologgá, magánüggyé válik, melynek szempontjai nem ütközhetnek az
államéival.P'? A jótékonykodás valójában az államnál jog, de egyben kőte-
lesség is, az egyháznál szolgálat, amely nem lehet felesleges.

A jóléti állam vezető motívuma, a jólétre törekvés, kétségkívül igen
tetszetős, hisz egybecseng az evangéliumi paranccsal, de nélkülözi az eti-
kai alapot, mert az állam nem szeretetből, hanem politikai meggondolás-
ból jótékonykodik. Ez az egyház munkaterületének a megcsonkulását
eredményezheti, hisz az államhatalom nemcsak arra törekszik, hogy sze-
gények, öregek és betegek gondját átvállalja, hanem, hogy ellenőrzése alá
vonja az egész szellemi és szociális életet, különösképpen az ifjúság neve-
lését. Így lassan az egyház feleslegessé válik azokon a munkaterületeken
- elsősorban a diakóniában -, ahol évszázadokon keresztül úttörő szerepet
v állalt. 788

A modern jóléti állam démonikus, ha közvetlenül Isten helyére akar
lépni. Ez ugyan nem az állam közvetlen imádásában jelentkezik, hanem
abban a törekvésben, hogy megkísérli a szívekbe a jóléti állam program-
jának a beoltását: .Ki kísér titeket a bölcsőtől a koporsóig? - a közösség."
Célja az, hogy az állammal minden polgára meg legyen elégedve és az
Istenbe vetett hitet, az egyházat, a jólét révén feleslegessé tegye. "Az új
jóléti állam hybris, még demokratikus köntösben is Istent káromló, pogány
és úgy kell tekinteni, mint veszélyek hordozóját, mint ellenséget" - írja
Kurt Klein."789

A jóléti állammal való hatékonyegyüttműködésnél az egyházaknak
közösségi ügyekben inspirálólag, közvéleményt alakítólag kell müködni-
ök, mert egyedül a szolgáló egyház bírja Isten ígéretét. Ha az egyház

785 Kurt Klein i. m. 22. 1.
786 Walter Burghardt i. m. 214. 1.
787 Eivind Berggrav i. m. 83. 1.
788 Hermann Schlyter: Stat och kyrka i dag. - Var kyrka. Nr. 24. 1952. augusztus. 2-3. 1.
789 Kurt Klein i. m. 23. 1.
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találékony marad a felebaráti szeretet gyakorlásában, akkor az államot
saját határai között tudja tartani. Ha ez nem sikerülne, az egyház számára
szociális téren ez vesztett csatát jelentene?90

Az elmondottakból az állam és egyház viszonyának helyes irányban
történő kialakításához az alábbi megállapításokat lehet tenni:

Az egyház nincs hozzákötve egyetlen társadalmi formához sem, egye-
düli mérceként az szerepel, hogy az államhatalom biztosítja-e a lelkiisme-
reti és vallásszabadságot, úgyszintén a teljes szabadságot a szeretetszolgá-
lathoz. Az államhatalomnak óvakodni a kell ettől, hogy ellentétbe kerüljön
az emberek vallásos meggyőződésével, hitével. Nem szabad polgárait
olyasmire kényszeríteni, ami ellentétben áll Isten világos parancsaival.
Biztosítani kell a szülők jogát, hogy gyermekeiket vallásos szellemben
nevelhessék. Az olyan államhatalom,·amely meg akarja állapítani, hogy
mi a jó és mi a rossz, üdv-intézménynek tekinti magát. Nem szabad polgá-
rait abba a lelkiismereti konfliktusba sodornia, hogy választásra kény-
szerüljenek: Istennek engedelmeskedjenek-e, vagy az embernek. A lelkiis-
mereti meggyőződés ellenére kikényszerített engedelmességben nincs ér-
ték, mert ez csak a gyenge hitűeknek. a társadalom értéktelenebb részének
az engedelmessége volna. Másrészt a vallási meggyőződés ellenére ki-
kényszerített engedelmesség gyengíti a világi hatalom iránti tiszteletet,
ragaszkodást, már pedig pusztán csak az erőszakra felépített hatalmat
tartósan fenntartani aligha lehet?91 Arra kell törekedni, hogy az állami
törvényekkel és állami politikával az alattvalók belsőleg is azonosuljanak
és derűs lélekkel fogadják el az államhatalom intézkedéseit.

Az alattvalók vallási érzületének a kímélése nem sérti az állam tekintélyét,
mert az állami szuverénitásnak önkorlátozásai vannak. Ha az államhata-
lom meghajlik a természet.törvényei, az alattvalók fizikai, szellemi és lelki
adottságainak és az uralkodó világnézetnek a kényszerítő ereje előtt,
mennyivel inkább meg kell hajolnia Isten és ember közti viszonylatban
kinyilatkoztatott normák előtt, hiszen az államnak is csak addig van célja,
amíg ennek a világrendnek a munkálója.

Ha az embert magánéletében a vallás parancsai irányítják, mennyivel
inkább ezeknek a normáknak kell irányadóknak lenni az államélet vi-
szonylatában is. Hisz a francia forradalom is azt bizonyítja, hogy még az
ateisták sem tudnak meglenni vallás nélküL792

Az egyház, mint az emberek vallásos életének gondozója, nem kerék-
kötője az államnak, hanem segítőtársa, mert egyrészt kialakítja, formálja

•
790 Eivind Berggrav i. m. 85. 1.
791 Vladár Gábor i. m. 9-10. 1.
792 Montesquieu írja a L'esprit des lais II. k. XXV. könyv 1. fejezetében, hogy mind az

istenfélőknek, mind az istentagadóknak egyaránt van vallása; egyiknek az, amit szeret, a
másiknak az, amitől fél (ti. az ítélettől).
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azok lelkületét, akik az országló tevékenységben részt vesznek, másrészt
ráneveli az alattvalók at arra, hogy kötelességteljesítésben ne csupán a
külső kényszer előtt hajoljanak meg, hanem a belső meggyőződés, a lelki-
ismeret szavát hallják meg és azt kövessék.

Az egyház sohasem válhat az állam hatalmi politikájának az eszközévé.
Minden együttműködés feltétele az, hogy az állam jogállam és nem tesz
kísérletet arra, hogy az egyházat saját céljaira, világi célok érdekében fel-
használja. Az az egyház, amelyik meghajol az állami akarat előtt, meg-
szűnik szabad egyház lenni és az államhatalom szószólójává süllycd.Y'

Állam és egyház a múltban csak addig álltak egymással szemben, amíg
az egyház - félreismerve rendeltetését - világi hatalomra tört, attól kezdve,
amikor erről lemondott és tevékenysége lelkiekre szorítkozott, az állam-
fenntartó erők kimeríthetetlen forrásává vált.

Állam és egyház nem egymással szemben, nem is egyik a másik felett,
em is egyik a másik mellett közömbösen él, hanem egyik a másiknak

integráns része, együtt kell élniük, együtt munkálkodni ok. Az állam az
egyházat nem tolerálja, nem tűri, hanem támogatja: támogatása nem ala-
mizsna, hanem saját jól felfogott érdekében és az emberi eszme megvaló-
sításáért is Istentől rendelt kötelesség.Z'"

Abból, hogy a jogállam, illetve annak modern formája: a jóléti állam
mellett foglalunk állást - Luther tanításával összhangban - természet-
szerűleg nem következik az állam irányában az abszolút engedelmesség
parancsa. Szükséges ezért a keresztyén ember engedelmességi kötelességének
terjedelmét vizsgálnunk és ennek kapcsán tisztázni a határt az elvetendő,
bibliaellenes servilitás és engedelmesség között, nemkülönben az ellenál-
lási jog alkalmazásának feltételeit.

Az államot és egyházat érintő ezek a problémák többet jelentenek teo-
lógiai fejtegetéseknél; ezek a ma existenciális kérdései közül a legsúlyosab-
bak, amelyre minden keresztyénnek magának kell a választ megadni.
Azért váltak életünk fő kérdéseivé, mert ezen nyugszik személyes szabad-
ságunk, emberi létünk, emberi méltóságunk. Ez a veszély az egyházat
leginkább akkor fenyegeti, ha az evangéliumból törvényt csinálunk. Ez
gyakorlatilag abban jelentkezik, hogy egyre inkább belevisszük politikai
állásfoglalásunkba. Az egyház politikai hivatása és felelőssége csak akkor
kelthet figyelmet, ha a napi politikára tekintet nélkül szabadon rámutathat
Isten igéjére, vagyis joghátrány nélkül kifejtheti kritikáját a világgal szem-
ben.795 Felelősségteljes együttműködés sohasem jelenthet feltételnélküli

793 Alfred de Quervain: Kirche, Volk, Staat. Ethik II. 1. Halband. Zürich, 1945. 138-156. 1.,
és 1.M. Searle Bates: Glaubensfreiheit. Eine Untersuchung. New York, 1947.186. és köv. 1.

794 Vladár Gábor i. m. 10-11. 1.
795 Kurt Klein: Kirche und Staat. Berlin. 1953. 5. 1.
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együttműködést. A politikai életért való felelősségvállalás azt jelenti, hogy
lelkiismeretünk szavára tartózkodni kell mindenfajta politikai tevékeny-
ségtől akkor, ha szabad és felelős politika folytatására a feltételek nincse-
nek meg. A keresztyén ember kötelessége, hogy ilyenkor ne működjék
együtt, mert bűnrészessé válik.796Az igazi dilemma annak eldöntésében
áll, hogy meddig lehet együttműködni, azért is, hogy a káros hatásokat
csökkentsük, illetőleg hol van az állam iránti engedelmesség határa.

Bár az evangéliumban erre útmutatást találnuk/f? és Luthert is foglal-
koztatta az engedelmesség megtagadásának a kérdése, ennek tisztázása
nem történt meg, csupán néhány iránymutató szempontot jelölt meg.
Eszerint a keresztyén ember akkor nem tartozik engedelmeskedni a
felsóbbségnek, ha ez Isten parancsolatába ütközik. Ilyenkor Istennek kell
inkább engedelmeskednünk, semmint az embereknek.óf Minden ilyen
esetben elvileg fennáll a felkelés, az ellenállás joga. A gyakorlatban azon-
ban igen óvatosan kell ezzel bánni és korlátok közé kell szorítani. Az
alkalmazás szempontjaból különbséget kell tenni az egyház és a keresztyén
ember ellenállási kötelessége között. Luther magának az egyháznak az ellenál-
lási jogát nem ismeri el, mert az egyháznak az a kötelessége, hogy hirdesse
az evangélium igazságát még akkor is, ha ezért szenvednie kellene. Ez azt
jelenti, hogy magának az egyháznak - még tyrannus ellen sem szabad -
felkelést szervezni. Másrészt azonban az egyháznak messzemenő köteles-
sége, hogya jogtiprónak nyíltan és bátran hirdesse az igazságot az evan-
gélium és Isten törvénye alapján. Az egyház sohasem válhat - mondja
Berggrav - ájtatossági intézménnyé, ahol minden simán történik, mert
akkor már nem lenne többé keresztyén egyház?99

A határeseteknél meg kell vizsgálni behatóan az állami parancsokat és
a lelkiismeret szava szerint egyénileg kell dönteni. A keresztyén embert
ilyenkor ellenállási kötelesség terheli. Ellenállni azt jelenti: nem engedelmes-
kedni, jogtalanságot nem tenni. Az ellenállási jog, amely egyben kötelesség
is, mindig egyes esetekre érvényes, sohasem általánosságban, alapelvként
irányadó. A keresztyén ember tehát nem helyezkedhet arra az álláspontra,
hogy mivel a felsőbbség Isten parancsolatai ellen vétkezik, többé már nem
felsöbbség és meg kell kísérelni eltávolítását.S''' Ez az álláspont nem lut-
heri, mert Ő nem ismeri az aktív engedetlenséget, az államrendszer elleni

796 Kurt Klein i. m. 18. 1.
797 Római levél 13., Apostolok cselekedetei 5. rész, 29. vers.
798 A világi felsőségrőL - D. Luther Márton egyházszervező iratai. Pozsony, 1906. Ill. k.

370. 1.
799 Eivind Berggrav i. m. 80. 1.
800 Zwingli úgy vélte, hogy az Istennel ellenséges felsőséget el kell távolítani. A parasztok

segítségével meg is próbálta ezt az elvet gyakorlatilag megvalósítani, de vereséget szenve-
dett és számos város újra katolikussá vált.
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lázadást. Aki a Bibliából "keresztyén" alapon forradalomhoz való jogot
akar igazolni, nem hívatkozhatik Lutherre, aki szerint még a megátalko-
dott keresztyénellenes felsőbbségen keresztül is Isten elrejtve működik.
Csak esetről-esetre lehet ellenállni és azután az ellenállás minden követ-
kezményét vállalni kel1.801Ilyen nyilvánvaló ellenállási kötelezettséget is-
mert fel Ordass Lajos püspök, amikor az egyházi iskolák államosítására
irányuló törekvéseknek minden erejével ellenállt. Ilyen felismerésre csak
ritkán jutnak egyszerre az emberek. Az evangélikus egyháznak az egysé-
ges döntési rendszer hiánya egyrészt gyengesége, másrészt azonban erőssé-
ge is, mert az egyháztagok személyes meggyőződése áll mögötte. A gyen-
geség abban jelentkezik, hogy az egyes ember ingadozhat és az eltérő
megítélés miatt a közösség megoszlik és az egységes fellépés előnyeitől
megfosztja magát.

A döntés meghozatala cseppet sem könnyű: egyrészt Isten igéjének,
másrészt az egyházi közösség kettős kötöttsége mellett kell a lelkiismereti
döntést meghozni. Kérdéses, hogyha ezeket a kötöttségeket felállítjuk,
nem lesz-e a lelkiismeret a többségi véleménynek alárendelve. Berggrav
világosan rámutat, hogya többségi véleményt kialakító motívumnak
gyengébbnek kell lennie, mint Isten igéje iránti engedelmességnek. Ez azt
jelenti, hogy opportunista szempontok az egyházon belül mindig érvénye-
sülhetnek és mindenki egyformán nem lesz hajlandó ellenállni. Az evan-
gélikus egyházon belül nincs lehetőség a vélemények egységesítésére, de
éppen úgy nincs szükség mesterségesen létrehozott taktikai egységre
sem.802

A keresztyén ember tisztánlátását gyakorta az zavarja, hogy az állami
célkitűzések külsőleg elfogadhatók, az indítékok azonban sok esetben gya-
núsak. A keresztyének semmiesetre sem lehetnek az állami parancsok
gondolkozás nélküli átvevői, még kevésbé automatikus végrehajtói. Fenn-
áll az a kötelesség, hogy az állami parancsok jogszerűségét, valamint an-
nak mozgató rugóit vizsgáljuk, és ha azok teljesítését a lelkiismeret tiltja,
a nemet is kimondjuk, ami nyilván nem jelent még lázadást az állam ellen.
Az ostoba jóhiszeműség nem keresztyéni, s nem is lutheri vonás. Kritika
nélküli jóhiszeműség sok minden szándékos elhallgatását, észre nem vé-
telét jelenti, ez pedig nyilvánvalóan álnokság. A keresztyéneket, mint az
állam polgárait az a kötelezettség terheli, hogy lelkiismeretükkel ellentétes
dolgokat elutasítsanak.

Normál körülmények között az egyház arra hívatott, hogy az állammal
bizalomteljesen együttműködjön. Ennek az a feltétele, hogy az állam jog-
állam legyen és az egyház semmiféle világi hatalomra ne törekedjen.

801 Franz Lau i. m. 75-76. 1.
802 Eivind Berggrav i. m. 80-82. 1.
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A vallásszabadság mind az evangélium híveinek, mind ellenségeinek sza-
badságát jelenti. Ha az államhatalom, vagy uralkodó párt az egyházat saját
szekerébe akarja fogni, hogy az egyházat ilymódon hatalmi politikája szá-
mára felhasználja, akkor már az evangélium érvényesülésének a korlá-
tozásáról van szó és az egyház nem maradhat tétlen. Rendeltetése az, hogy
a teremtés célját szolgálja. A teremtés célja pedig az evangélium szavai
szerint "Legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei Atyátok tökéletes."
Messze tekintő végtelen cél, de vajon tűzhetett-e Isten véges célt a világ-
nak?

Sha végül az állam és az egyház közti viszony időtálló relációját röviden
meg akarjuk rajzolni, hadd idézzük Vladár Gábor klasszikussá vált sorait:

"Az egyház építi a lelkek országát, a végtelen világot, az állam építi a
földi országot, a végtelenségek időhöz és helyhez kötött részecskéjét, a
véges országot. A földi ország épülete csak akkor lehet sikeres, ha a vallás
cementje köti össze, ha a törvényhozásban, a kormányzatban, az igazga-
tásban és igazságszolgáltatásban egyaránt a keresztyén vallás eszméje ér-
vényesül. Ezt a cementet az állam nem vásárolhalja boltban, hanem csakis
az emberek lelkében, szívében, elméjében kaphalja úgy, amint abba az
egyház tanítása beleojtotta. Az emberek lelkükben, szívükben, elméjükben
és egész lényükben magukkal viszik a vallást, hogy mint az állam polgárai,
beleépítsék az állam épületébe, ki-ki azon a helyen, ahová hivatása állítja.
Az egyház tehát integráns része az államnak, az állam keresztyén irányát
a törvényhozásban, a kormányzatban, az igazgatásban, az igazságszolgál-
tatásban meghatározza, viszont az állam, ha nem akarja keresztyénségé-
nek előfeltételeit elvetni, támogatni, önállóságában, függetlenségében az
egyházat megőrizni kényszerül. Ekként az állam és az egyház nem egy-
mással szemben, nem egyik a másik fölött, nem is egymás mellett, egyik
a másiktól közömbösen él, hanem egyik a másiknak integráns alkotórésze,
együtt kell élniök, együtt kell munkálkodniok Istennek örök dicsősé-
gére."803

803 Vladár Gábor i. m. 12. 1.
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XXXIII. Az állam és az egyház szétválasztás ának elvi
kérdései

Az államegyháziság rendszerének jellemzői. - Eötvös József, Deák Ferenc és Wilhelm
Kahl megállapításai az állam és az egyház viszonyáról. - A szétválasztás rendszere az
USA-ban és Franciaországban. - Szabad vallásgyakorlat a liberális államban. - Az egyház
jogállásának kérdése. - A közjogi testület jellemzői. - Az állam világnézeti és vallási
semlegességének értelme. - A szétválasztás inkább elméleti, semmint gyakorlati. - A széi-
választás az európai államegyházjogi rendszerhez csatlakozás egyik feltétele.

Utaltunk már arra, hogy az állam és az egyház viszonynak a történelem
folyamán két szélső pólusa: az államegyháziság és az állam és az egyház
szétválasztásának rendszere alakult ki. Ez utóbbi rendszer pontosabb meg-
ismeréséhez hozzásegít, ha elóbb nagy vonalakban megismerkedünk az
államegyháziság rendszerével.

Az államegyháziság az államvallásnak tipikusan keresztyén jellegű meg-
jelenési formája. Ezt a rendszert nemcsak az jellemzi, hogy államjogilag
egy vallás kultikus formáihoz és ennek intézményeihez kapcsolódik, ha-
nem az is, hogy ezzel összefüggő vallási szervezetet létesít, amely ugyan
különbözik az állami szervezettől, azzal mégis szoros kapcsolatban áll. Az
állam minden polgára egyben az államvallás tagja, megfordítva pedig csak
akkor lehet az állam polgára, ha egyúttal az államegyháznak is tagja.

Jogilag nézve államegyházról akkor lehet beszélni, ha az egyház számá-
ra történő jogalkotás az államhatalom kezében van, de akkor is, ha az
egyházi törvényhozás az állami törvényhozó szervek illetékességétől függ,
vagy ha az egyházi törvényhozó szervek illetékessége állami jogalkotáson
nyugszik és annak joghatályossága állami szervek jóváhagyásán múlik,
vagy ha az egyházi bíráskodás az állami jogrenden alapul és azt állami
bíróságok látják eL Ettől különbözik az az eset, amikor az egyházi hivata-
lok az állami jog előírásának a megtartását ellenőrzik. Végül formális
értelemben akkor is államegyházról lehet beszélni, amikor az egyház ve-
zető tisztségeit állami szervek töltik be.804

Materiális értelemben akkor is államegyházróllehet beszélni, amikor az
államhatalom az egyházjogi normákat, főképpen pedig az egyháztagság-
ból folyó kötelezettségeket állami kényszerhatalommal hajtja végre. Ennek
korlátozott formája is lehetséges, amikor a hivatalok betöltőitőllehet csak
ezt megkövetelni.

Az államegyháziság rendszere atekintetben nem mond közelebbit, hogy
ki rendelkezik nagyobb befolyással az államban az egyházi, vagy nem

804 Hanns Engelhardt: Staatskirchentum und Religionsfreiheit. Sonderdruck. Festschrift
für Erwin Stein. Verlag Gehlen. 1983. 14. 1.
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egyházi tisztségviselők. Ennek eldöntése nyilvánvalóan politikai kérdés,
amelyet azonos jogrendszernél is különböző módon lehet szabályozni.

Az államegyháziság rendszerévei nehezen hozható összhangba a val-
lásszabadság alapelve, ezért ha az állam és az egyház szétválasztásával
szembeállítjuk, látszólag hátrányosabbnak tűnik. Akkor mégis eredmé-
nyesnek tekinthetjük, ha ezt a rendszert a lakosság tekintélyes többsége
magáénak ismeri el, mint például az északi államokban. Nagy szerepet
játszik a kedvező megítélésnél az állam lényegéről vallott felfogás megvál-
tozása, amely szerint az állam többé nemcsak a jogrend fenntartásának az
őre, hanem osztozik a jólét fenntartásának felelősségében az egyházzal.so5
Érdekesen jellemzi Berggrav az államegyház rendszerét, aki szerint csak
addig indokolt ennek a rendszernek a fenntartása, amíg ennek keretei
között a dolgok simán folynak.so6

Természetesen kategorikusan nem lehet kijelenteni, hogy az állam és az
egyház szétválasztás ának rendszere biztosíthatja egyedül az vallásszabad-
ság kiteljesedését, mégis a fejlődés azt mutatja, hogya modern felfogásnak
ez a rendszer felel meg leginkább.

Eötvös József, az 1848-asminisztérium vallás- és közoktatásügyi minisz-
tere az egyház és az állam viszonyára vonatkozó álláspontját az egyház
teljes szabadságának a megvalósításában jelöli meg, még az államhatalom
szuverénitásának az önkorlátozása árán is, mert Ifavallás csak annyiban
szolgálhat támaszul az államnak - írja -, amennyiben az állam a vallást
felsőbbnek tekinti s parancsait zsinórmértékül veszi; de ha eszközül akarja
felhasználni, mint olyan intézményt, amelynek célja az állam fönntartása;
szükségkép akkor találja magát megfosztva a támasztól, amikor leginkább
rászorul."so7

Deák Ferenc a pozsonyi országgyűlés alsótábláján 1848 március végén
mondott beszéde szerint "az állam ne avatkozzék be az egyházak bel-
ügyeibe, legfeljebb a felügyeletet gyakorolja egyenlő elvek szerint vala-
mennyi felett." 1873.június 28-án tartott végrendeletszerű parlamenti be-
szédében pedig az állam és az egyház szétválasztásának, illetve az egy-
házak autonómiájának amerikai értelmezését fogadja el. Az államhatalom
közönyössége semmiesetre sem jelentene ellenségességet, de támogatást
sem Az egyházak tulajdonát nem venné el, de elvételét károsnak tar-
taná.sos

805 Hanns Engelhardt i. m. 15-23. l.
806 Eivind Berggrav: Staten ag mennesket. Oslo, 1945., továbbá Eivind Berggrav: Staat und

Kirche heute in lutherischer Sieht. Hanriover. 1952.
807 Eötvös József: A XIX. század uralkodó eszméinek befolyása az államra. Pest, 1870.,

1871. II. kötet. 551. l.
808 Ferenczi Zoltán: Deák élete. Budapest, 1904. Ill. 390-391. 1.
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Amikor Camillo Cavour a "Chiesa libera in stato libero" liberális prog-
ramját a XIX. században meghirdette, elsősorban az államot akarta az
egyház gyámkodásától, de ugyanakkor az egyházat is az állami gyámko-
dástói megszabadítani. Wilhelm Kahl az "Aphorismen zur Trennung von
Staat und Kirchen" 1908-ban megjelent híressé vált munkájában igen szem-
léltetően tárja elénk azokkal az egymással ütköző, paradox szempontokat,
melyeket a szétválasztástól annak hirdetői reméltek. Ezeket írta:

"Hogyha a kulisszák mögé nézünk, a mozgató rugók, a konstrukciók, a
reménységek csodálatos szétágazásával találkozunk. A szétválasztás a po-
litika és vallás nevében, az igazságosság, a vallásgyűlölet, az indifferentiz-
mus zászlaja alatt történik Krisztus egyházának e földön történő kiábrá-
zolása iránti szent lelkesedés jegyében. A szétválasztás az egyház szuve-
rén jogi egyenlőségének az állam mellett történő hangsúlyozását jelenti,
ellentétesen az egyház különleges jogállásának az államban egy világi
célegyesülettel kapcsolatos tagadását, végül az állam tökéletes semleges-
ségének az ideális jogi kifejezését az embernek Istenhez való viszonylatá-
ban. "809

A fenti idézet világosan azt bizonyítja, hogy mennyire ellentétesen érté-
kelik az állam és az egyház szétválasztását; egyesek valóságos csodaszert
látnak ebben, mások viszont keresztyénellenes tendenciát. Ezt Friedrich
Julius Stahl így fejezte ki: "In der Religion ist niemand neutral" - vallási
kérdésekben senki sem lehet semleges.81O Az azonban kétségtelen, hogy az
állam és az egyház szétválasztásával a kor vezérlő eszméi közül a paritás
és tolerancia, az államegyháziság tilalma, a vallásszabadság, az egyházak
szabadságjogainak garantálása mellett az állam vallási indifferentizmusá-
nak, azaz semlegességének az eszméje jelentősen megerősödött. Minthogy
az egyház és állam szétválasztása csupán "modellfogalomnak" tekinthető,
ezen mást és mást szoktak érteni. Mint két szélső formáról: az amerikai és
francia modellről szokás külön-külön említést tenni.811

Az USA-ban az 1789. évi alkotmány módosítása garantálja a vallás
szabad gyakorlatát és az állam barátságos magatartását az egyházak irá-
nyában. Mégis a Supreme Court a disestablisment (szétválasztás) klauzu-
lát messze kiterjesztve a szétválasztás merev szabályát (wall of separation)
mondta ki, értve minden állami segítség és materiális támogatás tilalmát
az egyházak irányában. Ennek az elméletnek a merevsége annak a vitatá-
sáig terjedt, vajon sérelmet szenved-e a semlegesség elve akkor, ha az
állami tűzoltóság egy templom tüzének az oltását végzi? Az állam ugyanis

809 Wilhelm Kahl i. m. 5. 1.
810 Friedrich Julius Stahl: Der christliche Staat. 2. Aufl. 1858. 82. 1.
811 Klaus Schlaich: Zur weltanschaulichen und konfessionellen Neutralitat des Staates.

Münster 1969. 14-16.1.
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a teljes tartózkodásra van kötelezve az abszolút paritás elve alapján.812
Elvileg a "no aid" elve érvényesül, mégis a vallásszabadság értelmezése
az utóbbi időben új megvilágításba helyezése következtében sor került
ennek a merev álláspontnak a feloldására és ennek folyamányaképpen az
egyházak kulturális célú feladatainak támogatásában részesítésében.él-'

A francia forradalom alatt befejeződik az állam saecularizálódása, a val-
lásnak az állami életből való kikapcsolása. Az 1905. évi szétválasztási
törvény "posiziv semlegessége" ellenére radikális szétválasztás valósul
meg sajátos erkölcsi oktatás pótlásával, bár kétségkívül erős hangsúlyt kap
a laicizmus: "La laicité, c'est la neutralité, et la neutralité seule".814Cam-
penhausen szerint magának a hitetlenségnek a privilegizálása történt meg,
bár a forradalom alatt államosított dómok és templomok fenntartása álla-
mi feladattá vált.815

Az állami feladatoknak az utóbbi időben történt átértékelödése miatt ma
már az állam és az egyház viszonyának alakulása szempontjából nem
annyira az egyház, mint közösség szabadsága áll előtérben, hanem az
egyén vallásgyakorlatánnk a szabadsága, amelyhez hozzátartozik az is, hogy
aki nem kíván a positiv vallásgyakorlat részese lenni, annak számára ez a
jog is nyitva kell, hogy álljon. Hanns Engelhardt a szabad egyház a szabad
államban xx. század végére érvényes programját, mint a "szabad vallásgya-
korlás a liberális társadalomban" programját fogalmazza meg, melyhez a
közösségben való vallásgyakorlat is hozzátartozik.U"

Az államnak elő kell mozdítania az egyén személyiségének szabad ki-
bontakozását. Nyilvánvaló, hogy ehhez nem elégséges a megfelelő jogsza-
bályok megalkotása, hanem a vallás szabad gyakorlásához szükséges fel-
tételeket is biztosítani kell. Egy tudós számára nyilvánvalóan nem lehet
elégséges a kutatás szabadságának a deklarálása, ha nem részesülhet az
ehhez szükséges eszközökben és anyagi erőforrásokban.

Mielőtt az állam és az egyház közti jogviszonyt a tételes jog oldaláról
megvizsgálnánk, elméleti síkon célszerűnek látszik három kérdés tisztázá-

812 Jesse H. Choper: The Establisment Clause and Aid to Parochial Schools. California Law
Rewiew, vol. 56. 1968. 260. 1.

813 Klaus Schlaich i. m. 15.,44.1.- Axel Fr. von Campenhausen: Die Religionsfreiheit in
der Verfassungsordnung des Bonner Grundgesetzes. Studie für den Luth. Weltbund. 1969.
22-23. 1.

814 Jean Rivero: De l'ideologie a la regle de droit: la notion de la laicité dans la jurispru-
dence administrative. In: La Laicité. Paris, 1960. 173.,277. 1.

815 Axel Fr. von Campenhausen: Staat und Kirche in Frankreich. Göttingten 1962.ugyanő:
Die Beziehungen von Kirche und Staat in Frankreich 1905., 1962. 102-103., valamint:
Rechtzeitig das Bewahrte sichern. Zum Staat-Kirche Verhaltnis im künftigen Europa.
Lutherische Monatshefte 12/90.

816 Hanns Engelhardt: Vallásszabadság - Egyház az államban és a társadalomban. Jogtu-
dományi Közlöny. 1990. 7-8. szám, 310. 1.
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sa. Az első két kérdés arra irányul, hogy az állam és az egyház szétválasz-
tása esetén az egyházak közjogi testületek maradhatnak-é, a második,
hogy mit jelent az állam vallási semlegessége, a harmadik pedig, hogy
milyen területeken marad meg továbbra is az együttműködés állam és
egyház között?

Az állam és az egyház szétválasztásának elvévei nem ellentétes az egy-
házak közjogi testületi (Körperschaft des öffentlichen Rechts) jellege. Ul-
rich Friedrich írja, hogy anakronizmus az az álláspont, amely szerint az
egyházak nem közjogi testületek, mert az államnak értéknormákra van
szüksége.s-? ezt pedig a magánjogi társaságnál magasabb jogi kategóriába
tartozó egyházak biztosítják. Közjogi testület alatt olyan magánszemé-
lyekből álló szervezetet kell érteni, amely az állam által ellátandó közfela-
datok ellátására alakul. Az egyházak kétségkívül állami feladatokat is
megvalósítanak, amikor az erkölcsi értékek hordozójaként és ápolójaként
jelentkeznek. Groteszkül hatna, ha azonos szinten lennének például egy
naturista egyesülettel. Azok a félelmek, melyeket mesterségesen támasz-
tanak, hogy az egyházak földi hatalmuk túlzott megerősítésére töreksze-
nek (vö. keresztyén kurzus állandó hangoztatása), aligha tekinthetők meg-
alapozottnak, hisz az egyházak anyagi erőforrásokkal alig rendelkeznek.

Alláspontunkat a korábbi magyarországi mellett a németországi helyzet
is alátámasztja, ahol a nagy keresztyén egyházak mellett a baptisták és a
zsidók is közjogi testületeknek tekintendők. Különleges, kiemelt jogállá-
suk részben ugyan történeti eredetű, amikor az állam és az egyház között
szorosabb jogi kapcsolatok álltak fenn, kiemelt jogállásuk másik része az
egyházak építő tevékenységének fokozott elismerésén alapul. Bár Ulrich
Stutz, a kiváló német egyházjogász .Junkende Trennung" -nak818 nevezi a
weimari alkotmány által megvalósított rendszert, a közjogi testületi jelleg
mind a mai napig megmaradt, sőt lehetőség van rá, hogy újabb vallásfe-
lekezetek, amelyek az állandóság vonásait mutatják fel, ezt a jogi minösí-
tést nyerjék el az egyház különleges szolgálatának az értékeléseként.P?

Ez a jogi státus az egyházak számára közjogi munkaadói képességet
(Dienstherrenfahigkeit), továbbá fegyelmi joghatóságot, intézeti és katonai
lelkészként való működés esetén állami alkalmazásban történő működési
lehetőséget jelent. De talán az egyik leglényegesebb jogosítványt azt jelen-
ti, hogy az egyházi adót állami szervek szedik be és szükség esetén hajtják
be. Az egyházi kultusz céljaira szolgáló épületek és kegytárgyak különle-
ges jogi védelemben részesülnek és egyházi békét zavaró megnyilvánulá-

817 Zeitschrift für Ev. Kirchenrecht, 1992. 183.1.
818 Ulrich Stutz: Die papstlíche Diplomatie unter Leo VIlI. 1926.54. 2. 1.
819 Christoph Link: .Prívílegien" der Kirche nach deutschem Staatskirchenrecht. Studie

für den Luth, Weltbund 1969.26-35. 1.
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sok különleges büntetőjogi következményeket vonnak maga után. A val-
lásoktatás az iskolákban rendes tantárgy keretében történik, amely alól
természetesen van felmentés; a teológiai fakultás ok állami intézmények.V''
Bár a közjogi testület fogalmát tartalmilag többféleképpen értelmezik, az
alapelvek tekintetében lényeges eltérés nincs.

Az állam és az egyház szétválasztásánál kiindulópontként szükségkép-
pen a lelkiismereti és val1ásszabadságnak, mint emberi alapjognak a biz-
tosítását kell szem előtt tartani. A vallásszabadsághoz hozzátartozik a lel-
kiismereti szabadság, amely az előbbinél szélesebb körű fogalom. Ez biz-
tosítja például a fegyveres katonai szolgálatnak lelkiismereti okokból tör-
ténő megtagadásának szabadságát, úgyszintén az egyéni és közösségi val-
lásszabadságot, negatív értelemben véve is, amely a vallásgyakorlattói
való tartózkodás szabadságát jelenti.

A lelkiismereti és vallásszabadság alapjogából következik az állam világ-
nézeti és vallási semlegessége. Az állam nem lehet sem vallási, sem felekezeti,
sem világnézeti állam. Az állam nem gyakorolhat kényszert az egyének
lelkiismeretére, ezért kell az államot elválasztani az egyháztól, illetve a
vallástól, azaz laikussá tenni. A semleges állam liberális gondolata a felvi-
lágosodás észkultuszán alapuló laikus állam.821

A semlegesség mikénti értelmezése elhatározó jelentőségű. Míg a XIX.
század liberális politikai gyakorlata az állami és vallási intézmények szét-
választására törekedett, de nem volt célja a vallás és egyház szimbolikus
szétválasztása, ma a semlegesség olyan értelmezésével is találkozunk,
amelyet Muskie-elvnek neveznek és amely szerint a vallásos politikus nem
képviselheti a politikában vallását, nem kényszerítheti másokra vallásos
értékeit.V? Ez a felfogás lényegében álláspont-nélküliséget jelent, mely
közel áll az atheismushez, mely szerint az államhatalomnak minden terü-
leten úgy kell cselekednie, mintha vallás nem is létezne, mintha vallásilag
egyetlen állampolgár sem lenne érdekelt. Eszerint a vallás magánügy, a
közéletben csak a közöset szabad képviselnie, a magánügyet nem. Ez a
felfogás nyilvánvalóan ellentétes a vallásszabadsággal, hisz a semlegesség
nem jelentheti egy világnézettel való azonosulást, a laicizmusnak az állami
ideológia rangjára emelését. A világnézet egyébként is formális, semleges
fogalom, így tehát világnézeti semlegesség nincs is, mert azt az ember
önállóan alakítja ki. Ha világnézet alatt átfogó metafizikai, vallási, erkölcsi
véleményrendszert értünk, melynek segítségével ítéletet alkotunk a világ-
mindenségről, akkor nyilvánvaló, hogy ez egyénenként színeződik, egy-

820 Hermann Weber: Die rechtliche Stellung der christlichen Kirchen im modernen de-
mokratischen Staat. Zeitschrift für evang. Kirchenrecht, 1991. 36. Band 253-275. 1.

821 Molnár Attila: Vallás és politika napjainkban. - Protestáns Szemle. 1992. október-de-
cember. 248. 1.

822 Uo. 249. 1.
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séges rendszer nincs. Az állam semlegességét tehát semmiképpen sem
szabad az állam és az egyház együttműködésének tilalmaként értékelni.
Az államhatalom részéről a teljes tartózkodás, az indifferentizmus előtérbe
helyezése a vallásszabadság megsértését jelentené.823A semlegesség sem-
miképpen sem jelentheti a negatív értelemben vett vallásszabadság elfo-
gadását és az indifferentizmussal való azonositást.ő=

Az állam és egyház szétválasztását semmiképpen sem lehet akként ér-
telmezni, hogya "semleges" állam az egyház értékteremtő tevékenysé-
gérőile kell, hogy mondjon és így etikai elvek nem juthatnának szóhoz
elsősorban keresztyén alapelveken keresztül. Joggal állapítja meg Molnár
Attila tanulmányában, hogy a "semleges" jóléti állam utilitarista-technikai
racionalitás is ideológia, mint ahogy maga a jólét is az.825A semlegességet
nem lehet abszolutizálni, hanem nyilvánvalóan csak azt jelentheti, hogy
nem követelhető meg egy meghatározott világnézetnek az átvétele, így
keresztyén elkötelezettség sem várható el. Az erkölcsi tartalomtói "lemez-
telenített közélet" a történelem tanusága szerint a szabadságjogok korlá-
tozásához szokott vezetni. Ezért jutott el a kritikai gondolkozó annak
felismeréséhez, hogy "jobb a vallás valamilyen közéleti-politikai jelenléte,
mint az ellenkezője, mert ez esetben a politika könnyen radikalizálódhat
valamely totalitárius irányzat felé.826

Az állam és az egyház közti viszony alapkérdéseinek tárgyalásánál vé-
gül meg kell állapítanunk, hogy minden elválasztás ellenére szoros kap-
csolat áll fenn állam és egyház között. Ez nyilván egyrészt abból adódik,
hogy az államot részben azok az állampolgárok alkotják, akik vallásilag
elkötelezettek, tehát a hívő polgárok lelki életében, cselekedeteiben benne
van állam és egyház valamilyen összetartozás ának a tudata. Ez a Szent
István óta fennálló tradicionális kapcsolat nem azonosítható a "keresztyén
kurzussal", amelynek pontos definíciója nem is ismeretes, hanem nyilván-
való, hogya fentieknél fogva az egyház integráns része az államnak ál-
lampolgárainak részbeni azonosságán keresztül és ha nem akarja értékte-
remtő erkölcsi normáit veszni hagyni, az egyházakat önállóságában, füg-
getlenségében támogatni kényszerüL Mivel az állam és az egyház tevé-
kenysége az egész emberi életre, az emberek boldogulására irányul, mint
azt Molnár Attila találóan megállapítja: "az állam és az egyház szétválasz-
tásának metaforája csak az elméletben és a viták retorikájának szintjén
létezik."827Hasonló következtetésre jut Ulrich Friedrich is, aki szerint a
szétválasztás egy elavult államegyházi koncepción alapul; a hangsúly ma

823 Axel Fr. von Campenhausen i. m. 16-24. l.
824 Klaus Schlaich i. m. 11-12. l.
825 Molnár Attila i. m. 249. l.
826 Molnár Attila i. m. 250. l.
827 Molnár Attila i. m. 252. 1.
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már a positiv vallásszabadságon nyugszik.828 Az állam és egyház szétvá-
lasztásának mai magyar értelme az lehet, hogy az államhatalom ne avat-
kozzék be az egyház életébe, ismerje el az egyház szuverénitását és minden
eszközzel biztosítsa azt. Mivel az egyházak a társadalomba is beépültek,
a nevelés és művelődésügy, szociális területen, az intézményekben való
lelkiszolgálat biztosítása az egyház szolgálatához hozzátartozik. Erről
azonban a következő fejezetben lesz részletesen szó.

Végezetül az állam és az egyház szétválasztásának alapvető jelentőségét
az is mutatja, hogy az egyik legkiválóbb német egyházjogász: Campenha-
usen véleménye szerint az európai követelményeknek megfelelő állam-
egyházjogi rendszer három alapvető pillére között a vallásszabadság mel-
lett az állam és az egyház szétválasztását és az egyházi önkormányzat
érvényesülését említi.829 A vallásszabadság követelményeinek és az állam-
polgári kötelezettségek érvényesülését az állam-egyházjognak kell egyen-
súlyban tartania. Ennek megvalósulása leginkább az állam és az egyház
szétválasztása mellett valósulhat meg. Bár ez Kahl szerint nem varázsfor-
mula, mégis a demokratikus jogrend szilárd alappillérének tekinthető.

828 Zeitschrift für evang. Kirchenrecht 1992.37. Band, 183. 1.
829 Axel Fr. von Campenhausen: Zum Staat-Kitehe Verstandnis im künftigen Europa. -

In Lutherische Monatshefte 12/90. 536. 1.
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XXXIV.A lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint
az egyházakról szóló törvény

A vallásszabadság gondolatának a kialakulása. - Jogelméleti alapja. - A korábbi tör-
vényes szabályozás. - A lelkiismereti szabadság - vallásszabadság- világnézeti szabadság.
- A vallásszabadság korlátai. - A polgári szolgálat. - Az állampolgári jogok országgyűlési
biztosa. - Az egyházak alapítása. - Nyilvántartásba-vétele. - Az egyház és állam kapcso-
lata. - Az Alkotmánybíróság álláspontja. - Az egyházak önállóságának legfőbb garanciája.
- Az egyházak művelődési, szociális és egészségügyi tevékenysége. - Az egyházak gazdál-
kodása. - Az egyházak nyilvántartásból törlése. - Büntetőjogi rendelkezések. - A lelkiis-
mereti és vallásszabadság joga "védekezési jog".

Az állam és az egyház viszonyát érintő kérdések közül kétségkívül a
lelkiismereti és a vallásszabadság kérdésköre tekinthető a legfontosabb-
nak, mivel ennek alakulása hatással van az egész állami és társadalmi
életre. Ennek a kapcsolatnak történeti és jogelméleti oldalát az előző feje-
zetekben igyekeztünk felvázolni; ebben a fejezetben az állami egyházjog
alapkérdéseivel, illetve a fontosabb tételesjogi szabályokkal kívánunk fog-
lalkozni, amelyek az egyházakat és vallási közösségeket az államhoz, egy-
máshoz és az egyes személyekhez (tagjaikhoz és nem tagjaikhoz) fűződő
viszonyukban érintik, illetve az egyes természetes és jogi személyekre
vonatkoznak a hit, a lelkiismeret és a világnézet szempontjából.P? Az
állami egyházjog tehát az államjognak a vallásfelekezetekre önállósult ré-
szének tekinthető.

Az általános vallásszabadság gondolata a XVI. században az erdélyi
fejedelemségben alakul ki, amelyet nem alap nélkül szokás a vallásszabad-
ság hazájának nevezni. Már az 1550.évi országgyűlésen kimondták, hogy
mindenki maradjon meg Istentől adott hitében, amely akkor a római ka-
tolikusokra és evangélikusokra vonatkozott, de csakhamar ugyanezt a
jogot nyerik ell564-ben a reformátusok és 1571-benaz unitáriusok, amitől
kezdve négy recepta religiót ismernek el és ezek követőinek teljes szabad-
ságot biztosítanak. 831

Az általánosnak mondható vallásszabadság gondolata azonban csak a
XVII. század folyamán születik meg Rhode Islandon, a Rogers Williams
nevéhez fűződő 1657.évi vallásszabadságot biztosító alaptörvény keretei
között. 832 Ezzel egyidőben azonban Európában is, főleg Angliában tör utat
a vallásszabadság eszméje és a vallásszabadságot biztosító "act" -ok egész

830 Helmut Pree: Österreichisches Staatskirchenrecht, Wien-New York, 1984. 1. 1., vö.
Erdő Péter-Schanda Balázs: Egyház és vallás a mai magyar jogban. Budapest, 1993. 15. l.

831 Szentpéteri Kun Béla i. m. 21. l.
832 M. Searle Beates: Glaubensfreiheit. New York, 1947. 276. 1.
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sora jelenik meg.833Az 1776-bankelt Bill of rights-el összhangban a francia
forradalom is proklamálja a vallásszabadság elvét a maga minden konse-
quenciájával.Az 1789. augusztus 26-án elfogadott deklaráció 10. §-a a
következőket mondja: "Senkisem üldözhető meggyőződése miatt, ideért-
ve vallásos meggyőződését is, ha annak kinyilvánítása nem sérti a törvény
által oltalmazott közrendet. "834

A lelkiismereti és vallásszabadság jogelméleti alapját - hasonlóan a többi
emberi joghoz - a természetjogban kereshetjük, amelyet mint az emberi
magatartás számára nélkülözhetetlen, vele született normát lehet definiál-
ni. Tartaimát a természetes ész határozza meg, melyet Isten, mint a termé-
szet alkotója adott és így közvetlenül felismerhető. Nem tekinthető az
állam adományának. A természetjog Luthernél "az egészséges törvény",
Zwinglinél "minden jó törvény alapja".835Mindkét fogalomnál a természet
az isteni világrenddel, a cosmossal azonos. A reformátoroknál a termé-
szetjog és a természeti törvény nemcsak, mint a helyes, a jó törvény érték-
mérője, vagy maga az erkölcsiség jelentkezik, hanem Istentől ered és arra
kötelezi az embert, hogy Isten képmásává igyekezzék válni a földön. Bár
a természetjog utóbb szekularizálódott, a vallási erkölcstantói szétvált, a
klasszikus természetjog megalapozása annyiban abszolút, amennyiben
időtől és tértől független, örök és változatlan jogrend. A mai természetjogi
iskola hívei tisztában vannak azzal, hogy a XVII. és XVIII. századbeli
természetjogi iskola tévedéseket tartalmaz és ezért nem gondolnak a kü-
lönböző életviszonyokat részleteiben is szabályozó új természetjogi rend-
szerre, hanem megelégszenek a legfontosabb természetjogi alapelvek fel-
állításával.836

A vallásgyakorlat széleskörű szabadságát a "vallás ügyéről szóló
1790:XXVI.tc." biztosítja - bár némi korlátozással-, s melyet a protestáns
egyházak magna chartájának lehet nevezni. 837

Magyarországon az egyházakra vonatkozó jogszabályok - az államegy-
házjog - nem nyertek összefoglalást később sem egységes törvénykönyv-
be. Írott alkotmánya sem volt, sőt maga a magánjog is szokásjogon alapult.
A történeti szükségnek megfelelően részterületek nyertek szabályozást s
bár a koordinációs rendszer vonásait viseli magán az állam és egyház közti

833 Szabó József: Az alapvető emberi szabadságjogok, "Az egyház a világban". Budapest,
1948. 437. 1.

834 Sós Endre: Az emberi jogok. Budapest, 1945. 14. 1.,és Antoine Hobza: Questions de
droit international concernant le religions. Recueil des Cours, 1924. IV. 376. 1.

835 Emil Brunner: Gerechtigkeit. Zürich, 1943. 315. 1.
836 Flachbarth Ernő: A keresztyénség hivatása a nemzetközi jogközösségben. In: "Egyház

a világban". Budapest, 1948. 407-412. 1.
837 Vladár Gábor: Magyarország hatályos törvényei. Budapest, 1943.1. 52-58. l.
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viszony, ennek szabályozása az állam és az egyház autonóm jogalkotásá-
val történt.838

A jogszabályok közül kétségkívül a legfontosabb "A vallás szabad gya-
korlatáról szóló 1895:XLIII. tc. tekinthető, amely felekezeti köteléktől men-
tes állammá teszi Magyarországot, lehetővé téve új vallásfelekezet alapí-
tását, sőt a vallásfelekezeten kívül való maradást is. Eszerint "Mindenki
szabadon vallhat és követhet bármely hitet és vallást és azt az ország
törvényeinek, valamint a közerkölcsiség kívánalmainak korlátai között
külsőképpen kifejezheti és gyakorolhatja. Senkit sem szabad törvényekbe
vagy közerkölcsiségbe nem ütköző vallási szertartás gyakorlásában aka-
dályozni vagy hitével nem egyező vallási cselekmény teljesítésére kény-
szeríteni." A vallásszabadság általánossága azonban nem jelentette a teljes
egyenlőséget, mert a "bevett" és "elismert" vallásfelekezeti kategória kü-
lönböző jogi kategóriát jelentett elsősorban az istentisztelet nyilvános,
vagy csak a gyülekezési jog korlátai között történő tartása tekintetében.P?
Az elismert vallásfelekezetek hátrányára fennálló különbséget az
1947:XXXIII. tc. szüntette meg.

Az 1948-tól1989-ig fennálló totalitárius államjogi rendszer időszakában
az 1949. évi XX. alkotmány törvény ugyan szétválasztotta az egyházat az
államtól, ez a valóságban az állam részéről totális diktatúrát jelentett s a
"szocialista jogrendben" a vallásszabadság sem bontakozhatott ki. Ezért
nevező Helmut Pree a kelet-európai államokban kialakult rendet "feindli-
che Trennung"-nak - ellenséges szétválasztásnak.ét? melynek célja az volt,
hogy a vallásszabadsággal együtt a vallást is száműzze a közéletből, végső
soron pedig felszámolja.őv

A rendszerváltozás után Magyarországon is megindultak a vallássza-
badságról szóló törvény előkészítésével kapcsolatos munkálatok. Ennek
az új törvénynek a megalkotásánál már korábban elfogadott nemzetközi
egyezményeknek belső államjogi területen történő transzformálása vált
szükségessé, így főleg az 1947. évi XVIII. törvényben foglalt párisi béke-
szerződés, az 1948. december 10-én kelt Egyesült Nemzetek Emberi Jogok
Nyilatkozata, az 1976. évi XXV.tv.-rel kihirdetett Polgári és Politikai Jogok

838 Péter Erdő: Aktuelle Staatskirchenrechtliche Fragen in Ungarn. - In: Österreichisches
Archiv für Kirchenrecht. 1991. 3/4. 387-397. 1.

839 Bevett vallásfelekezethez tartozott: a római katolikus, a református, evangélikus (1608.,
1647.) - a görögkeleti (1791.), a zsidó (1895.), az elismerthez a baptista (1905.) és a moha-
medán (1916).

840 Helmut Pree i. m. 4-5. 1.
841 Enne~ a célnak a szolgálatában állt az 1951: I. tc.-kel felállított Állami Egyházügyi

Hivatal (AEH) volt. - Bogárdi Szabó István: A mai magyar társadalom és az egyházak
viszonya (Valóság 1997/10.15-25.1.) c. tanulmányában azt fejtegeti, hogy a kommunizmus
alatt a francia modell bolsevista változatát kívánták megvalósítani, melynek maradandó
hatása ma is érezhető.
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Nemzetközi Egyezségokmánya, nemkülönben a helsinki és bécsi utótalál-
kozó zárónyilatkozata kívánta meg. A törvény megalkotásánál figyelem-
mel voltak a "Dignitatis humanae" kezdetű vatikáni nyilatkozatra.

A törvényjavaslat tárgyalása során felmerült az a kérdés, hogy egyálta-
lán szükséges-e, hogy külön törvényben kerüljenek megfogalmazásra az
alapvető jogok a lelkiismereti és vallásszabadsággal kapcsolatban, nem
elegendők-e az alkotmány törvényben történő szabályozás, amely végső
soron teljes garanciát jelent. Kulcsár Kálmán igazságügy-miniszter meg-
győzően mutatott rá arra, hogy egyes államokban valóban fennáll annak
tilalma, hogy alapvető emberi jogokról még külön törvény rendelkezzék,
ehhez azonban megfelelő politikai és jogi kulturális háttér szükséges.842

A lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló 1990. évi
IV törvény, amelyalkotmányerejű törvénynek tekinthető, vagyis csak
minősített többséggel változtatható meg, praeambulumában elismeri a
vallásfelekezeteknek a társadalomban kiemelkedő fontosságú, értékhor-
dozó és közösségteremtő szerepét; így a hitélet körébe tartozó munkálko-
dásuk mellett kulturális, nevelési-oktatási, szociális-egészségügyi tevé-
kenységükkel ésa nemzeti tudat ápolásával is jelentős szerepet töltenek
be az ország életében.

A törvény célja a lelkiismereti és vallásszabadság érvényrejuttatása, a
tolerancia elvének megvalósítása843 és ennek garanciájaként az egyházak
önállóságának biztosítása, illetve az állammal fennálló kapcsolatok szabá-
lyozása.

A lelkiismereti és vallásszabadság mindenkit megillető alapvető embe-
ri szabadságjog, amelynek zavartalan gyakorlását a Magyar Köztársaság
biztosítja. (1. §)

Eszerint az embert születésénél fogva megilleti a lelkiismereti és val-
lásszabadság, melyet nem az állam adományoz, így tehát ezt az állam meg
sem vonhatja. Egyformán megillet mindenkit jogi, nemzetiségi, nyelvi,
vagy egyéb megkülönböztetésre tekintet nélkül.

A törvény a lelkiismereti szabadság fogalmát nem határozza meg; ez alatt
a személyiség olyan belső értékrendszerét kell érteni, amellyel ellentétes
magatartás az egyén lelki sérülésévei és önmagával való meghasonlásával
járna.844 Másszóval megfogalmazva az egyén egész életvitelének a saját
meggyőződése szerinti alakításának a lehetőségét, vagyis az egyéni lelki-

842 Lásd szerzőtől: Neues Gesetz über die Gewissens- und Religions-freiheit und die
Kirchen in Ungarn. - Zeitschrift für evangelisches Kirchenrecht, 1990.324. 1.

843 A tolerancia mai értelme szerint nem csupán más keresztyén vallásfelekezettel szem-
beni türelmet jelenti, hanem bármely vallási felfogás vagy hit tűrését alapvetően indifferens
álláspontból kiindulva. - Erdő Péter i. m. 39. 1.

844 Erdő Péter-Schanda Balázs i. m. 40. 1.
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ismeret szabad informálását és művelését, a bevett erkölcsi normák közti
választás lehetőségét jelenti (például, hogy az orvos elvégezze-e az abor-
tuszt, vagy sem?). Pree megfogalmazása szerint a fogalom positív oldala
szabadságot jelent olyan cselekvési kényszertől való tartózkodásra, amely
ellentmond a lelkiismeretnek, negatív értelemben azt jelenti, hogy a lelki-
ismeretünk szerint helyesnek felismert magatartást kényszer hatására
megvál toztassuk. 845

A lelkiismereti szabadság tágabb fogalom, mint a vallásszabadság.
A törvény 2. §-a a lelkiismereti és vallásszabadság tartaimát az 1948. évi

Emberi Jogok Nyilatkozatával, illetve az alkotmány módosításáról szóló
1989. évi XXXI. törvény 60. §-val szinte szószerinti egyezés mellett az
alábbiak szerint határozza meg:

"A lelkiismereti és vallásszabadság joga magában foglalja a vallás vagy
más lelkiismereti meggyőződés szabad megválasztását vagy elfogadását és
azt a szabadságot, hogy vallását és meggyőződését mindenki vallásos cse-
lekmények, szertartások végzése útjánvagy egyéb módon - akár egyénileg,
akár másokkal együttesen -, nyilvánosan vagy magánkörben kinyilvánít-
hassa vagy kinyilvánítását mellőzze, gyakorolhassa vagy taníthassa."846

A világnézet szabadsága, átfogó metafizikai, vallásos vagy atheista véle-
ményrendszert jelent, melynek segítségével ítéletet alkotunk a világmin-
denségről, szintén az alkotmány védelme alatt áll. Az azonban többé már
nem - mint a kommunista államban - az állam világnézeti monopóliuma,
mely állítólag a munkásosztály érdekében állt fenn, hanem akár egyénileg,
akár közösségileg áll fenn ez a szabadság világnézet választására, vagy
negatíve: ettől való tartózkodásra is.

Vallása,meggyőződése és azok kinyilvánítása, illetőleg gyakorlása miatt
senkit semmilyen hátrány nem érhet és semmiféle előny nem illet meg.847

Ezeknek a jogoknak a megsértése esetén az orvoslásra a konkrét ügyre
vonatkozó jogszabály alapján kerülhet sor (például államigazgatási, mun-
kaügyi, vagy büntető eljárásban). Ehhez kapcsolódik az a szabály, amely
szerint állami nyilvántartásba vallási és más meggyőződésre vonatkozó
adatot felvenni nem szabad. Ez a rendelkezés abban az esetben, ha az
állam áttérne a jövedelmi adó terhére történő egyházi adó levonásos rend-
szerre akadállyá válhat. A nyilvántartásban már szereplő adatokról csak

845 Helmut Pree i. m. 15. l.
846 M. Searle Bates i. m. 443. l., Concha Győző i. m. 330. 1.
847 Lásd a törvény 3. §-át, továbbá szerzőtől: A lelküsmereti és vallásszabadság. In: Ke-

resztyén Igazság, 1989. 1-2. szám, 33-43. 1. - A vallásgyakorlat igen sokféle formák között
történhet: így az istentiszteleti cselekményeken, az adakozásban. a házasságkötésnél. teme-
tésnél, keresztelésnél való részvételnél, vagy tartózkodásnál, a hitbeli meggyőződés továb-
badásánál, művészi alkotások vallási célzattal történő terjesztésénél, az oktatásnál vagy
nevelésnél stb.
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az érintett személy, vagy halála után egyeneságú rokona részére adható
tájékoztatás [3. § (2)]. Annak természetesen akadálya nincs, hogy valaki
önként nyilatkozzék vallására nézve. Mivel állami jogszabály ez idő sze-
rint nem rendelkezik a gyermekek vallásáról, illetőleg magáról a vallásfe-
lekezethez való tartozásról, a kitérésről és betérésről, nyilvánvaló, hogy
etekintetben a vallásfelekezetek belső szabályai az irányadók.

A törvény lehetővé teszi a vallás vagy más lelkiismereti meggyőződés
terjesztését tömegtájékoztatási eszközök útján is. Ebben az esetben erre a
tevékenységre a tájékoztatásra vonatkozó törvény rendelkezéseit kell al-
kalmazni. 848

Egyetlen szabadságjog, így a lelkiismereti és vallásszabadság joga sem
tekinthető korlátlannak, hanem korlátozás oknak van kitéve. Ezek a koriá-
tozások a következők:

a) A vallásszabadság gyakorlásának a módja mások törvényes jogait nem
sértheti, mert ez a joggal való visszaélés lenne és ellentmondana a toleran-
eia elvének.

b) Az alkotmány törvényben lefektetett korlátokat figyelembe kell venni.
c) A vallásgyakorlat csak a törvényben meghatározott fenntartások (így

például a közbiztonság, közrend, egészség és erkölcs) keretei között tör-
ténhet.

d) Az egyenlőség elvének a megsértése lényegében discrimináciős, illet-
ve privilegizálási tilalmat jelent.

e) Az állampolgári jogokat és kötelességeket a vallásgyakorlat céljából
nem lehet felfüggeszteni; kivételesen azonban erre mégis sor kerülhet,
mint például a polgári szolgálat esetében.

f) Végül a vallásszabadság korlátozása ként jelentkezik, ha valaki a
szülő, vagy gyám hozzájárulása nélkül akar kiskorút vallási cselekményre
kényszeríteni akarata ellenére.849 Ez nyilván nem vonatkozhat a gyermek-
keresztelésre.

A vallásszabadság további korlátozásaként jelentkezett a törvénynek az
a rendelkezése, amely szerint katonai létesítményben a katonai szolgálatot
teljesítő vallását csak egyénileg gyakorolhatja. Ezt a korlátozást az 1993.
évi LXXII.(1993.július 19.) törvény megszüntette és lehetővé tette a közös
vallásgyakorlást.

Egyébként a tábori lelkészi szervezet gyökerei már a xv. és XVI.század-
ra nyúlnak vissza s az 1848. évi XX. tc. 5. §-a ígéretet tesz arra, hogy "a
bevett vallásokat követő katonák saját vallású tábori lelkészekkel látassa-
nak el". 1860-ban az Osztrák-Magyar Monarchia belsejében, 1869-benpe-

848 Id. törvény 2. §-a, lásd A rádiózásról és a televíziózásról szóló 1961. I. törvényt.
849 Karl Schwartz: Staat und Kirche in der Republik Ungarn, klny. 1-6.1., és ugyanő: Staat

und Kirche in Ungam. klny. én. 1-8. 1.
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dig általános jelleggel szervezik meg.850 Az 1923-ban felállított római
katolikus, illetve protestáns tábori püspökségek 1951-ig működtek.
A 61/1994. (IV.20.) Korm. rendelet a tábori lelkészi szolgálatot újjászer-
vezte.

A hadköteles lelkiismereti okokból a katonai szolgálatot engedély alap-
ján polgári szolgálattal is teljesítheti. Az erre vonatkozó jogszabályok el-
térően szabályozták a döntésre hivatott szerveket: kezdetben egy bizottság
volt jogosult dönteni az egyház véleményének a meghallgatásával, hogy
a lelkiismeretre hivatkozás megalapozottnak tekinthető-e; utóbb az illeté-
kes hadkiegészítési és területvédelmi parancsnok hatáskörébe került a
döntési jogosultság.851 Az 1997. évi XXI. törvény (1997. április 25.) újra,
átfogóan szabályozta ezt a kérdést és a polgári szolgálat teljesítésére vo-
natkozó engedély iránti kérelmet a megyei (fővárosi) közigazgatási hivatal
vezetőjének a hatáskörébe utalta. Ebben az eljárásban a hadkiegészítő
parancsnokság ügyfélként részt vehet.

A törvény szerint lelkiismereti oknak kell tekinteni minden olyan indo-
kot, amely összefügg a kérelmező személyiségét meghatározó valamely
lényeges vallási, erkölcsi vagy egyéb természetű meggyözödéssel.P?

A törvény szerint a polgári szolgálati viszony az állam és a polgári
szolgálatra engedélyt kapott állampolgár között létrejött olyan jogviszony,
amely a polgári szolgálat engedélyezéséről szóló államigazgatási határo-
zat jogerőre emelkedésének napjától a polgári szolgálati viszonyból tör-
ténő elbocsátás napjáig tart. (1. §)

A polgári szolgálat oktatásból, valamint azt követő munkavégzésből áll.
A munkavégzés lehet egészségügyi és szociális, gyermek- és ifjúságvédel-
mi, kulturális, művelődési, oktatási, természet- és környezetvédelmi és
vízgazdálkodási, ideértve az e tevékenységhez kapcsolódó állampolgári
jogvédő tevékenységet is. (6. §) A polgári szolgálat időtartama jelenleg 15
hónap.

Nem áll fenn korlátozás a vallásgyakorlat tekintetében a kórházakban,
a szociális-, egészségügyi, gyermek- és ifjúságvédelmi intézményben gon-
dozott és a büntetővégrehajtási intézetben fogva tartottak számára. Az
igazságügy-miniszter rendelete a fogva tartottak vallásgyakorlásáról le-
hetővé teszi minden fogva tartott számára az istentiszteleten és egyéb
vallási rendezvényen való részvételt, továbbá azt, hogy az egyház lelké-
szének, illetve más képviselőjének gondozásában részesüljön. Ezek a jogok
csak akkor korlátozhatók, ha ez a biztonságot vagy a büntetésvégrehajtási
intézet rendjét veszélyezteti. A jogszabály lehetőséget biztosít az egyházi

850 Melichár Kálmán: A katonai lelkészet. Budapest, 1899.
851 Lásd az 1949. évi XX. törvény 70/H, 1989. évi XXII., és 1990. évi LXXVII. törvényt.
8521997. évi XXI. törvény 60. §, illetve az 1993. évi ex. törvény 115. §.
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házasságkötés, keresztelés és temetés, valamint a fogva tartott kiskorú
gyermekének vallásos neveléséről történő döntés lehetőségére is.853

A lelkiismereti- és vallásszabadság védelmének biztosítása érdekében
igen jelentős jogszabálynak tekinthetjük az állampolgári jogok országgyűlési
biztosáról rendelkező 1993.évi LIX. törvényt (1993.január 22.).

Eszerint az állampolgári jogok országgyűlési biztosának feladata, hogy
az alkotmányos jogokkal kapcsolatban tudomására jutott visszásságokat
kivizsgáltassa és orvoslásuk érdekében általános vagy egyedi intézkedé-
seket kezdeményezzen. (Alkotmány 32. B § (1) bek.)

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa 1997.októberében hivatal-
ból eljárást indított a komáromi Klapka György általános iskola átvétele
kapcsán. A vizsgálat megállapította, hogy az intézmény átadásával kap-
csolatban sérelmet szenvedtek a pedagógusok alkotmányban biztosított
jogai azzal, hogy a római katolikus egyházi hatóság lelkipásztori ajánlást
kívánt meg az átveendő személyektől, akik eddig állami alkalmazásban
voltak.

Az országgyűlési biztoshoz bárki fordulhat, ha megítélése szerint vala-
mely hatóság (államhatalmi szerv, államigazgatási jogkörben eljáró egyéb
szerv, helyi önkormányzat, a bíróságokon kívüli jogvitát kötelező ér-
vénnyel eldöntő szerv), illetve közszolgáltatást végző szerv eljárása, ennek
során hozott határozata (intézkedése), illetőleg a hatóság intézkedéseinek
elmulasztása következtében alkotmányos jogaival összefüggésben sérelem
érte, vagy ennek közvetlen veszélye áll fenn, feltéve, hogy a rendelkezésre
álló közigazgatási jogorvoslati lehetőségeket már kimerítette, illetve jogor-
voslati lehetőség nincs számára biztosítva.

Így az összes jogorvoslati lehetőség kimerítése után további lehetőség
áll fenn az 1993. évi XXXI.törvény alapján arra, hogy az Emberi Jogok
Európai Bizottságához forduljon a jogsérelmet szenvedett személy attól az
időponttói számított hat hónapon belül, amikor a hazai jogerős határozatot
meghozták.

Egyházak alapítása

Az azonos hitleveleket követők, vallásuk gyakorlása céljából, önkor-
mányzattal rendelkező vallási közösséget, vallásfelekezetet, egyházat
hozhatnak létre. Egyház minden olyan vallási tevékenység végzése céljá-
ból alapítható, amely az Alkotmánnyal nem ellentétes és amely törvénybe
nem ütközik. (8. §)

A törvény - a törvényjavaslat indokolása szerint -, a könnyebb ért-
hetőség érdekében a vallási közösség, a vallásfelekezet és az egyház elne-

8538/1990. (IV. 27.) IM sz. rendelet.

378



vezést együtt egy szóval: egyháznak jelöli meg,854s nyilván ide tartoznak
a szekták is.

A törvénynek ez a kifejezésmódja megtévesztő.
Az "egyház" fogalma alatt eddig ugyanis olyan vallásfelekezetet értet-

tünk, amelyik az egész országra kiterjedő, tehát országos szervezettel ren-
delkezik és ezenfelül Krisztus személyéveI, vagyis a keresztyénséggel el-
választhatatlanul egybeforrott, így tehát az úgynevezett "történeti" egyhá-
zakat, vagyis a római katolikus, református, evangélikus és unitárius egy-
házak megjelölésére volt használatos.855

Az a körülmény, hogy valamelyik egyházi közösség egyháznak tekint-
hetö-e vagy sem, nem függ állami elismeréstől, az azonban, hogy vallásfe-
lekezet legyen-e vagy sem, egyedül az államhatalom elhatározásán múlik.
Az egyház is csak akkor vallásfelekezet, ha az állam odasorozza, másrészt
az állam a nem egyházat is vallásfelekezetté minősíthet. A vallásfelekezet
kifejezés tehát nem szektát jelent, hanem a befejezett jogi személlyé vált
szervezetet,856 a törvény mai szóhasználata mellett a nyilvántartásba vett
egyházat jelenti. Állami egyházjogi értelemben tehát a törvényben sze-
replő "egyház" meghatározás helyett a "vallásfelekezet" kifejezés haszná-
lata lett volna indokolt; ez a történelmi egyházak részére sérelmes is.

A szektáknak egyházakként kezelése sok esetben súlyos aberrációhoz
vezetett. Az úgynevezett "destruktív szekták" a közrendbe és a közer-
kölcsiségbe ütköző tevékenységükkel mások jogait korlátozhatják. Ezért
indokoltnak látszik a jövőben annak a vizsgálata, hogy az egyázzá alakulni
kívánó közösségek valóban rendelkeznek-e az egyházak kritériumaival és
a "visszaélési tilalom" garanciái fennforognak-e?857Nem lenne helyes, ha
az egyenlőség elvének a téves értelmezése a társadalomra nézve káros
szekták elburjánzásához és így a társadalom atomizálásához vezetne.

A törvény II. fejezete az egyházak nyilvántartásba-vételével kapcsolatban
megállapítja, hogy az egyházat a székhelye szerint illetékes megyei bíró-
ság, illetőleg a Fővárosi Bíróság nyilvántartásba veszi, ha

a) az egyházat legalább száz természetes személy megalapította,
b) az egyház az alapszabályát elfogadta,
c) az ügyintéző és képviseleti szerveit megválasztotta és
d) az alapítók nyilatkoznak arról, hogy a közösség tervezett tevékeny-

sége törvénybe nem ütközik és hogy vallási közösségről van szó.

854 Az 1990:IV.törvény indokolása a 8. §-al kapcsolatban.
855 Vö. Kossutány Ignác: Egyházjog. Kolozsvár, 1906.9. 1.,Mikler Károly: Magyar evan-

gélikus egyházjog. Budapest, 1906. lQ. 1., Kováts Gyula: Az utolsó két egyházpolitikai
törvényjavaslat. 1894.50. 1.: "Világszerte az egyház fogalma a keresztyénséggel áll kapcso-
latban".

856 Szentpéteri Kun Béla i. m. 5. 1.
857 Helmut Pree i. m. 20. 1.
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Az egyház alapításához megkívánt száz személy megléte túlságosan
alacsony számnak tekinthető és ezért a parlament előtt olyan indítvány
feküdt, amelyik ezt a számot lényegesen felemeltetni kívánta. Termé-
szetesen a meghatározott létszám meglétének későbbi hiánya nincsen ki-
hatással az egyház működésére, a létszámcsökkenés nem jár a jogi szemé-
lyiség elvesztésével.

A bejegyzéskor a bíróság az alapszabály vagy belső törvény tartalmát
nem vizsgálja, azonban tartalmaznia kell az egyház nevét, székhelyét,
szervezeti felépítését és ha az egyház valamely szervezeti egysége jogi
személy, ennek megnevezését. Az egyház elnevezése már nyilvántartásba
vett egyház elnevezésével nem lehet azonos, vagy összetéveszthetö.s=

Az egyház a nyilvántartásba vétellel nyeri el jogi személyiségét és az abból
való törléssei szűnik meg jogi személyisége, a határozat meghozatalának
napjával. Az egyház és - ha az alapszabály így rendelkezik -, az egyház
önálló képviseleti szervvel rendelkező szervezeti egysége (szervezete, in-
tézménye, egyházközsége stb.) jogi személy.859

Nem szükséges külön nyilvántartásba vétel azoknál az önálló egyházi
szervezeteknél, amelyek az egyház alapszabálya szerint is jogi személyek-
nek minősülnek (például egyházkerületnél).

A törvényegyébként lehetővé teszi a jogi személyiség elnyerését az
egyházjog szerinti jogi személyek minden más kategóriájánál, így például
a vallási társulatok, egyletek számára is.860

Az egyházak által létrehozott szövetséget a bíróság az egyházakhoz ha-
sonló módon veszi nyilvántartásba. Egyházi szövetség elsődlegesen gaz-
dasági-vállalkozási tevékenység végzése céljából nem alapítható, tagja
azonban csak olyan egyház lehet, amelyet a bíróság már korábban nyil-
vántartásba vett.861

Az egyházi jogi személyeknek tehát az alábbi fajtáit ismeri a törvény:
az egyházakat, melyek a nyilvántartásba-vétellel nyerik el jogi személyi-

ségüket,
az egyházak szervezeti egységeit, amelyek külön nem szerepelnek az ál-

lami nyilvántartásban, jogi személyiségüket az egyházi nyilvántartásba-
vétellel nyerik el, amennyiben az alapszabály, illetve egyházi alkotmány
ilyeneket tartalmaz,

az egyházak vallási célra létesülő önálló szervezeteit, melyek jogi szemé-
lyisége a nyilvántartásba-vétellel kezdődik,

858 1990:IV. törvény 9. §.
859 1990:IV. törvény 13. §.
860 Erdő Péter-Schanda Balázs i. m. 58. l.
861 1990:IV. törvény 14. §.

380



az egyházak szövetségeit, melyeknél szintén külön állami nyilvántartásba-
vétel szükséges.862

A Magyarországi Evangélikus Egyházat, valamint az összes egyházköz-
séget a Fővárosi Bíróság 6. Pk. 63.366/1990. szám alatt 6-os sorszám alatt
jegyezte be. Az egyházi törvénykönyvben szereplő szervezeti egységek
automatikusan jogi személyeknek tekintendők, más önálló egyházi szer-
vezetnek ezt kérelmeznie kell a szervezet székhelyének, ügyintézőjének és
képviseleti szervének a megjelölésével. A bejelentéshez csatolni kell az
illetékes egyházi szerv nyilatkozatát arról, hogy a szervezet az egyház
szabályai szerint megalakult és az egyház keretében működik.863

Az egyházak az új szabályozással visszanyerték jogi személyiségüket,
azonban nem váltak közjogi testületekké (Körperschaft des öffentlichen
Rechts), mint annak idején voltak. Ez a korábbi jogi státus az egyházaknak
azt a kimagasló szerepét domborította ki és méltányolta, amelyet erkölcsi
nevelő, iskolai és diakóniai munkájukkal évszázadok alatt kivívtak és
amely az egyházakat a civiljogi egyesületek sorából kiemelte.

A közjogi testületi jelleg meg nem adásának legf6bb indoka az lehetett,
hogy főleg a parlamenti ellenzék nem tartotta összeegyeztethetőnek az
állam és az egyház szétválasztásának elvévei ezért a "keresztyén kurzus"-
tól alaptalanul tartott, másrészt ezt a jogi kategóriát a korabeli magyar
jogrendszer nem ismerte. A köztestület fogalmának kodifikálásával arra
kell törekedni, hogy az egyházak visszanyerjék közjogi testületi státusu-
kat, hiszen visszásnak tűnik, hogy ma jogi értelemben a naturista egyesü-
lettel azonos szinten vannak. A németországi jogi helyzet is azt mutatja,
hogy az állam és az egyház szétválasztásának elvévei nem ütközik a köz-
jogi testületi jogállás, amelyet a zsidó vallásfelekezet is elnyert.864

Az egyházak és az állam kapcsolatának legfontosabb jellemzőjeként a tör-
vény megállapítja, hogy az egyház az államtól elválasztva működik -
anélkül azonban, hogy ennek tarta Imát feltárná -, továbbá, hogy az egy-
házakat azonos jogok illetik meg és azonos kötelezettségek terhelik.865

Avallásszabadság az alkotmány törvényen és a vallásszabadságról szóló
törvénynek az elválasztást kimondó rendelkezésén keresztül jut funda-
mentális jelentőséghez. Mai értelmezés szerint ez individuális, de egyben
kollektív jogot is magában foglal, mert az egyéni jogok zöme csak közösség-
ben gyakorolható (például templomi istentisztelet, vallásos szertartásokon

862 Erdő Péter-Schanda Balázs i. m. 58-59. l.
863 1990:IV.törvény 13. § (3) bek.
864 Vö. 1993:XCII.A Polgári Törvénykönyv egyes rendelkezéseinek módosításáról (Ma-

gyar Közlöny 158. sz.) 1. §. Az egyesület és köztestület, továbbá szerzőtől: Neues Gesetz
über die Gewissens- und Religionsfreiheit und die Kirchen in Ungarn. - Zeitschrift für ev.
KR 1990. 327. l.

865 Lásd a törvény 15. és az alkotmánymódosítás 30 §-át.
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való részvétel stb.). Döntő jelentősége van, noha természetesen az állam
és az egyház közti viszony nem teljesen a vallásszabadság fogalmában
testesül meg; az állami egyházjog a jogviszonyok összetett területét foglal-
ja magába, melyet nem egyetlen jelszó ural.

Ma az állam elvilágiasodott, vallásos alapjait feladta, egyetlen egyház-
hoz sem kötődik, vallási semlegességre törekszik. Ezzel a vallásszabadság
negatívoldala lép előtérbe, noha a pozitívoldal is erősen, illetve még
erősebben érvényesülni kíván. Az egyházakról való távoltartás lehetősége
magától érthetődővé vált, viszont a zavartalan vallásgyakorlás iránti igény
és a nyilvánosságra való ráhatás követelménye aktualitásában megerősö-
dött. Mindez természetesen nem vezethet a vallásos szempontoknak az
állami területről történő kiszorításához. Nem a vallásnélküliség privilegi-
zálásáról van szó a vallásszabadság positív oldalának a terhére, hanem a
tolerancia szellemének kíméletes kiegyenlítéséről. Ezt a vallásszabadság-
hoz való kapcsolatában joggal nevezik komplementer, azaz kiegészítő elv-
nek. Ez a mai fogalmak szerint többet jelent, mint korábban jelentett; az
állam ma a tolerancia őrizője.866 Az állam semlegességéből nem követke-
zik, hogy ne értékelhetné a vallásfelekezeteket és az általuk képviselt ér-
tékeket és eltűrni volna kénytelen a vallásszabadsággal való visszaélést.

Az alkotmánybíróság határozatának indokolása szerint az elválasztás
elvéből az következik, hogy az államhatalom sem az egyházakkal, sem egy
valamelyik egyházzal nem kapcsolódhat össze intézményesen; hogy az
állam nem azonosítja magát egyetlen egyház tanításával sem; továbbá,
hogy az állam nem avatkozik be az egyházak belső ügyeibe; különösen
nem foglalhat állást hitbeli igazságok kérdésében. Mindebből következik,
hogy az államnak az egyházakat egyenl6kként kell kezelnie. Mivel az állam
éppen azoknak a tartalmi kérdésekben nem foglalhat állást, amelyek a
vallást vallássá teszik, a vallásról és egyházról elvont, minden vallásra
vagy egyházra egyaránt alkalmazható keretszabályokat alkot s tartalmi kér-
désekben a vallások és egyházak önértelmezésére kell hagyatkoznia. 867

A positív és negatív vallásszabadságot az alkotmánybíróság egyenran-
gúnak ítéli. Abból, hogy az állam maga semleges, nem a negatív val-
lásszabadság s még kevésbé a vallási közömbösség következik. Ha az
állam lemondana az egyház értékteremtő tevékenységéről és etikai elemek
nem jutnának szóhoz, ez ellentétes lenne a semlegesség értelmével. A sem-
leges állam nem követheti ugyan a különböző vallások egyház-felfogásait,
"tekintettel lehet viszont mindarra, amiben a vallási közösségek és az

866 Axel Fr. von Campenhausen: Aktuelle Aspekte der Religionsfreiheit. - Zeitschrift für
ev. Kirchenrecht, 37. Band, 1992.406.1.

867 Az Alkotmánybíróság 4/1993. (II. 12.) sz. határozatát és indokolását lásd Magyar
Közlöny 1993/15. számában. 704. 1.
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egyházak általában, történelmüket és társadalmi szerepüket illetően kü-
lönböznek az Alkotmány alapján létrehozható (3., 63. § és 701C) társadal-
mi szervezetektől, egyesületektől, érdekképviseletektől."868

Az Alkotmánybíróság az állam és az egyház elválasztásának módja te-
kintetében megállapítja, hogy az minden ország sajátos történelmi körül-
ményei szerint alakul. Az alkotmány mai értelme nem választható el sem
az egyházaknak a magyar történelemben betöltött szerepétől (beleértve a
szekularizáció lefolyását is), sem jelenkori tényleges működésüktől, sem a
folyó társadalmi átalakulástóI. Általános jelenség, hogy számos, egykor
egyházi feladat - például iskolai oktatás, betegápolás. szegények segítése
=, az állam kötelességévé vált, az egyházak viszont szintén fenntartották
tevékenységüket. Ezeken a területeken az elválasztás nem ellentétes az
együttműködésseI, még ha ez rigorózus garanciák között folyik is.869

Az állam kötelessége nem merül ki az alapvető jogok tiszteletben tartá-
sában és védelmében, hanem gondoskodnia kell a vallásszabadság érvé-
nyesüléséhez szükséges jeltételekről, azaz a vallásszabadsággal kapcsolatos
értékek és élethelyzetek védelméről az egyéni igényektől függetlenül is.

Különösen is fontos az alkotmánybírósági határozatban annak hangsú-
lyozása, hogy az állam semlegessége a vallásszabadsághoz való joggal nem
tétlenséget jelent, hanem a különböző felfogások szabad képződése számá-
ra, így az egyházak müködése, ugyanígy a vallás elutasítása számára
biztosítani kell a szabad teret. Az államnak biztosítania kell a szabad
kommunikációs folyamatot, másrészt adott esetben az alapvető jogok vé-
delmét a vallásszabadsággal szemben, végül magára a vallásszabadság
jogára vonatkozó positív szabályozásra is szükség lehet. Az államnak sza-
bályozott kompromisszumot kell létrehoznia ott, ahol a vallás és vallástalan-
ság szabadsága egymást kölcsönösen korlátozza.F? Ilyen terület lehet pél-
dául a kötelező iskolai oktatás keretében folyó világnézeti nevelés, amelyre
részleteiben később térünk ki.

Az elválasztás folyamányaként a törvény szerint "az egyház belső tör-
vényeinek, szabályainak érvényre juttatására állami kényszer nem alkal-
mazható" .871Igaz ugyan, hogya törvény indokolása szerint az egyház az
állami jogban meghatározott jogokat ugyanúgy érvényesítheti állami
kényszer segítségével (példéul bíróság útján), mint bármely más szervezet,
mégis (például munkavállalójával szemben) nyilvánvaló, hogy ez az állás-
pont ellentétes az önkormányzat fogalmával is, mert csak nudum iusról
beszélhetünk, csonka önkormányzatról, ha közvetlenül nem áll mögötte

868 Alkotmánybírósági Határozat indoklása 705. l.
869 Uo.
870 Uo.
871 1990:IV.törvény 15. § (2) bek.
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az állami végrehajtási lehetőség. Az indokolásban leírt lehetőség ugyanis
csak közvetett végrehajtási lehetőséget biztosít.

A törvénynek talán legfó1Jbgaranciáját az jelenti, hogy "az állam az egy-
házak irányítására, felügyeletére szervet nem hozhat létre".872Ez tehát az
egyházak számára teljes autonómiát jelent. Mint ismeretes, az 1951:1. tör-
vénnyel felállított Állami Egyházügyi Hivatal a pártállam idejében az egy-
házak felett totális ellenőrzést valósított meg. Ezt az intézményt, továbbá
az egyes egyházi állások betöltéséhez szükséges állami hozzájárulásról
szóló 1957. évi 33 tvr.-t, amely az állami ellenőrzést még jobban kiteljesí-
tette az Elnöki Tanács 1989. évi 14. törvényerejű rendelete megszüntette.
Az egyházakat érintő ügyek a művelődési és közoktatási miniszter hatás-
körébe kerültek, miután az Országos Vallásügyi Tanács, valamint az Egy-
házpolitikai Titkárság alig egy évi átmeneti működés után megszünt.V'

Az állam legfőbb felügyeleti joga gyakorlatilag abban jelentkezik, hogy
az egyházi jogi személy törvénysértése esetén az ügyész pert indíthat az
egyházi jogi személy ellen. Itt tehát nem az egyházak belső ügyeibe történő
beavatkozásról van szó, hanem működésének törvényessége biztosí-
tásáról. 874

Az egyházak művelődési, szociális és egészségügyi tevékenysége

Az egyházi jogi személyelláthat minden olyan nevelési-oktatási, kultu-
rális, szociális, egészségügyi, sport, illetőleg gyermek- és ifjúságvédelmi
tevékenységet, amelyet törvény nem tart fenn kizárólagosan az állam vagy
állami szerv (intézmény) számára. E tevékenységi körben az egyházi sze-
mély jogi személy intézményt létesíthet és tarthat fenn és ezekben az
intézményekben - nem kötelező jelleggel -, vallásoktatást végezhet.875
Ezzel a felekezeti iskolák, beleértve a felsőfokú oktatási intézmények ala-
pításának és fenntartásának törvényes alapja is biztosítást nyert.

Az egyházak gazdálkodása

Az egyházi jogi személy vagyona elsősorban természetes személyek,
jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek adományaiból és egyéb
hozzájárulásaiból, illetőleg az egyházi szolgáltatásokért fizetett díjakból kép-
ződik. Az egyházi jogi személy - az egyház belső törvényeiben és szabá-
lyaiban meghatározott módon, külön engedély nélkül -, adományokat
gyújthet. Ezek az adományok akkor vonhatók le a személyi jövede-

872 1990:IV. törvény 16. §.
873 Lásd szerzőtől: Változások a vallásügyi igazgatásban. In: Keresztyén Igazság, 1989. 3.

szám. 40-42. l.
874 1990:IV. törvény és indokolása. (16. §.
875 1990:IV. törvény 17. §.
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lernadóból. ha az adományt alapítvány javára vagy közérdekű kötelezett-
ségvállalásra tették.

Az egyházi jogi személy céljai megvalósításához szükséges gazdasági-
vállalkozói tevékenységet folytathat, a társadalmi szervezetekre vonatkozó
szabályok szerint (Ptk. 70-73. §), vállalatot alapíthat, gazdasági társaságot
hozhat létre, illetve abban részt vehet, és ezután adózik. Nem tekinthető
azonban gazdasági-vállalkozási tevékenységnek, ha az egyházi jogi sze-
mély az egyház sajátos hivatásával összefüggően folytat meghatározott
tevékenységet, ha kulturális, nevelési-oktatási, szociális és egészségügyi,
gyermek- és ifjúságvédelmi intézményeket működtet, a hiteléhez szüksé-
ges kiadványokat, kegy tárgyakat állít elő és értékesít, az egyházi célra
használt épületeket részlegesen hasznosítja, végül temetőt tart fenn.876

Az állam az egyházi jogi személy nevelési-oktatási, szociális és egész-
ségügyi, sport, gyermek- és ifjúságvédelmi intézményei működéséhez -
külön törvény rendelkezései szerint -, normatív módon meghatározott, a
hasonló állami intézményekkel azonos mértékű költségvetési támogatást
nyújt, illetőleg a támogatás az ilyen ellátásokra elkülönített pénzeszközök-
ből történik. Egyéb egyházi tevékenység segítésére állami támogatás ad-
ható, melyet az Országgyűlés - az éves állami-költségvetés elfogadása
során - egyházanként és konkrét célonként állapít meg a művelődési mi-
niszterhez benyújtandó igény alapján.

Az egyházak gazdálkodásának egyes kérdéseiről a 76/1990. (N. 25.) MT
sz. rendelet intézkedik. Ez azokra az egyházi jogi személyekre vonatkozik,
amelyek az állami költségvetésből, vagy más elkülönített pénzeszközből
költségvetési fedezetet kap.

Az egyházak nyilvántartásból törlése

Az egyház magyarországi legfelsőbb szervének kérésére a rendes bíróság
az egyházat törli a nyilvántartásból más egyházzal való egyesülése, két vagy
több egyházra való szétválása esetén, valamint ha az egyház a fölosztását
kimondta.

Az ügyész keresete alapján pedig akkor kerülhet sor a nyilvántartásból
való törlésre, ha az egyház vagy egyházi jogi személy törvénybe ütköző
tevékenységet folytat és ezt a tevékenységét felhívás ellenére sem szünteti
meg.

Végül ha az egyház tevékenységévei felhagy és vagyonáról nem rendel-
kezik, a bíróság megállapíthatja az egyház megszűnését és törli a nyilván-
tartásból.

Az egyház vagyona egyesülés vagy szétválás esetén a jogutód egyház
tulajdonába kerül, ha az egyház feloszlott, illetőleg a bíróság a megszünést

876 1990:IV. törvény 18. §.
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állapította meg és vagyonáról nem intézkedett, a vagyonból alapítványt
kell létrehozni, melynek célját a minisztertanács határozza meg.877

Büntetőjogi rendelkezések
A törvény a záró rendelkezések között két új büntetőjogi tényállást

állapít meg.
Az egyik "a lelkiismereti és vallásszabadság megsértésének" bűntette,

mellyel a Büntető törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (Btk) a
174/a §-sal egészül ki:

a) Aki mást a lelkiismereti szabadságában erőszakkal vagy fenyegetéssel
korlátoz,

b) vallásának szabad gyakorlásában erőszakkal vagy fenyegetéssel akadá-
lyoz,

bűntettet követ el és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

A másik "A vallásgyakorlás jogának megsértése", mellyel a szabálysérté-
sekről szóló 1968.évi I. törvény a 103/A §-al egészül ki:

"Aki nyilvántartásba vett egyház szertartásaira rendelt helyiségben
nyilvánosan botrányt okoz, illetőleg a vallási tisztelet tárgyát vagy a szer-
tartások végzésére szolgáló tárgyat a szertartásokra rendelt helyiségben
vagy azon kívül meggyaláz, tízezer forintig terjedő pénzbírsággal sújt-
ható."878

A lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló új
átfogó törvénnyel állami részről a feltételek megvalósultak ahhoz, hogy az
egyházak autonóm szervezetekké váljanak, melyek ügyeibe az államhata-
lom többé nem avatkozik be. Lemond az államfőt évszázadokon keresztül
megillető főkegyúri jogról, a főpapi székek betöltésével kapcsolatban,
szintúgy az ezt megelőző hűségesküről is, de megszűnnek a zsinat össze-
hívására, az egyházi törvények megerősítésére, a lelkészek eskütételére
vonatkozó állami jogosítványok, úgyszintén az egyéb korlátozások, köz-
tük az ingatlanszerzési korlátozásra vonatkozók.

A lelkiismereti- és vallásszabadság joga a keresztyén európai államok-
ban nem az uralkodó egyházhoz tartozók jogaként, hanem mindig az
eltérő csoportokhoz tartozók, köztük az ateisták jogaként, lényegét tekint-
ve tehát védekezési jogként alakult ki.

Mint ahogy ezt az Alkotmánybíróság is megállapította, a lelkiismereti
és vallásszabadságot az emberi méltósággal való szoros összefüggésben
"általános személyiségi jog" -ként értékeli, mellyel a vallásgyakorlás joga és
a véleménynyilvánítás szabadsága szorosan összefügg. A gondolat és val-

877 1990:IV. törvény 20-21. §.
878 1990:IV. törvény 23. §.
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lásszabadság "anyajoga" a véleménynyilvánítási szabadság, amely az
alapjogok hierarchiájában megkülönböztetett helyet foglal e1.879

A szellemi és személyiség szabadsága, ez az alapja a vallásszabadság-
nak. Ha az állam és az egyház szétválasztása - mint Kahl írja - nem "az
elmélet csodaformulája", mégis a demokratikus államrend szilárd alappil-
lérének tekinthetó.P?

879 Alkotmánybíróság 4/1993. (II. 12.) sz. határozata indokolás. Magyar Közlöny,
1993/15. szám. 703. 1.

880 Lásd szerzőtől: Új törvény a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházak-
ról. Keresztyén Igazság, 1990. 5. sz. 28-36. 1.
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xxxv. Egyház a társadalomban. A szétválasztás után
fennmaradó kapcsolatok

A vegyes ügyek. - A vallásfelekezethez tartozás problematikája. - Az egyházfelségjogok:
(ius reformandi. appellatio ab abusu, ius caoendi, ius aduocatiae, supremae inspectionis).
- Állami felügyelet a pártállamban: Az Állami Egyházügyi Hivatal. - A vallásfelekezetek
kapcsolódása az állami élet működéséhez. - Nevelés és míívelődésügy. - Alkotmánybírósági
állásfoglalás a semleges és az egyházi iskoláról. - Az új oktatási törvény egyházakat érintő
pontjai. - A hitoktatásra vonatkozó miniszteri utasítás. - Szociális ügyek. - A helyi ön-
kormányzatok szerepe. - A munkanélküliségekről és a hajléktalanokról való gondoskodás.
- A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló törvény. - A menekültügyi szolgálat. -
Egyházi és polgári házasság. - Egyházi és állami anyakönyvek. - Az eskü. - Temetés. -
Harangok használata. - Ünnepnapok. - Az egyházi vagyon problematikája. - A volt
egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezése. - Az államsegély. - Az illetéktörvény;
vám- és adóügyi kedvezmények. - Az alapítvány, alap, egyesületek, intézetek, vállalatok.
- Sajtó, rádió, televízió.

A "szabad egyház a szabad államban" jelszó körül csoportosuló teoló-
giai, politikai, közjogi és egyházjogi irodalom hatalmas terjedelme és a
gyakorlati életben ekörül a kérdés körül kialakult egyházpolitikai harcok
elégséges bizonyítékot nyújtanak arra nézve, hogy ezzel a jelszóval, ennek
elvként való kitüzésével egymagában az egyház és az állam viszonyának
a meghatározása nem kap tartalmat. [elszóvá vált a "cut the connection",
az állam és az egyház közti kapcsolatok radikális szétválasztására irányuló
követelmény,881amely végül is az évszázadok óta fennálló állami felügye-
leti jog megszűnéséhez, vagy legalábbis gyengüléséhez vezetett. A törté-
neti fejlődés azonban azt mutatja, hogy állam és egyház hermetikusan nem
választható szét. Még a franciaországi és az Egyesült Államok-beli fejlődés
is elfordult a radikális irányzattói és az államnak a vallási-világnézeti
területen való semlegessége irányában halad. Bár sor került az államnak
és egyháznak szervezetileg történő különválasztására, egymástól való el-
határolódására, másrészt azonban szükségesnek mutatkozott az együttműkö-
dés, a kooperáció is.882Mivel minden jogi normának végső soron az a fel-
adata, hogy hozzájáruljon minél szélesebb körben az állampolgárok sza-
badságához, akkor is, ha különböző véleményt és érdekeket képviselnek,
a vallási motívumok száműzése az állami életből nem vezet megnyugtató
eredményre, így például nem kerülhetne sor a polgári szolgálatra.

Az ember három olyan világba tartozik: az egyház nem látható részébe,
a látható világi egyházba és az államba, amelyek mindegyike engedelmes-

881 C. Buchanen: Cut the Connection. Disestablishment and the Church of England. 1994.
882 Axel von Campenhausen: Das bundesdeutsche Modell des Verhaltnísses von Staat

und Kirche. Trennung und Kooperation. - Zeitschrift für evang. Kirchenrecht. 1997. 174. 1.
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séget követel tőle, mégpedig úgy, hogy az engedelmességi körök nem
különülnek el, hanem részben, vagy egészben fedik egymást. Mivel az
egyház tagjai egyúttal az államnak is polgárai, nemcsak a szoros értelem-
ben vett egyházakra vonatkozó állami jogszabályok - az állami egyházjog
rendelkezései érintik az egyháztagokat, hanem az egyház autonóm hatás-
körében hozott jogszabályok is. A történeti fejlődés azt mutatja, hogy a két
kör közti választóvonal nem állandó, sőt vannak úgynevezett "vegyes
ügyek" (res mixtae), amelyek egyformán állami és egyházi vonatkozásúak;
akár állami és egyházi törvény is szabályozhatja (például tábori lelkészi
szolgálat) vagy mind a kettő.

ilyen kérdés az egyház tagság kérdése is, amely addig, amíg a történeti
egyházak közjogi testületek voltak, állami szabályozásra tartozott, most
viszont mindegyik vallásfelekezetre. Nyilvánvaló, hogya vallásfelekeze-
tek közjogi jogállásának a megszűnéséveI egyre inkább csökkent az állami
törvénnyel történő kérdések szabályozási köre. Pedig sok esetben ez prob-
lémát jelent, hisz például ha az államhatalom az egyházi adó beszedésénél
központi szerepet vállal, nem lehet közömbös a vallásfelekezethez való
tartozás az állami jog szerint.

Ma már csak jogtörténeti jelentősége van a gyermekek vallására, a val-
lásfelekezethez való tartozásra, a vallásváltoztatásra vonatkozó, hatályát
vesztett állami jogszabályoknak, ezeknek az ismertetése a fejlődés szem-
pontjából mégsem látszik feleslegesnek.

A gyermek vallásának állami síkon történő meghatározása a liberalizmus
terjedésével nemcsak akkor vált időszerűvé, amikor a felekezeten kívül
álló szülők gyermekeinek vallásos nevelése került előtérbe, hanem a ve-
gyesvallásúak gyermekeinek vallási hovatartozásának a meghatározása-
kor. Az állami törvényhozás első ízben az 1790. évi XXVI. tc.-ben - nem a
teljes egyenlőség alapján rendezi a gyermekek vallását; csak az 1868:LIII.
tc. helyezkedik a teljes egyenlőség álláspontjára, amikor a sexus sequitur
sexum elvét fogadja el, vagyis a gyermekek nem szerint követik szüleik
vallását; megállapítva, hogy a törvénnyel ellentétes bármely megállapodás
érvénytelen. 883 A polgári házasság intézményének 1894-ben történt beve-
zetésével kapcsolatban merült fel az a kívánság, hogy a szülők rendelke-
zési jogát a gyermekek vallása ügyében biztosítani kell és így került sor a
gyermekek vallásáról szóló 1893. évi XXXII. tc. megalkotására, amely
azonban az előző törvény fennmaradt rendelkezéseivel és - a felekezeten
kívüli gyermekeket illetően - a vallás szabad gyakorlatáról szóló 1895. évi
XLIII. tc.-ben foglaltakkal egészült ki.

A gyermekek vallása, még akkor is, ha erre nézve megegyezés (reversá-
lis) megkötésére került sor, szoros kapcsolatban áll a szülők vallásával,

883 Id. törvény 12. §.
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úgyannyira, hogya szülő vallásváltozása esetén a gyermek hét éves korig
a szülő vallását követi. Az egyvallású szülők gyermekének vallása termé-
szetesen a szülőkével azonos.

A vallás szabad gyakorlatáról szóló törvény lehetővé tette a különböző
vallásfelekezethez tartozók számára, hogy házasságkötésük előtt meg-
egyezzenek, hogy születendő gyermekeik valamennyien csak az atya,
vagy az anya vallását kövessék. Ez a lehetőség bizonyára megfelelt a
liberalizmus követelményeinek, mégis nem vált a vallásfelekezetek közti
békés együttélés hasznára, mert kölcsönösen különféle retorziókat alkal-
maztak a reversális adása, illetőleg ellentétes oldalon meg nem adása
miatt.884

Ugyancsak állami jogszabály rendezte a vallásváltoztatás (áttérés, vagy
betérés) vagyis a vallásfelekezethez való csatlakozás, illetve az onnan való
kilépés, a felekezeten kívül maradás feltételeit is, melyeket ma az egyes
vallásfelekezetek belső joga szabályozhat, ennek hiányában problemati-
kusnak tekinthető.

1895-iga vallásváltoztatás egy másik vallásfelekezetbe történő egyidejű
belépéssel, áttéréssei volt csak lehetséges. Az áttérésről már az 1790. évi
XXII.tc., majd az 1844.évi Ill. tc., illetve az 1868.évi LIlL tc. rendelkezett.
Ez utóbbi jogszabály valamennyi keresztyén bevett vallásfelekezetre a
viszonosság elvének megfelelően rendezte ezt a kérdést, melyet az 1895.
évi XLIII.tc. minden vallásfelekezetre kiterjesztett, lehetővé téve a vallás-
felekezeten kívül való maradást is.

Áttérni csak 18. életévét betöltött személy volt jogosult; ennél fiatalabb
korban a férjhez ment nők, továbbá gyámhatósági engedély mellett a
szülők vallására áttérő hét éven felüli gyermek. Az áttérés formaságai közé
tartozik, hogy két ízben tanúk előtt kell az áttérési szándékról nyilatkoza-
tot tenni a korábbi lelkész előtt és a tőle kapott tanúsítványt az újonnan
választott vallásfelekezet lelkészének átadni. Hasonló az eljárás olyankor
is, amikor valaki felekezeten kívüli akar maradni, bár ilyenkor a tanúsít-
ványt az elsőfokú közigazgatási hatóságnál kellett bemutatni és ilyen eset-
ben a kilépést követő ötödik naptári év végéig köteles volt az egyházi
járulékot megfizetni. 885

Az egyházjelségjogok (iura circa sacra) alatt eredetileg nem az államot
minden egyház irányában megillető legfőbb felügyeleti jogot, hanem az
államfőnek az egyházak irányában gyakorolt különféle jogait szokás érte-

884 Csizmadia Andor: A magyar állam és az egyházak jogi kapcsolatainak kialakulása és
gyakorlata a Horthy-korszakban. 1966.85-89.1., lásd még Erdő Péter-Schanda Balázs i. m.
45. 1.

885 1895. évi XLIII. 43. tc. 25. §.
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ni. Csak késöbb tisztázódott, hogy ezek a jogok magát az államot illetik és
függetlenek az államformátóI.

A modern államban a ius rejormandinak már nincs jelentősége, értve ez
alatt az államfőnek az egyház hittételeinek megváltoztatására is kiterjedő
reformálási jogát. Ma ez alatt az elnevezés alatt általában az államnak azt
a jogát szokták érteni, amellyel a vallásfelekezetek elismerésének feltételeit
és jogállását meghatározhatja.

A jogtalan határozat elleni jellebbezésre (appellatio ab abusu) semmi tör-
vényes alap nincs, de erre nem is lett volna szükség, mivel az államhata-
lom az állampolgárokra nézve sérelmes egyházi határozatokat a legfőbb
felügyeleti jog alapján hatálytalaníthatta.

Ugyancsak túlhaladottnak tekinthető a védekezés joga (ius cavendi), mely
szerint az állam az egyház valamely intézményének a létesítését csak ak-
kor engedi meg, ha azt sérelmesnek nem találja.

A római katolikus egyház irányában a felügyeleti jog sajátos formájaként
a királyi tetszvényjog (ius placeti regii) alakult ki Zsigmond király 1404. évi
törvénye alapján, amely szerint az egyházi rendelkezéseket az ország te-
rületén csak akkor szabad kihirdetni, ha az államfő ehhez hozzájárult
(királyi placetum).

Az államfőt megillető jó1cegyúri jog az egyházi hivatalok adományozásá-
nak a jogát jelenti az ahhoz tartozó jogászokkal és birtokokkal együtt.
A xv. századtól állandósul ez a jog, melyet Werbőczy Tripartituma is
megerősít, hangsúlyozva, hogyapápának az egyházi hivatalok adomá-
nyozásánál csak a megerősítés joga van.886A főkegyúri jogot csak a római
katolikus uralkodót megillető személyhez kötött jognak tekintették, így a
kormányzót nem illette meg. Az 1990. évi IV.törvény szüntette meg.

Az egyház védelmének a joga, vagy az állami segítségnyújtás (ius advocatiae,
vagy ius advocationis) kettős értelmű: egyrészt azt jelenti, hogy az állam-
hatalom a vallásfelekezeteket védelemben részesíti,887anyagi támogatást
is nyújt, másrészt az egyházi törvények és határozatok végrehajtásánál köz-
vetlen segítséget jelent (bracchium saeculare). A református és evangélikus
egyház azonos szövegezés mellett az 1928., illetve az 1934-37. évi zsinaton
négy esetben tette lehetővé az állami közvetlen segítségnyújtást, mégpe-
dig, az egyházi és iskolai adó és marasztalási összegek behajtásánál, az
egyházi tisztségviselők hivatalba helyezésénél és felfüggesztésénél, a meg-
idézett tanúk elővezetésénél és az egyházi hatóságok karhatalommal való
megvédésénél. 888

886 Fraknói Vilmos: A magyar királyi kegyúri jog Szent Istvánról Mária Teréziáig. Buda-
pest, 1895. - Lásd még Werbőczy Hármaskönyv I. 11., 12.

8871934-37. évi Egyházi Törvények II. tc. 2. §.
888 Uo. II. tc. 3. § és szerzőtől: A legfóbb állami felügyeleti jog kérdése. - Keresztyén

Igazság, 1993. 20. szám. 44-47. 1.
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Az 1990. évi IV. törvény már nem teszi lehetővé közvetlenül az állami
segítség igénybevételét. Ez nyilván az önkormányzat helytelen értelmezé-
sével függ össze. Természetesen az állami bíróság előtt indítandó külön
perrel lehetőség nyílik az állami kényszer igénybevételére a végrehajtás-
nál.

Az államhatalom a lelkiismeret- és vallásszabadságot büntetőjogi véde-
lemben részesíti; így a népirtás törvényi tényállása (Btk. 155. §) többek
között a vallási csoportot védi, akárcsak a Btk. 156. §-a, amely a nemzeti,
népi, faji vagy vallási csoport ellen súlyos testi vagy lelki sérelem okozóját
poenalizálja, a Btk. 174/ a §-a a lelkiismereti és vallásszabadság meg-
sértőjét, illetve a Btk. 181. §-a a kegyelemsértőt rendeli büntetni, a Btk.
169. §-a pedig a közösség elleni izgatást elkövető azt a személyt rendeli
büntetni, aki többek közt valamely felekezet elleni gyűlöletre uszít.

Az egyházfelségjogok közül kétségkívül a legjelentősebb a legf6bb fel-
ügyeleti jog (ius supremae inspectionis), amely alatt azt az állami jogosít-
ványt értjük, melynek értelmében az állami végrehajtó hatalom a törvé-
nyesség ellenőrzését és megtartását a feladatnak megfelelően különböző
szinteken látja el.

A két protestáns vallásfelekezetre nézve az 1791:XXVI. törvénycikk -
amely ma már csak jogtörténeti jelentőségű -, határozta meg a legfőbb
felügyeleti jog terjedelmét. Eszerint "mind a két hitvallású evangélikusok
vallási dolgaikban egyedül vallásuk felsőségeitől függjenek; a vallás ügyé-
ben saját hitvallásuk zsinatai által alkotott kánonaik sem kormányszéki
parancsok, sem királyi rendeletek által meg nem változtathatók; szabad-
ságukban áll nemcsak mindenféle gyűlést tartani, hanem zsinatot is, előre
meghatározván őfelsége mind a résztvevő személyek számát, mind a tár-
gyalandó ügyeket, a király beleegyezésével általuk választott helyre
összehívni, de oda, ha őfelségének úgy tetszik, a "királyi embert" vallás-
különbség nélkül, nem ugyan igazgatás vagy elnöklés, hanem csupán
felügyelet végett bebocsátani tartoznak; az így alkotott kánonok és szabá-
lyok akkor érvényesek, miután a királyi szuperinspectión átmentek és
helybenhagyást nyertek; egyébként mindenekben érintetlenül hagyatván
a király legfőbb felügyeletének az ország törvényes kormánya útján gya-
korlandó hatalma."889

Az állami felügyelet lényegében aplacetum regiummal egyezett, de
annyiban tágabb volt, hogy zsinat tartásához előzetes királyi engedélyre
volt szükség, ezért preventív jognak volt tekinthető.

Ez a törvényegyébként az egyházi iskolákra, az alapítványokra és egyéb
egyházi ügyekre is kiterjedt. Az erdélyi református egyházkerületnél és az
erdélyi szász evangélikus egyház püspökeire nézve öröklődött át az erdé-

889 Magyarország hatályos törvényei (szerk.: Vladár Gábor) Budapest, 1943. I. 54. 1.
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lyi fejedelmekról a magyar királyra a választás megerősítésének és hűsé-
geskü letételének a joga.890

A kommunista pártállam idején a legfőbb állami felügyelet nemcsak,
hogy kiszélesedett, hanem valóságos gyámkodássá vált, amely gyakorla-
tilag az egyházak autonómiájának a teljes felszámolását jelentette. Az ál-
lam és az egyház szétválasztása, amelyet a Magyar Népköztársaság
1949:XX.tc.-el becikkelyezett alkotmánya fogadott el, az egyházak szabad
fejlődésének a záloga lehetett volna, itt azonban a szétválasztás nyilván-
valóan olyan célzattal történt, hogy a vallást a köz- és magánéletből telje-
sen kiszorítsák. Az egyházi földbirtokok elvétele, az egyházi iskolák álla-
mosítása, az állam és az egyházak közti egyezményeknek az egyházakra
kényszerítse, legfőképpen pedig az egyházi tisztségviselők kinevezéséhez
és megválasztásához állami hozzájárulás kikötése, valamint az egyházak
belső törvényhozás ának felülről diktált kialakítása mind az egyházak el-
sorvasztását, végső soron pedig ezek felszámolását szolgálták.

Ennek az ellenséges szétválasztásnak az 1951.évi 1.törvénycikkel felál-
lított legfőbb végrehajtója az Állami Egyházügyi Hivatal volt.891

A miniszteri indokolás szerint, mivel az alkotmány a lelkiismereti és a
vallás szabad gyakorlásának biztosítása érdekében kimondta az egyház-
nak az államtól való különválasztását, e cél megvalósítása, valamint az
állami szervek és a felekezetek együttműködésének biztosítása végett Ál-
lami Egyházügyi Hivatalt állít fel, mely a minisztertanács mellett működik
az alábbi feladatkörrel: a) az egyházakkal és vallásfelekezetekkel kötött
egyezmények és megállapodások végrehajtása, b) az egyházak és vallás-
felekezetek állami támogatásával kapcsolatos személyi és dologi ügyek
intézése, c) a mentesített egyházi és vallásfelekezeti általános gimnáziu-
mok fenntartására szolgáló személyi és dologi államsegélyek folyósítása,
d) az iskolai hitoktatásra biztosított költségvetési hitelek felosztása és fel-
használásuk ellenőrzése, e) egyházi alapítványi és egyéb egyházi vagyon-
jogi ügyek intézése, f) az egyházi vonatkozású jogszabályok előkészítése
és azok végrehajtásának biztosítása, h) a minisztertanács által az egyházak
ügyeiben tett intézkedések végrehajtása és annak ellenőrzése. Az ÁÉH
országos szervezettel rendelkezett, a megyei tanácsok mellett egyházügyi
előadó, a megyei rendőrkapitányságokon, valamint a Belügyminisztéri-
umban egyházi osztály müködött.s-"

890 Szentpéteri Kun Béla i. m. 45. 1.
891 Az ÁÉH 1956-ban ideiglenes en megszűnt és hatáskörét a Művelődésügyi Minisztéri-

um vette át, azonban az 1959. évi XXV. tvr. újraélesztette, és csak az 1989. évi XVII. tvr.
szüntette meg.

892 Terray László: Állam és egyház a mai Magyarországon. Koinonia, 1983 december, 23.
szám
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Az állami felügyeletet igen jelentős mértékben terjesztette ki "Az egyes
egyházi állások betöltéséhez szükséges állami hozzájárulásról" szóló 1957.
évi XXII. tvr., mely szerint a fontosabb egyházi tisztségek betöltéséhez,
illetve felmentéséhez az államhatalom előzetes hozzájárulására volt szük-
ség. Ezt megelőzően "az egyes egyházi állások betöltésének módjáról"
szóló 1951. évi XX. tvr. a római katolikus egyház fő tisztségviselőinél
kívánta meg az állami hozzájárulást.

Az alkotmány módosításáról szóló 1989. évi XXXI.törvény, illetve "A
lelkiismereti és vallásszabadságról, és az egyházakról szóló" 1990. évi IV.
törvény megszünteti a pártállami ellenőrzést az egyházak felett és az egy-
házak független működését azzal a megállapítással garantálja, hogy "az
állam az egyházak irányítására, felügyeletére szervet nem hozhat létre"
(16. §).

A legfőbb állami felügyeleti jog a jelenleg hatályos jogszabályok szerint
meglehetősen szűk területen érvényesül. Így nincs többé szükség az
egyházi tisztségviselők megválasztásánál bármiféle állami hozzájárulásra,
sem a zsinat összehívásához, vagy a zsinati törvények hatálybalépte-
téséhez államfői jóváhagyásra, vagy a zsinatokra államfői megbízott kül-
désére.

Az állami felügyeleti jog az egyházak nyilvántartásba-vételénél megle-
hetős formális, mert csak azt vizsgálja az illetékes bíróság, hogya vallás-
felekezetet alapítók eleget tettek-e a törvényben foglalt feltételeknek és az
alapszabály nem ellentétes-e az alkotmánnyal és nem ütközik törvénybe.
A bíróság ezen túlmenően az új vallásfelekezet hitelvi alapját, célkitűzéseit
nem vizsgálja.

Az egyházi jogi személy törvénysértése esetén az ügyész pert indíthat.
Ha az egyház törvénysértő tevékenységét az ügyész felhívása ellenére nem
szünteti meg, keresettel kérheti a bíróságnal az az egyháznak a nyilván-
tartásból való törlését (20. §).

Az egyházak a múltban igen szorosan kapcsolódtak az állami élethez, abba
szinte beépültek mindaddig, amíg közjogi testületek voltak, az állam és az
egyház szétválasztása óta ez ma már csak jogtörténeti emlék.

Az állam és az egyház közti szoros kapcsolatok a keresztyénség felvé-
telével alakultak ki, melyre a királyság intézménye kezdettől fogva jellemző.
Szent István és utódai a főkegyuraság (ius summus patronatus) révén a
nagyobb egyházi javadalmak adományozási jogával többletjogokhoz ju-
tottak az államfőket általában illető jogokhoz képest. Mária Terézia alatt
már "apostoli király" címet visel a király és ünnepélyes alkalmakkor kü-
lönleges tiszteleti jogok illetik meg (keresztet visznek előtte, hordozható
szárnyas oltárt, nevét imába foglalják stb.), nemzeti zsinatot tarthatnak, és
pápaválasztáskor megjelölhettek olyan személyt, aki pápává nem volt vá-
lasztható (ius exclusiviae).
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A trónöröklésről szóló 1723:11.tc. értelmében a trónöröklés csak római
katolikus vallásúra szállhatott. Bár a két világháború közti időben a kor-
mányzói tiszt betöltőjének vallására nézve korlátozás nem volt, az átme-
neti időben fennálló országtanácsban a hét tag közül az egyik tag a római
katolikus egyház egy főpapja volt. A koronázás római katolikus templom-
ban egyházi szertartás: a hercegprímás segédlete mellett történt.893

Avallásfelekezetek képviselői az ország törvényhozásában jelentős szerep-
hez jutottak. 1848 előtt a római katolikus káptalanok követei foglalnak
helyet az országgyűlés alsóházában. Az 1885. évi VII. tc.-el felállított fő-
rendházban a protestáns egyházak széleskörű képviselethez jutottak: a
reformátusok három püspöke és három egyházkerületi főgondnoka, az
evangélikusok három hivatalára nézve idősebb püspöke, két kerületi - és
egyetemes felügyelője. Az 1926. évi XXII. tc.-el felállított felsőházban a
reformátusok képviselete változatlan maradt, az evangélikusoké egy püs-
pökkel és egy kerületi felügyelővel csökkent.894Az 1940.évi XXVII.tc. öt
főre emelte az evangélikusok képviseletét. 1945 után az egykamarás or-
szággyűlésben nem jogszabály alapján jutottak képviselethez az egyházak,
hanem behívás alapján. Az 1989.évi XXXIV.törvény sem biztosít az egy-
háznak képviseletet, hanem csak választás útján jutottak mandáturnhoz
1990-ben három, 1994-benpedig egy evangélikus lelkész.

A múltban az ország kormányzásában az esztergomi prímás, mint az
ország főkancellárja és pénzverés felügyelője jutott jelentős szerephez, a
nádori tisztség betöltésénél az 1608.évi ke. Ill. tc. úgy rendelkezett, hogy a
királya római katolikus státusból kettő, a protestánsokéból is két személyt
nevez meg, akik közül az országgyűlés két személyt választ. Az 1622.évi
IL, illetve az 1638. évi 1. tc. értelmében a koronaőri tisztségre egy római
katolikus és egy evangéliumi vallású személyt kell választani az államfő
által jelölt két-két személy közül, olymódon, hogy a protestáns koronaőr
egyszer református, másszor evangélikus vallású legyen.

Az állam és az egyház szétválasztása folytán a kormányzati és közigazga-
tási hivatalok egyike sincs vallásfelekezethez kötve. A második világháború
végéig az állandó gyakorlat szerint a vallás- és közoktatásügyi miniszter
általában római katolikus, a helyettese; a politikai államtitkár a protestáns
egyházak egyikéhez tartozott, 1990 óta az egyik államtitkár protestáns
volt. Ebben a minisztériumban külön ügyosztály állt fenn a katolikus és
protestáns egyházi ügyek intézésére. A múltban a törvényhatósági bizott-
ságokban a vallásfelekezetek képviselői is helyet kaptak számarányukra
figyelemmel. (1929:XXX.tc.)895

893 Szentpéteri Kun Béla i. m. 47-48. 1.
894 Zsedényi Béla: A magyarhoni ágo hitv. ev. egyház főtisztviselőinek részvétele az or-

szággyűlés felsőházában. Miskolc, 1926. 5-7. L

395



Mindez ma már csak jogtörténeti emlék.
Az állam külügyeinek intézése körében is az egyháznak kapcsolódási

pontja. Itt nemcsak a korábban a nagyobb külképviseleteknéllevő követ-
ségi lelkészekről, hanem a Vatikánnal fennálló diplomáciai kapcsolatokról
van szó. A Szentszékkel való kapcsolat íratlan szabálya szerint a vatikáni
követnek római katolikus vallásúnak kell lennie, minthogy a diplomáciai
kapcsolat elsősorban a római katolikus egyház külső viszonyait érinti.

Gyakori az érintkezés az állam és az egyházak között a vegyes ügyek (res
mixtae) tekintetében, értve ez alatt azokat az ügyeket, melyeknek intézését
mind az államhatalom, mind pedig az egyház saját hatáskörébe tartozónak
tekinti, illetve amelyek az állam és az egyház közti viszonyt valamilyen
formában érintik. Természetesen a szabályozás módja többféle formában
lehetséges: a római katolikus egyház viszonylatában ezeknek a kérdések-
nek szélesebb alapokon történő rendezése konkordátum formájában, a pro-
testáns egyházak viszonylatában állam és egyházak közti szerzödéssel, de
természetesen törvényhozási úton; kisebb jelentőségű ügyekben kormány-
rendelettel is történhet. 896

Az intézményekben történő lelki szolgálatnak is vannak az állammal kap-
csolódási pontjai, noha az istentiszteleti cselekmények végzése az egyház
legsajátosabb belső ügye, mégis, amikor az állami intézményekben, így a
büntetésvégrehajtási intézetben, kórházakban, vagy a hadseregnél törté-
nik, az állami szempontok is jelentkezhetnek. A honvédelem körében szol-
gálatot teljesítő lelkészek a gondozásukra bízottak különleges hívatása
miatt, az őket magában foglaló testület természetes elkülönültsége miatt
s az ott jelentkező fokozott fegyelem következtében saját szabályok alá
esnek.

A tábori lelkészi szolgálat állományába tartoznak a hivatásos tábori
lelkészek és a tartalékos tiszti szolgálatot teljesítő tábori lelkészek, szükség
szerint a kisegítő tábori lelkészek is. A tábori lelkésziszolgá1at tagjának
lelkészi tevékenysége kizárólag egyházi irányítás, felügyelet alatt áll, a
katonai hatóságok a hitéleti tevékenységre vonatkozó döntést nem hoz-
hatnak.

A tábori lelkészi szolgálat főbb feladatai:
a) a hit- és kegyességi élet, a vallásgyakorlás biztosítása, mise, istentisz-

telet, biblia- és imaórák tartása,
b) egyéni és közösségi lelki gondozás,
c) életismereti, erkölcsi oktatás, nevelés,

895 Szentpéteri Kun Béla i. m. 49. 1.
896 Lásd szerző: A magyar evangélikus egyházjog alapjai és jogforrásai. Budapest, 1991.

253. 1.

396



d) szociális, karitatív tevékenység végzése a katonai egészségügyi és
szociális intézményekben,

e) bizalmi fórum biztosítása a katonák számára,
f) a katonák ellátása a vallásgyakorláshoz szükséges eszközökkel, tár-

gyakkal, irodalommal (biblia, imakönyv, énekeskönyv, vallásos irodalom),
g) a katonák részvételének biztosítása a hazai és nemzetközi zarándok-

latokon,
h) a katonák és családtagjaik részére végzett egyházi szolgálat. (6. §)
A tábori lelkészi szolgálat közvetlenül a Honvédelmi Minisztériumnak

alárendel ten működő egységes szervezet, amely a katolikus, a protestáns
(református és evangélikus) és a zsidó egymással azonos jogállású szolgá-
lati ágra tagozódik. A katolikus egyháznál a legfőbb szerv: a katonai ordi-
náriátus (püspökség), a protestáns egyházaknál a tábori püspökség, a zsi-
dó felekezetnél a tábori rabbinátus, a Hit gyülekezetének is van lelkésze.
A katonai kerületekben tábori esperesek, a nagylétszámú helyőrségekben
helyőrségi lelkészek, a katonai főiskolákon hivatásos tábori lelkészek mű-
ködnek. Békeidőben minden ezer katonára egy tábori lelkész jut.

A szolgálat az egyházi előljárók egyetértésével a honvédelmi miniszter
által jóváhagyott szervezeti és működési szabályzat alapján végzi tevé-
kenységét. A tábori lelkész a rendfokozatára, a beosztás ára, valamint a
katonai szervezet működési rendjére vonatkozó szabályokat köteles meg-
tartani. Fegyelmi vonatkozásban katonai felsőségüktől függenek.

A tábori püspökök és a tábori lelkészek kinevezése (alkalmazása) az
érintett egyházakkal kötött megállapodásokban foglaltak szerint történik.
A tábori lelkész alkalmazására a katonákra vonatkozó életkori, egészség-
ügyi alkalmassági, végzettségi követelmények mellett egyházi elöljárói
ajánlás szükségcs.v"

Külön jogszabály rendelkezik a fogva tartottak vallásgyakorlásáról. Esze-
rint a büntetésvégrehajtási intézetben minden fogva tartott számára le-
hetővé kell tenni, hogy istentiszteleten és egyéb vallási rendezvényen részt
vehessen, valamint az egyház lelkészének, illetőleg más képviselőjének
gondozásában részesülhessen.

A fogva tartott jogosult magánál tartani a vallás gyakorlásához szüksé-
ges könyvet s kegytárgyakat. Számára lehetővé kell tenni az egyházi há-
zasságkötést, a keresztelést és egyházi temetést. Ha gyermeke van, lehető-
vé kell tenni, hogy gyermeke vallásos neveléséről döntsön. A lelkésszel
szabadidejében korlátozás és ellenőrzés nélkül tarthat kapcsolatot.898

89761/1994. (IV. 20.) Korm. rendelet.
898 8/1990. (IV. 27.) IM rendelet.
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Nevelés és művelődésügy

Az egyház társadalmi hatékonyságának fontos kérdései vetődnek fel a
művelődés ügy területén.

Magyarországon korábban is voltak és jelenleg is vannak állami és egy-
házi iskolák; ez utóbbiak száma a jelenleginél lényegesen magasabb
volt.899 Az egyház mindig legfontosabb feladatai között szerepeltette a
tanítás kötelezettségét, hisz lelki és erkölcsi nevelés nélkül vallásos élet,
végső soron azonban egyház sem állhat fenn. A reformáció, amely a sza-
bad vizsgálódást tette alapelvvé, nagyszámú iskola létesítésével kívánta
az egyháztagokat ismeretekhez juttatni. A római katolikus egyház is ha-
mar felismerte az iskolák óriási jelentőségét és elsősorban a tanító szerze-
tesrendek segítségével igyekezett iskolái számát szaporítani, illetve egyre
magasabb szintre emelni.

A felvilágosodás magával hozza a jelekezetnélküli iskolák létesítésére irá-
nyuló kívánalmakat, úgyszintén a tankötelezettség általánossá tételének
igényét. Az iskolák lassan megszűnnek az egyház számára "veteményes
kertek" lenni és olyan közintézménnyé válnak, melyek az állam rendelke-
zése alatt állnak. A vallás ügyéről szóló 1790. évi XXVI.tc. 5. §-a ugyan
továbbra is elismeri alapvető jogként az egyházak alsó, közép és felsöbb
fokú iskolák állításának és fenntartásának jogát, azonban mindkét hitval-
lású evangélikusok számára a legfőbb királyi felügyeleti jog épségben
tartása mellett.

Az egyházaknak iskola alapítási és fenntartási jogát az államhatalom
1948-ig nem vonta kétségbe, az 1948. évi XXXIII.törvénycikk alapján,
amely ellen az egyházak hevesen tiltakoztak, sor került - alig néhány
egyházi iskola meghagyása mellett -, szinte valamennyi egyházi iskola
államosítására. Ezt követően a semleges, valójában azonban az ateista
elveket hirdető és megvalósító iskolatípus válik több mint harminc éven
keresztül állami modellé.

Csak "A lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról
szóló" 1990.évi IV.törvény nyitja meg újra az utat az egyházi iskolák előtt.
Az itt kifejezésre juttatott elvek részletes kifejtést nyernek az Alkotmány-
bíróság határozatában és gyakorlati megvalósuláshoz jutnak a közoktatás-
ról szóló 1993. évi LXXIX.és a felsőoktatásról szóló 1993.évi LXXX.tör-
vényben.

Először röviden ismertetni szeretném az Alkotmánybíróság már idézett
határozatának'v" elvi megállapításait az egyházi és állami iskolákkal és a
semlegesség fogalmának értelmezésével kapcsolatban.

899 1948 előtt az egyházi iskolák arányszáma kb. 60%, jelenleg 4% körül van, az elérni
kívánt végleges mérték 7-8% körül lesz.

9004/1993. (II. 12.)AB sz. határozat a Magyar Közlöny 1993/15. számában.
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A határozat megállapítja, hogy az államnak jogi lehetőséget kell bizto-
sítania arra, hogy egyházi iskolák jöhessenek létre; az állam maga azonban
nem köteles ilyen iskolákat felállítani.

A határozat indokolása szerint "semleges" állami, vagy önkormányzati is-
kolának az az iskola tekinthető, amelyik nem elkötelezett egyetlen vallás
vagy világnézet mellett sem, míg ha ilyen elkötelezettség fennáll, akkor
egyházi, illetve világnézetileg elkötelezett iskoláról van szó.

Az "állami" és "egyházi" iskola közötti különbség abban mutatkozik,
hogy "bár mind a kettő köteles az ismeretek obiectiv, toleráns és a tanulók
lelkiismereti szabadságát tiszteletben tartó közvetítésre, az egyházi iskola
valamely vallás tanaival azonosul, míg az állami iskola ezt nem teheti meg,
vallási tanítások igazságáról nem foglalhat állást, azaz vallási kérdésekben
semlegesnek kell lennie." A jelenlegi átmeneti helyzetben nincs döntő je-
lentősége az állam és az önkormányzatok közötti feladat megosztásának,
illetve annak, hogy az egyházi iskolát valamely egyház, egyesület, vagy
más tartja-e fenn. Így nem tekinthető állami iskolának az az iskola, melyet
ugyan az állam vagy önkormányzat tart fenn, de amelyben az állam val-
lásilag elkötelezett nevelést engedélyezett, ha a vallásos nevelés csupán
egyes osztályokban folyik.

Az állami iskolák semlegessége "azt követeli meg, hogy iskolái tanter-
vét, szervezetét és felügyeletét az állam úgy alakítsa ki, hogy a tanulóknak
a vallási, illetve világnézeti információkat és ismereteket tárgyilagosan,
kritikusan és pluralista módon közvetítse". A semleges iskola tehát nem
lehet elkötelezett egyetlen vallás vagy világnézet mellett sem, hanem a
szabad és megalapozott választás lehetőségét kell nyújtania.P''l Az indo-
kolás szerint a semlegesként elképzelt iskolát nem lehet azonosítani az
ateista alapon működő iskolatípussal, amely semmiképpen sem jellemzi a
világnézetileg el nem kötelezett állami iskolatípust, habár a köznapi élet-
ben sokszor azzal azonosítják.

Az államnak a vallásszabadság érvényesülése érdekében - a szülők és
gyermekük kívánságának megfelelően -, jogi lehetőséget kell biztosítani
arra, hogy egyházi iskolák jöhessenek létre. "Ha viszont az egyház vagy a
szülők elkötelezett iskolát alapítottak és működtetnek, az állam támogatni
köteles 6ket olyan arányban, amennyiben ezek az intézmények állami fel-
adatot vállaltak át; illetve nem tagadhatja meg az állam a támogatást akkor
sem, ha más, összehasonlítható, világnézetileg elkötelezett intézményt
már támogat s a megkülönböztetésnek nincs tudományos indoka."902

Ott, ahol az állami iskolát egyházi tulajdonba adják, azok számára, akik
nem kívánnak egyházi iskolába járni, ténylegesen és úgy kell lehetővé

901 Indokolás i. h. 706. 1.
902 Indokolás 707. 1.
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tenni állami iskola látogatását, hogy ez ne jelentsen nekik aránytalan ter-
het. Az állam és az önkormányzat éppúgy köteles gondoskodni a semleges
állami iskolát választó gyermekek iskoláztatásáról, mint ahogy azt ingat-
lanátadás nélkül is köteles lenne, még akkor is, ha a tanulók létszáma
alacsony. Ezt a feladatát azonban az állam nem láthatja el úgy, hogy azzal
az egyházi iskolát választók vallásszabadságát sérti.903

Ezeket az elveket kívánja a gyakorlatba átültetni a közoktatásról szóló
1993.évi LXXXIX.törvény, amely bevezetőjében utal arra, hogy az alkot-
mányban meghatározott művelődéshez való jog esélyegyenlőség alapján
való gyakorlásának biztosítása, a lelkiismereti meggyőződés szabad-
ságának és a vallásszabadságnak, -a tanszabadság és a tanítás szabad-
ságának. .. továbbá korszerű tudást biztosító közoktatási rendszer irányí-
tása és működtetése céljából jött létre.

A törvény mindjárt az alapelvek tárgyalása során megállapítja, hogy
óvodát, iskolát, kollégiumot, pedagógiai szakszolgálatot, valamint peda-
gógiai-szakmai szolgáltatást ellátó intézményt az állam, a helyi önkor-
mányzat - a nemzeti és etnikai kisebbségekről szóló törvényben meghatá-
rozottak szerint -, a kisebbségi önkormányzat, az egyházi jogi személy, a
gazdálkodó szervezet, az alapitvány, az egyesület és más jogi személy,
továbbá természetes személy alapíthat és tarthat fenn.904 A szülők joga
kiterjed arra is, hogy nem állami, illetve nem helyi önkormányzati óvodát,
iskolát alapítsanak, vagy ennek alapításában részt vegyenek.905

Az állam és a helyi önkormányzat a nevelés és az oktatás terén vállalt
feladatainak gyakorlása során köteles tiszteletben tartani a szülőknek, il-
letve a gyámnak azt a jogát, hogy vallási és világnézeti meggyőződésük-
nek megfelelő oktatásban és nevelésben részesülhessenek gyermekeik.

Az állami és a helyi önkormányzati nevelési-oktatási intézmény nem
lehet elkötelezett egyetlen vallás vagy világnézet mellett sem. Az állami és
a helyi önkormányzati iskola pedagógiai programjában biztosítani kell az
ismeretek, a vallási, illetve világnézeti információk tárgyilagos és többol-
dalú közvetítését.

Az iskolában gondoskodni kell az alapvető erkölcsi ismeretek elsajátít-
tatásáról. Az állami és helyi önkormányzati iskolák tananyagában biztosí-
tani kell a vallások erkölcsi és művelődéstörténeti tartalmának tárgyszerű
és elfogulatlan ismertetését.

Az állami és a helyi önkormányzati nevelési-oktatási intézményben le-
hetővé kell tenni, hogya szülő vallási meggyőződésének megfelelően a

903 Indokolás 703., 707. l.
904 Törvény 3. § (2) bek. - A törvényt az 1996. évi LXIII. törvény módosította. (1996. július

23.)
905 Törvény 13. §.
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tanuló az iskolában és a kollégiumban, továbbá az óvodai foglalkozások-
hoz csatlakozóan a gyermek az óvodában az egyházi jogi személy által
szervezett fakultatív hit- és vallásoktatásban vegyen részt. A hit- és vallások-
tatás tartalmának meghatározása, a hitoktató alkalmazása és ellenőrzése,
a hit- és vallásoktatással összefüggő igazgatási cselekmények végzése, így
különösen a hit- és vallásoktatásra való jelentkezés megszervezése, előme-
neteli értesítések, bizonyítvány kiadása az egyházi jogi személy feladata.
Az iskola, a kollégium, illetve az óvoda köteles biztosítani a hit- és vallás-
oktatáshoz szükséges tárgyi feltételeket, így különösen a helyiségek ren-
deltetésszerű használatát, valamint a jelentkezéshez és működéshez szük-
séges technikai adminisztrációs lehetőségeket.906

A közoktatásban fajhoz, nemhez, nemzethez, nemzeti vagy etnikai cso-
porthoz tartozás, lelkiismereti, vallási vagy politikai meggyőződés, szár-
mazás, vagyoni helyzet, valamint az iskolafenntartó jellege alapján tilos
bármilyen hátrányos megkülönböztetés.

A gyermekek és tanulók jogairól és kötelességeiről szóló fejezetben az ő
oldalukról is biztosíték olvasható arról, hogy a gyermeknek, illetve tanu-
lónak joga, hogy szülei vallási meggyőződésének megfelelően nem állami,
illetve nem önkormányzati iskolában részesüljön nevelésben és oktatás-
ban, továbbá, hogy szülei vallási vagy világnézeti meggyőződésének meg-
felelően az állami, illetve önkormányzati iskolában a közoktatás egész
tartama alatt hit- és vallásoktatásban részesüljön.W Ugyanez a jog megfo-
galmazást nyert a szülők részéről az intézmény szabad megválasztásá-
ná1.908

A közoktatás intézményeinek a részletes szabályozását követően ezek
működésével kapcsolatos szabályok között az alapító okiratot kell kiemel-
ni, amelynek jelentősége abban van, hogy a közoktatási intézmény az
alapító okirata aláírásának napjára visszamenő hatállyal a nyilvántartásba
vétellel jön létre, ez a közoktatás szolgálató tevékenység folytatására jogo-
sító okirat.909

A közoktatási intézmény működésének rendje kapcsán megfogalmazást
nyert a "megbékélés elve", ami azt jelenti, hogy a nevelést és oktatást olyan
szellemben kell végezni, hogy ne sértse a lelkiismereti szabadság és külőn-
böző világnézetűek közötti megbékélés elvét. A nevelési-oktatási intézmé-
nyekben tiszteletben kell tartani a gyermek, tanuló, szülő, alkalmazott
lelkiismereti- és vallásszabadságát; ezek nem kényszeríthetők világnézeti
meggyőződésük megvallására, megtagadására. A gyermeket, tanulót, a

906 Törvény 4. §. Vö. a művelődési közoktatási miniszter 201/1990. útmutatását.
907 Törvény 10. § (3) d) pont.
908 Törvény 13. §.
909 Törvény 37. §.
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szülőt és a pedagógust nem érheti hátrány lelkiismereti meggyőződése
miatt.910

A közoktatási törvény "az iskolában a nevelő és oktatómunka segítése,
a nevelőtestület, a szülők és a tanulók, az intézményfenntartók, továbbá
az intézmény működésében érdekelt más szervezetek együttműködésének
előmozdítására iskolaszéket alakít".911Régen a községi iskoláknál volt isko-
laszék, melynek hivatalból tagja volt az öt választott tagon felül a helybeli
vallásfelekezetek egy-egy lelkésze.P'?Hatáskörük régen szélesebb volt, az
új törvény szerint inkább csak "véleményező, javaslattevő, egyetértési jo-
got gyakorló."

Újintézményként szerepelnek a tankerületi oktatásügyi központok, melyek
közreműködnek a művelődési és közoktatási miniszter irányítási felada-
tainak ellátásában, segítik a nevelési-oktatási intézmények fenntartó-irá-
nyítói tevékenységét és szakmai munkáját. Ennek a szervnek a létesítése
élénk vitákat váltott ki, talán azért, mert a két világháború közti időben
létező tankerületi főigazgatóságra (1935:VI. tc.) emlékeztetett.913

A közoktatási törvény értelmében a művelődési és közoktatási minisz-
tert illeti meg az ágazati irányítási hatáskör. A nem helyi önkormányzatok
által fenntartott, tehát egyházi intézmények működésének a megkezdéséhez
az intézményt alapító okiraton és okiratokon felül, melyek a működés
személyi és tárgyi feltételeit igazolják, az intézmény székhelye szerint
illetékes jegyző engedélye szükséges, aki döntés előtt beszerzi a tankerületi
oktatási központ szakértői véleményét.

A jegyző nem látja el az intézmény tevékenységének a törvényességi
ellenőrzését. A jegyző a hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja, hogy a
fenntartó a nevelési-oktatási intézményt az alapító okiratban és a műkö-
déshez szükséges engedélyben meghatározottak szerint működteti-e.
(80. §)

Ajegyző a törvényességi ellenőrzés körében - megfelelő határidő bizto-
sításával -, felhívja a fenntartót a törvénysértés megszüntetésére. (Lásd
abasári esetet.) Ha fenntartó nem intézkedik, a jegyző kezdeményezheti a
törvénysértő intézkedés, döntés, mulasztás bírósági megállapítását. A pert
30 napon belül kell kezdeményezni a törvénysértés megszüntetésére adott
határidő lejártától számítva. Ha a bíróság megállapítja a törvénysértést és
azt nem szüntetik meg záros határidőn belül, a jegyző a szükséges mükö-
dési engedélyt visszavonja és a nevelési-oktatási intézményt törli a nyil-

910 Törvény 41. §.
911 Törvény 59. §.
912 Kubinszky Lajos i. m. 16. 1.
913 Kubinszky Lajos i. m. 26. 1.
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vántartásból, illetve költségvetési szervesetén a Pénzügyminisztériumot
keresi meg.

Ajegyző az intézmény működését felfüggesztheti, ha az ott folyó nevelő
és oktató munka a közbiztonságot, a közrendet, a közegészségügyet, a
közerkölcsöt sérti, vagy mások jogai, szabadságjogai ellen irányul, továb-
bá, ha az intézmény feladatainak ellátásához szükséges feltételekkel nem
rendelkezik. A működés felfüggesztése előtt megfelelő határidő biztosí-
tásával fel kell hívni a fenntartót a kifogásolt tevékenység megszüntetésé-
re, illetve a hiányosságok pótlásara.Pls

A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény915 praeambulumában
kiemeli, hogy a törvényi szabályozás alapját az alkotmányos emberi jogok
az európaiegyetemek Magna Chartája, valamint a társadalmi és a nemzeti
lét jogi feltételeinek megteremtése iránti igény alkotja.

Nem állami felsőoktatási intézmény az Országgyűlés hozzájárulásával
(állami elismerésével) létesíthető, amennyiben rendelkezik a személyi és
tárgyi feltételekkel, valamint a folyamatos működést biztosító gazdálko-
dási és pénzügyi feltételekkel. Nem állami felsőoktatási intézmény állami
elismerését az Országgyűlés a feltételek meghiúsulása esetén, illetőleg az
alapító kérelmére vonhatja vissza.916 Nem állami felsőoktatási intézmény
esetében kar létesítését és megszüntetését a művelődési és közoktatási
miniszternek be kell jelenteni.

A hallgatók állami támogatásának előirányzatát a hallgatói létszám és a
költségvetési törvényben az egy főre megállapított hallgatói normatíva és
a doktori képzésben résztvevők támogatási normatívája alapján kell meg-
állapítani.

A nem állami felsőoktatási intézményekben folyó képzés működési költ-
ségeire az Országgyűlés az éves központi költségvetés jóváhagyásakor
meghatározza az állami hozzájárulás módját és mértékét.l"?

A felsőoktatásról szóló törvényben felsorolt taxatív esetekben az intéz-
mények fenntartói eltérő rendelkezéseket állapíthatnak meg; ellenkező
esetben ennek a törvénynek a rendelkezéseit kell alkalmazni. Egyetemi
tanárok kinevezésénél a fenntartóval egyetértésben kell az előterjesztést a
miniszternek megtennie. Az egyházi egyetemek, főiskolák és a teológiai

914 Törvény 80. §. - A Nemzeti Alaptantervre nézve lásd 130/1995. (X.26.) Korm. rende-
letet, illetve a korábbi 31/1994. (Ill. 12.)rendeletet. Lásd még az 1995.évi LXXXV.törvényt
"A közoktatás szervezésével és irányításával kapcsolatos egyes átmeneti szabályokról"
szóló törvényt. A Nemzeti Alaptanterv (NAT)-vel kapcsolatban az a legfőbb kritika hang-
zott el, hogy nem tartalmaz alapelveket, csak követelményeket. Nincs ember képe s ezért
helyileg nem tudják kialakítani. A jövő magyarság szellemi fejlődését nem szolgálja.

915 A törvényt az 1996.évi LXI. (1996.július 23.) törvényt módosította.
9161993. évi LXXX.törvény 6. és 70. §.
917 A törvény 10. § (4)
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tanárok, illetőleg szakok állami elismerésekor a hitélettel összefüggő tár-
gyak, ismeretek tartalma nem vizsgálható, ezek tekintetében a képesítési
követelményeket az egyházi jogszabályok alapján határozzák meg.918

A törvény mellékletében az Egyházi Egyetemek között az Evangélikus
Teológiai Akadémiát is felsorolja.

A hitoktatás akkor is az egyház feladata, ha egyházi iskolákkal nem is
rendelkezik, illetve, ha az iskolai tárgyak közé be sem engedik, vagy egye-
nesen tiltják. A hit- és vallástan régen rendes iskolai tárgyak közé tartozott
mind az alsó, mind a középfokú és szakiskoláknál. A felekezeti iskolák is
kötelesek lehetővé tenni más vallású tanítványoknak saját vallásukban
történő oktatását. Még az állam és az evangélikus egyház között 1948.
december 14-én megkötött egyezmény 6/ f pontja is biztosítja az evangé-
likus egyház számára azt a jogot, hogy "az állami jellegű iskolákban a
kötelező vallásoktatás továbbra is teljesen szabadon történjék", alig né-
hány hónappal késöbb az 1949. évi 5. tvr. már megszünteti a vallásoktatás
kötelező jellegét és bevezeti a "fakultatív" vallásoktatást.I"?

A vallásoktatásról szóló 21/1957 (Ill. 24.) rendelet - amely a fenti tvr.
végrehajtásának tekinthető -, a vallásoktatást az állampolgárok kizáróla-
gos magánügyének tekinti és ezért biztosítani kell, hogy az általános isko-
lákban és gimnáziumokban tanuló kiskorú gyermekek a vallásoktatásban
részt vehessenek, de azt is, hogy részt ne vegyenek. A vallásórákat a kö-
telező tanítási időn kívül, a tanítási órák előtt, vagy után heti két órai
időtartammallehetett megtartani. Mivel azonban a vallásoktatásra történő
jelentkezés mindössze két félnap on volt lehetséges a szülők részéről és a
vallásoktatáson való részvétel ellen erős propagandát fejtettek ki az állami
szervek, a fővárosban gyakorlatilag megszűnt a vallásoktatás.

Az 1990. évi IV. törvény lehetővé teszi,92o az egyházi jogi személy szá-
mára az állam által fenntartott bármely szintű oktatási és nevelési intéz-
ményben nem kötelező jelleggel, azaz fakultatíve, vallásoktatás tartását.
Ennek gyakorlati keresztülvitele érdekében a művelődési és közoktatási
miniszter, valamint az egyházak képviselői 1990. június 15-én megállapo-
dást kötöttek, melynek értelmében a vallásoktatás fakultatív. 921Eszerint a
megállapodás szerint a hitoktatók a tantestület tagjainak tekintendők.
A tanuló év végi bizonyítványában a vallás megjelölése nélkül fel kell
tüntetni, hogy vallásoktatásban részt vett, anélkül azonban, hogya telje-
sítményt értékelnék.

918 A törvény 113-114. §.
919 Szentpéteri Kun Béla i. m. 62. l.
920 A törvény 17. §-a.
921 Művelődési és közoktatási miniszter 4748/1990. és 4809/1990. sz. közleményei. - Mű-

velődési Közlöny 11. és 12. számok.
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Mivel ez ellen a megállapodás ellen főleg a liberálisok élesen tiltakoztak
azt állítván, hogy a kötelező vallásoktatás visszahozataláról van szó, hely-
telenítve azt, hogy a hitoktató is tagja legyen a tanári karnak, ennek a
megállapodásnak a hatálytalanítására került sor és a művelődési és köz-
oktatási miniszter útmutatót bocsátott ki a vallásoktatással összefüggő is-
kolai feladatokról.F?

Ebben a szakmai útmutatásban a miniszter hangsúlyt helyez a törvé-
nyesség megtartására és arra, hogy a vallásoktatás a társadalmi megbéké-
lés, a kölcsönös türelem és bizalom légkörében valósuljon meg.

Abban az esetben, ha az egyházi jogi személy a vallásoktatást az isko-
lában kívánja megtartani, a vallásoktatás szervezett kérdéseiben, tehát a
hely, időpont, beiratkozás, csoportok kialakítása tekintetében a helyi le-
hetőségek és igények ismeretében az iskola, az egyház és az iskolafenntar-
tó állapodjon meg. Célszerű a vallásoktatásra jelentkezetteket létszám nor-
matívák alapján csoportokba szervezni. Az iskola köteles biztosítani a
vallásoktatáshoz szükséges tantermet fűtésseI és világítással és csoporton-
ként legfeljebb heti két óra a kötelezö iskolai foglalkozások által nem
zavart időt, valamint a hitoktató munkafeltételeit és ahol lehetséges, le-
hetővé kell tenni, hogy a hitoktatás a napi órarendhez kapcsolódjék. A val-
lásoktatásra való jelentkezés megszervezése, a vallásoktatás tartalmának
meghatározása, a hitoktató alkalmazása, díjazása és tevékenységének el-
lenőrzése az egyház feladata. A hitoktatásra jelentkezés az egyház által
megjelölt helyen és időben, akár az iskolában is történhet. A hitoktatót az
iskola - a vallásoktatásban résztvevő tanulók vonatkozásában -, tekintse
pedagógiai partnernek, akinek célszerű a véleményét kik érni nevelési kér-
désekben. Az iskola nevelőtestületének a tagja is kaphat hitoktatói megbí-
zást. A hitoktató meghívható a nevelőtestületi értekezletekre, rendezvé-
nyekre. A szülők gyermeküknek a vallásoktatás on való részvételről az
egyháztól okiratot kérhetnek. A vallásoktatással kapcsolatban ugyanis az
iskolai iratokba bejegyzés nem kerül. Vitás kérdésekben az iskolának a
helyi irányítását ellátó önkormányzati szervéhez kell folyamodnia az is-
kola és a hitoktató között felmerült vita esetén, az iskola pedig az illetékes
egyházi főhatósághoz fordulhat.

Szociális ügyek

A szegények és elhagyottak gondozása, vagyis a szociális munka a
keresztyénség megjelenése óta a vallási élet integráns részének tekinthető.
Az egyház Krisztusnak azt a parancsát követve: egymás terhét hordozzá-
tok, felkarolja az elhagyottakat, üldözötteket, betegeket, megbotlottakat,

922 Művelődési és közoktatási miniszter 201/1990. (MK 16.) útmutatója.
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ezzel is teljesítve az emberi társadalomnak a szeretet gyakorlására adott
utasítását. A szociális szeretetmunka az egyház lényegéhez tartozik.

Luther is erőteljesen hangsúlyozza, hogy a szegények gondozása ne
csak alamizsnálkodásban álljon. Kálvin pedig a szegények és elhagyottak
gondozását az egyház állandó feladatának tekinti és a diakóniai hivatalt
erre a célra rendeltnek tartja és lassan kiépül a szeretetintézmények hosszú
sora.

Hosszú időn keresztül az egyházak egyedül gondoskodtak a szegény-
ügyről, az állam közömbös volt ezek iránt a feladatok iránt, a XIX. század
óta azonban az állam és a községek is maguk feladatának tekintik a szo-
ciális szeretetmunkát, hangoztatva, hogy "meg nem engedhető, hogy a
lelkészek és az egyházak a polgári társaság illetékességi körét elfoglalják,
mert ezzel tulajdonképpeni hivatásukat hanyagolnák el."923

Bár a Magyar Népköztársaság alkotmánya is hangsúlyozza, hogy a
rászorulókról kiterjedt szociális intézkedésekkel gondoskodik és hogy az
állam polgárainak joguk van a szociális biztonsághoz; öregség, betegség,
rokkantság, özvegység, árvaság és önhibájukon kívül bekövetkezett mun-
kanélküliség esetén a megélhetésükhöz szükséges ellátásra,924napjaink-
ban már nincs teljeskörű állami feladat- és felelősségvállalás a szociálpo-
litikában sem. Megindult az állam kivonulása a gazdaságon kívüli szférá-
ból is.

Egyház és állam tevékenységének ezen a téren egymást kiegészítő mun-
kának kell lennie. Egyik munkája sem teszi a másikat feleslegessé. Egyik
a másikat támogatja, egyik a másikat kiegészíti. Az állam munkája talán
átfogóbb, rendszeresebb, de az egyház munkája közvetlenebb és sokkal
hatékonyabb, jobban igazodik az adottságokhoz, eljut oda is, ahová az
állam nehézkesebb apparátusa nem jut el és ami a leglényegesebb az
evangéliumi szeretettel sokszorozza meg a jótékony gyógyító hatást. Eb-
ben a vonatkozásban az a kívánság merülhet fel, hogy az állam ne gördít-
sen akadályokat az egyházak szociális munkássága elé, mert ez az egyház
lényegéhez tartozik.

A szegényekről való gondoskodás elsősorban az önkormányzatok fel-
adata. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi XXv. törvény a települési
önkormányzat feladatai között különösen említi a településfejlesztést, kör-
nyezetvédelmet, lakásgazdálkodást, csatornázást, köztemető fenntartását,
a foglalkoztatásról való gondoskodást, óvodáról, alapfokú nevelésről, ok-
tatásról, egészségügyi és szociális ellátásról gondoskodást, valamint a

923 Hóman Bálint-Szekfű Gyula: Magyar történet. VII. kötet. Budapest é. n. 343. 1., lásd
továbbá Szeremlei Sámuel: Valláserkölcsi és társadalmi élet 1848 óta Magyarországon.
1874.78.1.

924 Az 1949. évi XX. alkotmány törvénynek az 1989. évi XXXI. törvénnyel módosított szö-
vegének 17. és 70/E §-a.
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közművelődés, nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesítésének
a biztosítását. Ez a felsorolás nem taxatív, hisz minden olyan helyi érdekű
közügyben eljárhat, amelyet jogszabály nem utal más szerv hatásköré-
be.925 Igy nyilván a már meglevő szociális intézmények további fenntartá-
sa is elsődleges kötelességének tekintendő.

A piacgazdaságra való áttérés súlyos szociálpolitikai kihívásokkal jár.
A szegénység növekedésévei a munkanélküliség és a hajléktalanság jelent-
kezik, bár az utóbbinál inkább a családi élet felborulása játszik szerepet.

nA foglalkoztatás elősegítéséró1 és a munkanélküliek ellátásáról" szóló 1991.
évi IV. törvény értelmében foglalkoztatási érdekegyeztetési szervezetet
kellett létrehozni a Munkaerőpiaci Bizottság és a Megyei (fővárosi) Mun-
kaügyi Tanács felállításával. A foglalkozást elősegítő támogatások sorában
a képzések, a munkanélküliek vállalkozóvá vállalásának elősegítése, a
foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatások, a munkahelyteremtés és
részmunkaidős foglalkoztatás támogatása, valamint a kedvezményes
nyugdíj átvállalása szerepel. A munkanélküliek ellátását a munkanélküli
járadék, előnyugdíj, pályakezdők segélye, Valamint költségtérítés biztosí-
tja. A törvény részletesen szabályozza a fenti támogatások fedezetét bizto-
sító munkaadói és munkavállalói járadékot, a Munkanélküliek Szolidari-
tási Alapjára és a Foglalkoztatási Alapra, valamint a munkaerőpiaci szer-
vezetre vonatkozó rendelkezéseket.F"

A szociális intézkedések sorában figyelmet érdemel nA hajléktalanokról
gondoskodó egyes szociális intézmények feladatáról és működéséró1" szóló nép-
jóléti miniszteri rendelet, amely a 90-es évek elején új jelenségként jelent-
kezett.927 Természetesen nem annyira a ténylegesen hajléktalanokról kel-
lene gondoskodni, hanem az okokat megszüntetni a rossz törvények meg-
változtatásával, így például a családi jog területét érintő jogszabályokat.
A hajléktalanokról gondoskodó szociális intézmény és szolgálat feladata
a hajléktalan személy számára elemi létfeltételeinek - alvás, pihenés, étke-
zés, tisztálkodás -, biztosítása, szociális segítségnyújtás, önálló életvitelé-
nek támogatása, munkavégző képessége és egészsége fenntartása érde-
kében.

A fenti feladat ellátásáról gondoskodó szociális intézmény a feladat
jellegének megfelelően lehet: a) szállást nyújtó (éjjeli menedékhely vagy
átmeneti szállás), b) egyéb szociális szolgáltatást (szociális információs
szolgálatot, utcai gondozó szolgálatot, népkonyhát, nappali melegedőt, .
hajléktalanok gondozási központját) nyújtó és végül c) rehabilitációt, illet-
ve kríziskezelést szolgáló intézmény. Ez utóbbi a hajléktalan személy spe-

925 Magyar Közlöny 1990. augusztus 140i 80. szám. l. § és 8. §.
926 A törvényt az í996. évi XVII. (1996.november 29.) törvény módosította.
927 Népjóléti miniszter 2/1992. (1. 6.) sz. rendelet.
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ciális ellátását végzi. Feladata a rászorulók egyedi gondozása, a kritikus
élethelyzet elhárítása a hajléktalanok sajátos élethelyzeteinek és rétegezert-
ségének megfelelően. Célja az önálló életvezetés kialakítása, illetve hely-
reállítása. A szociális intézmény fenntartója az intézmény létesítése és mű-
ködtetése céljából állami támogatást igényelhet. A hajléktalanok gondozá-
si központja segíti az állami, társadalmi, egyházi és egyéb szociális szol-
gálatok munkájának összehangolását.

Igen nagyjelentőségűnek tekinthető a szociális igazgatásról és szociális el-
látásokról szóló 1993.évi Ill. törvény, melynek az a célja, hogy "a szociális
biztonság megteremtése és megőrzése érdekében meghatározza az állam
által biztosított egyes szociális ellátások formáit, szervezetét, a szociális
ellátásokra való jogosultság feltételeit, valamint érvényesítésének garan-
ciáit". Ez a törvény meghatározza a normatív pénzbeli ellátást, köztük a
gyermeknevelési támogatást, a munkanélküliek jövedelempótló támoga-
tását, a lakásfenntartási támogatást, az ápolási díjat, az átmeneti segélyt és
a temetési segélyt. A természetben nyújtott szociális ellátások sorában a
köztemetés, a közgyógyellátás, a személyes gondoskodást nyújtó ellátások
sorában pedig a gyermekek napközbeni ellátása, étkeztetése, házi segít-
ségnyújtás, valamint a családsegítés szerepel. Részletes szabályozás olvas-
ható az ápolást, gondozást nyújtó rehabilitációs napi ellátást nyújtó és
átmeneti elhelyezést nyújtó intézményekről. 928

Az állam pénzügyi nehézségei miatt sor került a szociális ellátásokkal
kapcsolatos törvények módosítására, a családi pótlékkal kapcsolatos ren-
delkezések, nemkülönben a házastársi pótlékra vonatkozó rendelkezések
korlátozására.v? az úgynevezett .Bokros-csomag" elfogadásával.

Az 1992. évi Lll. törvény nemzeti gondozási díjat juttat azoknak, akik
az alapvető emberi jogok sérelmével elkövetett jogtalanságok következté-
ben maradandó fogyatékosságot vagy súlyos egészségkárosodást szen-
vedtek, illetve életvesztés esetén hozzátartozóinak. Ezt a törvényt is több
alkalommal módosította az országgyülés.v'?

A testi fogyatkozásban szenvedők részére (vakok, süketnémák, nyomo-
rékok) állami és egyházi intézmények egyaránt nyitva állnak, a társadalom
elesett tagjai (fiatalkorú bűnözők, öngyilkosságot megkísérlők, kábítósze-
resek, Aidses fertőzöttek) pedig széleskörű védelemben részesülnek.

928 A törvényt először az 1994. évi VI. törvény (1994. január 24.), majd az 1996. évi
CXXVIII.törvény (1996.december 26.) módosítja.

929 Lásd az 1995. évi XXXII.törvényt a családi pótlékról és a családok támogatásáról, az
1996. évi XXII. törvényt (1996. április 10.) az egyes szociális ellátásokkal kapcsolatos tör-
vények módosításáról, a 36/1997. (11.26.)Korm. rendelete a családi pótlékról stb.

930 A törvényt az 1994.évi XLV. (május 6.), az 1997.XIX.(március 28.), az 1997. évi XIX.
törvény (március 28.), az 1997. évi LXXXIV.törvény módosította. Az utóbbi bevezeti az
"időskorúak járadékát", melyet a 62. életévét betöltött, meghatározott minimális jövede-
lemmel rendelkező személy igényelhet.
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A menekültügyi szolgálat közös munkaterületet jelent állami és egyházi
szervek részére. Az egyházak tevékenysége annyival többet nyújt, mert
vigaszt, lelki erősítést is nyújtanak a hazájukat elhagyni kényszerült em-
bereknek.

1995-ben a Bokros-csomag - a pénzügyi egyensúly biztosítás ának szük-
ségességére hivatkozással-, megszüntette az 1985-ben bevezetett és eddig
alanyi jogon járó gyermeknevelési díjat, a gyedet; a családi pótlék, a gyer-
mekgondozási segély (gyes) és gyermeknevelési támogatás (gyet) pedig
jövedelemhatárhoz kötött ellátássá vált. A lakástámogatási rendszer elle-
hetetlenült, a várandósági pótlék megszűnt. Igaz, hogy közben a kormány-
zat a családi pótlékot jelentősen megemelte, közben azonban a gyermekek
száma jelentősen csökkent. 1997 novemberétől gyermekvédelmi támoga-
tás igényelhető, ez azonban nem közvetlenül befolyásolja a születések
számát. Vissza kellene állítani a családi pótlék alanyi jogon történő jellegét
és az adózásnál érvényesíteni kellene a családi jelleget.

Az egyházi és polgári házasság

A házasság az emberi élet egészére kiható jelentőségénél és erkölcsi
tartalmánál fogva kezdettől fogva az egyházak érdeklődési körébe tarto-
zott és befolyást kívánt gyakorolni olyan értelemben, hogy mind keletke-
zésében, mind tartalmában tiszta és Istennek tetsző legyen. Különösen a
római katolikus egyház törekedett erre, hisz már a XII. és XIII. században
klasszikus házassági jogrendszert épített ki, azonban csak a tridenti zsinat
a XVI. század közepén tette azt a megállapítást, hogy a nem pap előtt
kötött házasság nem érvényes. Mivel a házasságkötés joga az egyházra
tartozott, ezt a gyakorlatot a reformált egyházak is elfogadták és gyako-
rolták a házasság kihirdetésével, a házasság érvényességének és megszű-
nésének elbírálásával, valamint az ezzel kapcsolatos szabályok megalko-
tásának jogát.

A vallási egység megszűnése magával hozta a különböző egyházak
házassági jogának egymástól eltérő, sokszor ellentétes kialakulását és ez
előkészítette a talajt a XIX. században a házassági jog egységes állami
rendezése felé.931

II. József az 1786.évi házassági nyíltparancsa - amely a két evangéliumi
egyház házasságjogát illetően életbe is lépett -, s amely a házasságot "pol-
gári szerződésnek" nevezte, komoly kísérletet jelentett a házassági jog
állami rendezése irányában.S'? A helyzet zavarosságát nemcsak az mutat-
ja, hogy az ország terül etén hét, illetve nyolcféle egyházi házassági jog

931 Szentpéteri Kun Béla i. m. 65-69. l.
932 Mályusz Elemér: A türelmi rendelet. Budapest, 1939.493. és köv. l.
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érvényesült. hanem a vegyes házasságok területén jelentkező viták is erre
utalnak.

A házassági jog tekintetében 1868óta a saját vallásfelekezetének házas-
sági előírásai az állami jogszabállyal egyenértékűek voltak. (1868:LIII.tc.)
Eszerint az egyvallású, úgynevezett "tiszta párok" házasságukat vallásfe-
lekezetük lelkésze előtt kötik; különböző vallásúak szabadon választhat-
nak, hogy melyik féllelkésze előtt kötik házasságukat, melyet saját házas-
sági szabályaik szerint kell megítélni. Mivel a római katolikus egyház a
házasságot lényegében felbonthatatlannak tekintette, ennek a tilalomnak
a megkerülése érdekében sokan meggyőződés nélkül cserélték vallásukat.

Ezekhez a visszásságokhoz járult még az is, hogy mivel a házasság
felbontása iránti eljárást - különböző vallásúak esetében -, külön-külön
kellett lefolytatni a reá nézve illetékes bíróság előtt s így gyakran előfor-
dult, hogy ugyanazt a házasságot egyik fél bírósága felbontotta a másiké
nem, mindez szükségessé tette az egységes állami házassági jog mielőbbi
bevezetését, melynek értelmében egyedül az állami törvény irányadó. Az
1894. évi 31. tc. kiveszi a házasságkötést az egyház hatásköréből és a
polgári tisztviselőt jogosítja fel a házasság megkötésére. A házasság érvé-
nyességének, illetve felbontásának a megállapítása iránti jogviták esetében
az állami bíróság ítélkezik. A házasság állami síkon akkor is megszüntet-
hető, ha a felek római katolikus vallásúak, ilyenkor azonban a kánonjog
rendelkezése szerint a keresztények ügyeiben való bíráskodás saját jogon
az egyházat illeti.933

A házassági törvény büntetni rendeli azt az egyházi személyt, aki köz-
reműködik egyházi házasság megkötésénél, ha előzőleg nem győződött
meg arról, hogy a házasságot a polgári tisztviselő előtt már megkötötték,
kivéve, ha az egyházi összeadás az egyik félnek közeli halállal fenyegető
betegségben történt,934de ez csak büntetlenséget biztosít, de a házasságot
nem teszi joghatályossá. Az állami törvény a házasságkötésre vonatkozó
vallási kötelességeket természetesen érintetlenül hagyja.

A büntetőtörvénykönyv hatálybaléptetéséről, végrehajtásáról és egyes
szabálysértésekről szóló 1962. évi X. tvr. hatályon kívül helyezte 1962.
július 1-től kezdődően azt a büntető rendelkezést, mely szerint az a lelkész,
aki közremüködik egyházi házasságkötésnél a polgári házasság megköté-
sének igazolása nélkül, bűncselekményt követ el.

A római katolikus egyház a II. Vatikáni Zsinatig hátrányos megkülön-
böztetésben részesítette a római katolikus féllel házasságot kötni kívánó
felet (Ne temere bulla 1907.Provida, 1909.Codex 1094.,1099.can.), amikor

933 CIC 1671. kán.
934 1894. évi 31. tc. 123. §.
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a házasság megkötését csak római katolikus lelkész előtt ismerte el jogha-
tályosnak és azt reversális adásához kötötte.

A II. Vatikáni Zsinat szerint a vegyes vallás már nem tiltó akadály,
hanem házassági tilalmat jelent, melyhez az ordináriustói engedélyt kell
kérni. Az engedély megadásának többek között feltétele, hogya katolikus
fél kijelentse, miszerint "erejéhez képest mindent megtesz azért, hogy
minden gyermeke a katolikus egyházban keresztelkedjen és nevelődjék",
továbbá ezekről a katolikus fél által teendő ígéretekről a másik fél idejében
értesüljön, hogy valóban tudatában legyen a katolikus fél ígéretének és
kötelezettségének. A nem katolikus fél részéről semmiféle ígéret, beleegye-
zés vagy kijelentés nem szükséges, csupán az, hogy értesüljön a katolikus
fél ígéretérőL935

Egyháziés állami anyakönyvek

A népesség körében történt változásokról (keresztelés, házasságkötés,
halotti és áttérésekről szóló) anyakönyvek vezetésének a fontosságát az
egyházak hamar felismerték, azonban az államhatalom is kötelezte az
egyházakat ezeknek a pontos vezetésére és a szükséges adatok szolgálta-
tására. Ilymódon állami vonatkozásban is közhitelességű okiratokká vál-
tak az egyházi anyakönyvek.

Az állami anyakönyvekről szóló 1894.évi XXXIII.tc. 1895.október 1-től
kezdve kötelezővé tette a születési, házassági és halotti anyakönyvek ve-
zetését. Az eddigi időpontig vezetett egyházi anyakönyvek most is közhi-
telességű bizonyítékokat szolgálhatnak az anyakönyvből adott kivonat
alapján, ezt követően azonban csak az állami anyakönyvek tekinthetők
hiteles közokiratoknak.

A közjegyzői intézmény létesítésével a káptalanok, mint "hiteles he-
lyek" által kiadott okiratok, illetve az általuk hitelesített másolatok közhi-
telű jellege megszűnt, de a korábbi időkből származó okiratokra nézve ez
megmarad t.936

Az eskü

Az eskü mind az állami, mind az egyházi életben jelentős cselekmény-
nek tekintendő. Régi jelentése szerint az esküt tevő, ha állítása valótlan,
azt megszegi, elátkozza önmagát. Mint arra már rámutattunk, ma már
vitatott az egyházi eskü jelentősége.

Az eskünek az igazságszolgáltatásban is jelentős szerepe volt, sok eset-
ben a vitás kérdést ezzel döntötték el, általában azonban a tanúk vallomá-

935 Lásd szerzőtől: A Codex 1uris Canonici - evangélikus szemmel. - Lelkipásztor. 1995/4.
146-148. l., lásd a CIC 1124. és 1125. can.-t.

936 A királyi közjegyzőkről szóló 1874. évi XXXV. tc. 214. §-a.
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sának a megerősítését célozza. A polgári peres eljárásban az úgynevezett
főesküt (felfedező eskü), amely a vitás kérdés eldöntését eredményezte, az
1911. évi 1. tc.-el elfogadott polgári perrendtartás szüntette meg. Ugyan-
csak a polgári perrendtartás tette lehetővé a polgári eljárásban a félnek
eskü alatti kihallgatását.S'? Az 1896. évi bűnvádi perrendtartásról szóló
törvény a tanúk megesketését, illetőleg amennyiben az eskü vallási meg-
győződésükkel ellenkezik, ünnepélyes fogadalom letételét teszi lehető-
vé.938A második világháborút követő eljárásjogok az eskütételi kötelezett-
séget megszüntették, holott az igazmondás biztonsága érdekében némi
szerepe volt.

Régen az eskünek a házasságkötésnél is nagy szerepe volt. A most ér-
vényes házassági jog szerint a polgári tisztviselő előtt esküt nem kell tenni,
hanem csak az egyházi esketésnél, bár itt is a fogadalom került előtérbe.

Általánosan elfogadott szabály az is, hogy jelentősebb közfunkciókra
történt megbízáskor hivatali esküt kell tenni. A kormány 1949.október 22-én
a közalkalmazottakra előírta az eskütételi kötelezettséget, amelyet a kong-
ruában részesülő lelkészekre is kiterjesztett. Úgy tekintették, hogy az a
lelkész, aki az esküt a megállapított időpontig nem tette le, lemondottnak
tekintendő a kiegészítő jövedelméről. Ezzel a formulával a hatóságok olyan
eszközt találtak, melynek a segítségével valamennyi felekezet lelkészét az
eskü letételére tudták kényszeríteni.F? Az eskütételi kötelezettség az egy-
házi tisztségviselők részéről az 1990.évi IV.törvény alapján megszűnt.

Magyarország államformájáról szóló 1946. évi 1. tc.940szerint a kőztár-
sasági elnök a nemzetgyűlés előtt esküt tesz vagy fogadalmat; ha esküt
tesz, akkor az "élő Istenre" esküszik, ha fogadalmat, akkor pedig "becsü-
letére és lelkiismeretére" teszi. A rendszerváltozást követően az alkot-
mányt módosító 1989. évi XXXI. törvényhez írt indokolás visszautal az
1946.évi 1. tc.-re, mint a jelenlegi jogi szabályozás alapjára.941

Az Országgyűlés 1991-ben házszabályban szabályozta az eskü kérdését
akként, hogy a képviselők mandátumának megvizsgálását követően, a
keztársasági elnök, a miniszterelnök, az alkotmánybíróság tagjai, az állam-
polgári jogok országgyűlési biztosa, az állami számvevőszék elnöke és
alelnökei, a Legfelsóbb Bíróság elnöke és a legfóbb ügyész megválasztásuk
után és a miniszterek kinevezésük után aházszabály mellékleteként sze-
replő esküszöveget aláírják és ünnepélyesen esküt tesznek.P'?

9371911. évi I. tc. 368. §.
938 1896. évi XXXIII.tc. 217-219. §.
939 Giezi Zsolt i. m. 77.1., ahol az eskü szövegét is közli, lásd még a 4288/1949/220. MT sz.

rendeletet.
940 Lásd a törvény 6. §-át.
941 Lásd az alkotmány módosítás indokolásának 16. §-át.
942 Magyar Közlöny 1991. 47. szám, lásd még Erdő Péter i. m. 40-41. 1.
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A magyar állampolgárságról szóló jogszabályok szerint állampolgársági
esküt vagy fogadalmat kell tenni a felhívástói számított két hónapon belül.
Ha saját hibájából ezt elmulasztja, a honosítási, illetve visszahonosítási
kérelem hatályát veszti.

Temetés

A halottak egyházi temetését a keresztyén egyházak kezdettől fogva
saját feladatuknak tekintették. Egyrészt a testvéri szeretet parancsolata a
gyászolók vigasztalását, másrészt az alkalmul szolgált Isten dicsőségének
a halál feletti diadalmaskodásának a hirdetésére. A temetés helye általában
a temető, esetleg a templom, vagy a templom udvara (cimetrium). Az
egyház szabja meg a temetési szertartás módját és idejét, egyházi temető
esetén a sír helyét is. A szertartáshoz tartozó harangozásnak az elmaradá-
sát, vagy a temető árkában való elföldelést a múltban büntetésképpen
alkalmazták.

A temetésnél alkalmazandó egyházi szabályok mellett az állami köz-
egészségügyi szempontok jelentős szerepet játszanak a halottak eltakarí-
tásával kapcsolatban. Már a közegészségügy rendezéséről szóló 1876. évi
XIV. tc. értelmében a halottat csak hatósági halottkém írásos bizonyítványa
alapján lehet a haláleset bekövetkeztét követő 48 óra múlva, legkésőbb 60
óra alatt eltemetni. A gyakorlat ezen túlhaladt.) A temetésről elsősorban a
rokonok kötelesek gondoskodni, ha ilyenek nincsenek, vagy kellő időben
nem teljesítik, a temetést a község teljesíti.943 Evangélikus lelkész más
felekezetű halottat eltemethet, ha saját lelké sze az egyházi temetést bármi
okból megtagadná.944

A vallásfelekezetek mindegyikének lehet temetője. Nem szükséges köz-
temetőt létesíteni, ha a városban, vagy községben temetkezésre alkalmas
felekezeti temető van. A köztemető, illetve a felekezeti temető fenntartója
köteles a felekezethez tartozásra vagy egyéb megkülönböztetésre tekintet
nélkül - figyelemmel a felekezeti temetőfenntartónak az állam által is
elismert vallási szokásaira -, lehetővé tenni a halottak eltemetését az általa
fenntartott temetőben akár egyházi, akár polgári szertartás mellett.945 Más
vallású halottnak evangélikus temetőben történő eltemetését tehát nem
lehet megtagadni. A temetési hely kijelöléséről a temető fenntartója ren-
delkezik és a sírhelyért díjat szedhet, de a temettető nem jogosult a sírhely
kijelölésére. Újonnan épült templomban csak hatósági engedéllyel szabad.
Ha valamelyik temetőben a temetkezés megszűnik, az utolsó temetke-

9431876.14. §, no-us. § és az 1993. évi 3. törvény 48. §.
944 Fónyad Pál: Az 1894:95. évi egyházpolitikai törvények és az evangélikus egyház. -

Protestáns Szemle. 1996:1. 49. 1.
94510/1970. (IV. 17.) ÉVM-EÜM sz. együttes rendelet a temetőkről és a temetkezési

tevékenységről 1. § (lásd 1968:LIII. tc.-et).
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zéstől számított 30 éveitelte után hasznosítható más célra. A sírhasználatot
25, az urnahasználatot pedig 10 évenként kell megújítani.P'"

Mivel az egyházi temetőkkel kapcsolatban sok gyakorlati probléma me-
rülhet fel, így például a halottak áthelyezésének, vagy a halottra rátemetők
jogosítottainak tekintetében, ezeket a kérdéseket célszerű szabályrendelet-
ben rendezni.

A halotthamvasztást a római katolikus egyház korábban kifejezetten til-
totta,947a II. Vatikáni zsinat határozatai már nem tiltják. "kivéve, ha azt a
keresztény tanítással ellenkező okok miatt választották".948 Bár ma már
általánossá vált a halotthamvasztás, az ember egyéniségének a halál utáni
tiszteletéből az egyházak a temetés konvencionális módját támogatják in-
kább.

A halotthamvasztásról szóló jogszabály szerint el lehet hamvasztani
annak a holttestét, aki még életében írásban vagy szóbelileg így rendelke-
zett, illetve ilyen rendelkezés nélkül is a meghalt személy hátramaradt
házastárs ának, illetve nagykorú hozzátartozójának a kívánságára. Kis-
korút csak törvényes képviselője kívánságára lehet hamvasztani, ha ez
nem a szülő, ha életben van, a szülő beleegyezése is szükségcs.P'?

Harangok használata

A IV.századtól kezdve a keresztyén egyházakban a templomi harangok
használatával találkozunk, melyeket az istentisztelet kezdetén, vagy egyéb
vallási cselekményekkor, illetve az egyháztagok halálakor és temetésekor
szólaltattak meg. A harangok ma a templom tartozékai és osztoznak a
templom sorsában. 950

Mivel a harang használata vallási célokon kívül egyéb célokra is alkal-
mas (vivos voco, mortuos plango, fulgura frango), így többek között dél,
vagy munkaidő kezdésére, vagy befejezésére, vagy veszély jelzésére, a
harang használatáb a a hatóság is beavatkozik, akár harangozási tilalom-
mal vagy korlátozással, akár bizonyos esetekben kötelező harangozással.
Ezek a korlátozások azonban elvileg csak a közérdek keretei között történ-
hetnek.

A pártállami időkben azonban példa volt ennek az ellenkezőjére is.
Milán János oroszlányi lelkész 1955. május 7-én az evangélikus egyház
kárára reverzálist adó házaspárokat "kiharangoztatta" először a lélekha-
ranggal, azután az öreg haranggal. A helyi lap emiatt éles támadást inté-

946 Uo. 32. §.
947 1203. kánon.
948 1176. kárion. Az evangélikus álláspontra nézve lásd: Ribár János: Porból porrá? -

Evangélikus Elet. 1992.november 2.
949 18/1951. (1.14.)MT sz. rendelet a halotthamvasztásról.
950 Szentpéteri Kun Béla i. m. 73. 1.
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zett ellene, amelynek hatására az egyházközség hatálytalanította az erre
vonatkozó határozatát.S'!

Ünnepnapok

A keresztyénség kezdettől fogva követte azt a tízparancsolatba foglalt
szabályt, mely szerint a hetedik napot meg kell szentelni. Egyházi szem-
pontból a vasárnap, Krisztus feltámadásának a napja a szellemi megújulás
lehetőségét nyújtja, állami szempontból a heti pihenőnap inkább a testi erő
megújulása szempontjából tekinthető munkaszüneti napnak.

A keleti egyházak kivételével mind az egyházak, mind az állam elfogad-
ta a Gergely-féle javított naptárt (1583); az egyházak között csupán az
ünnepek tekintetében van különbség. Az evangélikus egyház ünnepei kö-
zül a vízkereszt, a nagypéntek, áldozócsütörtök és a reformáció emlékün-
nepe nem állami ünnepnap. Az állami és közhivatalokban részben vala-
mennyi keresztyén egyház számára jelentős ünnepnapok váltak munka-
szüneti napokká, részben pedig a nemzeti ünnepnapok (március 15., au-
gusztus 20., október 23.). A jelenleg hatályos munka törvénykönyve sze-
rint munkaszüneti napnak tekintendő: január 1., március 15., húsvéthétfő,
május 1., pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23. és december 25-26.
Munkaszüneti napon a munkavállaló rendszeresen csak a megszakítás
nélkül üzemelő (folyamatos vagy folytonos) és a rendeltetése folytán e
napon is működő munkáltatónál, illetőleg munkakörben foglalkoztatható.
A munkaidő beosztásának a munkaszüneti napok miatt indokolt változ-
tatását a munkaügyi miniszter évenként szabályozza. Ennek a változtatás-
nak során azonban vasárnap nem nyilvánítható munkanappá.952 Jogsza-
bály rendelkezik arról is, ha nem is általánosan, hogy vasárnap minden
elkerülhetetlenül nem szükséges munkát fel kell függeszteni és mellőzni
kell a templom közelében az egyházi menetek alkalmával mindent, ami
az egyházi szertartást zavarhatná.v= Mivel a vasárnapi munkaszüneti ti-
lalom az elmúlt időszakban nem érvényesült mindig, az egyházak az
ünnepnapok megtartásának hatályosabb védelmét sürgetik.

Az egyházi vagyon problematikája

Az egyházaknak feladataik teljesítéséhez anyagi háttérre van szüksé-
gük. Ezt biztosították a múltban a királyok is a földbirtokok adományozá-
sával is arra tekintettel, hogy az egyházak közfeladatokat, valójában pedig
állami feladatokat is teljesítettek a honvédelem és a közművelődés terén.

951 Enikő Böröcz: Die Geschichte der Ev. - Lutherischen Kirche in Ungarn im Spiegel der
übriggebliebenen Schriften des Archivs des ÁÉH-s. (1954-1957) Budapest, 1997.42-43.1.

952 1992. évi XXII. törvény 125. §.
953 1868. évi LIII. tc. 19. §. - Jelenleg inkább csak önkormányzati szabályok tiltják a vasár-

napi munkát.
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A reformált egyházakat az erdélyi fejedelmek részesítették kisebb-na-
gyobb támogatásban.

Általános társadalmi érdekből az egyházi vagyon - függetlenül a szer-
zés jogcímétől-, éppen úgy átformálható, megváltható, vagy kisajátítható,
mint más vagyon, mégis az egyházi vagyon ellenérték nélküli elvonásá-
nak, secularizációjának nem lehet elfogadható jogi alapját találni.954

Az egyházi vagyonnak az a része, amely istentiszteleti célokat szolgál,
nem lehet a közforgalom tárgya. Az egyházi vagyon egy része az egyházi
közszükségletek, másik része az egyház szolgálatában álló személyek (lel-
kész, kántor, püspök) használatára szolgált. A különleges rendeltetésű
egyházi vagyon (célvagyon) is az egyház tulajdona és ezen nem változtat
az a tény sem, hogya javadalmazandó állás esetleg betöltetlen, vagy hogy
az egyház valamelyik helyi szerve teljesen megszűnne.

A földbirtok-politikai törvény955fontos állami feladatnak tekintette az
ingatlanoknak az egyházközségek részére való átengedését a lelkészek és
tanítók számára javadalmi földek kialakítása céljából. Ez a juttatás azon-
ban nem volt ingyenes, hanem a javadalmak egy részének ingatlannal való
kielégítését jelentette. Ugyancsak a földbirtokreform során közcélra igény-
be vett földbirtokokból a protestáns egyházak püspökei részére püspöki
javadalmul szolgáló földbirtokokat juttattak, melyek tulajdonjoga ugyan
az egyházé, de felhasználásuk csak a püspök javadalmazására szolgálhat.
Bár az 1945. évi földreform kapcsán az igénybevétel alól 100 kat. holdat
mentesítettek,956nem sokkal utóbb az egyházak kénytelenek voltak ezeket
a földeket az államnak felajánlani.

Az evangélikus egyház vagyoni alapjait érintő jogszabályok közül az
iskolák államosításáról szóló 1948. évi xx. tc. jelentette a legnagyobb ér-
vágást, amely több száz épületétől és illetményföldjétől fosztotta meg az
egyházat. Egy 1935.évi statisztika szerint az evangélikus egyház birtokai
21 055 kat. holdat tették ki, melyből15 858 kat. hold volt a szántó s a kat.
tiszta jövedelem 234 401 aranykorona volt, ehhez járult még a teljes felsze-
relés értéke.957Annakidején ennek a hatalmas egyházi vagyonnak az elvé-
tele minden ellenszolgáltatás nélkül történt.

954 Szentpéteri Kun Béla i. m. 76. l.
955 1920. évi XXXVI.tc.
956 1945. évi VI. tc.
957 Csizmadia Andor: A magyar állam és az egyházak. 424. 1.A római katolikus egyház

862704 kat. holddal (ebből 348 322 szántó) 5 811 764 aranykorona tiszta jövedelemmel, a
református egyház pedig 102 755 kat. holddal (ebből 78 491 szántó) 936 239 aranykorona
kat. tiszta jövedelemmel rendelkezett 1935-ben.
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A volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezése

A volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló
1991.évi XXXII.törvény bevezetésében megállapítja, hogya materialista
és ateista világnézet kizárólagosságának elvi alapján álló pártállam az
egyházak vagyontárgya inak elkobzásával, szervezeteik jórészének felszá-
molásával és más hatalmi eszközökkel folyamatos jogsértéseket elkövetve
- az egyházak hitéleti tevékenységét és társadalmi szerepüket szűk korlá-
tok közé szorította. Ezért részben az állami tulajdonba vétellel okozott
jogsérelmek bizonyos mértékű orvoslásaként, részben pedig az egyházak-
nak az 1990.évi IV.törvényben említett tevékenységük folytatásához szük-
séges tárgyi, anyagi feltételek biztosítása érdekében tartja szükségesnek
ennek a törvénynek a megalkotását. A törvény tehát elsősorban az egyházi
intézmények functionalitásának, működőképességének a tárgyi előfeltétele-
it kívánja megteremteni és csak másodsorban kíván olymódon orvoslást
nyújtani, hogy minél kevesebb új jogsérelmet okozzon s ezért súlyt helyez
arra, hogy az ingatlanok átadása fokozatosan és messzemenően az érdekel-
tek megegyezésén alapuljon. Az ingatlanok tíz év alatt történő átadása is ezt
a fokozatosságot kívánja szolgálni.958

A törvény hatálya azokra a beépített ingatlanok ra terjed ki, melyeket az
egyház hitéleti, oktatási, egészségügyi, szociális és kulturális célra használt
és amelyek 1948.január 1-jeután kerültek kártalanítás nélkül állami tulaj-
donba vagy a helyi önkormányzat tulajdonában vannak. Nem kerülnek
visszaadásra a termőföldek, gazdasági létesítmények és más olyan va-
gyontárgyak, melyek az egyház jövedelemszerzését szolgálták, úgyszintén
az 1946-ban feloszlatott egyházi, vallási egyesületek ingatlanai sem.959

A törvényegyébként kiterjesztően értelmezi az egyházi tulajdont, mert az
egykori kegyúri ingatlanhasználatot és alapítványi tulajdont is ide sorolja.
Az egyházi épülethez tartozó földrészlet, továbbá a volt felekezeti temető
is a törvény hatálya alá tarrozik.'v?

Az egyház igénylése alapján a tényleges tevékenység szerint szükséges mér-
tékben és időben - figyelemmel az állami, a helyi önkormányzati feladatok
ellátásához nélkülözhetetlen tárgyi feltételekre, így a pénzügyi fedezetre
is -, kerül sor a törvényben szabályozott eljárással egyházi tulajdonba az
ingatlan.

Az ingatlanok közül át kell adni a következő célok megvalósításához
szükséges ingatlanokat:

958 Magyar Közlőny, 1991/82. szám.
9591991. évi XXXII. törvény 1. § indokolása.
960 1991. évi XXXII. törvény 1. §.
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a) a hitélet (vallásgyakorlás, konferencia telep, egyházi igazgatás, egy-
házi alkalmazásban álló személy elhelyezésére szolgáló lakás, papnevelés
stb.),

b) szerzetesrend, diakónus és diakonissza közösség működése,
c) oktatás, nevelés,
d) egészségügyi, szociális cél, gyermek- és ifjúságvédelem,
e) kulturális célra (közösségi ház, múzeum) szolgálókat.
Ugyancsak egyházi tulajdonba kell adni azokat a csereként kapott álla-

mi, vagy helyi önkormányzati ingatlanokat, melyeket az egyház jelenleg
is használ.

Aligha definiálható jogi szempontból egyértelműen "az egyház tényle-
ges tevékenysége szerint szükséges mérték"; etekintetben nyilván az egy-
házak egyoldalú nyilatkozata és felelősségvállalása lehet az irányadó, mi-
vel az államhatalom ennek közelebbi vizsgálatával nem avatkozhat be az
egyház belügyeibe.

Az egyház által igényelt ingatlan helyett megállapodás alapján más
megfelelő állami vagy önkormányzati ingatlan vagy épület létesítésére
alkalmas beépítetlen telek, illetőleg pénzbeli kártalanítás is adható épület
vásárlására vagy épület létesítésére.Ps!

A törvény további része eljárási szabályokat tartalmaz. Mivel az ingat-
lanátadásra teljesen kötött szabályokat nem lehet meghatározni, ezért
megfelelő egyeztető rendszer kialakítására került sor. Erre szolgál az érde-
kelt egyház és a kormány egyenlő számú képviselőiből alakuló bizottság,
amely elbírálja az igényeket és javaslatot tesz a kormány felé, hogy tízéves
időszakra ütemezve mely ingatlanok kerüljenek átadásra.

Nyilvánvaló, hogy az egyházi igények a tulajdonos helyi önkormány-
zattal, illetve az ingatlan kezelőjével való közvetlen tárgyalás és megegye-
zés alapján oldható meg legegyszerűbben, mert így az érdekeltek szándé-
kai jobban érvényesülhetnek és a megegyezést elősegítheti, ha az ingatlant
a korábbival azonos célra lehet használni és ezzel közfeladatot is elláthat.
Amennyiben a közvetlen tárgyalások nem vezetnek eredményre, bizottság
dönt az ingatlannak jegyzékbe történő foglalásáról. A jegyzékbe vett in-
gatlanoknak legalább 5%-át évente át kell adni az egyháznak. Az egyház
részére átadandó ingatlanok jegyzékét a bizottság előterjesztése alapján az
előterjesztés évétől számított tíz éves időszakra a kormány hagyja jóvá,
ugyancsak a kormány biztosítja az ingatlanátadáshoz szükséges pénzügyi
fedezetet. 962

961 1991. évi XXXII. törvény 2. §.
962 1991. év:iXXXII. törvény 3-12. §, lásd továbbá Isépy Tamás: Önkormányzatok és a volt

egyházi ingatlanok. Budapest, 1996. 20-21. 1.
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Az ingatlan átadás ával kapcsolatos döntéseket a jogszabály értelmében
a művelődési és közoktatási miniszter adta ki; aki a törvény végrehajtásá-
ról is gondoskodott. Az 1996.évi XXIII.(1996.április 12.) törvény azonban
a hatáskört megváltoztatta és a Miniszterelnöki Hivatalra ruházta, ahol az
egyházakkal kapcsolatos feladatok ellátásával önálló feladatkörrel megbí-
zott címzetes államtitkár és titkársága bonyolítja ezeket az ügyeket.963

A költségvetési nehézségek miatt új megoldásokat kellett bevonni az
ingatlanrendezési folyamatba és ezért 1995. május 31-én a négy egyház
képviselői a miniszterelnökkel abban egyeztek meg, hogy 200l-ig csak a
működésükhöz elengedhetetlenül szükséges ingatlanok természetbeni
visszaadása történjen meg, míg az épületek pénzzel való kiváltása 20U-ig
történne meg. A kártérítési igényről a végső listát 1995.november végéig
kellett elkészíteni, mely szerint az evangélikus egyház 126 ingatlant ter-
mészetben, 170 ingatlan után pedig pénzbeli kártalanítást igényelt.964

Nyilvánvaló, hogyajogszabályban megállapított bejelentésre adott ha-
táridő nem jogvesztő, a 90 napos határidő elmulasztása csak annyiban
hátrányos, hogy a később beadott igényelbírálására később kerülhet sor.
Ez a lehetőség azt is magában rejti, hogy ha az egyházi tevékenység előre
nem várt módon fejlődik, akkor még mód nyílik az igénylésre.965

A törvény a részleges kárpótlásra is lehetőséget nyújt, valamint a har-
madik személy használatában egyházi ingatlan jogcím nélküli használata
esetén az egyház jogait a használóval kötendő megállapodásban, vagy a
bíróság előtt is érvényesíteni lehet. Így Sopronban az evangélikus egyház
az eredetileg visszaigényelt kollégium helyett csereingatlanként a határőr-
laktanyát és kártalanítási összeget kapott értékkülönbözet címén.

A Miskolci Városi Bíróság ítélete az Evangélikus Egyháznak a kurittyáni
volt egyházi ingatlan ügyében azért érdekes, mert részletes jogértelmezést
ad az általános elidegenítési és tilalom tartalmára nézve.966

A törvényjavaslat tárgyalása során, de elfogadását követően is éles tá-
madások hangzottak el a törvény ellen s mint Isépy írja: "véres állóháború
kezdődött, a csatakiáltások a keresztény kurzus visszatérő veszélye és a
vöröst felváltó fehér ateizmus ijesztő réme végletei között harsogtak".967
Ezek a támadások nyilvánvalóan alaptalanok voltak, hisz régen az iskolák
kb. 60%-a volt egyházi iskola, ma 7127 igénylést adtak be, ebből 450 esik
az evangélikus egyházra és az eljárások befejezése után is az összes iskola
7-8%-át kívánják egyházi kézbe juttatni.968

963 Lásd még a Kormány 27/1996. (II. 14.) Karm. rendeletét a Miniszterelnöki Hivatalról
szóló 125/1994. (IX. 15.) Karm. rendelet módosításáról.

964 Isépy Tamás i. m. 6. 1.
965 Isépy Tamás i. m. 27. 1.
966 Isépy Tamás i. m. 39. és 69. 1.
967 Isépy Tamás i. m. 15. 1.
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Az 1997. október 22-én a parlamenthez benyújtott hat törvény terve-
zetből és egy országgyűlési határozatból álló "csomag" -ba bekerült a 2011-
ig természetben történő visszaadási jogvesztő hatályú végső határidő, to-
vábbá a természetben vissza nem kapott ingatlanok helyett járadék igény-
lésének a lehetőségét biztosító javaslat.f=?

Az államsegély

Az egyházak működéséhez szükséges anyagi fedezet biztosítását az
1848.évi xx. tc. ígérte, kimondván, hogy "minden bevett vallásfelekezetek
egyházi és iskolai szükségei közálladalmi költségek által fedeztesse-
nek" .970 Ennek a nagyvonalú ígéretnek a megvalósítását az állam anyagi
helyzete nem tette lehetővé, hanem csupán annyi történt, hogy az állami
költségvetésbe a vallásfelekezetek támogatására kisebb-nagyobb összege-
ket vettek fel. A fenti törvény részbeni végrehajtásaképpen a két evangé-
liumi egyház vonatkozásában 1906-ban megállapodás történt három mil-
liót kitevő államsegély évenkénti biztosításáról. 971 1917-ben tőkevagyon
kiadását kívánták a protestáns egyházak javára biztosít ani, de végül a
törvényjavaslatból nem lett semmi sem.

A lelkészek munkájának elismeréseképpen az 1898.évi XN. tc. kongru-
át, az 1913. évi XXXVIII.tc. kórpótlékot, az 1917. évi IX. tc. pedig lelkészi
családi pótlékot biztosított. Az állami költségvetésbe az állam az egyházak
támogatására évről-évre rendszeresen segélyt biztosított, illetve az intéz-
mények egy-egy épületének támogatására is lehetőséget talált.

Az államsegéllyel kapcsolatos protestáns elképzelés az volt, hogy az
államsegély az egyházközségek részére az egyházi alkalmazottak támoga-
tására szolgál, a felsöbb egyházi szervek kiadásait pedig az egyházaknak
kell fedezníök.T? nagyrészt egyházi adó útján.

Addig, amíg az egyházak közjogi testületek voltak és az állami szervek
segédkezet nyújtottak az egyházi adó beszedésénél (bracchium saeculare),
az egyházak szükségleteiket elsősorban az adóból fedezték. Az egyházi
adó jellege szerint mindig egyházközségi adó volt. Két részből tevődött
össze: egyrészt tételes adóból, amely az egyházhoz tartozás tényén, más-
részt százalékos adóból állt, amely a vagyoni helyzetre tekintettel és álta-
lában az állami adó hányadában került kivetésre. 1927-től kezdve lehető-
ség volt arra, hogy az egyházi adó beszedése az állami adóval együttesen

968 Kálmán Attila: Az egyházak szerepe a magyar oktatásügyben. Az 1993. május 26-28.
tartott nemzetközi konferencián elhangzott előadás alapján.

969 Kálmán Attila: Az új finanszírozási törvény csapdái. Mit akarnak az egyházak? -
Magyar Nemzet, 1997. október 24.

9701848. évi XX.tc. 3. §-a "A vallás dolgában".
971 48 848/1906. sz. rendelet.
972 Szentpéteri Kun Béla i. m. 78. 1.
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történjen. Ez a lehetőség az egyházi adónak az önkéntesen vállalt egyház-
fenntartói járulékra történt áttérésével megszűnt, másrészt az egyház gaz-
dasági alapja, stabilitása is erősen megingott a bizonytalannak tekinthető
egyházfenntartói önkéntes hozzájárulás bevezetésével.

Az állam és az evangélikus egyház között 1948.december 14-énkelt, ma
azonban már hatályát vesztett egyezmény 1968. december 31-ig terjedő
időre degresszív módon személyi és dologi államsegélyt biztosított, amely
azonban a fenti időpont után sem szűnt meg.

A volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló tör-
vény utolsó szakasza szerint az egyházak működéséhez szükséges, ebben
a törvényben nem szabályozott anyagi feltételekről az országgyűlés külön
törvényt hoz. Erre feltétlenül nagy szükség lenne, hogy az egyházak mi-
előbb elnyerjék gazdasági autonómiájukat és ne legyenek kiszolgáltatva
az országgyűlésnek azzal, hogy évente kerüljön megállapításra az állami
támogatás, amely 1990óta is változatlanul fennáll. (Az evangélikus egyház
vonatkozásában az egész összeg 5%-át kapja.) Meg kell állapítani, hogy az
államhatalom a támogatáson keresztül sem szólt bele az egyházak életébe.

Az állami támogatási rendszer alapelvek szerint973 megfogalmazva az
alábbi célok elérésére összpontosult: az egyházak alapműködésének; az
egyházi közgyűjtemények; különböző hitéleti intézmények felújításának,
fejlesztésének; egyházi nevelési, oktatási intézmények biztosítására; végül
az egyházi nevelési-oktatási intézmények felújítására és karbantartására
nyújt segítséget.

Az egyházak ezenfelül úgynevezett normatív összegek formájában is tá-
mogatást kapnak az egyházi iskolák tanulói, illetve a szociális intézmé-
nyekben levők számától függően, továbbá a fakultatív hitoktatást végző
hitoktatók, úgyszintén évente néhány kiemelt fontosságú épület felújítá-
sára. A normatív támogatás azonban nem fedezi a teljes működési költsé-
get s mivel a kiegészítést az önkormányzat adja, ez eléggé bizonytalan.
A Kormány 1080/1996. (VII. 23.) határozata az egyházi jogi személyek
által fenntartott nevelési-oktatási intézményekkel kötött közoktatási meg-
állapodásokkal kapcsolatban megállapítja, hogy ezeket továbbra is fenn
kell tartani és biztosítani kell, hogy az egyébként járó normatív költségve-
tési hozzájáruláson felül a kiegészítő hozzájárulást ahhoz, hogy az óvodák,
iskolák, kollégiumok működtetése zavartalan legyen.

Az Alkotmánybíróság pedig 22/1997. (IV.25.) sz. határozatában megál-
lapítja, hogy alkotmányos követelmény, hogy az állam vagy a helyi önkor-
mányzat az egyház jogi személyek által fenntartott közoktatási intézmé-
nyek működéséhez a hasonló állami és önkormányzati intézményekével

973 Lukáts Miklós: Az állam és az egyház szétválasztásának gazdasági kérdései. Előadás
az 1993.május 26-28. közti nemzetközi konferencián.
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azonos mértékű költségvetési támogatáson kívül olyan arányú kiegészítő
anyagi támogatást nyújtson, amilyen arányban ezek az intézmények álla-
mi vagy önkormányzati feladatokat vállaltak át. Ez a követelmény visz-
szamenőleges hatályú.974

Az egyházak gazdasági autonómiájának a megteremtésévei kapcsolatos
széleskörű viták mindeddig nem jutottak nyugvópontra. A körülöttünk
levő államokban sokfajta egyházfinanszírozási modellek alakultak ki,975
amelyeket minden további nélkül nem lehet a magyar viszonyokra auto-
matikusan átültetni. A két evangéliumi egyház egyebek mellett az ellen az
elképzelés ellen tiltakozik, hogy az állampolgárok adójuk egy százalékát
felajánlhassák az egyházak javára. Az egyházak tagjai ugyanis zömmel
nyugdíjasokból és fiatalokból tevődnek össze, ez tehát gyakorlatilag nem
jelent megoldást. Az evangélikus és református egyház belső felépítése
eltér a római katolikusétól és mivel az egyházak alapintézménye az egy-
házközség, más szabályokat kellene alkalmazni az egyház finanszírozásá-
nál, ahol azt is figyelembe kellene venni, hogy az egyházi iskolák és egyéb
intézmények tulajdonképpen állami feladatokat is ellátnak.

Sokan az "osztrák modell" alkalmazásában látják a megoldást, melynek
az a lényege, hogy az egyházaktói kártalanítás és kárpótlás nélkül elvett
vagyontárgyakról az egyház lemondana, így azok most már törvényesen
kerülnének az államhoz, viszont ennek fejében az államhatalom egy auto-
matizmusban megállapított támogatást juttatna az egyházaknak.

A kormány az összesen hat törvénytervezetből és egy országgyűlési
határozatból álló "csomagtervet" azzal a szándékkal nyújtotta be 1997.
október 22-én a parlamenthez, hogy az egyházak finanszírozását a napi
politikától függetlenné, hosszú távon tervezhetővé tegye. Mint köztudott,
az egyházakat a totalitárius rendszer minden vagyonától térítés nélkül
megfosztotta és az egyházak megfelelő háttérvagyon nélkül, általában
rossz állapotban visszakapott lepusztult ingatlanokkal nem tudnak mű-
ködni. Az előterjesztés aktualitását az is indokolta, hogy az 1957júliusában
a Vatikánnal aláírt megállapodás rendelkezéseit a kormány a többi egy-
házra is ki kívánta terjeszteni.

Mivel a Vatikán a nemzetközi jog alanyának tekinthető, erősen vitatható,
hogy egy csomagtervbe foglalt törvénnyel a kormányzat meg tudja-e va-
lósítani az egyházak közti egyenlőség alapelvét. Úgy gondolom, hogy erre
a szerződéskötési forma az egyes egyházakkal alkalmasabb lett volna,
persze nem olyan formában, mint 1948-ban, amikor az állam részéről
lényegében diktátumról volt szó. A törvény tervezet meglehetősen felemás
megoldást jelent. Bár bizonyos vonatkozásban előrelépés tapasztalható,

974 Magyar Közlöny, 1997. április 25., 35. szám.
975 Erdő Péter-Schanda Balázs i. m. 65-72. 1.
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korlátozni kívánja az eddig kivívott jogokat és kifejezetten visszalépést
jelent sok tekintetben.

A törvény - elfogadása esetén -, ötesztendei türelmi időt biztosít a teljes
átállásra. Addig garantálja, hogy az egyházak megkapják az idei forráso-
kat úgy, hogy eddig a mértékig kiegészíti a polgárok felajánlásait. Tovább-
ra is vállalja, hogy az egyházi közgyűjtemények és műemlékek fenntartá-
sához is támogatást nyújt. Bár a javaslat szerint valamennyi egyház köz-
oktatási intézményei az állami intézményekre vonatkozó szabályok sze-
rint részesülnek azonos szintű pénzügyi támogatásban, szó sincs arról, hogy
ez a támogatás magasabb lenne mint amit korábban kapott, sőt az evan-
gélikus egyház kevesebbet kapott eddig.

A jövő évtől kiiktatják az eddigi állami "eseti finanszírozást" s a norma-
tív támogatások mellé rendelik a polgárok döntésétől függő anyagi jutta-
tásokat. Ez a személyi jövedelmi adó újabb s kifejezetten csak az egyházak
számára felajánlható egy százalékát jelenti majd. Ez a lehetőség azonban
semmiképpen sem lehet alkalmas arra, hogy ebből az egyes egyházak
létszámára vagy támogatottságára lehessen következtetni, különösképpen
akkor, ha nem az átutalások számát, hanem az összegek nagyságát veszik
alapul. Növeli a bizonytalanságot, hogy az átutalások célba érkezését senki
sem ellenőrizheti. Változatlanul fennáll az egyházak részéről az az éles
kritika, hogy mivel az egyháztagok jelentős része nyugdíjas, illetve fiatal,
akik jövedelemadót nem fizetnek, így ezek az átutalások eléggé illuzóri-
kusnak tekinthetők, nem beszélve arról, hogy az ateista nevelés sokakat
eltántorított az egyháztól, így nem szerenesés ilyen bizonytalan alapokra
építeni az egyház financiális alapjait.

Visszalépést jelent, hogy a hitoktatói díjak a költségvetésben nem külön
cím alatt szerepelnek, mert ennek negatív üzenete az, hogya kormány a
hit- és erkölcstan oktatását nem tekinti egyenértékűnek a többi tantárgy-
gyal. Ugyancsak visszalépést jelent a javaslatnak az a része is, amely kizár
minden rendkívüli támogatást, amely az oktatási intézmények beruházását
lehetetleníti el.

Módosítani kívánják az egyházi ingatlanok visszaadásáról szóló jogszabályt
is akként, hogy a nem természetbeni visszaigénylés esetén az értékösszeget
járadékra lehetne váltani. Ezt a megoldást főleg a reformátusok nehezmé-
nyezik, nemcsak azért, mert nagyon kevés a tőkésíthető vagyonuk más
egyházhoz viszonyítva, hanem azért is, mert az ingatlanok az egyházköz-
ségek tulajdonában voltak, így a járadékokat nem lehetne közegyházi célra
igénybe venni. A természetben visszaadandó épületek karbantartását az
eddigi használók teljesen elhanyagolták s ha 2011-ig kellene ezeket visz-
szaadni, gyakorlatilag romos épületeket kapnak majd vissza, ha nem köte-
lezik őket karbantartásra. Sérelemnek mondható a közoktatási megállapo-
dások egyoldalú törvény útján történő megszüntetése is.976
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A parlamenti tárgyalás során a történeti egyházak sokirányú kritikája
mellett a kisebb koalíciós párt eltérő álláspontja is bonyolította a helyzetet.
Mivel az anyagi önállóságot elsősorban az egyháztagok anyagi áldozat-
vállalásukra kívánják alapítani és az egyházaknak juttatható örök járadé-
kot igazságtalannak tartják, nehezen elképzelhető, hogy a két koalíciós
párt között consensus alakuljon ki minden kérdésben.

Könyvünk lezárásakor még nem került sor a törvényjavaslat elfogadá-
sára, így a törvényt nem tudtuk ismertetni.

Az illetéktörvény értelmében teljes személyes illetékmentességben része-
sül az egyház, az egyházak szövetsége, illetve az egyházi intézmény abban
az esetben, ha a vagyonszerzést, illetőleg az eljárás megindítását megelőző
naptári évben folytatott tevékenységéből származó jövedelme nem esett
vállalkozói nyereségadó alá.976

Ez a jogszabály akként módosult, hogy az illetékmentesség csak abban
az esetben illeti meg az egyházat, ha a vagyonszerzést, illetőleg az eljárás
megindítását megelőző naptári évben folytatott vállalkozási tevékenysé-
géből származó jövedelme után társasági adófizetési kötelezettsége, illetve
- költségvetési szerv esetében -, eredménye után a központi költségvetés-
be befizetési kötelezettsége nem keletkezett.977

A vámjogról, a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról szóló 1995.évi
C. törvény értelmében vámmentesek a nyilvántartásba vett egyházak és
vallásfelekezetek részére ellenszolgáltatás nélkül beküldött, ingyenesen
szétosztásra kerülő gyógyszer, élelmiszer és ruhanemű küldemény.

Ugyancsak vámmentesek a nyilvántartásba vett egyházak és vallásfele-
kezetek részére ellenszolgáltatás nélkül beküldött szertartási és kegytár-
gyak, templomi orgona, továbbá azok templomai és imaházai építéséhez
és felújításához ellenszolgáltatás nélkül küldött anyagok, amennyiben azo-
kat a vámkezeléstől számított három éven belül nem idegenítik el.

Végül vámmentesek az állami, önkormányzati és egyházi kórházak,
rendelőintézetek részére ellenszolgáltatás nélkül érkező embergyógyászati
anyagok, egészségügyi felszerelések, műszerek, amennyiben azokat a
vámkezeléstől számított három éven belül nem idegenítik el, nem adják
ellenszolgáltatás ellenében bérbe vagy használatba.F''

Adóügyekben is kedvezményes elbánás illeti az egyházakat, amikor az
1990.évi IV.törvény értelmében a gazdasági-vállalkozói tevékenység kö-
réből kiemeli a) a kulturális, nevelési-oktatási, szociális és egészségügyi,
gyermek- és ifjúságvédelmi intézményeket működtető, b) a hitélethez

9761990. évi XCIII. törvény 5. §-a (1990. december 24.)
977 1993.évi XCVII. az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról. Az újabb

illetéktörvény módosítás az 1996. évi LXXXV.törvény nem érintette az egyházakat.
978 Lásd a törvény 111. §-nak (4), (6) és (8) bekezdését és a 45/1996. (Ill. 23.) végrehajtási

rendeletet.
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szükséges kiadványokat, kegy tárgyakat előállító és értékesítő tevékenysé-
get, c) az egyházi célra használt épületeket részlegesen hasznosítja, d)
temetőt tart fenn és az ezekből befolyó bevételt nem adóztatia meg. A ma-
gánszemélyek jövedelem adójáról évente megjelenő jogszabályok mente-
sítik a jövedelmi adó fizetési kötelezettség alól "az egyházi személyeknek
egyházi szertartásért a magánszemély által adott vagyoni értéket" .979

Amennyiben az egyház vállalkozói tevékenységet folytat, e tevékenysége
után vállalkozási nyereségadót fizet és természetesen megilletik a vállal-
kozói nyereségadóról szóló törvényben foglalt kedvezmények is.98o1997.
január 1-től az SZJA-t nem kell fizetni az offertóriumból történő kifize-
tésről, illetve adóból.

Az alapítvány valamely közérdekű cél szolgálatára alapító okiratban
lekötött és erre a célra meghatározott szervezettel ellátott vagyon, amely
jogi személynek tekintendő. Az alapító okirat érvényességéhez az alapít-
vány célja szerint illetékes állami felügyelő szerv jóváhagyása szükséges,
amely a jóváhagyást csak akkor tagadhatja meg, ha az alapítvány létreho-
zása jogszabályba vagy a társadalom érdekeibe ütközik. Jóváhagyás után
az alapítványt nem lehet visszavonni. Az alapító okiratban meg kell jelölni
az alapítvány nevét, célját, a céljára rendelt vagyont és ennek felhasználási
módját és székhelyét. Az alapító a kezelési szervet is kijelölheti.F" Ha az
alapítvány létrehozása végrendeletben történik, arról az állami felügyelő
szervet értesíteni kell; ezt az alapítványt közérdekű meghagyásnak kell
tekinteni, amennyiben létrehozása nem felel meg a törvényben meghatá-
rozott fel tételeknek. 982

Már az Egyházi Alkotmány is rendelkezéseket tartalmaz az alapítvá-
nyokkal kapcsolatban,983 azonban az 1934. évi zsinati törvények építik ki
az alapítványok nyilvántartási és ellenőrzési rendszert=! és egyúttal köz-
pontosítja az egyetemes alapítványi bizottság felállításával. Az 1942-ben
elfogadott szabályrendelet tizenegy cím alatt és hét függelékkel rendezi az
alapítványügyet, hangsúlyozva, hogy az alapítványt az illetékes alapítvá-
nyi bizottságnak kell jogerősen jóváhagynia. Ez a szabályrendelet külön
szervezetben építette ki az alapítványügyet, tökéletesítette a nyilvántar-
tást, biztosította az alapítványok pontos számbavételét és felkeltette az

979 Lásd a törvény 18. §-át.
980 Lásd a 76/1990. (IV. 25.) Az egyházak gazdálkodásának egyes kérdéseiről, valamint

az 1990. évi XCIV. törvényt az általános forgalmi adóról szóló 1989. évi XL. törvény
módosításáról.

981 Polgári Törvénykönyv 597. §.
982 Az egyes polgári jogi szabályok módosításáról szóló 1987. évi 11. tvr. a 74/ a és a többi

§-okat érintő módosításai.
983 Egyházi Alkotmány V. tc. 227., 228., 231. §.
984 1934-37. évi törvények VII. tc. 2. §.

425



alapítványügy iránti érdeklődést és ezzel ösztönözte az alapítványok léte-
sítése iránti egyházszeretetből fakadó szándékokat.Sf

Sajnálatos, hogy az 1991-97. évi zsinat az alapítványüggyel nem foglal-
kozott.

Az évente megjelenő magánszemélyek jövedelemadójáról szóló jogsza-
bályok általában lehetővé teszik, hogy levonják az adóalapból a belföldi
székhelyű alapítvány céljára adott összeget abban az esetben, ha az adó-
hatóság előzetesen hozzájárult. ha az alapítvány a befizetésröl a levonásra
jogosító igazolást ad ki, illetve a közérdekű kötelezettségvállalásra (Ptk.
593-596. §) átadott összeget, ha az adóhatóság azt levonhatónak minösí-
tette. Az adóhatóság a hozzájárulást akkor adja meg, ha az alapítvány,
illetve közérdekű kötelezettségvállalás többek között tudományos, műern-
lékvédelmi, kulturális, oktatási, vallási célt, az öregek és hátrányos hely-
zetűek és hasonló fontosságú célok megvalósítását, menekültek megsegí-
tését szolgálja és kizárható vagyoni előny megszerzése vagy nyújtása.986

Az alapítvány önálló jogi személy, az alap nem az, hanem csak a tulajdo-
nos vagyoni jogkörén belül elkülönített vagyonrész, melynek külön szer-
vezete nincs. Az alapítvány saját célja érdekében minden jogviszony tárgya
lehet, az alap viszont csak egyes jogviszony tárgya (mint például a nyug-
díjalap ); a legfontosabb különbség az, hogy az alapítványi vagyon önálló
vagyonjogi léttel rendelkezik, a tőkéje nem használható fel, hanern csak a
hozadéka, szemben az alappal, ahol maga a tőke is felhasználható.P''?

Egyesületek

Az egyesületek közös feladataik szolgálatára, közös érdekeik védelmé-
re, így a vallásos buzgóság fejlesztésére, a szeretet gyakorlására, kulturális
vagy egyéb sajátos célra alakulhatnak. Mivel az egyesülési jog mindenkit
megillető alapvető emberi szabadságjog, mindenkinek joga van arra, hogy
másokkal közösséget hozzon létre, vagy abban tevékenyen részt vegyen.
Az egyesület alapításához az szükséges, hogy legalább tíz alapító tag a
szervezet megalapítását elhatározza, az alapszabályt megállapítsa, ügyin-
téző és képviseleti szerveit megválassza.Pf Az egyesület céljáról, müködé-
si módjáról, eszközeiről, szervezetéről, a tagok jogairól és kötelességeiről,
az egyesületi célok eléréshez szükséges anyagi eszközök megszerzése és
felhasználása tekintetében az alapszabály rendelkezik. A társadalmi szerve-
zet megalakulását követően kérni kell az egyesület bírósági nyilvántartás-

985 Kováts Tibor: A magyarhoni evang. egyetemes egyház alapítványügyi jogszabályai.
Miskolc, 1942. 8., 16. l.

9861991. évi xe. 34. § (1) és (9) bekezdés.
987 Kubinszky Lajos: A vallás- és közoktatásügyi igazgatási jog vázlata. Budapest, 1947.

191. l.
988 Az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 1. és 3. §.
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ba vételét. A nyilvántartásba vétel nem tagadható meg, ha alapítói a tör-
vényben írt feltételeknek eleget tesznek. A társadalmi szervezet a nyilván-
tartásbavétellel válik jogi személlyé. Az egyesület működése felett az
ügyészség törvényességi felügyeletet gyakorol.

Az egyházi egyesületként történő elismerést az illetékes önkormányzati
szerv ügyészének és presbitériumának a javaslata alapján annak az önkor-
mányzati fokozatnak a közgyűlése engedélyezi, amelynek illetékességi
területén az egyesület müködni kíván.989

Az egyházi élet elmélyítését szolgálják a nőegyletek, ifjúsági- és leány-
egyesületek, cserkészegyesületek, énekkarok, népművelési, irodalmi és
kulturális egyesületek. Különösen a római katolikus egyházban jutnak
jelentős szerephez a vallásos egyesületek. Ide sorolhatók tulajdonképpen
a szerzetesrendek, illetve a laikusokat tömörítő vallásos egyesületek, mint
a terciáriusok, a konfraternitások és a pia uniók.990

Az intézetek egyesületi és alapítványi elemekből összetevődő jogi szemé-
lyek. Alapítvány legtöbb intézetnek az alapja, vagy pedig egyesület és az
eszerint kialakult szervezete akkor is megmarad, amikor a vagyoni ala-
pokhoz személyi elemek, illetve az egyesülethez vagyoni elemek kapcso-
lódnak. Az intézetnél majd az alapítványi, majd az egyesületi elemek
dominálnak. Az egyháznak a szoros értelemben vett egyházi célokon felül
köznevelési és jótékonysági intézetei is vannak.

Sajtó, rádió, televízió

A sajtó, rádió ás televízió nagy jelentőségét az egyházak korán felismer-
ték és erőteljesen igyekeztek az egyházi célok szolgálatába állítani.

A protestantizmus szárnyain bontakozott ki a magyar sajtó, vele együtt
a magyar irodalmi nyelv, a magyar nyelvű irodalom. Míg a reformáció
előtt Magyarországon nem volt olyan sajtó, amelyen magyar nyelvű mű-
vet nyomtattak, a reformáció nyomában, a XVI.század folyamán 28nyom-
da állt a magyar reformátorok szolgálatában. Károlyi Gáspár magyar bib-
liája tíz kiadásban jelent meg. Azonban történeti tény az is, hogya sajtó és
egyben a protestantizmus elnyomására irányuló törekvések Szelepcsényi
György 1673. évi rendeletéhez kapcsolódnak, melyben elrendelte, hogy
minden cenzúra nélkül megjelenő könyvet el kell foglalni. Ez volt az első
intézkedés, amely az eddig szabad magyar sajtóra a cenzúra bilincseit
reárakta, a jezsuiták közreműködésével. Az 1790.évi XXVI.tc. a protestán-
sok elleni cenzúrát eltörölte ugyan, azonban a saját cenzorok felügyelete
alatt 1848-ig fennmaradt. Csak az 1848.évi XVIII.tc. állítja vissza a sajtó-
szabadságot, kimondván, hogy az előző vizsgálat eltöröltetvén örökre s a

9891991-1997. évi VIlI. törvény 91. §.
990 Szentpéteri Kun Béla i. m. 82. 1.
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sajtószabadság visszaállíttatván, annak biztosításául rendeltetett: "Gondo-
latait sajtó útján mindenki szabadon közölheti és terjesztheti".991

Az 1914. évi XIV.tc., a sajtótörvény pedig újra megerősíti ezt a jogot és
kiterjeszti annak alkalmazását "a gondolatnak fonográf, vagy más készü-
lék útján többszörösített kifejezésére".992Az 1946. évi 1. tc. az állampolgá-
rok természetes és elidegeníthetetlen jogai között sorolja fel a gondolat- és
vélemény szabad nyilvánítás ának a jogát, amely a kommunista diktatúra
alatt ismét veszendőbe ment. Bár formálisan nem volt alapja a cenzúrának,
a valóságban az egyházi sajtótermékeket előzetesen hosszú időn keresztül
az ÁEH-nál ellenőrzésre be kellett mutatni. Emellett nem hagyhatjuk ki
a sérelmes intézkedések sorából az anyaggazdálkodással kapcsolatos
visszaéléseket, különösen a papiros kiutalás körében tapasztalt eljárások-
ról, amelyek hatásukban felértek a cenzúrával, vagy még annál súlyosab-
ban korlátozta a közzététel szabadságát. Az Alkotmány módosításáról
szóló 1989. évi XXXI.törvény 61. §-a elismeri és védi a sajtó szabadságát,
amely azonban a gyakorlati életben továbbra sem érvényesül minden vo-
natkozásban.

Modern életünkben a rádió és televízió, illetve az internet útján történő
gondolatközlés a sajtóval egyenlő fontosságú, vagy talán ennek jelentősé-
gét lényegesen meg is haladja. Bár "A rádiózásról és a televíziózásról"
szóló 1996. évi 1. törvény (1996. január 15.) az állam monopolisztikus
helyzetét megszüntette, nyilvánvaló, hogy az egyház nem kívánhatja a
rádió és televízió útjánvaló gondolatközlésnek azt a szabadságát, amelyet
a sajtó tekintetében igényel. Ennek az igénynek mindenképpen két irányú-
nak kell lennie: egyrészt a rádió és televízió szervezetében, annak tanácsá-
ban az egyházak képviselőinek is helyet kell kapniok, másrészt meghatá-
rozott adásidőre jogosultnak kell lenniök, amit közvetlenül saját megbízot-
taikon keresztül, vagy közvetve az egyházi szerkesztőségen keresztül tölt-
hetnek ki. Az egyház igénye a rádió és televízió tekintetében istentisztele-
tek, vallásos előadások, egyházi rendezvények, egyházi zene és egyházi
hírek közvetítésére áll fenn.993Az egyház a világi hatóságoknak nem en-
gedhet át olyan jogot, hogy az igehirdetést tartalmilag ellenőrizze, mert ez
a vallásszabadság elvét sértené.

Az 1996. évi 1. törvény többek között a közszolgálati műsorszám fogal-
ma alatt a vallásszabadság megvalósulását szolgáló, valamint az egyház
és a hitéleti tevékenységet bemutató műsorokat érti. (19. §) Az alapelvek
között megemlíti, hogy a műsorszám nem irányulhat valamely egyház,
vagy vallási csoport elleni gyűlölet keltésére. (3. §) A vallási, vagy hitbeli

991 Vladár Gábor: Az egyház feladatai. Kézirat é. n. 21. l.
992 1914. évi XIV. törvénycikk 2. §-a.
993 Hanns Engelhardt i. ID. 314-315. 1.
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meggyőződést sértő, erőszakos, vagy más módon a nyugalom megzava-
rására alkalmas képi vagy hanghatások bemutatása előtt a közönség fi-
gyelmét erre a körülményre fel kell hívni. (5. §) A vallási vagy világnézeti
nevelésre szánt, illetve arra alkalmas műsorszámot e jellegének előzetes
feltüntetésévellehet közzétenni. (5.§) Nem lehet reklámmal megszakítani
a vallási, illetve egyházi tartalmú műsort. (17. §) A közszolgálati műsor-
szolgáltató különös figyelmet fordít a vallási és egyházi, továbbá a nem-
zeti, etnikai és más kisebbségi kultúrák értékeinek megjelenítésére. (23. §)
A 25. § szerint pedig támogatható a vallási és egyházi tartalmú müsor-
szám.

Remélhetőleg a törvényben biztosított ezek a garanciák a gyakorlati
életben is egyre inkább érvényesülni fognak.
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XXXVI. Az evangélikus egyház és a nemzetközi
jogközösség

Nemzetközi jogalanyiság - jogképesség - cselekvőképesség. - A római katolikus egyház
nemzetközi jogalanyisága. - Brandweiner álláspontja a keresztyén egyházak jogalanyisá-
gáról. - Álláspontjának kritikája. - A "hatalmak közötti jog" kérdése. - Az egyházak
közötti jog különböző fajtái. - Az evangélikus egyház kivételes nemzetközi jogalanyisága.
- Az Emberi Jogok Európai Bizottságának hatásköre. - Az egyházi diplomácia kérdése. -
Az evangélikus egyház külügyeinek intézésére hívatott szervek.

A protestáns egyházak az első világháborút követő években a nemzet-
közi élet eseményeinek csekély figyelmet szenteltek. Ennek oka egyrészt
abban keresendő, hogy a nemzetközi élet síkját a szuverén államok, első-
sorban pedig a nagyhatalmak magánterületének, arcana imperii-nek tekin-
tették, másrészt a nagy távolságok kedvezőtlenül hatottak a kapcsolatok
kialakí tásánál. 994

A kezdetben passzív egyházi szerepet az 1937. évi oxfordi konferencia
óta egyfajta aktivitás váltotta fel. Ahhoz azonban, hogy az egyházi felada-
tokat a nemzetközi jogélet területén körvonalazhassuk, először azt a kér-
dést kell tisztáznunk, hogy a protestáns egyházak alanyai-e a nemzetközi
jognak, tagjai-e a nemzetközi jogközösségnek?

A nemzetközi jogalanyiság annyit jelent, mint nemzetközi jogszabály
címzettjének lenni, ezek alapján jogokkal és kötelességekkel rendelkezni.
A nemzetközi jog alanyai azok, amelyeket a nemzetközi jogszabályok jo-
gosítványokkal ruháznak fel, illetve kötelezettségekkel terhelnek. Rend-
szerint a jogosultság és a kötelezettség együttesen jelentkezik, bár külön-
külön is jelentkezhet. A jogalanyiság állandó (például szuverén állam),
vagy ideiglenes lehet (például felkelők).

Nemzetközi jogképesség a nemzetközi jog alanyainak az a képessége,
hogy jogokat szerezhetnek és kötelezettségeket vállalhatnak. A nemzetkö-
zi jogalanyiság magában foglalja a nemzetközi jogképességet is. A jogké-
pesség akkor korlátozott, ha a nemzetközi jog alanya csak bizonyos jogo-
sítványokkal rendelkezik, illetve bizonyos kötelezettségekkel van terhelve.
Ellenkező esetben nem korlátozott nemzetközi jogképességről beszélünk
(például szuverén állam).

Nemzetközi cselekvó"képesség azt jelenti, hogy a nemzetközi jog alanya
saját cselekvéseivel szerezhet jogokat és vállalhat kötelességeket. A jogké-
pességhez hasonlóan ez is lehet teljes, vagy korlátozott.v=

994 F. M. Van Asbeck: Die Kirche und die Unordnung in der Völkerwelt. - Die Unordnung
der Welt und Gottes Heilsplan. Vierter Band: Die Kirche und die internationale Unord-
nung. Oekumenische Studien. Zürich, 1948.53. 1.
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A nemzetközi jog tudománya és a mai nemzetközi joggyakorlat szerint
nagy általánosságban csak a szuverén államok alanyai a nemzetközi jog-
nak.996 Az államokon, mint a nemzetközi jog tipikus alanyain kívül atypi-
kus alanyai is vannak: ezek: a hadviselő félként elismert felkelők, a nem-
zetközi közigazgatási uniók (például Európai Duna-bizottság, Unesco
stb.), a római katolikus egyház, a Máltai Lovagrend. Ezeknek a Kelsen
részéről "államhoz hasonlónak nevezett közösségek" -nek a jogalanyisága
erősen vitatott és egységes vélemény nem alakult ki.997

Az egyházak közül a legtöbb nemzetközi jogász szerint a katolikus egyház
alanya a nemzetközi jognak, bár hatásköre nem olyan átfogó, mint az
államé, mert csak szerződések kötésére (ius foederum), továbbá aktív és
passzív követségi jogra (ius legationum) terjed ki.998 Ezek a jogok a fejlődés
három korszaka alatt különbözőképpen alakultak.

1870-ig az egyházi állam szuverén állam, a pápa pedig ennek az ál-
lamfője.

Az 1870. szeptember 20-i debellációval az egyházi állam megszűnik, a
pápa azonban, mint a katolikus egyház feje,nemzetközi jogalany, nemzet-
közi jogképessége azonban korlátozott.

Az 1929. február ll-én kelt lateráni szerződéssel új állam: a Stato della
Citta del Vaticano keletkezik. Olaszország elismeri a Szentszék szuveréni-
tását, továbbá teljes tulajdonjogát, kizárólagos és abszolút hatalmát, vala-
mint a joghatóságát a Vatikán felett. A Vatikán szuverén állam és ezért
teljesjogú alanya a nemzetközi jognak; a pápának, mint a katolikus egyház
fejének nincs külön nemzetközi jogalanyisága, hanem korábbi korlátozott
nemzetközi jogalanyisága beolvadt az új állam jogalanyiságába. A Vatikán
államát a követségi jogon kívül a nemzetközi szerződések kötésének joga
kétségkívül megilleti. Politikai szerződéseket is köthet, azonban csak
annyiban, amennyiben ezek összeegyeztethetők semlegességével. A Vati-
kánváros állama csak az őt elismerő államokhoz való viszonylatban alanya
a nemzetközi jognak. 999

995 Flachbarth Ernő: Nemzetközi jog. Pécs, 1950. 49-50 1.
996 Hold Ferneck: Lehrbuch des Völkerrechts, 1.220. 1.
997 Hans Kelsen: Zur Gurndlegung der Völkerrechtslehre. ZÖR. 1946.20.1.
998 így például Guggenheim és AH Ross is.
999 Flachbarth Ernő i. m. 129-131. 1.- Egyes nemzetközi jogászok a Vatikánváros államát

nem tekintik államnak (Rousseau, Baldassre, Delbez), mások szerint csak látszatállam; a
katolikus egyház megtartotta korábbi jogállását és a követségi jog az övé, nem pedig a
Vatikánváros államáé (Hold-Ferneck). Ismét más nemzetközi jogász szerint a katolikus
egyház és a Vatikánváros különböző nemzetközi jogalany (D'Avack, Pennini), sőt olyanok
is vannak, akik reális uniónak tekintik a Szentszék és a Vatikánváros államának viszonyát,
avagy a Vatikánváros államát a Szentszék hűbéresének (Verdross és Ross). Ezek azonban
mind erősen mesterkélt konstrukciók és ellentétben állnak a realitásokkal.
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Brandweiner szerint nemcsak a katolikus egyház, hanem valamennyi
keresztyén egyház a nemzetközi jog alanya lehet.1Ooo Ez a szuverén jogi
közösség fogaimából adódik, amely valamennyire ráillik. A nemzetközi
jog közvetlen uralma- alá vetettségnek (völkerrechtsunmittelbar) a szuve-
rénitás a sine qua nonja. A szuverénitás maga a nemzetközi jog szemszö-
géből nézve egy tény, fait accompli, melyet a nemzetközi jogrendnek tény-
ként kell elfogadnia. Miként az állam léte jogilag saját akaratán nyugszik,
az egyházak léte független a nemzetközi jogtól. Először a nemzetközi jogi
qualifikáció: az elismerés következtében válik a szuverén jogközösségből
nemzetközi jogalannyá.

Az egyházak - Brandweiner szerint -, elismert, területi uralom nélküli,
in spiritualibus souverén, meghatározott keresztyén hitvallással rendel-
kező jogi közösségek. Az itt megkívánt elismerés különbözik attól az elis-
meréstől, amelynek révén valamelyik egyház a nemzetközi jog alanyává
válik. Ez morális természetű és csak a szektáktói különbözteti meg, anélkül
azonban, hogy nemzetközi jogalanyiságáról ez értékítéletet jelentene.

Az ilyen egyházak képesek arra, hogya nemzetközi jogok alanyai és
kötelességek viselői legyenek; képesek arra, hogy nemzetközi normák al-
kotásánál közreműködjenek.

Nemzetközi jogi cselekvőképességük szuverénitásuk folyománya. Cse-
lekvőképességük (geschaftsfáhig) ügyletkötési képességükben jelentkezik
elsősorban, vagyis abban a sajátságukban, hogy jogügyletek útjánönállóan
jogosítják és kötelezzék magukat, ami pedig elsősorban abban jelentkezik,
hogy a nemzetközi érintkezés számára szerveket építettek ki (ius legatio-
num) és szerződéseket köthetnek (ius foederum et tractatuum).

A ius belli ac pacis hiánya miatt a katolikus egyháznak korlátozott
jogképességet szoktak tulajdonítani. A szuverénitás folyamányaképpen
nyilvánvaló, hogy a háborútól való tartózkodás, az a tény, hogy az egyház
"nem ebből a világból való" még nem támasztja alá ezt a nézetet. Éppen
úgy fel lehetne vetni az állam szuverénitásával kapcsolatban, hogy az nem
terjed ki a vallás és etika területére és ezért jogképességük korlátozott,
nincs a suprema potestas in spiritualibus birtokában. Nyilvánvaló, hogy
ennek az ellenkezője az igaz.

Végül az az állítás sem állja meg a helyét, mely szerint az egyházak -
időbelileg tekintve -, nem állandó, hanem csak átmeneti alanyai a nemzet-
közi jognak. A történelemre vetett pillantás arról győz meg, hogya legtöbb
állam sokkal rövidebb életű, mint az egyház.1OOl

1000 Heinrich Brandweiner: Die christlichen Kirchen als souveráne Rechtsgemeinschaften.
Graz-Wien, 29. és köv. l.
1001 Flachbarth Ernő i. m. 131. l. ~
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Brandweiner fejtegetéseinek a lényege az, hogy a nemzetközi jog azokat
a jogszabályokat is felöleli, amelyek az államok és egyházak, továbbá a
különböző egyházak egymásközti viszonyát (inter se) szabályozzák. Esze-
rint a nemzetközi jog az összes törvényes szuverén közösség kapcsolatát
szabályozza.

Ez a fogalmi meghatározás azonban a nemzetközi jog határait túlságo-
san kitolja. Ha a jogterületek felosztásánál akár a normákat tartalmazó
formális forrásokat, akár a normák által rendezett helyzetek fajait, akár a
normák tárgyainak fajait, akár a normák által tartalmazott szankciók fajait
vagy ezek különböző kombinációit is alkalmazzuk kritériumként.l'v- he-
lyes eredményre csak akkor juthatunk, ha a valóságtól nem szakadunk el.

Tényként állapíthatjuk meg, hogy az egyes államok és a római katolikus
egyház közti kapcsolatok a nemzetközi jognak a diplomáciára vonatkozó
szabályai szerint bonyolódnak. Ugyanezt ez idő szerint nem lehet ilyen
kategorikusan protestáns vonatkozásban megállapítani, arról nem is be-
szélve, hogy a protestáns egyházak diplomáciai képviselettel nem is ren-
delkeznek.

Tény az is, hogy az államok és a katolikus egyház közti egyezmények:
a konkordátumok formailag a nemzetközi jog szabályai szerint jönnek létre,
bár a konkordátumkötési jog tartalmilag lényegében különbözik a nem-
zetközi jog tipikus szabályozási tárgyaitóI. Az evangélikus egyház és állam
közti szerződések - akonkordátumtól eltérően -, nem a nemzetközi jog,
hanem abeljog területéhez tartoznak. Ezeknek a szerződéseknek a kelet-
kezési formáinál nem lehet tagadni a nemzetközi szerződések kötésénél
használatos formák hasonlóságát. Egymagában azonban a szerződéskötés
ténye, a forma, vagy a pacta sunt servanda 1003 nemzetközi jogi elvének az
érvényesülése még nem elegendő bizonyíték az állam és az evangélikus
egyház közötti szerződések nemzetközi jogi jellege mellett.

Másrészt viszont tény az is, hogy a nemzetközi jog sem az államok, sem
pedig az egyházak egymásközti viszonylatában nem nyer alkalmazást.
Mindez természetszerűleg nem jelenti azt, hogya nemzetközi jog kizáró-
lag csak az államok közti viszonylatban érvényesül, mert, mint arra már
utaltunk, a nemzetközi jognak egyéb alanyai is lehetnek. Ha a nemzetközi
jogot keletkezése szempontjaból nézzük, aligha lehet vitás, hogy ezt az álla-
mok közösségének jogaként kell meghatároznunk, minthogy csak államok
közreműködésével lehet alkotni. A nemzetközi jog tehát az államok kö-
zösségének rendje abban az értelemben, hogy az államok közössége alkot-
ja, de kötelezettjei nemcsak államok, hanem egyének is lehetnek. Az állam-

1002 Alfred Verdross: On the concept of international law. - The American Journal of
International Law. Volume 43, July 1949.436.1.
1003 Heinrich Brandweiner i. m. 26. 1.
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tól különböző szerveknek rendszerint passzív szerepük van, mert nem
vesznek részt a nemzetközi jogszabályok megalkotásában, vagy ha részt
is vesznek, közreműködésük csekélynek mondható.

A nemzetközi jog fejlődésének iránya kétségkívül afelé halad, hogy a
nemzetközi jog normáinak akkor is érvényesülnie kell, ha nem kerül sor
transformációra, vagyis ha belső jogszabály nem is mondja ki az államra
és polgáraira nézve a kötelező erőt. Kialakult az európai jogrendszer au-
tonómiája, ami azt jelenti, hogy a nemzeti jogszabály nem lehet azzal
ellentétes. Az egységes Európába törekvés a jogrendszerben is jelentkezik,
kívánatos az lenne, ha összhang alakulna ki a közösségi jog szabályaival.
A nemzeti belső jog jelentősége azonban nem becsülhető le, hisz a végre-
hajtásról a belső jognak kell gondoskodnia.Fv'

Brandweiner álláspontjának, hogy tudniillik az egyházak nemzetközi
jogalanyként elismerhetők legyenek, téves egyházfogalma is az oka. Az
egyház fogalmához az egyházi hatalom jelenléte és az egyház népének a
létezése is szükséges.1°os Bár az egyház elsősorban szellemi hatalom,
in spiritualibus valóban független, mégsem vonatkoztatható el valamely
állam területétől. Már az a tény, hogy az államhatalom legfőbb felügyeleti
joga alapján ellenőrzi az egyházaknak - az in spiritualibus kívüleső ré-
szét - ez is nyilvánvalóvá teszi, hogy az egyház azért nem lehet közvetle-
nül a nemzetközi jog uralma alá vetett közület, "quia superiorem non
recognoscunt" .1006Nem vonhatjuk azonban kétségbe, hogy Brandweiner
elveinek megvalósulása irányában halad a fejlődés és a nemzetközi jog
területe egyre inkább bővülőben van.

Tekintettel arra, hogy a nemzetközi jogot az államok közösségének jo-
gaként definiáltuk, sebből kirekesztettük az állam és az egyház, valamint
az egyházak közötti egyezményeket, egy új normacsoport megjelölése
indokolt lenne és Taube szerint célszerű lenne ezeket a normákat "hatalmak
közötti jognak" (ius inter potestates) nevezni.l'v? Verdross nem tartja ezt
indokoltnak, mivel az államok és más szuverén jogközösségek között ér-
vényesülő normákat sem alkotják másként, mint az államok közti szabá-
lyokat, egyik normacsoport sem különül el tartalmában lényegesen és
elvileg a szankciók sem különböznek.t'P'' Brandweiner ezt a gondolatme-
netet folytatva arra a következtetésre jut, hogy bár az államok és más

1004 Zoltán Ödön: Az Európai jogterűlet kibontakozása. - Jogtudományi Közlöny. 1992.
7-8. szám. 331-335. 1.,és Alfred Verdross i. m. 436-440. 1.
1005 Heinrich Brandweiner i. m. 37-38. 1.
1006 Heinrich Brandweiner i. m. 26. 1.
1007 Taube: La situation internationale actuelle du Pape et l'idee d'un "droit entre pouvoirs"
(ius inter potesta tes) - Archiv für Rechts- und Wirtschaftsphilosophie. I. 1907/08. 360.,
510.1.
1008 Alfred Verdross: Völkerrecht. Berlin, 1936. 44. 1.
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szuverén jogi közösségek között érvényesülő szabályok nemzetközi jogi
szabályok, a szuverén jogi közösségek azonban mégsem alanyai a nemzet-
közi jognak, amennyiben nem államok. Ez azonban ellentétben áll a kato-
likus egyház nemzetközi jogalanyiságávaL Ha azonban egymással, vagy
államokkal ezek a jogi közösségek kapcsolatban lépnek, akkor - Brandwe-
iner szerint -, ezek a közösségek szükségképpen mégiscsak a nemzetközi
jog alanyai, mivel magatartásukat közvetlenül a nemzetközi rend szabá-
lyozza, nemzetközi jogok és kötelességek viselői, vagy éppen teremtöi.l'P?

Bár Verdrossnak kétségkívül igaza van abban, hogy élesen nem különül
el egymástól az államok és más szuverén jogközösségek között alkotott
jog sem tartalmilag, sem a szankciók tekintetében és ez a körülmény feles-
legessé teszi a "hatalmak közti jog" normacsoportjának a felállítását, ez
azonban nem oldja meg a kérdést, mert nem tisztázza a normacsoport
lényegét. Másrészt viszont meggondolandó, hogy ezt az átmeneti jogterü-
letet a belső állami joghoz, vagy minden további nélkül a nemzetközi
joghoz soroljuk-e, annál is inkább, mert a jogszabályok között igen sok
kolliziós normát, vagyis olyan jogszabályt találunk, amely csupán az alkal-
mazandó jogszabályra utaL

Jogelméletileg az egyház és az állam közti (ius inter gentes et confessi-
ones), valamint az egyházak közötti (ius inter confessiones) jogszabályok
nem azonosíthatók a nemzetközi joggal- mint ezt Brandweiner vallja,IOIO
ezért talán leghelyesebb volna az egyházjog olyan önállósulásra törekvő
részének tekinteni, melynél nemzetközi jogi, államjogi, vagy mindkét fajta
jogszabályok érvényesülnek. Ha tetszetős is lenne "ius inter potestates"
elnevezés alatt új normacsoportot kialakítani, ennek gyakorlati szükséges-
sége ma még nem érkezett eL

Az egyházak közötti jog (ius inter congessiones) két főcsoportra osztható
tartalma szerint: az első az egyházak közötti kapcsolatokat, a második az
egyházak közti szervezetek jogviszonyait szabályozza. Egyházak közötti
kapcsolatokról akkor beszélhetünk, ha egy egyház egy vagy több egyház-
zal, vagy ezek tisztségviselőivel, illetve tagjaival kapcsolatba kerüL Egy-
házak közötti szervezeti jog pedig akkor keletkezik, ha különböző egyhá-
zak közös intézményeket alkotnak, melyek bizonyos mértékig önállóak-
nak tekintendők, anélkül, hogy ezek maguk is egyházak lennének.I''U

Ez utóbbi csoporton belül két fokozat különböztethető meg. Több egy-
ház vagy egymásközti testületet alakít ki, melyhez maguk is, mint tagok
tartoznak, vagy közös szervet alakítanak ki anélkül azonban, hogy vala-

1009 Heinrich Brandweiner i. m. 29. 1.
1010 Heinrich Brandweiner i. m. 30. 1.,továbbá: Hanns Engelhardt: The lawyer's contribu-
tion to the progress of christian unity. Ecumenical Review Vol. 18. 7-22. 1.
1011 Hanns Engelhardt: Kirchenrechtsprobleme zwischenkirchlicher Körperschaften. Öku-
menische Rundschau. 20. Jg. Heft 3. 1971. 293. 1.
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miféle társasági jogi szervezetet létesítenének. A gyakorlatban izolált kö-
zös szervek ritkán fordulnak elő. Történeti példaként az angol-porosz
jeruzsálemi püspökség említhető, melyet az angol egyház és a porosz
tartományegyház a XIX.században létesített, amely azonban csak ötven
évig állt fenn.1012 Ma kiemelkedő jelentőségű az ökumenikus mozgalom
szempontjaból a római katolikus egyház és az Egyházak Világtanácsa köz-
ti közös munkacsoport.

A fejlődés abba az irányba halad, hogy az egyházak közötti testületek
alakuljanak, melyekhez a résztvevő egyházak, mint tagok tartoznak. Ezek
a szervek az egyházak közti testületek felett hatalmat nem gyakorolhat-
nak; nincs döntési jogosultságuk a tan kérdéseiben és a velük kapcsolatban
álló tagegyházak lelki életével kapcsolatban.lv-'

Az egyházak közti testületeknek két fajtáját lehet megkülönböztetni. Az
első csoportba azok az egyházi kapcsolatok sorolhatók, melyeket olyan
tagegyházak létesítenek, amelyek területileg elkülönülnek, míg a másik
csoportot azok az egyházi kapcsolatok alkotják, amelyek ugyanazon a
területen élnek és dolgoznak.

Az első csoporthoz, a területileg különváltan létező egyházak közti kap-
csolatokat elsősorban a hitvallási alapon alakult világszövetségek, mint
például az Evangélikus Világszövetség tartozik. Ezeknek a szervezete kü-
lönböző, tanításuk és bizonyos életformájuk közös. Tagjai között teljes
egyházi közösség is fennállhat, bár ez nem minden esetben van így. Ennél
a csoportnál fennáll az a törekvés, hogy idővel egyházzá váljanak. Ez
világosan látszik a Német Evangélikus Egyház történetében, amely ma is
egyházak közti szervezet, mivel tagjai nem a keresztyén egyháztagok,
hanem a tagegyházak és mivel szerveinek nincs egyházi hatalma. Amikor
a második világháború után megalakult, mivel nem volt egyetértés az
úrvacsora-közösség tekintetében, kompromisszumos megoldásra került
sor. Főleg anyagi téren történt jelentős fejlődés és erre tekintettel is Grund-
mann 1966-ban megállapíthatta, hogy a Német Evangélikus Egyház egy-
háznak tekintendő, mégpedig nagyobb mértékben, mint dogmatikailag
megfogalmazható lenne.1014

A másik csoporthoz - melynek tagjai ugyanazon a területen élnek -, a
keresztyén egyházak helyi tanácsainak és gyülekezeteinek a szervezetei, a
keresztyén egyházak nemzeti tanácsai, valamint az ökumenikus tanácsok
tartoznak. Ezektől meg kell különböztetni az egyes keresztyének partiku-
láris jellegű csoportjait. (Például Christlicher Studentenweltbund.)

1012 Schmidt-Clausen: Vorweggenommene Einheit. Die Gründung des Bistums Jerusalem
im Jahre 1841. Berlin, 1965.
1013 Hanns Engelhardt i. m. 293. 1.
1014 Siegfried Grundmann: Evang. Staatslexikon. Stuttgart und Berlin, 1966.486.1., továbbá
Grundordnung der EKD vom 13. 7. 1948.
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Ennél a csoportnál a vallási ellentétek általában erősebbek, mint az
elsőnél, a helyi konkurrencia miatt. Robinson joggal utal arra, hogy az
egyház szavahihetőségét veszélyezteti, ha különböző egyházak azonos
helyen azt hangsúlyozzák, hogy egymással közösségben állnak, szerveze-
tileg azonban szétváltak. Valójában egymással versengenek.lv-f Ezért a
keresztyén egyházak tanácsait nemzetközi, vagy helyi szinten csak köz-
benső állomásnak tekinthetjük az egyházak egységének megvalósítása felé
vezető úton. Ez a megállapítás azonban nem vonatkozik az Egyházak
Világtanácsára, amely az egyházi kapcsolatok mindkét csoportja fölé nőtt
és a nemzetközi kapcsolatok terén az 1848-ban Amsterdamban kialakított
hatalmas szervezetével szinte piramist alkot.

Az egyház a nemzetközi jog alanyává csak esetenként válhat. (Például
olyankor, amikor egy egyház külföldi állam ellen kíván követelést érvé-
nyesíteni.) Az egyházak - és egyben a magánszemélyek -, nemzetközi
jogalanyisága a gyakorlati életben csak kivételesen fordul elő, bár a jog-
fejlődés ebbe az irányba halad. Nincs azonban olyan általános jogelv, téte-
les élő nemzetközi szabály, amely szerint a belső jog szerinti jogi személyek
- értve alatta a protestáns egyházakat is -, és a természetes személyek is,
alanyai lennének a nemzetközi jognak. A gyakorlat azonban azt mutatja,
hogy a nemzetközi bíróságok, illetve más nemzetközi szervek előtt nem
államok képviselői is bizonyos esetekben eljárhatnak, akiket saját államuk
hatóságai sem foszthatnak meg attól a lehetőségtől, hogy alanyi jogaikat
közvetlenül a nemzetközi szervek előtt érvényesíthessék.

Így "Az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméról szóló Rómában
1950.november 4-én kelt egyezményt és az ahhoz tartozó nyolc kiegészítő
jegyzőkönyvet" becikkelyező 1993. évi XXXI.törvény értelmében.Pl'' az
egyes állampolgárok, vagy egyének csoportja, nem kormányzati szervek,
illetőleg tagállamok panaszt nyújthatnak be az Európai Emberi Jogi Bizott-
ság elé azzal a feltétellel, hogy az ügyben az összes hazai jogorvoslati
lehetőséget már kimerítették és ez a kérelem a legutolsó jogerős döntéstől
számított hat hónapon belül beérkezik. Ha a bizottság megállapítása sze-
rint a kérelem megfelel a feltételeknek, akkor meghallgatja a feleket és
megkísérli egyezséggelorvosolni a panaszt, ha ez nem sikerül, akkor az
ügyet lezárják.1017

1015 J. A. T. Robinson: Episcopacy and Intercommunion. - Theology Oct. 1959. Újra nyom-
tatva. On being the Church in the World. London, 1960. 103. l.
1016 Ennek a törvénynek becikkelyezését megelőzően az Országgyűlés 57/1992. (X. 15.)
OGY határozatával az egyezményt megerősítette és elismerte az Európai Emberi Jogi
Bizottság illetékességét, ha a vonatkozó tények késöbb keletkeztek.
1017 Az 1994:LXXXVI. törvény a 9. jegyzőkönyv kihirdetéséröl intézkedett, me ly szerint a
panaszt először 3 tagú bizottság elé terjesztik s ha ez nem tartja jelentősnek, a bíróság nem
jár el az ügyben.
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Ezt követően az Európai Tanács Miniszteri Bizottsága dönt arról, hogy
történt-e jogsértés s amennyiben ezt megállapítja, három hónapos hatá-
ridőn belül a kilenc tagú Emberi Jogok Európai Bírósága elé terjeszti az
ügyet, amely a felekre nézve kötelező érvényű döntést hoz. Ez az Európai
Tanács jogi mechanizmusának utolsó láncszeme. Az Európai Tanács 1997.
évi október Tl-én elfogadott Cselekvési Programjában lehetőséget teremt
arra, hogy az emberi jogok egyszintű, folyamatosan és a korábbiaknál
jóval gyorsabban dolgozó bíróság múködjön, melyhez minden európai
polgár jogorvoslatért fordulhat saját nemzeti bíróságának döntésévei
szemben és ezt a jogvédelmet erősíti az Emberi Jogok Bizottságának a
létrehozása is.

Az emberi jogok széles skálájába tartozó ügyek: így többek között a
magán- és családi élet, általában a magánszféra tisztelete, a szólás-, a
média-, a gondolat- és lelkiismereti- és vallásszabadság, a gyülekezési-, az
egyesülési, a tulajdonhoz való jog megsértésének esetei tartoznak a strass-
bourgi bírósághoz, amely mindig az állam, illetve valamelyik szerve, par-
lamentje, bírósága, hatósága ellen hozza meg határozatát. A bíróság döntése
rendszerint a teljes vagyoni és nem vagyoni, esetleg az elmaradt haszonra
vonatkozó kártérítés megítélésére irányul, de előfordulhat az is, hogya
bíróság csak elmarasztalja az államot. A pervesztés megelőzése érdekében
az ítéletnek a jogi konzekvenciája sokszor fontosabb s ezért meg kell vál-
toztatni a hibás jogi rendelkezést.

Az evangéliumi egyházak szűkkörű nemzetközi jogalanyisága - a nem-
zetközi uniókhoz hasonlóan -, nem tekinthető önállónak, hanem inkább
csak államuk jogalanyisága folyományának, vetületének. Ezt mi sem bizo-
nyitja jobban, mint az, hogy az illetékes nemzetközi szerv kedvező hatá-
rozatait nem az egyházak hajtják végre, hanem ehhez államuk segítségére
van szükség. Az viszont téves álláspont, mintha mindig államukat képvi-
selnék az egyházak, vagy magánszemélyek a nemzetközi bírói, vagy egyéb
eljárásban, illetve annak szerveként járnának el.1018

Mindebből az következik, hogy az egyház elismerése nem lehet előfel-
tétele az egyház esetenkénti jogalanyiságának, hanem csak a vonatkozó
nemzetközi jogszabály lehet irányadó.lvl?

Bár a protestáns egyházak - meglehetős ritkán -, mint a nemzetközi jog
alanyai közvetlenül is szerepet játszhatnak a nemzetközi életben, közvetve
azonban államukon keresztül is hallhatják szavukat a nemzetközi ügyek
intézésénél. Számos olyan jogterület van, amely az államon kívül az egy-

1018 VÖ.Flachbarth Ernő i. m. 132-135.1.
1019 Heinrich Brandweiner i. m. 41-66. lapjain részletesen fejti ki az egyházjogi elismerést
a nemzetközi jogi analógia mintájára; ez az álláspont inkább csak de lege ferenda jöhet
figyelembe.
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házat is közvetlenül érinti (vallásfelekezetek számára biztosított jogok:
köztük elsősorban a vallásszabadság, kisebbségi kérdés stb.), de ezek még-
sem tekinthetők minden esetben kizárólag egyházi ügynek, amely egyházi
lépések megtételét igényelné. Az egyházak befolyásukat a nemzetközi
ügyek területén az államuk által létesített nemzetközi kapcsolatok révén,
főleg az ENSZbizottságokon és egyéb nemzetközi szervezeteken keresztül
érvényesíthetik.

De nézzük közelebbről, hogy a protestáns egyházak milyen szerveken
keresztül valósíthatják meg nemzetközi célkitűzéseiket? Lehet-e egyálta-
lán egyházi diplomáciáról beszélni?

Evangélikus egyházi diplomáciáról valódi nemzetközi jogi értelemben
aligha lehet beszélni. Természetes, hogy az államok hatalmas diplomáciai
apparátusához hasonlót az evangélikus egyházak nem tudnának fenntar-
tani, de erre nincs is szükségük. Szükség esetén ugyanis igénybe lehet
venni akár az Evangélikus Világszövetség, akár más nemzetközi szervezet
közreműködését,1020vagy akár az állam rendes diplomáciai szolgálatát.

A múltban az evangélikus egyház nemzetközi kapcsolatait a külföldi
egyetemekre küldött teológusokon kívül az ad hoc feladattal megbízott
lelkészek, superintendensek útján bonyolította le. Az utóbbiak közül ki
kell emelni Kermann Dánielt, akit méltán lehet a magyar evangélikus
egyház egyik legkiválóbb lelkész-diplomatájának nevezni.l'V'

Az egyház külügyeinek intézésévei kapcsolatban zsinataink eddig nem
törekedtek átfogó, elvi szabályozásra. Az 1934-37.évi zsinat mindössze az
idegenbe szakadt hívek lelki gondozásával, illetve a külmissziói munká-
ban való részvételről intézkedik. 1022Az 1966.évi Egyházi Törvények sem
érintik az egyház külügyeivel kapcsolatos kérdéseket.

Minthogy egyházi törvényeink nem tesznek különbséget egyházi bel-
ügyek és külügyek között, nyilvánvaló, hogy az egyházkormányzati szer-
vek hatásköre külügyi vonatkozásban is fennáll. A külügyek intézésére
vonatkozó jogkör tehát - amennyiben a törvényhozás tárgyára vonatkozik
-, a zsinat, egyébként pedig az országos közgyűlés, kisebb jelentőségű
ügyek tekintetében pedig az országos elnökségre tartozik. Az eddigi gya-
korlat nem mondható következetesnek, mert míg 1920-ban az amerikai
lutheránus egyházzal kötött szerződést a püspöki kar kötötte, 1947-benaz
Evangélikus Világszövetséghez való csatlakozásról az országos közgyűlés
döntött, a Norvég Egyházi Misszióval 1923-bankötött szerződést az egye-
temes felügyelő, az 1991-ben kötött szerződést az országos felügyelő és

1020 Lásd az alkotmány UI. 1., illetve 3. pontját, mely szerint a világszövetség a tagegyházak
szerveként járhat el minden ráruházott ügyben.
1021 Zsilinszky Mihály: Kermann Dániel ev. püspök élete és művei 1663-1740. Np. 1899.
70. 1. és Kermann Dániel: Küldetésem története itinerarium. Budapest, 1984.
1022 1934-37. évi ET IV. tc. 7., 8. §.
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egy püspök, tehát nem az országos elnökség kötötte meg. Természetesen
sok esetben nehéz eldönteni, hogy ki jogosult a szerződés megkötésére.1023

Az országos egyház külügyi tanácsadó szerveként eddig a külügyi bi-
zottság szolgált, amely azonban eléggé formálisan, általában évente csak
egyszer ülésezett. Az új törvényjavaslat szerint "az ökumenikus és külügyi
kapcsolatok bizottsága" lép helyébe, amely azonban, ha csak nevében hoz
változást, aligha fogja a külügyek terén is a szükséges megújulást szolgál-
ni. Az egyház külügyeinek eredményesebb irányítása céljából szabályozni
kellene - szabályrendelet útján -, a külügyek intézésére szolgáló szerveket,
ezek jogkörét.1024

1023 Lásd szerző: A magyar evangélikus egyházjog alapjai és jogforrásai. Budapest, 1991.
241. l.
1024 A római katolikus egyháznál hatalmas külügyi apparátus létesült. mégpedig a
S. Congregatio pro negotiis esclesiasticis extraordinariis és a Secretaria Status, a németek-
nél a Kirchliches Aussenamt, az anglikán egyháznál pedig a Council of Foreign Relation.
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XXXVII. Az evangélikus egyház és az ökumenikus
mozgalmak. Az Egyházak Világtanácsa. -

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa.

Az "ökumené" jelentése. - A Confessio Augustana az egyház egységéről. - Az Unum
corpus Christianum. - Az ökumenikus eszme hordozói kezdetben az egyetemek és a tudó-
sok. - Schleiermacher fejtegetései. - Az ökumenikus mozgalmakat előkészítő célszövetségek.
- Az egyes országok föderatív felekezeti tömörülései. - Az 1925. évi stockholmi Life and
Work konferencia. - Az 1927. évi lausannei Faith and Order konferencia. - Az oxfordi,
edinburghi és utrechti konferenciák. - Ökumenikus munka a háború alatt és utána. - Az
1948. évi amszterdami világkonferencia. - A későbbi világgyűlések. - A római katolikus
egyház állásfoglalása az ökumenikus kérdésben. - Az ökumenikus mozgalmak jövője. - Az
Egyházak Világtanácsának alkotmánya. - Alapja. - Tagság. - Functiója és céljai. - A köz-
gyűlés. - Központi Bizottság. - Végrehajtó Bizottság. - Alkotmánymódosítás. - A leuen-
bergi konkordia. - Magyarország és az ökumenikus mozgalmak. - A Magyarországi Egtj-
házak Ökumenikus Tanácsának alapszabálya. - A magyarországi ökumenikus mozgalom
jövője.

Az "ökumené" (vagy a római katolikusok szerint: ökumenismus) kife-
jezés többféle értelmet takar. Herodotosnál az emberek által lakott földet
jelenti földrajzi-politikai és kulturális összességében, újtestamentumi érte-
lemben pedig azt a földterületet, amelyen az evangéliumot hirdetni kell
(Máté 24,14). Azok, akik az oikomenikos-ból ('OtKOU~EVtKOC;) származtat-
ják az ezzel kapcsolatos mozgalmakat, amely egyetemeset, universálisat
jelent s amely jelzőt az őskeresztyén zsinatokra használták, mivel ezeken
az egész keresztyénség képviselve volt, lényegében azoknak a mozgal-
maknak a megjelölésére használják, amelyek a keresztyén egyházak dog-
matikai és végső soron szervezeti egységére kiterjedő mozgalmakat jelzik.
Másszóval a XIX. századtól kezdve a keresztyén egységet kötelességként
- tehát teleologikusan - egyházi feladatként fogják fel, amelyre mindegyik
egyháznak törekednie kell. A keresztyén egységre irányuló törekvéseket
gyűjtőfogalomként "ökumenikus mozgalmaknak" nevezzük.l'F''

A keresztyén egyházak egyűvétartozásának szükségességét évszázado-
kon át nem vették komolyan. Jézus főpapi imáját: "hogy mindnyájan
egyek legyenek"1026nem tudták tartalommal telíteni és szinte egyre gyor-
suló ütemben szakadt szét részekre Krisztus egyháza.

Az első keresztyén gyülekezetek megalakulása óta az egyháztörténelem
is azt mutatja, hogy az egység a reformáció előtt sem volt meg. Elég csak

1025 Lásd szerző: Az ökumenikus kérdés az evangélikus egyházjog tükrében. - Evangélikus
Theológia. Budapest, 1947.49.1., Erik Wolf i. m. II. 747.1., és Thomas Sartory: Die Okume-
nische Bewegung und die Einheit der Kirche. Meitingen, 1955. 19.1.
1026 János evangéliuma 17. rész 21. vers.
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agnoszticizmusra, montanismusra, donatismusra és a monophista tanok
terjedésével kapcsolatban bekövetkezett kisebb-nagyobb egyházszakadásra
utalni, amely együttesen segítette elő az 1054-benbekövetkezett szakadást
Kelet és Nyugat egyháza között.1027A reformáció következtében beállt
egyházszakadás, továbbá az iszlám jelentős térhódítása a keleti egyház felé
betetőzi a differenciálódó folyamatot. Az egység hiánya a keresztyénségen
belül már nemcsak külsőségekben, szervezeti fokon, hanem lelkiekben is
jelentkezik.

Van olyan - véleményünk szerint kellően nem megalapozott - felfogás,
amely az evangélikus egyházat ki kívánja rekeszteni az ökumenikus moz-
galmakból azzal az indokolással, hogy ökumenikus kapcsolatokat csak az
az egyház létesíthet, amely maga is ökumenikus, azaz universális, vagy
nemzeti egyházai legalábbis azonos szervezeti sajátságokat mutatnak fel,
mint például a református egyház, amelynek jelenlétére a presbitérium
jelenléte többé-kevésbé jellemző.1028Nem kétséges, hogy az evangélikus
egyházak különbözőséget mutatnak megjelenési formájukban, határozott-
ságot azonban a hitvallásban.

Bár az evangélikus egyházaknál szembeötlő külső szervezeti hasonló-
ság hiányzik, az egyház valódi egységhez - mint ezt a Confessio Augus-
tana VII. cikkelye mondja -, elegendő, hogy egyetértés legyen az evangé-
lium hirdetése és a szentségek kiszolgáltatására nézve. Az egyház ugyanis
- in spiritualibus - természete szerint universális és ökumenikus, mert
mint pneumatikai nagyságnak a fogalmához nem tartozik semmiféle jogi
elem. Lényege szerint egyedül az Ige és a szentségek által munkálkodó
krisztusi erő s történeti megjelenésében sohasem korlátozhatja magát egy
meghatározott egyházkormányzati formára. Mint Günther Holstein meg-
állapítja, minden egyház a lelki egyháznak is megtestesítője, mégpedig
olyan mértékben, mint amilyen mértékben abban az egyházban az Igét
Krisztus tanítása szerint hirdetik és a szentségeket akarata szerint szolgál-
tatják ki.1°29Tehát az egyház in temporalibus, mint jogintézmény, át meg
át van szőve a lelki egyház eszméjéveI. Ez a kapcsolat nem pusztán ideális
síkon mozog, hanem gyakorlati térre is átvetítődik mégpedig olyan mér-
tékben, mint amilyen mértékben általában a konkrét egyházi élet az egy-
házjog kialakulására hatással van.

Kiindulópontként az apostoli hitvallás harmadik bekezdése szolgál ala-
pul, amely a "szentek közösségéről", azaz Krisztusban hívők közössé-
géről beszél.

1027 Makay Miklós: Az ökumenikus gondolat és a magyar ref. gyülekezeti élet. Budapest,
1944. 23. 1.
1028 Hans Liermann: Lutherische Kirche und Ökumene. Ein Beitrag zur Geschichte des
ökumenischen Kirchenrechts. - Archiv für ev. Kirchenrecht. 1937.2. füzet. 81. 1.
1029 Günther Holstein i. m. 373. 1.
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Az egyház egységének ebben kifejezésre juttatott valósága és fenntartá-
sának szükségessége a reformátorokat is erősen foglalkoztatja, Különösen
Luther és Melanchton tartja fontosnak az egység fenntartását és az unum
corpus christianum eszméjét tűzik maguk elé s az "elszakadt vallást" (spal-
tige Religion) áldatlan közbeeső állapotnak tekintik, amelyet idővel köl-
csönösen ki lehet egyenlítení.1030 Maga az Ágostai Hitvallás is voltaképpen
ökumenikus szellemű irat, mert általános, keresztyén szempontból elfo-
gadható igazságok foglalata s nem áll útjában a keresztyén egyházak eset-
leges egyesülésénck.l'v- Ezért is mondta Luther a Melanchton által készí-
tett Hitvallásról, hogy "ő nem tudna ilyen csendesen lépkední", amivel
nyilván annak mérsékelt szellemére céloz. Leopold Ranke a latin egyház
szellemi szülöttjének nevezi a hitvallást, amelynek legnagyobb érdeme az,
hogy az egység útját egyengetí.1032

Az evangélikus egyházat még 1555 után is - amikor is jogilag német
területen megalakultnak tekinthető1033 -, számos kötelék kapcsolja össze
a régi egyházzal, melytől voltaképpen el sem szakadt, hanem csak annak
eredeti tisztaságát állította helyre. A reformátorok nem a szakadást, az
"ellenegyházat" akarták, hanem csupán vallási megújulást: reformá-
ciót.1°34 Helyesen mondja Liermann, hogya lutheri egyház nem keletke-
zett máról-holnapra, hanem itt volt és a hívek számának gyarapodásával
a hívek öntudata is folyton nőtt, ami a különbségek kimélyüléséhez veze-
tett. Az egyházi vagyon átvétele azonban a régi vallásból való "kinövés"
magától érthetődő következménye, nem pedig az új vallás keletkezésének
jogi folyománya.1035 Ilyenformán tehát az ökumenikus gondolat az egyház
materiális existenciája számára is alap a reformáció idejében.

Mi sem bizonyítja jobban, hogya reformáció az ökumenikus gondolatot
élő örökségként őrizte meg, minthogy a reformátorok állandóan utalnak
az egyházatyákra - köztük különösen Augustinusra, Taulerre és Aquinói
Tamásra -, valamint az, hogy még a XVII. század folyamán is igényt
tartanak az evangélikusok a "katolikus" ("ecclesia catolica" vagy "egyete-
mes egyház") elnevezésre. Ezt bizonyítja Malakóczy Miklós bárónak Viz-
kovic zágrábi püspökhöz írt egyik levele, melyben azt írja, hogy "az igazi
jó hitet vallja, mert katolikus".1036

A XVI. század teológusait is az a törekvés hatja át, hogy a protestáns
egyházak konzervatív jellegét minél jobban kidomborítsák.J'P? Az ökume-

1030 Hans Liermann i. m. 83. 1.
1031 Bruckner Győző: Az Ágostai Hitvallás világátformáló ereje. Budapest, 1930. 6. 1.
1032 Leopold Ranke: Deutsche Geschichte im Zeitalter der Reformation, 1881. 173-174. 1.
1033 Hans Liermann i. m. 82. 1.
1034 Makay Miklós i. m. 27.1.
1035 Hans Liermann i. m. 84. 1.
1036 Josef Pindor: Die evangelische Kirche Kroatien-Slawonien. Essek, 1902. 54. 1.
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nikus szó nem katolikus körökben még mindig a katolikus synonimája.
A felvilágosodás és nemzeti mozgalmak hatására azonban tartalma mó-
dosul és a katolikus egyház helyett annak megjelenési formáját jelenti,
lényegileg úgy, mint azt a K<XÓOAOV (általános, világátfogó) kifejezi.1038

A teológusokhoz hasonlóan a jogászok is a régi egyházzal való összefüg-
gés gondolatát igyekeznek éleszteni. Minden "forradalmi" jelleg ellenére
nagyon erős konzervatív vonás található a lutheri reformációban. Joggal
nevezik ezért Luther reformációját a "középút revolúciójának" (Revoluti-
on der Mitte). A XVI. század evangélikus egyházának lényege a régi egy-
ház szellemével, történetével és jogával való kontinuitas.l'P?

Az ökumenicitás azonban nemcsak a régi egyházzal való összefüggés-
ben, hanem az egész földre való kiterjedésében is jelentkezik. Bár a la-
tinnyelvű mise elhagyásával az augustinu si "communicare orbi terrarum"
elv veszendőbe megy, Luther 1526-ban mégis ezeket írja: "Mert én a latin
nyelvet semmiesetre sem akarom az istentiszteletből egészen kiküszöböl-
ni ... Én egyáltalán nem tartok azokkal, akik csak egy nyelvért rajonganak
s a többieket megvetik. Én bizony szeretnék olyan ifjúságot és népet ne-
velni, amely idegen országokban is hasznára tudna lenni a Krisztusnak s
idegen emberekkel is tudna beszélni... "1040

A lutheri tanoknak az egész világon való elterjedését nem tudják ered-
ményesen feltartóztatni, írásait 1519-ben már Erdélybe viszik a kereske-
dők. A tanult világ élénk kapcsolatot épít ki egymással. Wittenberg az
ökumenikus élet középpontjává válik, ahová az egyetemi hallgatók való-
sággal özönlenek. Melanchton asztalánál nem kevesebb, mint 11 nyelven
beszélnek, Luther pedig számos korabeli kiválósággal levelez, köztük a
magyar Révay Ferenc mágnással az úrvacsora tanára vonatkozólag, a re-
vali tanáccsal, a dán királlyal, Mária magyar királynéval.w'!

Azonban nemcsak maga Luther ökumenikus jelenség, hanem külföldön
működő tanítványai, köztük Flacius, aki Amszterdamban me~alapítja az
evangélikus egyházközséget, amely utóbb példaképül szolgál Uj Arriszter-
damban - New Yorkban az evangélikus gyülekezet megalapításához. Hon-
terus pedig ugyanezt a munkát végzi Bécsben, Krakkóban, Baselben és
Erdélyben, melynek reformátorává válik.1042 Működésük az egyházi szer-
vezet kialakítására is hatással volt.

1037 Hans Liermann i. m. 84-85. 1.
1038 Erwin Ruck i. m. 2. 1.
1039 Contra litteras Petiliani Donatistae, lib. II. cap. LXXVIII.174.
1040 D. Luther Márton egyházszervező iratai. Pozsony, 1908.IV. k. 442.1. (A német mise és
az istentisztelet rendje.)
1041 Luther leveleit lásd Luther Werke W. A. 7. kötet. Lásd Luther Márton: Négy vigasztaló
zsoltár Mária magyar királynéhoz. 1526.Budapest, 1996.
1042 Hans Liermann i. m. 86-87. 1.
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Evangélikus egyházi szempontból nem szabad lebecsülni az egyetemek,
köztük a wittenbergi, leipzigi, rostocki és frankfurti (a.d.O.) szerepét az
ökumenikus egység megvalósításáért folytatott küzdelemben. Az egyete-
mek ökumenikus munkássága a XVI. század folyamán az ökumenikus
munka iránt lelkesedők felkarolásában is megmutatkozik. Így a tübingeni
egyetem Hans Ungnadot, akit joggal lehet az ökumenikus laikusmunka
megteremtőjének tekinteni, hathatósan támogatja a Bibliának és a hitval-
lási iratoknak horvátra fordításában. Unokája pedig David von Ungnad
konstantinápolyi császári követ a tübingeni egyetem által ajánlott Stephan
Gerlach teológus útján megbeszéléseket folytatott a konstantinápolyi pat-
riachával teológiai kérdésekről. Bár az így kialakult szálak rendkívül gyen-
gék voltak, ezeknek a megbeszéléseknek ökumenikus jellege figyelemre-
méltó azért is, mert most jelentkezik más egyház irányában teljesen egyen-
rangúnak az evangélikus egyház.1043

Az ökumenikus eszme a tartományegyháziság szétaprózódását jelentő
megszületésével és a népek nacionalizálódási törekvéseinek jelentkezésé-
vel erősen aláhanyatlik. A cuius regio, eius religio elve a fejedelmet teszi
"csalatkozhatatlanná". Magyarországon viszont anémetség és a luther a-
nizmus fogalmának kétfelé válása gyengíti erősen az ökumenikus gondo-
latot, egyrészt megakadályozva a lutheranizmus további gyors terjeszke-
dését, másrészt az evangélikusságnak erősen német színezetet ad, amely
csak nagysokára kopik le. Az egészben az a tragikus, hogy mindez az
evangélikus egyház lényegének félreismerésén alapul. Nyilvánvaló - és
számos példa is alátámasztja -, hogy valamely egyház nem veszíti el azzal
universalitását, ha egy nemzeten belül önálló keretek között működik.1044

A felvilágosodás eszmeáramlata az ökumenikus gondolat megizmoso-
dását hátráltatja, minthogy a hangsúlyt az egyházi intézményekről az
egyes emberre, illetve ennek erényeire helyezi át. Az ökumenikus eszme
azonban mégsem homályosul el, mert kiváló személyek, köztük Leibnitz,
Molanus abbé, Calixtus és legfőképpen Schleiremacher új szempontok
felvetésével nagyban elősegítik az ökumenikus gondolat térhódítását és
megerősödését.

Különös figyelmet érdemelnek Schleiermacher fejtegetései, akit joggal
nevez Söderblom uppsalai érsek az "ökumenicitas atyjának", mivel állás-
pontja ma is irányadó az ökumenikus kérdéssel kapcsolatban az evangé-
likus egyház részérőLlO45

1043 Hans Liennann i. m. 88-89. 1.
1044 D. Gummerus: Lutherischer Weltkonvent. Leipzig, 1925. 63. 1.:"Gerade der Umstand
dass das Luthertum so durchaus national unter Völkem ganz verschiedener Art und
Abstammung hat werden können, ist wiederum ein Zeichen seiner Ökumenizitat".
1045 Schleichermacher: Glaubenslehre, II. 374. és köv. 1.
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A Glaubenslehre című munkájában azt hangoztatja, hogy a keresztyén-
ségnek egyházakra szakadását nemcsak az egyházon belül jelentkező vi-
lági eszméknek, hanem olyan tényezőknek is kell tulajdonítani, melyek
hozzáj árulnak az egyházban érvényesülő szellem kialakításához. Ezek kö-
zé sorolja a nyelvi és nemzeti közösségeket, mint zárt szellemi individuu-
mokat, továbbá a nagy történeti személyiségeket, akik a keresztyén egy-
háznak egyes típusait eleven erővel személyesítik meg és így a közösségre
alakítólag hatnak. Ha ezzel a tevékenységükkel a keresztyénségen belül
szellemtörténeti differenciálódást okoztak, a lelki egyház individualizáló-
inak, nem pedig az egység megbontóinak kell őket tekinteni. A vezető
személyeknek ez a munkássága a Krisztussal való lelki összetartozás té-
nyét nem érinti, sőt a őouo XPtcJ'tou-t, Krisztus teste egységét még csak
inkább érvényesülni engedi. A tagok Krisztus fősége alatt a többségben
egységet és az egységben többséget képviselnek. Ez óvja meg az egyházat
az uniformalizálódás folytán reá váró elszíntelenedéstől.

A keresztyénségen belül a differenciálódó és integrálódó irányzat pola-
ritása állapítható meg; mindannyiszor, amikor a keresztyénségen belül
szakadások fordulnak elő, nem hiányozhat a leszakadt egyházak egyesí-
tésére irányuló törekvés sem. Mint erkölcsi alapelv ez azt jelenti, hogya
látható egyház különböző részei között a kapcsolatok teljes megszüntetése
keresztyénellenes. Eszkatológiailag megfogalmazva ez azt jelenti, hogy a
keresztyén egyházak elszakadása egymástól csak átmeneti jellegű. Termé-
szetes, hogy Schleiermacher mindebből csak az egyéni magatartásra von
le következtetést, nem pedig átfogó ökumenikus programmra vonatkozó-
an. Megállapítja azonban azt is, hogy minden vallásfelekezet a keresztyén
kegyesség különbözö mértékű megnyilatkozása. A keresztyén hittartalom
annál kevésbé fog csorbuini az egyházaknál, minél inkább érvényesül ott
a szeretet ereje. Minden egyházban az Ige és szentségek révén a lelki
egyház jut kifejezésre, de egyikben sem tökéletesen, mert mindenütt az
emberi tökéletlenség korlátozza és homályosítja el. A keresztyénség erejé-
nek fokozása érdekében szükség van teológiai közösségekre és fejtegeté-
sekre a keresztyén egyházak között, mert ma az egyes egyházak élete,
alkotmánya már nem függetleníthető az egyetemes keresztyénségtől.

Annak ellenére, hogy látszólag elvont dogmatikai kérdésekről van szó,
a következmények mégis jogi természetűek. A keresztyénség ugyanis
nemcsak Istenbe vetett hitet jelent, hanem hit által való cselekvést is, nem-
csak vallás, hanem egyúttal erkölcs is. A keresztyén erkölcs azonban nem-
csak a személyeknél, és a személyekben alakul ki, hanem a közösségben
és a közösségnél is. Miként az országos, vagy népegyházak országuk, vagy
népük irányításában erkölcsi felelősséget viselnek, úgy hordoz az egyete-
mes keresztyénség is erkölcsi felelősséget az emberiség és a világ felé.
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A közösség erkölcsi megnyilatkozásának az összetartozás gondolatán kell
alapulnia. Keresztyén cselekvés csak hitbeli közösségből eredhet.1046

A hit maga teljesen vallásos területen áll, távol a jog szabályozásától. Ha
azonban a gyakorlati életben az egyén cselekvésében közösségi cselekvés-
ként jelentkezik, kapcsolatba kerül a jogrenddel. Megállapíthatjuk, hogy
az egyház a maga életét jogi formák nélkül is kialakíthatja, mert a lényeges
csak az, hogy az egyházban Krisztus uralkodjék.

Az egyházak ökumenikus élete azonban megkívánja, hogy az együtt-
működés jogi keretek között történjék. A jog teremti meg ugyanis a felté-
telek egy részét, ez védi meg az egyház életét idegen zavaroktól és ez
biztosítja az egyház részére a világ egyházai között az őt megillető helyet.
Gyakorlatilag a jog a történeti-társadalmi egyház időtől függő viszonyait
csak másodlagosan szabályozza, míg az örökkévalósággal kapcsolatos vi-
szonyt semmiféle vonatkozásban sem érinti.1047

Ezzel a megállapítással azonban előtűnik az ökumenikus kérdés egy-
házjogi rendezésének a nehézsége is. Világos, hogya keresztyén egyházak
jogi síkon is megnyilvánuló közeledésének nehézségei éppen abban rejle-
nek, hogy a római katolikus egyház - eltérően a protestáns egyházaktól -
a lelki egyház ábrázolásához jogi formát is szükségesnek talál és ökume-
nikus kapcsolat létesítése esetén a jogi fogalomnak a vallási fogalmat is
körül kell foglalnia. Eszerint a felfogás szerint, minthogy a lelki egyház
Istentől rendelt jogállapotához a pápa primátusa is hozzátartozik, ökume-
nikus egyesülés csak a pápa primátusa mellett történhet, úgy, mint azt az
1928. január 8-án megjelent Mortalium Animos kezdetű enzyklika megha-
tározta.1°48 Az 1983. évi Codex nem tartalmaz semmi olyan alapelvet,
amely az ökumenikus mozgalmat akadályozná. Az egység szorgalmazása
az egész egyház gondja; a legfelső irányítás a püspökök testülete és a
Szentszék feladata, célja az egység helyreállítása.lvs'

Lényegileg ugyanez érvényes az orthodox egyházra nézve is, amely a
presbiteri, diakoni és püspöki hivatalt - melyeket Krisztus maga létesített
=, a lelki egyház szempontjából elengedhetetlenül szükségesnek tartja a
charismák terjesztéséhez. Viszont az anglikán egyház az ordinációban iste-
ni rendelésen alapuló sacrális cselekményt lát, amely nemcsak a püspöki
hivatal viseléséhez szükséges charismát adja, hanem a püspökben a su c-
cessio apostolica folytán az ordináció közvetítőjét tekinti, aki az egyház
látható egységét helyreállítja.

1046 Günther Holstein i. m. 376. l.
1047 Szontagh Vilmos: Az egyház és a jog. Miskolci Jogászélet, 1938. XIV. 93. l.
1048 Theológiai Tanulmányok 5. szám. (1928.) 9. lapját lásd.
1049 Canon 755.
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Az ökumenikus mozgalmak történeti hátterét az úgynevezett célszooei-
ségek (Rinigungswerke), vagyis azok a szövetségek adják, amelyek az egy-
házi élet egyes részterületein a szorosabb együttműködés érdekében ala-
kulnak ki. Ezek közül a vallásfelekezetek felett álló, illetve a vallásfelekezete-
ket tömörítő szövetségek érdemelnek figyelmet.

Közülük a legfontosabbak:
1. A Bibliatársaságok, melyek közül a legfontosabb a Brit- és Külföldi

BibliaterjesztőTársulat (1804),a XVIT. század óta. 1950-tőlkezdve az "United
Bible Society" világszervezet keretei között minden anyagi előny kizárásá-
val az evangéliumi üzenet ökumenikus kiszélesítése érdekében működik.

2. Evangéliumi Világszövetség - Alliance (World's Evangelicai Alliance;
Németországban: Evangelischer Bund néven) 1845-benLiverpoolban ala-
kul a protestantizmus védelmére, utóbb, mint egyesülési mozgalom sze-
repel a katolikusok és orthodoxok felé. Inkább a hívők, semmint az egy-
házak egyesülésére törekszik.

3. Keresztyén Ifjúsági Egyesületek - KIE (Young Men's Christian Associa-
tion - YMCA) 1855-ben célul tűzték ki olyan fiatalemberek tömörítését,
akik Jézus Krisztust a Szentírás szerint Istenüknek és Megváltójuknak
ismerik el; 1894-ben a Keresz~yén Leányegyesület (Young Women' s Christian
Association - YWCA) az ökumenikus ifjúsági mozgalommal, illetve az
1895-ben létesült Keresztyén Diákok Világszövetségével (World's Student
Christian Federation - WCSF) bővítette az ökumenikus csoportosulá-
sokat.IOSO

Az Üdvhadsereg 1865 óta felekezeti különbség nélkül igyekszik segíteni
a bűnben vergődő embereken. 1875-ben alakult Fiatal Lányok Védelmére
nemzetközi egyesület. 1881-ben a Keresztyén Törekvés vagy CE - Célegye-
nest Előre Mozgalom (Christian Endevour Society) a konfirmáció fogada-
lom ébrentartására és az ifjúságnak az egyházi munkába történő beépíté-
sére alakult. 1842-ben a Gusztáv Adolf Egyesület a protestáns egyházak
megsegítése terén kezdte meg eredményes munkásságát. A vasárnapi is-
kola munka eredményesebbé tétele érdekében a Vasárnapi iskolai Világszö-
vetség kel életre. 1922-ben Koppenhágában az Europiiische Zentralstelle für
kirchliche Hilfsaktionen (Central Bureau for Relief of the Evangelicai Chur-
ches of Europe) segélyszervezet alakul meg az európai protestáns egyhá-
zak megsegítésére. A Vöröskereszt és Kékkereszt ugyancsak példát mutat
arra, hogy egy ügyet milyen eredményesen lehet képviselni nemzetközi
összefogás révén.IOSI

1050 Erik Wolf i. m. II. k. 748-750. 1.
1051 Makay Miklós i. m. 43--44. 1.
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A felsorolt mozgalmak, illetve világszövetségek jelentősen hozzájárul-
tak az ökumenikus gondolat megerősödéséhez, de talán egyik sem olyan
mértékben, mint a külmisszió érdekében történt összefogás.

4. A Nemzetközi missziói konferenciák 1878-tólkezdve az 1910-ben Edin-
burghban tartott Faith and Order világmissziói konferenciáig az egység-
törekvések zászlóvívőivé váltak és az ökumenikus egyházi alkotmányok
előkészítésénél fontos szerepet töltöttek be. John P. Mott és Joseph H.
Oldham nyomta rá bélyegét ezekre a találkozókra. '

5. A Nemzetközi Missziói Tanácsot (International Missionsrat- Internatio-
nal Missionary Council) 1921-ben alapították és 1927-ben Londonban tit-
kárság nyílt. Főleg a fiatal egyházak ökumenikus részvételét kívánta elő-
mozdítani.

Carnegie amerikai milliomos kezdeményezésére elóbb Konstanzban,
majd Londonban, illetve Bernben alakult "Nemzetközi Barátságnak az
egyházak által való támogatására alakult világszövetség" fontos feladatot
végzett a háború alatt és után a keresztyén egység érdekében.

Az azonos hitvallási alapon álló egyházak közti tömörülési mozgalmak is
jelentkeznek egy időben. A nemzeti egyházak közti keretek kibővülnek az
egész földre, ökumenikussá válnak.

ll. 1. A Lambeth-konferencia 1867 óta tíz évenként ül össze az anglikán
egyházak püspökeinek részvételével és határozza meg a közös egyházi
cselekvés alapelveit. Az 1958óta a "consultation body", amely az anglikán
érsekekből és püspökökből áll, a határozataival nagy befolyást jelent az
anglikán összetartozási érzésének kialakulására az egész világon.1052

2. Az Evangélikus Világszövetségró1, illetőleg ennek jogelődjéről, az Evan-
gélikus Világkonventről külön fejezetben foglalkozunk. Ezúttal csak Vajta
Vilmosnak annak a megállapítására szeretnék utalni, hogy bár a világszer-
vezetnek közös tanítási alapja van, de nincs egyező tanítása, a világ evan-
gélikus egyházainak az egysége továbbra is megoldatlan kérdés.1053

3. A Református Világszövetséget 1875-ben alapították. Alkotmánya sze-
rint kezdettől fogva nem más egyházaktói való elkülönülés a célja, hanem
az ökumenikus együttműködés főleg missziói területen.

4. A Methodista Világkonferencia 1881-től ül össze. 1951-ben alapították
meg a methodista egyházak világszövetségét. Az 1956-banelfogadott szö-
vetségi alkotmány szerint 5-10 évenként tartanak "ökumenikus konfe-
renciát".

5. A Nemzetközi Kongregationalista Tanács (International Congregational
Council, ICC) 1891 óta működik s 17 állam kongregationalista egyházát
tömöríti. Öt évenként rendez "tanácsadó üléseket". Az ökumenikus mun-

1052 Vilmos Vajta: Luthertum und Ökumene. - Lutherische Rundschau IV. 1955.290.1.
1053 Heinrich Brandweiner i. m. 44. és Erik Wolf i. m. 751-753. 1.
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kából és különösképpen a nemzetközi missziói tevékenységből veszi ki
részét.

6. A Baptista Világszövetség (Baptist World Alliance) 1905-ben alakult és
öt évenként tartja kongresszusát.

Ill. Egy újabb csoportba azonos vallásfelekezetek, vagy rokon hitvallá-
súak nemzeti egyházi tömörülései tartoznak, amelyek az ökumenikus tu-
dat erősítése, illetőleg az Egyházak Világtanácsának a szervezeti előkészí-
tése terén jelentős szerepet játszottak.

Különleges úttörőmunkát végzett a 28 amerikai egyház összefogásából
1908-ban alakult .Pederal Council of the Churches of Christ in America",
amely 1950 óta "National Council of the Churches of Christ in the USA"
nevet viseli. Az evangélikusok összefogó szerve a National Lutheran Co-
uncil.

Franciaországban 1905-ben valósul meg a Féderation Protestante de
France, Németországban 1922-benaz evangélikusok és reformátusok közti
szövetség: a Deutsche Evangelische Kirchenbund, Svájcban 1920 óta van
a Schweizerische Evangelischer Kirchenbund.

A National Council of the Evangelicai Free Churches of England-ban
1895 óta képviseltetik magukat a szabad egyházi csoportok, 1942 óta a
"British Council of Churches" áll fenn.1°54

Az ökumenikus mozgalom szellemi mozgatója Nathan Söderblorn upp-
salai érsek, aki 1917-ben Uppsalában tartott konferencián tételeket fogad-
tatott el, amelyek később az ökumenikus konferenciák alapvető nyilatko-
zataiba épültek bele.1055A Nemzetközi Jóbarátság Egyházi Szövetsége
(Weltbund für Freunschaftarbeit der Kirchen) 1919-ben Oud Wassenaar-
ban tartott konferenciáján, amelyet később "lelki békekonferenciának" ne-
veztek, emelt szót egy ökumenikus tanács felállítása érdekében és hívta fel
a figyelmet a. keresztyénség szétszakosodozottságának hátrányaira.1056
Rajta kívül Charles Henry Brent Pülöp-szigeti püspök és John Mott töre-
kedtek kezdettől fogva egy világkonferencia előkészítésére, amelynek célja
a reformátori hitvallásbeli különbségek és az ebből adódó alkotmánybeli
eltérések tisztázása. A ökumenikus mozgalom két fő ága alakul ki, még-
pedig 1. a Gyakorlati keresztyénség, vagy Élet és Munka (Life and Work), amely

1054 Erik Wolf i. m. 753. L
1055 Söderblom érsek 1917-ben általános keresztyén konferencia összehívását javasolta,
sajnos azonban ez nem valósult meg, pedig a békefeltételek kidolgozásánál talán ennek
jelentősége lehetett volna.
Söderblom a még hadban álló országok egyházainak a képviselőit 1918őszén meghívta és
az uppsalai egyetemen az "Olaus Petri Alapítvány" által támogatott előadások keretében
a magyar evangélikus egyház képviseletében Geduly Henrik nyíregyházi püspök, a refor-
mátusság képviseletében pedig dr. Révész Imre kolozsvári teológiai tanár ismertette egy-
házuk történelmét, helyzetét és elvárásaikat.
1056 Makay Miklós i. m. 45-48. 1.

450



1925-benStockholmban, továbbá a Hit- és Egyházszervezet (Faith and Order),
amely 1927-ben Lausanneban tartja megfelelő előkészítés után világkon-
ferenciáját.

A Stockholmban 1925.augusztus 19-30. között tartott Élet és Munka (Life
and Work) konferencia,lOS7melyen a katolikus egyház képviselőjének a
kivételével 37 állam 665 delegátusa jelent meg, az egyházak teljes egyen-
jogúsága alapján a szeretet jegyében kívánta a keresztyén egyházak egy-
ségét szolgálni. Söderblom, akinek a személyévei a konferencia elválaszt-
hatatlanul összeforrt, nemcsak a katolikus "felszívás" módszere ellen fog-
lal állást, amely az igazi egységet csak a pápa primátusának a fenntartása
mellett tudja elképzelni, hanem a "faith and order" megoldási mód ellen
is állást foglal, mivel az az egyesülést a hitvallás és egyházalkotmány
alapvető kérdéseiben történő megegyezésben látja megvalósíthatónak.
A keresztyénség egységéről írt munkájában hangoztatja, hogy az Ige töb-
bet jelent minden szervezetnél és a közös hitben való épülés fontosabb,
mint maga a szervezet. Semmiféle törvény, vagy intézmény nem tudja a
keresztyének valódi egységét biztosítani, hanem csak a közös bűnvallás és
az egyház közös feladatainak az elismerése.10s8Azért vagyunk "sok" egy-
ház, mert nem engedelmeskedünk fenntartás nélkül Jézus Krisztusnak.

Annak ellenére, hogy a stockholmi konferencia eredeti célkitűzése sze-
rint az egyházak felelősségét megállapította a szociális problémák megol-
dása terén, hangoztatva, hogy az evangéliumot a modern szociális világ-
ban úgy kell hirdetni, hogy ez meghatározó szellemi erőt jelentsen, a
konferencia mind dogmatikai, mind jogi eredmények tekintetében is kor-
szakalkotó. Söderblom ugyanis azzal a megállapításával, hogy "az Ige
többet jelent a szervezetnél" egyúttal elfogadja azt az elvet, hogy minden
együttműködés bizonyos szervezetet kíván meg, Ez alatt azonban nem
arra gondolt, hogy ennek a szervezetnek egy kizárólagos, egy "szövetsé-
ges" egyházzal kell azonosnak lennie. Az egység lényege a lelki egyház
egységében, azonosságában keresendö.P'"

A konferencia mindenesetre azt bizonyítja, hogy a résztvevő egyházak
hajlandók az őket érintő kérdésekben egymással tárgyalni és ezzel elisme-
rik egymás jogi- és cselekvőképességét. Másrészt viszont azt is elismerik,
hogy a konferencia a tárgyalások lebonyolítására illetékes fórum s ez maga
a kapcsolatot létesíteni szándékozó jogintézmény. A konferenciának sem-
miféle joghatósága sincs az egyes egyházak felett, hanem csak egyházak
közötti fórum.

1057 L. Adolf Deissmann: Die Stockholmer Weltkirchenkonferenz. Vorgeschichte, Dienst
und Arbeit und Weltkonferenz für PraktischeChristentum. 19-30. August 1925. Berlin,
1926.
1058 Nathan Söderblom: Einigung der Christenheit 14., 20.,126.1.
1059 Günther Holstein i. m. 397-398., Erik Wolf i. m. II. k.758. 1.
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A konferencián résztvevő egyházak a megkezdett munka folytatására
Továbbviteli Bizottságot (Fortsetzungsausschuss) és Ökumenikus Tanácsot
hoznak létre. Ez utóbbi Söderblom jellemzése szerint közös beszélő cső
mindannak számára, amit az egész világban ki szeretne kiáltani. Mindkét
intézmény állandó jellegű; a nagy konferencia időnként ül össze, a szűkebb
körű tanács évente ülésezik, az egyes bizottságok pedig a szükséghez
képest tanácskoznak.

A stockholmi konferencia után megalakul az Ökumenikus Tanács Ku-
tatóosztálya (Forschungsabteilung des Ökumenischen Rates) és genfi
székhellyel, Adolf Keller vezetése mellett lázas tevékenységet fejt ki és
gyors sikereivel fokozza az optimizmust.Ps?

Az egységre irányuló törekvéseket nagyban vitte előre az 1927. évi au-
gusztus 3-21. lausannei Hit és Egyházszervezet (Faith and Order) konferencia,
amely az egyházak hit- és szervezeti egységének kérdésével foglalkozott.

A hit és egyház fogalmára nézve hamarosan megegyeztek. Az egyházak
közös szervezetére irányuló megbeszélések lényegében a lelkészi tisztség
vallási és dogmatikai értékelése körül mozogtak. Ez természetesnek is
tekinthető, hisz minden egyházi alkotmány központi kérdése a lelkészi
hivatal.

A protestáns és az anglikán-orthodox egyházak felfogásbeli különbsége
az ordináció kérdésében jelentkezett. Végül is sikerült az ellentéteket áthi-
dalni és olyan megoldást találni, amelyik evangélikus szempontból is el-
fogadható, ez pedig annak a felismerését jelentette, hogy minden egyház-
ban szükség van igehirdetói szolgálatra. Protestáns felfogás szerint az
egyházak közötti jogi kapcsolatoknak ez a minimális volta elégséges az
egyes egyházak célkitűzéseinek a szolgálatához.l'v!

A stockholmi konferencia folytatásaként a Gyakorlati Keresztyénség
Ökumenikus Tanácsa (Universal Christian Council for Life and Work-
Ökumenische Rat für Praktisches Christentum), a lausanneinek pedig a
Hit- és Egyházszervezet Világkonferenciájának Továbbviteli Bizottsága
(Continuation Committee of the World Conference on Faith and Order-
Fortsetzungsausschuss für Glauben und Kirchenverfassung) alakul meg.
A két szervezet kezdettől fogva szorosan együttműködik elsősorban az
1936-ban létesített ,,35-ös bizottság"-on keresztül, amely az 1937. évi
hampsteadi Westfield College-ben tartott ülésén a két mozgalom egyesí-
tésére tett elöterjesztést.l'<' Az Egyházak Világtanácsa (Ökumenische Rat
der Kirchen -, World Council of Churches) megalkotására irányuló meg-
beszélések egyrészt annak a felismeréséhez vezettek, hogy az ökumenikus

1060 Erik Wolf i. m. II. k. 759. 1.
1061 Günther Holstein i. m. 408. 1.
1062 The World Council of Churches its process or formation, Geneva, 5. és 180-1811. 1.
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mozgalmak csak akkor nyerhetnek realitást az egyházak életében, ha nem
csupán az egyházak körüli, hanem az egyházak valóságos mozgalmává
válnak, melyért maga az egyház érez felelősséget, a másik felismerés pedig
az volt, hogya Life and Work és a Faith and Order mozgalom nem
maradhat egymástól elkülönítve, hanem közös eljárást kelllehetővé tenni
azokon a területeken, ahol az egyházak már megegyeztek.1063

A Work and Life oxfordi, valamint a Faith and Order edinburghi egyi-
dejű, 1937. évi és egymáshoz közeli helyen történő konferenciájának a
megrendezése is azt a kívánságot hangsúlyozza, hogy szükséges az öku-
menikus mozgalom két ágának szorosabbra fogása.

Az 1937.évi oxfordi Élet és Munka (Life and Work) 2. konferencia főleg az
"egyház, a nép és az állam" fő témával foglalkozott és a németországi
egyházi harcra utalva arra az eredményre jutott, hogy minden autokrata
egyházi kormányzatot el kell utasítani. Jelentősen hozzájárult a szellemi
ökumenicitás és a politikai internacionalismus közti jogteológiai tisztázás-
hoz.1°64

Az ugyancsak 1937-ben megtartott edinburghi Hit- és Egyházszervezet
(Faith and Order) konferencia továbbfejleszti a Lausanneban elért eredmé-
nyeket. A konferencián, amelyen 123 egyház 344 delegátusa vett részt,
először fordul elő, hogy a részekre szakadt keresztyénség a maga teológu-
sain keresztül az őket elválasztó dogmatikai kérdések kiegyenlítése érde-
kében találkoztak. Emellett az egyház természetének a tisztázása állt a
megbeszélések középpontjában hangsúlyozva, hogy egyházak feletti egy-
házat nem kívánnak létesítenP065

Mindkét konferencia elfogadja a Westfield Collegi határozatokat és kí-
vánatosnak tartja az ökumenikus mozgalomnak az egyházak egyetlen rep-
resentatív testületévé történő átszervezését. Mindkét konferencia hét-hét
tagú bizottságot jelölt ki; ezek együttesen alkotják az Alkotmányozó Bi-
zottságot (Constituent Commitee, - Konstituirende Ausschuss), melynek
feladata a világtanács összehívása.l'ó"

Az 1938.évi utrechti konferencia az alakulóban levő Ökumenikus Tanács
Ideiglenes Bizottságát (World Council of Churches in Formation) hozza
létre és egyalkotmányszervezetet, valamint egy ideiglenes szervezeti sza-
bályzatot fogad el. Első elnökeként Temple William későbbi canterburgi
érseket, főtitkárává pedig Willem A. Visser't Hooftot választják.1°67

A későbbi ülések közül figyelmet érdemel az 1938 augusztusában Cla-
rensben, az 1939januári St.Germaini, illetve a madrasi 1941.évi Ideiglenes

1063 Uo. 5. 1.
1064 Makay Miklós i. m. 60-62. 1.,és Erik Wolf i. m. II. 759. 1.
1065 Makay Miklós i. m. 64-66. 1.
1066 The World Council of Churches its process of formation. Geneva, 6-7.1.
1067 Erik Wolf i. m. II. 760. 1.
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Bizottsági közgyűlés, melyen elhatározzák, hogy a Vatikánt is informálják
a Világtanács megalakulásáról. A Keresztyén Ifjak amszterdami 1939.júli-
us 24.-augusztus 2. között tartott konferenciája az ifjúság ökumenikus
mozgalmai szempontjából igen jelentős esemény.l068

A háború kitörése megakadályozta ugyan a "világzsinat" egybehívását,
amely hívatva lett volna végleges formában kimondani az Egyházak
Világtanácsának megalakulását, a megkezdett munka azonban a háború
alatt is tovább folyt. A szervezet címében 1948-ig az "alakulóban" (in
process of formation) megjelölést használta. Székhelye a főtitkársággal az
élén Genfbe kerül. A főtitkárság és az Adminisztratív Bizottság a háború
alatt is igyekszik fenntartani az összeköttetést az egymással szembenálló
nemzetek egyházaival és a hadifoglyok lelkészi gondozásának (Ecumeni-
cal Commission for the Chaplaincy Service to Prisoners of War) biztosí-
tásával a háború alatt egyik legaktívabban működő ökumenikus szerve-
zetnek tekinthető. A tanulmányi alosztály is igen jelentős munkát végzett
nemcsak tanulmányi programok kidolgozásával, hanem azzal, hogy a há-
ború, a béke és a közösségi élet fontos kérdéseiben igyekezett egységes
felfogást kialakítani és a háború után kialakítandó új rendben a keresztyén
eszmék uralmát biztosítani. Az Atlanti Chartában megtalálható alapelvek
az Egyházak Világtanácsa háború alatti tanulmányi munkájából kerültek
átvételre.1069

Az ökumenikus gondolat megizmosodását mutatja, hogyatagegyházak
száma az 1939.évi 55-ről, 1945-re90-re emelkedett. A közlekedési nehéz-
ségek ellenére a világtanács munkája állandóan nőtt, különösképpen az-
óta, mióta a hadifoglyokra és menekültekre is kiterjesztette gondoskodá-
sát, majd utóbb a Biblia szétosztásának és az egyház újjáépítésének a
feladatkörét is átvette. Ez utóbbit 1942-benhatározták el.

Az Egyházak Világtanácsa tanulmányi osztályának a vezetője 1'943-ban
Magyarországot is meglátogatta és feladata volt az ökumeÍúkus munka
megindítása. Biztosítására megalakult a Magyarországi Egyházak Ökume-
nikus Tanácsa, ahol az evangélikus egyház ügyeit intéző titkárrá Ordass
Lajos (akkor Wolf Lajost) választották.l'F?

1945-ben New Yorkban először ülésezik a háború után a .Továbbviteli
Bizottság", amely a bizalom helyreállítása érdekében üzenettel fordul a
világ egyházaihoz. Még ebben az évben megalakul az "Újjáépítési Osz-
tály"; Sylvester Michelfelder pedig az anyagi segítséget nyújtó részleg
élére áll.

(
1068 The World Council of Churches ... 184.1.
1069 Uo. 11-12.1.
1070 Ordass Lajos Önéletrajzi írások. Bern, 1985. 1.rész. 148. 1.(szerk.: Szépfalusi István). -
Az Egyházak Világtanácsa elnevezés már alakulása óta használatos volt.

454



1946-ban a Nemzetközi Misszionárius Tanács (International Missionary
Council) az Egyházak Világtanácsa ökumenikus tanácskozásaib a olvad be-
le. Ezen a konferencián keltik életre az Egyházak Világtanácsa Nemzetközi
Ügyek Bizottságát (Comrnission on International Affairs, röviden C. C. 1.
A.), melynek feladatait egy Cambridgeben elfogadott, majd Genfben mó-
dosított nyilatkozat alapján az alábbiakban foglalhatjuk össze: A Nemzet-
közi Ügyek Bizottságának koordinálnia kell a különböző nemzeti egyhá-
zaknak ezen a területen kifejtett eddigi munkáját, ösztönöznie kell a kor-
mányokat a keresztyén elvek fokozottabb érvényesítésére, tanulmányoznia
kell a nemzetközi igazságosság és világrend kérdéseit, tanulmányi konfe-
renciákat kell szervezni és ezeken keresztül keresztyén közvéleményt kell
kialakítani a nemzetközi kérdésekben, kifejezést adva azoknak az elveknek,
melyek jegyében a politikai döntéseknek meg kell születniök.l'F'

A nemzetközi szervezetekkel való kapcsolatok közül elsősorban az
Egyesült Nemzetek és ennek speciális szerveivel, így az Unescoval és
Nemzetközi Munkaügyi Hivatallal tart fenn szoros kapcsolatot. A nemzet-
közi síkon történő jogalkotás kapcsán különösen az emberi jogok, köztük
a vallásszabadsággal kapcsolatos deklarációval, valamint a nemzetközi
biztonsággal és a világbéke fenntartásával kapcsolatos leszerelési kérdé-
sekben tett nyilatkozatok kidolgozásánál, valamint a menekültügyi prob-
lémák megoldásánál játszott fontos szerepet.lv'?

A Nemzetközi Ügyek Bizottságának elsődleges feladata nem a konkrét
ügyekben történő döntés, hanem a nemzetközi jogélet területén inkább
tárgyaló, tanácskozó és befolyásoló szerep. Szellemi vezérnek kell lennie
az új világ felépítésénél, és rá kell mutatnia arra, hogy a nemzetközi zűrza-
var oka az, hogy az egyházak hűtlenekké váltak krisztusi megbízatásuk-
hoz és nem hirdették tisztán Isten igéjét.

A Nemzetközi Ügyek Bizottságának tevékenysége hathatósan hozzá-
járult a nemzetközi jogrendben a békén és szabadságon alapuló fejlődé-
séhez.

Az Egyházak Világtanácsa végleges megalakulására az 1948.augusztus
22. és szeptember 4-e között Amszterdamban tartott első alkotmányozó
gyűlésen kerül sor, melyen 44 ország 147 egyházának 351 delegátusa vett
részt. Ezt a világgyűlést az egyházak történetében a reformáció óta legje-
lentősebb eseményként értékelték. A háború alatt elhalálozott Temple ér-
sek helyére öt elnököt választottak Fischer canterbury, Eidem uppsalai,
Germanos thiatiai, valamint Mott és Marc Moegner lelkészek személyé-

1071 Roswell P. Barnes und Kenneth Grubb: Die Behandiung Internationaler Angelegenhe-
iten seitens der Kirche. Zürich, 1948. 43. 1.
1072 Hanns Engelhardt: Der Ökumenische Rat der Kirchen. In: Archiv des Völkerrechts.
1961/1962.9. Band. 300-301. 1.
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ben. A keleti orthodoxok közül csak a konstantinápolyi patriarcha vett
részt az alakuló ülésen. Főtitkárrá dr. Willem A. Visser't Hooft holland
református lelkészt választották. A közgyűlés az Egyházak Világtanácsa
alkotmányának az elfogadásával az ökumenikus mozgalmat egyházjogi
síkon fejlesztette tovább.1°73

Az 1948.évi világgyűlés főtémája: Isten rendje, az ember rendetlensége.
Ezt négy altémán keresztül dolgozták fel: 1. Az egyetemes egyház, Isten
tervében. 2. Az egyházak bizonyságtevése Isten tervéről. 3. A társadalom
zűrzavara és az egyház. 4. A nemzetközi zűrzavar és az egyház. Jogi
szempontból a gyűlés IV.bizottságának a munkája a legfontosabb, amely
a hatalom, a háború, a béke; a kelet és nyugat közti feszültség okaival; a
jog uralmával és az emberi jogok és alapvető szabadságok kérdésével
foglalkozott.1074A gyűlés előkészítése évek óta folyt és a Magyarországi
Ökumenikus Bizottság is ökumenikus nemzeti kötetet adott kpo75

Az 1948. augusztus 22-én megnyílt amszterdami világgyűlésen népes
magyar református delegáció vett részt, azonban Ordass Lajos püspöktől
megtagadták a magyar hatóságok a kiutazási engedélyt, így a külföldön
tanuló magyar fiatal lelkész-ösztöndíjasok képviselték a magyarországi
evangélikus egyházat.

Az Egyházak Világtanácsa hivatalosan 1948.augusztus 23-án tekinthető
megalakultnak. A központi bizottságba Papp László budapesti református
teológiai tanárt, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának főtit-
kárát választották meg.

Az Egyházak Világtanácsának Amszterdamban történt megalakulása
után a "Faith and Order" konferencia 1952-benLundban ülésezett, ahol az
egyházi szövetségekről, az istentiszteleti rendről és az úrvacsorai közös-
ségről tanácskoztak. Összehasonlították a konfesszionális fogalmakat és
hitvallásokat és számba vették azokat a nem teológiai tényezőket is, ame-
lyek az egység kialakítását akadályozzák.t'I"

Az 1954-benEvanstonban tartott II. világgyűlés, melynek témája .Krisz-
tus a világ reménysége" volt, nem fejlesztette tovább az Egyházak Világ-
tanácsának szervezetét, csupán annak munkamódszerével, illetve felépí-
tésének új rendjével foglalkozott. Ez annyiban hozott újat, hogya Hit- és

1073 Philip Eastman: The Amsterdam of the World Council of Churches and an internatic-
nallegal order. - The International Law Quarterly Vol. 2. No. 4.,1948-49.; 674.1.
1074 Die Unordnung der Welt und Gottes Heilsplan. IV. kötet: Die Kirche und die interna-
tionale Unordnurig, Zürich, 1948. - Menn Wilhelm: Die Ordnung Gottes und die Unord-
nung der Welt: Deutsche Beitrage zum Amsterdamer ökumenischen Cesprach 1948, Tü-
bingen, 1948. - lásd mégVisser't Hooft: Die Bedeutung des Ökumenischen Rates der
Kirchen in Amsterdamer Okumenischen Gesprach. Genf, 1.k. 1948. 196.1.
1075 Egyház a világban. Budapest, 1948. 460. 1., lásd még Benezur László: Amsterdam
praeludiuma. Lelkipásztor. 1993.3. és 4. számát.
1076 Erich Wolf i. m. 761. 1.
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Egyházszervezet Bizottsága ezentúl az Egyházak Világtanácsának külön-
leges osztályaként müködik.l'F?

A Ill. világgyűlés Újdelhiben 1961-ben ülésezett ,,Jézus Krisztus, a világ
világossága" összefoglaló téma megvitatásával.1078

Az 1968-ban Uppsalában tartott IV. világgyűlés témája ez volt: "Imé én
mindent újjá teszek" .1079

A Nairobiban 1975-ben megtartott V. világgyűlés témája: ,,Jézus Krisztus
megszabadít és egyesít" .1080

A Vancouverben 1983-ban tartott VI. világgyűlés témája ez volt: ,,Jézus
Krisztus a világ élete". Az itt tartott közgyűlésen sor került az alkotmány
módosítására. 1081

A Canberrában 1991-ben tartott VII. világgyűlés fő témája: ,,Jöjj Szentlé-
lek, újítsd meg az egész teremtettséget!" Altémái: Tartsd életben a terem-
tettséget! (környezetvédelem, gondviseléshit). Szabadíts meg! (társadalmi
igazság). Békéltesd meg népedet (egység az egyházban és népek között)!
Formálj át és szentelj meg (új lelkiség, új istentiszteleti élet). A világgyűlé-
sen 310 tagegyház képviseletében kb. ezer delegátus vett részt.1082

Az 1991 szeptemberében Genfben ülésező Végrehajtó Bizottság a prog-
ramsúlypontokat az alábbiak szerint változtatta meg: 1. Egység és meg-
újulás. 2. Misszió, nevelés és bizonyságtevés. 3. Igazságosság. 4. Béke és
teremtettség. 5. Közös részesedés és szolgálat. Az új szervezeti formában
szélesebb feladatkört kapott a főtitkárság. A főtitkárság hivatalainak fel-
adatköre: a tagegyházak ügyei és az ökumenikus kapcsolatok: a vallások
közötti dialógus, a kommunikáció, a program-koordináció, végül a pénz-
ügyek és a személyzeti ügyek. A megszüntetett Nemzetközi Ügyek Titkár-
ságának feladatkörét a harmadik szervezeti egységre ruházták. Külön
munkacsoportot állítottak fel a teológia és különböző kultúrák viszonyá-
nak tisztázására.1083

1077 Erich Wolf i. m. 756. és 757. 1.- Focko Lüpsen: Evanston Dokumente: Berichte und
Reden auf der Weltkirchenkonferenz in Evanston 1954., Witten, 1954. 358. 1.
1078 Visser't Hooft, Adolf Willem: Neu-Delhi 1961: Dokumentarbericht über die Dritte
Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen. Stuttgart, 1962. 558. 1.
1079 Norman Goodall: Bericht aus Uppsala 1968:Offizieller Bericht über die vierte Vollver-
sammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen. Uppsala, 4-20. Juli 1968.,Genf, 1968.XX.
524.1.
1080 Hanfried Krüger: Bericht aus Nairobi 1975:.Ergebnisse, Erlebnisse, Ereignisse: offiziel-
ler Bericht der Fünften Vollversammlung des Okumennischen Rates der Kirchen, 23. No-
vember bis 10. Dezember 1975. in Nairobi (Kenia). Frankfurt, 1976. 411. 1.
1081 Walter Müller-Röhmheld: Bericht aus Vancouver 1983:offizieller Bericht der Sechsten
Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen, 24. 7.-10. 8. 1983. in Vanecuver.
Kanada. Frankfurt, 1983. 338. 1.
1082 Walter Müller-Römheld: Im Zeichen des Heiligen Geistes: Bericht aus Camberra 1991:
offizieller Bericht der siebten Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen, 7.
bis 20. Február 1991. in Camberra, Australien. Frankfurt am Main, 1991. 367. 1.
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A római katolikus egyházban 1959-től, a II. Vatikáni zsinat összehívásától
kezdve, illetve az Ökumenizmus című dekrétumtói kezdve (1964), lehet
ökumenikus közeledésről beszélni, amely azóta világ- és hazai viszonylat-
ban is nagy utat tett meg.

Ennek a folyamatnak egyik jelentős állomása volt, hogy 1965.december
7-én Rómában és Isztambulban a katolikus és orthodox egyház az 1054óta
fennálló nagy szkizmát követően kimondott anathémát kölcsönösen felol-
dotta. Tizenöt évszázaddal később megszületett Róma és az alexandriai
kopt patriarchátus közti kapcsolat. A II. Vatikáni zsinaton az a jelentős
fordulat történt az anglikán és protestáns keresztyénség irányában, hogy
a hivatalos dokumentumokban már egyházakról, nem pedig elszakadt
testvérekről vagy közösségekről van szó. A vatikáni zsinat eredményekép-
pen a római katolikus egyház szinte minden vallásfelekezettel dialógust
kezdett. A bilaterális, azaz a kétoldalú párbeszéd jellemzi a hetvenes éve-
ket. A multilateriális, vagyis a többoldalú párbeszéd nyilván csak ezt kö-
vetően vezethet eredményre.l'f+ .

A kétoldalú dialógusok közüllegeredményesebbnek a Vatikán és a Lut-
heránus Világszövetség között 1967 óta folyó nemzetközi párbeszéd te-
kinthető. Ennek bizonysága egy sereg dokumentum: Evangélium és egy-
ház (Málta, 1972.), Az Úrvacsora (1978.), Egy Krisztus uralma alatt, (Az
Ágostai Hitvallás 450. évfordulójára, 1980.),a Közösség útján (1980.),A lel-
készi hivatal (1981.),Luther Márton - Krisztus tanúja (1983.),Előttünk az
egység (1984.).1°85Megindult a párbeszéd az anglikánokkal, akik nem
tartják magukat egyszerűen protestánsoknak, másrészt a pápai primátus-
ság és női papság tekintetében szinte áthidalhatatlan nehézségek mutat-
koztak, továbbá a reformátusokkal, a Disciples of Christ közösségével,
továbbá a baptistákkal, methodistákkal és másokkal. Bár a római katolikus
egyház nem tagja az Egyházak Világtanácsának, résztvesz a Hit- és Egy-
házszervezet munkájában, amely a keresztyén egység ősi problémáit a
"Baptism, Eucharist and Ministry" (rövidítve: BEM paper, azaz Kereszt-

1083 Egyházi Világhíradó. - D. dr. Nagy Gyula. - Lelkipásztor 1993/11. 338-339. l., lásd
még dr. Hafenscher Károly: Canberra 1991: Yes. - Lelkipásztor. 1991/12. 371. l.
1084 Hafenscher Károly: Tízéves a. Közös Római Katolikus-Evangélikus Bizottság. In: Dia-
kónia 1983/2. 55-57. 1., továbbá Okumenikus közeledés hazai s világszinten. In: Evangéli-
kus Élet, 1991. július 14. 3.l. Hafenscher Károly 1973-84. között tagja volt a 7-7 tagú Közös
Bizottságnak. Lásd még tőle: Gyengül vagy csak átalakul az ökumené. Diakónia, 1993/3.
1085 Vaj ta Vilmos: Ökumenikus tapasztalatok. Lelkipásztor. 90/4. 119-124.l. A fenti doku-

ment~mok megtalálhatók: Dokumente Wachsender Übereinstimmung. Paderborn-Frank-
furt am Main 1983., lásd még Erhard Stiller: Rezepzion als Rechtsvorgang. - Zeitschrift für
evang. Kirchenrecht. 37. Band 350-405. l., továbbá Rusch: Rezeption eine ökumenische
Chance. LWB Report Nr. 22. Genf, 1988.63.1., végül Fahlbusch: Einheit der Kirche - eine
kritische Betrachtung des ökumenischen Dialogs zur Rezeption der Lima-Erklarung über
Taufe, Eucharistie und Amt. München, 1983. 11. l.
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ség, Úrvacsora és lelkészi szolgálat) című dokumentum, illetve Limai do-
kumentum elnevezés alatt került közzétételre. (1982)

Az ökumenikus gondozást ebben az évtizedben két nagy kérdéskomp-
lexum foglalkoztatja: az egyik a közös keresztyén hitvallás, a másik az
egyházak viszonyulás a azokhoz a kérdésekhez, melyek az emberiség e
világban való létét meghatározzák.

A keresztyén hitvallás szempontjából alapvető kérdéseket vet fel a Li-
ma-i dokumentum. Nemcsak a keresztség, hanem az úrvacsora tekinteté-
ben is, hiszen közös ünneplésének lehetősége az ökumenikus mozgalom
kulcskérdésévé vált. A másik kérdéssel, vagyis a "zsinati folyamattal"
(igazságosság, béke és teremtés) kapcsolatban Vajta Vilmos megállapítja,
hogy úgy még nem hallgattak evangélikus teológusokra a katolikus egy-
házban, mint a második vatikáni zsinaton, ahol minden kritikát elmond-
hattak. Ezért vetődött fel 1983-ban a vancouveri VI. világgyűlésen egy
egyetemes keresztyén zsinat egybehívásának terve minden egyház részvételé-
vel. Mivel azonban főleg a katolikusok és orthodoxok számára a "zsinat"
ekklesiológiai problémát jelent, a zsinat helyett "zsinati folyamat" -ról
kezdtek beszélni. A jövő egyetlen ökumenikus kérdése az, hogy az öku-
menikus mozgalom az alapvető kérdésekről evilági-, azaz immanens mó-
don tud-e megszólalni, vagy ráébred arra, hogy az egyháznak Krisztus
küldetésében olyan mondanivalója van, amit senki más el nem tud mon-
dani helyette. Az egyháznak nincs szabadalma világi kérdések megoldá-
sára, de szava van ahhoz az emberiséghez, mely e világban küzd emberi
létének emberséges megoldásáért. Az egyháznak tehát az a küldetése,
hogy ne e világ, hanem az eljövendő világ hírnöke legyen. Az eljövendő
időkben az egyetlen ökumenikus kérdés, melyen az egyház jövője is meg-
fordul az, hogy az egyház el tudja-e mondani azt, ami a reformáció ide-
jében is hangsúlyos volt: solus Christus, sola fide, sola gratia, sola Scrip-
tura.1086

A folyamatban levő egységesítő törekvések közül figyelmet érdemel az
1986-ban felállított Közös Ökumenikus Bizottság, amely a vasárnapi isten-
tisztelet ökumenikus jellegének, az úrvacsora-közösségnek és a vallásilag
különböző házasságoknak a megjavítása terén kíván lépéseket tenni.

A ma már 330 tagegyházat képviselő Egyházak Világtanácsa komoly és
mélyreható szervezeti változások előtt áll. Az 1996 szeptember közepén
tartott Központi Bizottsági ülésen a Világtanács főtitkára, Konrad Raiser
élesen kritizálta a Világtanács közel fél évszázados tevékenységét, hang-
súlyozva azt a helytelen szemléletet, amely szerint csak önmagát tekintette

1086 Vajta Vilmos i. m. 123-124. 1.- Az evangélikus egyház hiányolja az egyház tanítói
feladatának a hangsúlyozását a Lima-dokumentumból. Lásd Lelkipásztor. 1995/7-8. szá-
mát.
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a keresztyén egységmozgalom egyedüli képviselőjének, holott annak lé-
nyeges része a római katolikus egyház és más világszervezet. Kifogásolta
azt is, hogy sok olyan tevékenységet vállalt magára, amit a tagegyháznak,
a regionális és országos ökumenikus szervezeteknek kellene végezniök s
ennek kapcsán sok olyan programot és tevékenységet alakított ki, amelyet
a tagegyházak nagy része nem érzett a mindennapi szolgálatához közelál-
lónak. Mindehhez hozzájárult az is, hogy a Világszövetség túlságosan
kötődött a nyugati és protestáns egyházi életformákhoz. amelyet sem az
orthodox egyházak, sem a harmadik világ országai nem éreztek maguké-
nak. Hozzájárult mindehhez a súlyos pénzügyi válság, amelynek követ-
keztében a bevételek mintegy a felére estek vissza.

Mindezek leküzdése érdekében a Központi Bizottság felhatalmazta a
főtitkárt, hogya tagegyházakkal való megvitatás után az 1998. évi vi-
lággyűlés elé terjesszen elő javaslatokat a világtanács önértelmezésének,
lényeges feladatainak és szervezetének gyökeres megújításáró1.1087

Az Egyházak Világtanácsának alkotmánya

Az Egyházak Világtanácsának - a törvény szövege szerint az Egyházak
Ökumenikus Tanácsának (Ökumenischer Rat der Kirchen - World Council
of Churches) alkotmánya a vancouveri hatodik világgyűlésen elfogadott
módosítással van ma hatályban.

Alapja: "Az Egyházak Világtanácsa azoknak az egyházaknak a közös-
sége, amelyek Jézus Krisztus Urunkat a Szentírás értelmében Istenüknek
és Üdvözítőjüknek elismerik és ezért közösen teljesíteni igyekeznek azt,
amire elhívattak, Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek dicsőségére."1088

Az Egyházak Világtanácsának az alapja az Úr Jézus Krisztusnak Isten-
ként és Üdvözítőként való elismerése, anélkül, hogy sor kerülne valami-
lyen közös hitvallás megfogalmazására. Ez a christológiai alap legitimálja
az Egyházak Világtanácsát és határolja el ennek alkotmányát és az ebből
kialakuló rendet. Ez a rövid, egyértelmű meghatározás, többet jelent mint
egység - formula, azt a szilárd eltökéltséget jelzi, hogy az egyházak együtt
kívánnak maradni.1089

Az Egyházak Világtanácsa tehát nem tekinthető a szó valódi értelme
szerint vett közösségnek, melynek szerveit a tagegyházak irányában alkot-
mányszerű hatalom illetné meg, hanem autoritása egyedül abban a tekin-
télyben van, amelyet magának ki tud vívni.

1087 Nagy Gyula: Az Egyházak Világtanácsa a belső megújulás és gyökeres reformok előtt.
Evangélikus Élet, 1996.november 3.
1088 Verfassung und Satzung des Ökumenischen Rates der Kirchen abgeander von der
Sechsten Vollversammlung Vancouver, Kanada, 24. Juli-10. August 1983. 1. Basis.
1089 Erich Wolf i. m. II. k. 762-763. 1.
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Negatív oldalról meghatározva ez azt jelenti, hogy nem akar egyházak
feletti egyház, avagy egyfajta Róma, még kevésbé kíván egyházpolitikai
célok szolgálatába állni, hanem egyfajta segítséget nyújtó központ kíván
lenni. Nem tekinthető önálló egyháznak, hanem az egyházak szövetsége;
a Világtanács alapstruktúráját tekintve szellemi. Nincs hivatalos teológiája,
melyet a tagegyházaknak el kellene fogadniok. Nem folytat a hozzá nem
tartozó egyházak megnyerése érdekében azokkal ellentétes teológiát, ha-
nem nyitott ezek közreműködésére. Különösképpen az egyházszakadást
előidéző tradíciókkal, de főleg minden egyház egységesítő funkciójával és
erre tekintettel az egyházi rend problémájával foglalkozik arra a parado-
xonra is figyelemmel, hogy miként értelmezhető és alakítható az "egység
a különbözőségben" .1090

Az Egyházak Világtanácsa jogi természetét tekintve nem állami, hanem
nemzetközi szervezet, amely bizonyos fokig nemzetközi egyházjogi intéz-
ménynek tekinthető, amely a svájci polgári jog szerint jogi személy. A töb-
bi nemzetközi szervezettől keletkezésének módja és a tagsága különbözteti
meg. Alapítása az államok közötti jog területén kívül esik és az egyéni
egyesülési kezdeményezésen alapul,1091azok az egyházak a tagjai, ame-
lyeket az illetékes szerv felvesz. De eltérést mutat más hasonló szerveze-
tektől a tagság különböző államokban való elszórtsága, nemkülönben az
Egyházak Világtanácsának különleges célkitűzései miatt is, melyek nem-
csak az egyes tagegyházak érdekeit szolgálják, hanem nemzetközi aktivi-
tást is jelez. Mivel a Világtanácsnak állandó szervezete van, amely akarat-
kijelentésre képesíti, ez nemzetközi jogi jellegre utaLl092

Tagság

Az Egyházak Világtanácsába mindazok az egyházak felvehetők, ame-
lyek "Jézus Krisztust Istenként és Üdvözítőként" elismerik és amelyek a
feltételeknek megfelelnek. A felvételi eljárás során vizsgálni kell az "ala-
pok" elfogadásán kívül a felvételt kérő egyház autonóm voltának fennál-
lását, továbbá azt, hogy biztosítékot tud-e nyújtani bizonyos ideig való
fennmaradásra, azt, hogy képes-e ökumenikus kapcsolatokat kialakítani
országa más egyházaival, végül pedig azt, hogy van-e az egyháznak leg-
alább 25 000 tagja. Az új ügyrend ismeri a "csatlakozott tagságot" olyan
esetben, amikor a taglétszám legalább tízezer főt tesz ki; ez a tagság azon-
ban nem jár szavazati joggaL

A felvétel kérdésében a közgyűlés, illetve közbenső időben a Központi
Bizottság dönt 2/3-os többséggeL A tagságról történő lemondás egyszerű

1090 Erich Wolf i. m. II. k. 762. 1.
1091 Zemanek: Das Vertragsrecht der internationalen Organisationen, 1957. 120-122.1.
1092 Hanns Engelhardt i. m. 196-197. 1.
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nyilatkozattal történik; kizárásra a Tanács közösségéből akárcsak a hatá-
rozatok ellen jogorvoslatra sem kerülhet sor.1093

Az Egyházak Világtanácsának [unctiéii és céljait a vancouveri világgyűlé-
sen újra fogalmazzák és a hangsúlyt a korábbiaktól eltérően más felada-
tokra helyezik. Továbbra is szerepel - most már azonban nem az első
helyen -, a Hit- és Egyházszervezet nemzetközi mozgalommal, a Gyakor-
lati Keresztyénséggel, valamint a Nemzetközi Missziói Tanáccsal és a Ke-
resztyén Nevelési Világtanáccsal a szoros együttműködés és munkájuk
továbbfolytatásának szándéka.

A feladatok között első helyen szerepel az egyházak ösztönzése az egy-
házak hitbeli és eucharistiai látható egységének az előmozdítása érdeké-
ben, amely az istentiszteleten és a Krisztusban való közös életben találja
kifejezését;

az egyházak közös tanúságtételének mindenhol való megkönnyítése;
az egyházak támogatása a világra kiterjedő misszionáriusi és evangélis-

ta feladatainak az elvégzésében; hogy
kifejezésre jusson az egyházaknak az a közös feladata, amely a szüksé-

get szenvedő emberek szolgálatával kapcsolatos, amelyek az embereket
elválasztó korlátokat Iebontják és előmozdítják az emberi családoknak
igazságban és békében való együttélését;

az egyháznak egységben, istentiszteleti, missziói és szolgálatban történő
megújulásának előmozdítása;

a nemzeti egyházi konferenciákkal, konfesszionális világszövetségekkel
és más ökumenikus szervezetekkel való kapcsolat felvétele és fenn-
tartása. 1094

A közös tanulmányi munkát az Egyházak Világtanácsának a Tanul-
mányi Osztálya igen széles körben biztosítja, nemkülönben a John D.
Rockefeller által Genfben (Bossey) 1946-ban alapított Ökumenikus Inté-
zet,1095amely az 1954. évi evanstoni határozat értelmében Ökumenikus
Főiskolává bővült.1096

Az Egyházak Világtanácsa tanácsadó functióval rendelkezik és általános
érdeklődésre számot tartó ügyekben közös eljárásra lehetőséget nyújt.

A tagegyházak megbízásából csak olyan ügyekben járhat el, amelyekre
egy vagy több egyház megbízza és csakis ezeknek az egyházaknak a
nevében. Az Egyházak Világtanácsa nem rendelkezik törvényhozói hata-

1093 Egyházak Világtanácsa alkotmánya II. pont és Hanns Engelhardt i. m. 198. 1.
1094 Uo. Ill. pont, a régi feladatokra nézve lásd Erik Wolf i. m. II. k. 764-767.1.
1095 A Strassbourgi Ökumenikus Kutatóintézet terve az 1957. évi Lutheránus Világszövet-
ség minneapolisi világgyűlésén merült fel és 19,64-benkezdte el működését. Első igazgatója
Vajta Vilmos volt. - Lásd Vajta Vilmos cikkét: Okumenikus tapasztalatok címen. Lelkipász-
tor, 90/4. 120. lapján.
1096 Erik Wolf i. m. II. k. 766. 1.
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lommal az egyházak felett. Semmiesetre sem cselekszik az ő nevükben,
kivéve a már említett, vagy a tagegyházak részéről a jövőben megállapí-
tandó esetekben.1097

Az Egyházak Világtanácsa jellegét, szellemi lényegét tekintve "christok-
ratikus testvériségnek" tekinthető Wolf kifejezésével élve, amely universá-
lis, nem pedig partikuláris érdekeket szolgáP098 Hatalma lényegének
megfelelően ökumenikus, amely végső soron bibliai utasításon alapul,
nem a tagegyházaktói származik és így nem is felettük álló; nem az egy-
házak megbízottja, még kevésbé kormányzója.

Az Egyházak Világtanácsa szervei útján közvetlenül cselekszik. Munká-
ját a Közgyűlés, Központi Bizottság, Végrehajtó Bizottság és egyéb mellé-
rendelt szervek útján végzi, melyeket szükség szerint állítanak fel.

A Közgyűlés (general assembly - Vollversammlung) a legfőbb törvény-
hozó szerv, amely az Egyházak Világtanácsa élén áll és szabály szerint hét
évenként ülésezik. A közgyűlés a tagegyházak hivatalos képviselőiből áll,
akiket a tagegyházak választanak.

A Közgyűlés feladatkörébe tartozik az Egyházak Világtanácsa elnöké-
nek, vagy elnökeinek, továbbá

a legfeljebb 145 tagú Központi Bizottságnak,
a tagegyházak részéről a közgyűlésre küldött delegátusok közül,
úgyszintén legfeljebb öt Központi Bizottsági tag megválasztása,
az Egyházak Világtanácsa irányelveinek a megállapítása és a korábban

elfogadott irányelvek végrehajtására vonatkozó program felülvizsgálata,
végül

bizonyos feladatoknak a Központi Bizottsághoz való delegálása, kivéve
ennek az alkotmánynak a módosítását és a Központi Bizottságon belül a
helyek elosztását, amely az alkotmány értelmében kizárólag a közgyűlés
számára van fenntartva.l'P?

A Közgyűlés egy vagy több, legfeljebb nyolc elnököt választ. Az elnök-
ség létszáma jelenleg hét. Hivatali ideje annak a közgyűlésnek a végével
zárul, amely a választást követi; közvetlenül egyik elnök sem választható
újra. Az elnökség a közgyűlés által elfogadott ügyrend szerint jár el.llOO Az
elnökséget végrehajtó hatalom nem illeti.

Az Egyházak Világtanácsa szervezetének a kialakulására nyilvánvalóan
a Népszövetség és az Egyesült Nemzetek Szervezete szolgált mintakép-
pen, természetesen mutatis - mutandis. Hans Liermann szerint az egyházi
formákból, mégpedig a középkor zsinataiból alakult ki a világgyűlés gon-

1097 Egyházak Világtanácsa alkotmányának a felhatalmazásáról szóló IV. pontja.
1098 Erik Wolf i. m. 767. l.
1099 Egyházak Világtanácsa alkotmánya V. pont.
1100 Ügyrend Ill. pont.
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dolata, habár több egyház képviselőinek a részvételével,l101 mégis bizo-
nyos történeti kontinuitás megállapítható.

A Központi Bizottság (Central Commitee - Zentralausschuss) a közgyűlés
feladatait látja el két közgyűlés közti időszakban. Felelős a közgyűlés által
elfogadott irányelvek végrehajtásáért, nem terjed ki azonban jogköre az
alkotmány módosítására, a helyek szétosztására vagy módosítására a Köz-
ponti Bizottságon belül.

Az Egyházak Világtanácsa elnökből, vagy elnökeiből és legfeljebb 150
tagból (korábban 90) áll. Ez a létszám olyan nagy, hogy az eredményes
munkát eleve megkérdőjelezi.

A tagok közül legfeljebb 145-öt a közgyűlés választ a tagegyházak ré-
széről a közgyűlésre küldött delegátusok közül, míg a fennmaradó maxi-
málisan öt tagot a csatlakozott tagegyházak részéről delegált képviselők
közül. A helyek elosztásánál a tagegyházak nagyságát, földrajzi helyzetét,
valamint a megfelelő konfesszionális és kulturális képviseletét is figyelem-
be kell venni. A szabályzat ezt még megtoldja azzal, hogy a lelkészek
mellett nem teológusok, férfiak és nők, valamint fiatalok is szóhoz jussa-
nak.1102Ezekhez a szempontqkhoz való ragaszkodás sok esetben ked-
vezőtlen eredményhez vezetett.

A Központi Bizottság hatásköre kiterjed az elnök és helyettes elnök, a
Végrehajtó Bizottság, a különböző bizottságok és kuratóriumok megvá-
lasztására; a közgyűlés által megállapított programok és ezek elsöbbségé-
nek a megállapítására és a végrehajtás ellenőrzésére. Jóváhagyja az Egy-
házak Világtanácsának a költségvetését és ennek pénzügyi biztosítását.
Megválasztja a főtitkárt és kinevezi a munkatársakat. Megtervezi a vi-
lággyűlés üléseit, előkészíti az ügyeket. Meghatározza a delegátusok szá-
mát és elosztja a már említett szempontok szerint és végül akár a Végre-
hajtó Bizottságot, akár más szervet, vagy személyt bíz meg meghatározott
feladatok elvégzésérc.U'P

A Központi Bizottság általában évente egyszer ülésezik: munkáját a
Pénzügyi Bizottság, a Jelölő Bizottság és a Tanácsadó Bizottság támogatja.

A genfi jőtitkárság nem tekinthető ugyan hivatalos szervnek, mégis fon-
tos szerepet játszik az Egyházak Világtanácsa életében, minthogy azoknak
az osztályoknak az élén áll, amelyek az ökumenikus tanulmányi, őkume-

1101 Hans Liermann: Oekumene als rechtliche Erscheinung. In: Evangelisch-Lutherische
Kirchenzeitung. 5. évf. 117. 1.
1102 Egyházak Világtanácsa alkotmánya V. 2. és ügyrend IV. 1.,2.
1103 Alkotmány V. 2. ügyrend IV. 1-5. pont. - Korábban az Egyházak Világtanácsának 12
bizottsága volt, mégpedig: adminisztratív, konferenciarendező, tanulmányi, ökumenikus
tanulmányi központtal foglalkozó, nemzetközi ügyekkel foglalkozó, újjáépítési, ifjúsági,
ökumenikus tudományos szaklap. sajtószolgálati, hadifogoly-gondozó, menekültügyi és
pénzügyi bizottság.
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nikus aktivitási és az egyházközi segély és menekültügyekkel foglalkoz-
nak. A főtitkár a Központi Bizottságban betöltött hivatalánál fogva az
információs, valamint a pénzügyek és közigazgatási ügyek referense. Fon-
tos összekötő szerepet tölt be a Nemzetközi Missziói Tanáccsal és egyéb
nemzetközi szervezetekkel.U'ö Hatásköre a már említett 1991. évi szep-
temberi Végrehajtó Bizottsági határozattal- amely a Világtanács program-
jának súlyponti változásait vitte végbe -, némileg kiszélesedett.

A Végrehajtó Bizottság (Executiv Committee - Exetiv ausschuss)ról az
Egyházak Világtanácsának alkotmányában nem találunk rendelkezéseket,
hanem csak a szabályzatban.l'P>

Eszerint a Végrehajtó Bizottság elnökből, illetve elnökökből, a Központi
Bizottság elnökéből és helyettes elnökéből és minimális an 14, maximálisan
16 Központi Bizottságbeli választott tagból áll. A Központi Bizottság első
ülésén Végrehajtó Bizottságot választ, amely a következő Központi Bizott-
sági ülésig marad hivatalban; a tagok újraválasztása lehetséges. A Köz-
ponti Bizottság elnöke egyúttal a Végrehajtó Bizottság elnöke is. Tanács-
adók is meghívhatók az ülésekre; figyelemmel kell azonban lenni a fele-
kezeti és egyéb szempontokra.

A Végrehajtó Bizottság a Központi Bizottság felé felelős. A Végrehajtó
Bizottság a Központi Bizottság ülései közti időszakban végrehajtja ennek
határozatait és követi az általa meghatározott irányelveket. Alapvető kér-
désekben nem dönthet, kivéve a ráruházott esetekben és a különlegesen
sürgős eseteket, amikor ideiglenes határozatokat hozhat.l106 A Végrehajtó
Bizottság ellenőrzi a gazdálkodást és a szükséghez képest korlátozhatja a
kiadásokat.

A Közgyűlés, vagy Központi Bizottság az Egyházak Világtanácsa részé-
re szabályzatot, ügyrendet alkothat, illetve ezeket az alkotmány keretei
között módosíthatja. Ezek a szabályzatok, ügyrendek a bizottságok, kura-
tóriumok, munkacsoportok, konferenciák munkájára, illetve a Közgyűlés
és egyéb szervek tárgyalási és ügyrendjére vonatkozhatnak.P'"

Vallási világszervezetek és ökumenikus szervezetek - a Központi Bizott-
ság előterjesztésére -, meghívhatók, szavazati jog nélkül a Közgyűlés,
illetve a Központi Bizottság üléseire, úgyszintén az egyházak nemzeti
tanácsai, illetve regionális egyházi konferenciák vagy más keresztyén ta-
nácsok, illetve missziói tanácsok is.1108

Az alkotmányt a közgyűlés szavazásra jogosult jelenlevő delegátusai-
nak kétharmados többségevel lehet megváltoztatni. Ennek előfeltétele az,

1104 Erik Wolf i. m. 772. l.
1105 Ügyrend V. 1-2.
1106 Ügyrend IX. 5.
1107 Egyházak Világtanácsa alkotmánya V. 3-4. pont.
1108 Uo. VI. 1-2. pont.
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hogy a Központi Bizottság a változtatással kapcsolatos javaslatokat előze-
tesen átvizsgálja és a Közgyűlés ülésezése előtt legalább hat hónappal a
tagegyházak részére megküldjék. Mind a Központi Bizottság, mind pedig
a tagegyházak jogosultak javaslatot tenni az alkotmány megváltozta-
tására.U''?

Ökumenikus téren jelentős előrelépést hozott a Leuenbergi Konkordia.
A Leuenbergi Konkordia magyarországi előfutáraiként szokták értékel-

ni a magyarországi reformátusok és evangélikusok között 1796-ban Ka-
polyban, 1830-ban Kéren és 1833-ban Nagygeresden megkötött egyezmé-
nyeket. Ezt a három egyezményt gyakran úgy szokták emlegetni, mintha
a Leuenbergi Konkordiához mindenben egyezően szabályozta volna az
interkummunió és intercelabráció kérdését.Ul" Ez azonban téves álláspont,
mert ezek az egyezségek a szórványban élő egyháztagok korlátozott lelki-
gondozásáról intézkedtek,lehetővé téve akadályoztatás esetére esetenként
egyházi cselekmények közös végzését. Általános jellegű intercelebrációra,
illetve interkommunióra nem került sor a kéri szerződésben, mert a nagy-
geresdi egyezség alapján is csupán sürgős esetekben betegeknek volt ki-
szolgáltatható az úrvacsora a szórványban a másik vallásfelekezet lelkésze
részéről. Az intercelebrációt kizárólag a szórványban teszi lehetővé a
nagygeresdi egyezség.1111

A protestáns egyházak között az elmúlt évtizedekben receptio elnevezés
alatt olyan előremutató szerződést fogadtak el, amely a keresztyén egyhá-
zak szélesebb körű egységéhez vezető úton előrelépést jelentenek. Ezek
közül kétségkívül legfontosabbnak a már említett limai dokumentumot,
továbbá az 1973. március 16-án aláírt .Európa reformált egyházainak
a megegyezését" az úgynevezett Leuenbergi Konkordiát tekínthetjük.U'?
A "konkordia" kifejezést tudatosan választották az 1536.évi Formula Con-
cordiaera emlékezve, amely az evangélikusok és reformátusok közti egye-
sülést tűzte ki célul.1l13 Bár a fenti két nyilatkozattal kapcsolatban megál-
lapithatjuk. hogy a hitvallás nem tárgya az egyházjognak, minthogy azon-
ban az egyháztagokra és a lelkészekre hatása van, ismertetésétől nem
tekinthetünk el.

1109 Uo. VII. pont.
1110 Csohány Sándor: A Leuenbergi Konkordia előfutárai Magyarországon. Theológiai
Szemle, 1984. 1. szám, 306-309.1., és Csohány Sándor: A magyarországi református egyház
történetének összefoglalása. Debrecen, 1989. 20. 1.
1111 Horváth Zoltán: A nagygeresdi egyezség. Miskolc, 1940. 30. és 80. 1.
1112 Erhard Stiller: Rezeption als Rechtsvorgang. In: Zeitschrift für evangeliscvhes Kirchen-
recht, 37. Band, 4. Heft 350-405. 1. és Rusch: Rezeption, eine ökumenische Chance. LWB
Report, Nr. 22. Genf, 1988. 63.1. Erhard Stiller: Rechtliche Aspekte und Konsequenzen der
Leuenberger Koncordie. - Zeitschrift für evangelisches Kirchenrecht. 1995. Juni. 180-216. 1.
1113 Elisabeth Schiffer: Von Schauenburg nach Leuenberg. Paderborn, 1973.538.1.
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Bár az elmúlt húsz esztendő alatt 82 európai és 3 latin-amerikai refor-
mációi gyökerű egyház csatlakozott a megegyezéshez és azóta is a Luthe-
ránus és Református Világszövetség együtt fáradozik ennek világméretű
kiterjesztésén, sokan voltak, köztük Ordass Lajos is,1114aki ezen a téren
nem mindig kedvező tapasztalatok alapján a lutheri egyház időtálló érté-
keinek és ezzel együtt az evangélium értelmezésének az eltorzulásától
féltette egyházát. Az 1972 májusában Ratzeburgban tartott teológiai kon-
ferencia is hangot adott annak a véleménynek, hogy Leuenberg nem vezet
egységhez, hanem további osztódás veszélyét rejti magában.1115

A konkordia a két reformáció és uniált egyház között kinyilvánítja az
egyházi közösséget, ami a köztük levő eddigi válaszfalak megszüntetését
jelenti, anélkül azonban, hogy a szerződést aláíró egyházak kötelesek len-
nének ennek szervezeti konzekvenciáit levonni,1116 mégis kifejezik készsé-
güket, hogy a még meglevő tanításbeli és szervezeti különbségek meg-
szüntetésére törekszenek.

Az aláíró egyházak teljes szószék és úrvacsorai közösségre lépnek, bizony-
ságot tesznek az alapvető teológiai kérdésekben, az egység fennállásáról
(megigazulás tana, keresztség, úrvacsora), de ugyanakkor kölcsönösen
visszavonják az ezzel ellentétes, a XVI. századbeli egymást elítélő nyilat-
kozatokat.Ul? Jogi szempontból az intercelebráció közösségének az elisme-
rése mellett kétségkívül legfontosabb az "evangélium közös értelmezésé-
nek" az elfogadása, ez az a közös alap, melyre minden épülhet, fenntartva
az érintett egyházak hitvallásainak a kötelező voltát és az ebből fakadó
kővetkezményeket.l-l'' Nyilvánvaló, hogya Leuenbergi Konkordia nem
jelenti a szerződést aláíró keresztyén egyházak konfesszionális egyesülé-
sét, unióját. Nem célja, hogy az egyházakra jellemző sokoldalúságot mel-
lőzése és a jogilag is fennálló különbözőségeket is elkendőzze. Az egyezség
azt dokumentálja, ami közös hitvallásbeli tételként megvallható. Teológia-
ilag nem tekinthető új evangélikus hitvallásnak, hanem azoknak az egy-
házaknak a közösségét jelenti, amelyek keletkezésükkor közös történeti és
teológiai alapon állnak. Mint tanításbeli nyilatkozat (Lehreklarung) és kon-
sensusos megállapodás tekinthető a korábbi hitvallás fenntartása mellett,
ezért a Leuenbergi Konkordiának tartalmilag az érintett egyházak hitval-
lásával összhangban kell állnia. [övóbeli jogi jelentősége abban áll, hogy a

1114 Lajos Ordass: Einige Bemerkungen zur Leuenberger Konkordie. - In: Leuenberg. Kon-
kordie oder Diskordie. 1974.275-276.1.
lllS Um die Einheit der Kirche. Dokumente von der Deutsch-Skandinavischen Theologen-
tagung in Ratzeburg Mai 1972.
1116 Rainer Rausch: Die mitgliedschaftliche Erfassung Zuziehender. In: Zeitschrift für evan-
gelisches Kirchenrecht. Tübingen, 1991. 36. Band, 377.1.
1117 Rainer Rausch i. m. 375., lásd az egyezség 33. és 34. §-ait.
1118 Rainer Rausch i. m. 376. 1.,lásd az egyezség 29-49. §-ait.
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továbbra is fennálló tanításbeli különbségek megszüntetésén kell munkál-
kodni és a konkordiát érintő kérdések szabályozása esetén ahitvallásilag
rokon egyházakkal folyamatosan tanácskozni tartoznak az érintett egyhá-
zak és az ilyen szabályozásnál a konkordia szabályozását figyelembe ven-
ni tartoznak. A Leuenbergi Konkordia - negatív értelemben véve -, nem
tekinthető az elhatárolódás dokumentumának azok felé, akik ezt nem
fogadták el, mert nyitva áll a lehetőség a hitvallások összehasonlítására és
a hitvallásbeli azonosság megállapítására.Pl?

Mértéktartóan állapítja meg Elisabeth Schiffer hatalmas munkájában,
hogy nem lenne helyes a Leuenbergi Konkordiát az "egység modelljé" -nek
tekintetni, mint ahogy ezt a megállapítást az Egyházak Világtanácsában,
illetve a II. Vatikáni zsinat után tették.1120Kétségtelen, hogya Leuenbergi
Konkordia által elindított folyamat hosszabb történeti fejlődést jelent.1121
A lényeg az alapvető evangéliumi egység megvallása és megőrzése, mely-
hez a sokoldalú teológiai párbeszéd vezet regionális szinten.1122

Magyarország és az ökumenikus mozgalmak

A magyarországi protestáns egyházak kezdettől fogva érdeklődést ta-
núsítottak az ökumenikus mozgalmak irányában és igyekeztek bekapcso-
lódni ebbe a munkába. Képviselőik részt vettek Stockholmban, Lausanne-
ban és Utrechtben a Life and Work és a Faith and Order munkájában. Az
Ökumenikus Ifjúsági Bizottság a 30-as évek közepétől irányította az egy-
házi és egyesületi keresztyén ifjúsági munkát és előkészítette a magyar
delegációt az 1948. évi amszterdami világkonferenciára. Ez az ifjúsági
bizottság gondoskodott a háború alatt a nagyszámú menekültről miután
a Pax Romana katolikus szervezettel együtt megalakította a Magyar Me-
nekültsegélyező Ifjúsági Bizottságot. (1939)1123

1943. június 26-án Nils Ehrenströmnek a genfi tanulmányi osztályve-
zetőjének a közreműködésével megalakul Ravasz László püspök és Rad-
vánszky Albert evangélikus egyetemes felügyelő elnöksége mellett az
Egyetemes Egyháztanács Magyarországi Bizottsága. A református egy-
házat képviselő titkárrá Pap Lászlót, az evangélikus egyház ügyeit intéző
titkárrá pedig Wolf Lajost (Ordass Lajost) választották meg.1124

1946.február 4-én megalakul a Magyar Ökumenikus Újjáépítési Bizott-
ság, melyhez a református és evangélikus egyház képviselőin kívül a gö-

1119 Rainer Rausch i. m. 377. 1., továbbá Rusch i. m. 63. 1.
1120 Elisabeth Schiffer i. m. 643. 1.
1121 Nagy Gyula: Kitekintés az ökumené világába. - Lelkipásztor. 1993/5. 173.1.
1122 Leuenberg. Theologische und kirchenrechtliche Folgerungen. Zeitschrift für evang.
Kirchenrecht. 1955. Sept. 320-344. 1.
1123 Az egyház a világban. Budapest, 1948. 15-16. 1.
1124 Ordass Lajos: Önéletrajzi írások. Bern, 1985. 148. 1.
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rögkeleti szerb, a baptista, methodista, unitárius egyház, továbbá az Üdv-
hadsereg képviselői is csatlakoznak és az újjáépítés terén felmérhetetlen
szolgálatot végez Papp László református teológiai tanár vezetésével.1125

Már említettük, hogy az 1948. augusztus 22-én megnyílt amszterdami
világgyűlésen, melyen az Egyházak Világtanácsának megalakítására ke-
rült sor, népes református delegáció vett részt, a magyar hatóságok azon-
ban Ordass Lajos püspöktől a kiutazási engedélyt megtagadták, így a
magyar evangélikus egyház képviseletében a külföldön tartózkodó ösz-
töndíjasok közül Vajta Vilmos, Pósfay György és Leskó Béla vettek részt.
A magyar evangélikus egyház részéről a csatlakozó okiratot Vajta Vilmos
és Radvánszky Antal írták alá.1126

1947.június 17-én az Egyetemes Egyháztanács Magyarországi Bizottsá-
ga újjáalakult és új nevet vett fel: Magyarországi Ökumenikus Bizottság
címen és a munka végzésére tanulmányi, ifjúsági, újjáépítési és nemzetközi
kérdésekkel foglalkozó albizottságot hozott létre.1l27

Az Ökumenikus Bizottság és a mozgalom munkája az 50-es években
elsorvad és az Állami Egyházügyi Hivatalnak 1951-ben történt felállítása
után egyre inkább az állami célok szolgálatába állítja a kommunista ve-
zetés.

1957-bena tagok sorába lép a baptista és methodista egyház. Ettől kezd-
ve szerepel a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa elnevezés,
1962-ben kiegészül a magyar orthodox egyházzal, 1965-ben pedig a Sza-
badegyházak Tanácsával.

1960 után némileg enyhül a politikai helyzet és szabadabbá válik az
ökumenikus munka, valamint az Egyházak Világtanácsával való kap-
csolattartás. A 70-es évektől a magyar emigrációval és a környező álla-
mok magyarságával is kapcsolatok épülnek. A 80-as évektől felgyorsul az
ökumenikus munka és a római katolikus egyházzal megélénkül a pár-
beszéd.1128

1991.április 16-án megalakul a Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat,
amelyben a protestáns egyházak, orthodoxok és egyes magánszemélyek
vesznek részt. A segélyszolgálat nemcsak az erdélyi, jugoszláviai és egyéb
menekültek ügyét karolja fel, hanem a nyomorúság enyhítésének minden
területére kiterjeszti munkáját, így az egész ország társadalmára, a szociá-
lis kérdésekre és a munkanélküliekre is kiterjed tevékenysége.

1991. november 4-én a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa új
alapszabályt fogad el.

1125 Bóna Zoltán: Ökumenikus Tanács 50 éve. In: 50 éves az Ökumenikus Tanács Magyar-
országon című kötetben (szerkesztette Hafenscher Károly). Budapest, 1993. 32-38. 1.
1126 Ordass Lajos i. m. 315-316. 1.
1127 Az egyház a világban. Budapest, 1948. 17.1.
1128 Bóna Zoltán i. m. 35-38. 1.
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Az alapszabály szerint a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa
(rövidített neve: Ökumenikus Tanács) "az alapszabályt elfogadó egyházak
által létrehozott szövetség", amely szolgálatuk hívebb betöltése és össze-
hangolása érdekében teszi szükségessé munkaközösség létrehozását. Az
Ökumenikus Tanács az Egyházak Világtanácsának magyarországi társ ta-
nácsa. Jogi személy és nem nyereségérdekelt (nonprofit) szervezet.

Az Ökumenikus Tanács tagjai mindazon egyházak, amelyek az Egyhá-
zak Világtanácsának alapszabályába foglalt hitvallását és a jelen alapsza-
bályt magukra nézve kötelezően elfogadják. A felvételról a közgyűlés ha-
tároz. A tagegyházak egyenjogúak. Jogosultak az Ökumenikus Tanács
szolgálatainak igénybevételére és vállalják a fenntartásból reájuk háruló
terheket.

Az Ökumenikus Tanács tagjai az alapszabályelfogadásakor a követ-
kezök: Magyarországi Baptista Egyház, Magyarországi Bolgár Orthodox
Egyház, Magyarországi Evangélikus Egyház, Magyarországi Magyar Ort-
hodox Egyház, Magyarországi Methodista Egyház, Magyarországi Refor-
mátus Egyház, Magyarországi Román Orthodox Egyház és a Magyaror-
szági Szerb Orthodox Egyház.

A tagság megszűnhet a tagegyház kilépésével, megszűnésévei, kizárá-
sával. A kizárást a közgyűlés foganatosítja, ha a tagegyház az EVT hitval-
lásától és az Ökumenikus Tanács alapszabályától ismételt figyelmeztetés
ellenére eltér.1l29

Az Ökumenikus Tanács közgyűlése egy-egy egyháznak, egyházak tes-
tületi, ökumenikus szerveződésének, valamint egyházi jellegű szervezet-
nek (például egyházi közművelődési egyesület, presbiteri szövetség, egy-
házi rend, stb.) megfigyelői státust biztosíthat, hogy működjék közre az
Ökumenikus Tanács munkájában, támogassa az ökumenikus mozgalmat,
mind országos, mind helyi szinten.1130

Az Ökumenikus Tanács feladata:
(1) A tagegyházakat egyetemesen érdeklő elvi és gyakorlati - elsősorban

a keresztyén egységgel kapcsolatos elvi teológiai - kérdések megnyitása
saját testületeiben vagy tágabb körű értekezleteken, konferenciákon, az e
körbe eső alkalmi vagy rendszeres tanulmányi munka megszervezése.

1129 Alapszabály 4. §.
1130 Megfigyelői státussal rendelkeznek: 1. a Magyar Katolikus Egyház (1992 óta), 2. Ma-
gyarországi Unitárius Egyház, 3. Isten egyháza, 4. Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat,
5: Magyar Bibliatársulat Alapitvány, 6. Okumenikus Tanulmányi Központ, 7. Keresztyén
Okumenikus Baráti Társaság, 8. Keresztyén Orvosok Magyarországi Társasága, 9. Magyar
Cserkészszövetség, 10. Budapesti Nemzetközi Egyház. - 50 éves az Ökumenikus Tanács
Magyarországon. Budapest, 1993.229.1. - Napjainkban 23 egyház vesz részt az Ökumeni-
kus Tanács munkájában.
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(2) Segítségnyújtás országos, területi és helyi evangéliumi alkalmak
(imahetek, reformáció ünnepe, evangelizációk stb.) megrendezésében.

(3) A helyi és területi ökumenikus szerveződések létrejöttének és tevé-
kenységének támogatása.

(4) Jószolgálat vállalása a tagegyházak közt esetleg kialakuló feszültsé-
gek megszüntetésére.

(5) Érdekképviselet tagegyházakat egyetemesen érintő ügyekben (pél-
dául egyházközi kapcsolatokban, esetleg politikai vagy társadalmi téren
érvényesülő diszkrimináció, jogsértés esetén).

(6) A magyarországi nemzetiségi egyházakkal és a külföldi magyar ke-
resztyén közösségekkel az ökumenikus kapcsolat kiépítése és fenntartása.

(7) A világ keresztyén egyházaival, felekezeti szervezeteivel való kap-
csolatok ápolása, a magyarországi ökumenikus mozgalom működéséről,
tapasztalatairól, eredményeiről a hazai és a nemzetközi egyházi fórumok
tájékoztatása a személyes kapcsolatok útján és a sajtó eszközeivel is.

(8) Annak munkálása, hogy az Ökumenikus Tanácson kívüli egyházak
is bekapcsolódjanak - elóbb tevékenységükkel, majd pedig szervezetileg
is - az ökumenikus mozgalomba.U''!

Az Ökumenikus Tanács szervei: a közgyűlés, az elnökség, az elnök, a két
alelnök, a főtitkár, a bizottságok, az iroda.

A közgyűlés az Ökumenikus Tanács legföbb határozathozó szerve. Ha-
táskörébe tartozik az alapszabály megalkotása és módosítása, a tisztségvi-
selők, a Számvizsgáló Bizottság tagjainak és alelnökének, a szakbizottsá-
gok tagjainak, az Ökumenikus Tanács által kiadott folyóiratok felelős szer-
kezetűnek, valamint a jegyzők és jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása,

döntés a tagok felvételéről és kizárásáról, a megfigyelői státus elfogadá-
sáról,

az Ökumenikus Tanács belső szervezetének a kialakítása, az egyes szer-
vek működéséről szóló beszámoló elfogadása, végül

minden olyan ügy, amelyet az elnökség a közgyűlés hatáskörébe utal,
vagy amit a közgyűlés a maga hatáskörébe von.

A közgyűlést az elnök és a főtitkár hívja össze. Határozatképességhez a
szavazásra jogosultak kétharmadának jelenléte szükséges. A határozato-
kat egyszerű szótöbbséggel hozza.1132

Az Ökumenikus Tanács Közgyűlését, mint küldött közgyűlést, a tagegy-
házak által hat évi időtartamra kiküldött tagok, valamint a főtitkár és a
Számvizsgáló Bizottság elnöke alkotják. A Református Egyház 20 + 2, az
Evangélikus Egyház 12, a Baptista Egyház 5, a Methodista Egyház 2, a
Bolgár Orthodox Egyház, a Magyar Orthodox Egyház egy-egy tagot, a

1131 Alapszabály 6. §.
1132 Alapszabály 8. §.
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Román Orthodox Egyház és a Szerb Orthodox Egyház egy-egy tagot küld,
összesen 43 személyt, 1996 óta 45 főt, mert a reformátusok képviselete 2
fővel emelkedett.

Az Ökumenikus Tanács Elnökségének tagjai: az egyes tagegyházak által
saját közgyűlési küldötteik közül jelölt képviselők (Református Egyházból
4, az Evangélikus Egyházból 2, a többi tagegyházból1-1 képviselő), vala-
mint hivatalból a főtitkár és a Számvizsgáló Bizottság elnöke (összesen 14
személy). Az elnököt és a főtitkárt más-más tagegyházból kell választani.

Az Elnökség a közgyűlések közötti időben az Ökumenikus Tanács ügy-
vezető és irányító szerve. Állást foglal a tagegyházakat egyetemesen érintő
ügyekben, felügyel az Ökumenikus Tanács és szervei működésére, mun-
káikról beszámoltatja őket, intézkedik a közgyűlés összehívásáról és szük-
ség esetén ad hoc bizottságokat alakíthat. Általában negyedévenként ülé-
sezik. Határozatképességéhez legalább 8 tag jelenléte szükséges.U''"

Az Ökumenikus Tanács elnökét a közgyűlés választja három éves időtar-
tamra oly módon, hogyatagegyházak képviselői váltakozva töltsék be az
elnöki tisztet. Képviseli az Ökumenikus Tanácsot, ápolja a kapcsolatot a
tagegyházakkal, a főtitkárral együtt összehívja a közgyűlést és az elnöksé-
gi ülést, előkészíti és végrehajtja a főtitkárral együtt a közgyűlés és elnök-
ségi ülés határozatait, felügyel a tisztségviselők, a bizottságok és az iroda
működésére és elnököl a közgyűlésen és az elnökség ülésén.1134

Az elnököt két alelnök segíti munkájában, akiket három évre a köz-
gyűlés választ.1135

Az Ökumenikus Tanácsjőtitkárát a tagegyházak jelöltjei közül a közgyűlés
választja három évi időtartamra. Tisztségét főállásban tölti be. Hatásköré-
be tartozik a közgyűlés és az Elnökség ülésének határozatait végrehajtani,
előkészíti a közgyűlés és Elnökség ülésének anyagát, jelentést ad a köz-
gyűlésnek az előző közgyűlés óta eltelt idő alatt végzett munkájáról, vezeti
az Ökumenikus Tanács irodáját, a költségvetés keretei között utalványoz,
irányítja az ügyintézést és a hivatalos kiadványok gazdája.1136

A Számvizsgáló Bizottság a közgyűlés által választott elnökből és két
alelnökből áll, amely a zárszámadásokat vizsgálja meg és a közgyűlésnek
tesz jelentést és a felmentvény tárgyában javaslatot tesz. Véleményt ad és
határoz az Ökumenikus Egyházi Kölcsönsegély Alap (ECLOF)magyaror-
szági ügyeinek íntézésében.T"

A közgyűlés az elnökség jelölése alapján szakbizottságokat választ. Olyan
személyek is választhatók, akik nem tagjai a közgyűlésnek. A tagegyházak

1133 Alapszabály 9. §.
1134 Alapszabály 10. §.
1135 Alapszabály 11. §.
1136 Alapszabály 12. §.
1137 Alapszabály 13. §.

472



arányos képviseletére figyelemmel kell lenni. A szakbizottságok: Evange-
lizációs és Missziós Bizottság, Ifjúsági Bizottság, Nöbizottság, Teológiai és
Keresztyén Egység Bizottság. Az elnökség ad hoc bizottságok alakítására
jogosult.1138

Az Ökumenikus Tanács ügyviteli feladatait az Ökumenikus Tanács Iro-
dája látja el. Az alkalmazottak felett a munkáltatói jogokat a főtitkár gya-
korolja.llé?

Az Ökumenikus Tanács gazdálkodásához szükséges bevételeket tag-
egyházi hozzájárulásokból és egyéb bevételekből fedezi. A költségvetés-
nek egyéb forrásból nem fedezett részét meghatározott százalék-kulcs sze-
rinti megosztásban bocsátják rendelkezésre, illetőleg az Ökumenikus Ta-
nácson keresztül érkező támogatásból a tagegyházak eszerint a kulcs sze-
rint részesednek.Ué''

Az Ökumenikus Tanács az Ökumenikus Szeretetszolgálatot a segélyszol-
gálat hatékonyabb végzése céljábóllétesítette és írta alá annak alapító
okiratát, amely az 1989. évi II. törvény alapján működő társadalmi szerve-
zet. Az alapszabály szerint a közgyűlésen az Ökumenikus Tanácsot min-
denkor 60 szavazati jog illeti meg. Az Ökumenikus Tanács szavazatarányát
három református, két evangélikus és egy egyéb tagegyházi küldött útján
gyakorolja. A küldötteket a tagegyházak javaslatára az Ökumenikus Ta-
nács közgyűlése erősíti meg. A Szeretetszolgálat igazgatója az Ökumeni-
kus Tanács évi közgyűlésén beszámol a Szeretetszolgálat évi működé-
séről.1141

Az Ökumenikus Tanács megszűnése esetén vagyona száza lék-kulcs sze-
rint a tagegyházakra száll át. Iratanyagát az Elnökség köteles bizton-
ságosan elhelyezni. A megszűnés eseteit az 1990. évi IV. törvény 20 §-a
tartalmazza.Us- Az 1991. november 4-én kelt alapszabályt Viczián János és
Lehel László főtitkár írták alá.

A magyarországi ökumenikus mozgalom illúziók nélkül, de élő re-
ménységgel ítélhető meg.1143 Az egység megteremtése jogi keretek között,

1138 Alapszabály 14-15. §.
1139 Alapszabály 16. §.
1140 Az alapszabály 17. §-a szerint a százalékos arány az alábbiak szerint alakul: Magyar-
országi Református Egyház 47%,Magyarországi Evangélikus Egyház 29%,Magyarországi
Baptista Egyház 12%,Magyarországi Methodista Egyház 4%,Magyarországi Magyar Ort-
hodox Egyház 2%, Magyarországi Bolgár Orthodox Egyház 2%, Magyarországi Román
Orthodox Egyház 2% és a Magyarországi Szerb Orthodox Egyház 2%. 1996óta a reformá-
tusok aránya 2%-kal növekedett 49%-ra.
1141 Alapszabály 18. §.
1142 Alapszabály 19. §.
1143 Hafenscher Károly: Illúziók nélkül - élő reménységgeL In: 50 éves az Ökumenikus
Tanács Magyarországon. Budapest, 1993. 7-18. L, és lásd fenti szerzőtől: Gyengül vagy
csak átalakul az ökumené? - Diakónia, 1993/3.27-30. L
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az unum corpus Christianum eszméje ma még elérhetetlen távolságban
levőnek tűnik. De Söderblom megállapítása szerint nem is az egységben
rejlik az elérendő cél, hanem a közös bűnvallásban s az egyházak közös
feladatainak a felismerésében, a közös hitben való épülésben és ennek a
megerősödésében.1144 Aligha véletlen, hogy a missziói munka és a szere-
tetszolgálat terén fogalmazódott meg az együttműködésre való igény. Biz-
tató jel XXli. János kapunyitása, a II. Vatikáni zsinat összehívása, VI. Pál
pápa nyitottsága; az ökumenizmusról szóló decretum kiadása új helyzetet
teremtett. II. János Pál pápa magyarországi látogatása 1991 szeptemberé-
ben és a debreceni ökumenikus istentisztelet, valamint a gályarabok em-
lékművének megkoszorúzása és ennek folytatásaként a hazai protestáns
egyházak képviselői részéről az esztergomi bazilikában a kassai vértanúk
oltárán koszorú elhelyezése talán annak a jele, hogy a XX. század egyik
legjelentősebb mozgalma utat talált a szívekhez: az ellenségeskedés kor-
szaka végérvényesen lezárult.

1144 Lásd szerzőtől: Az ökumenikus kérdés az evangélikus egyházjog tükrében. Evangéli-
kus Theologia. 1947. 57. 1.
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XXXVIII. Együttműködés az evangélikus egyházak
között. Az Evangélikus Világszövetség

Az evangélikusok hitbeli összetartozásának tudata. - A szorosabb kapcsolat csak a XIX.
században épült ki. - Az első világgyűlés Eisenachban. - A Világkonvent II. kongresszusa.
A párizsi III. világgyűlés. - Előkészületek a meghiúsult philadelphiai konventre. - Az
Evangélikus Világszövetség megalakulása. - A hitelvi alap. - Természete és feladatai. -
Tagság és hozzátartozás egyéb formái. - A közgyűlés. - A tagegyházak véleményének
kialakításával kapcsolatos nehézségek. - A Tanács. - A Végrehajtó Bizottság jelentőségének
csökkenése. - A Nemzeti Bizottságok. - Tisztségviselők: az elnök és főtitkár. - Az Evangé-
lilais Világszövetség által rendezett világgyűlések. - A világszövetség jelentősége. - Jogi
értékelése.

Az evangélikus egyházak tagjai között a hitbeli együvétartozás tudata
viszonylag hamar alakul ki a reformáció elterjedése után, de szorosabb
kapcsolatok csak a XIX. századtól kezdve épülnek ki. Ez természetes is,
hisz kezdetben a belső szervezkedés, a megerősödés kérdése áll előtérben
és csak később lehetett arra gondolni, hogya kapcsolatok kiterebélyesed-
jenek és szervezeti formát öltsenek.

A hitbeli egyűvé tartozás tudata a nemzetközi szerződésekben is kifeje-
zésre jut. Az 1968.évi westfáliai és az 1707.évi altranstadti békék ezt eléggé
bizonyítják. Gusztáv Adolfnak a harmincéves háborúba való beavatkozá-
sánál, vagy a Szentszövetség életre keltésénél a politikai megfontolásokon
felül kétségkívül az evangélikus hitbeli közösségek megvédése is szerepet
játszott. Bár nehéz ezeket a motívumokat kimutatni, számos nemzetközi
szerződés hátterében a hitbeli együvétartozás, illetve ~ más országban élő
evangélikusság védelme is szerepet játszott.

Gyakorlati téren az evangélikusok egyűvé tartozásának tudatát a szük-
séghelyzetben levő hittestvérek materiális támogatása is erősen ébren tart-
ja. A sok eset közül az augsburgi Heiliegkeitskirche és az eperjesi evangé-
likus kollégium esetét emelhetjuk ki. Az augsburgi Heiliegkeitskirchét az
1630. évi restituciós edictum alapján lerombolták és 1650-ben a westfáliai
békét követően a különböző udvaroknál összegyűjtött pénzekből építették
újjá. Az 1653. évi felavatásnál Dánia és Svédország követei is jelen van-
nak. 1145

Az eperjesi kollégium szükségleteinek fedezésére 1708-ban XII. Károly
svéd király 20 ezer forintot utaltatott ki, melyből a kollégium épületének
második emelete felső-magyarországi renaissance stílusban felépülhetett.
Amikor az 1887.évi eperjesi nagy tűzvészkor elpusztult a kollégium kőz-

1145 Hans Liermann: Lutherische Kirche und Ökumene. Ein Beitrag zur Geschichte des
ökumenischen Kirchenrecht. - Archiv für ev. Kirchenrecht. 1837.2. főzet, 81. 1.
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ponti épülete, felépítését ismét hathatós svéd szeretetadomány teszi le-
hetővé. Ugyancsak a svédek támogatásával épül fel 1717-ben a híres kés-
márki fatemplom.llw

A skandináv államok 1817. évi, ezt követően pedig az 1857. évi és ezt
követő konferenciái nyomán igen szoros kapcsolat épül ki észak evangé-
likus egyházai között. A XIX. század közepe óta rendszeressé vált konfe-
renciákon az egyházi élet különböző képviselői: püspökök, misszionáriu-
sok, tanulók, diakonissza anyaegyházak és lelkészszövetségek vesznek
részt.

A németországi evangélikusokat az 1868-ban tartott Általános Lutheránus
Konferencia (Allgemeine Lutherische Konferenz - General Evangelical Lut-
heran Conference) tömöríti. A reformáció óta ez a német evangélikusok
első átfogó szervezete, amely kilenc alkalommal ült össze. Szerepe az 1901.
évi lundi ülés után jelentősen kibővül, mert az északi egyházak is belépnek
és a "szűkebb konferencia" létesítésével szélesebb szerephez jut az elnök
és a munkabizottság. A Lutheránus Konferencia súlyát és jelentőségét
utóbb az is növeli, hogy azon az amerikai és más evangélikus egyház
képviselője is részt vesz.1147

1907-ben a Lutheránus Szövetség (Lutherischer Bund, Lutheran League)
alakul meg azoknak a részvételével, akik az Általános Lutheránus Konfe-
renciától visszavonultak az uniós-lutheránusok részére nyújtott tagság mi-
att. Ennek a szövetségnek a gyakorlatban lényegesen kisebb volt a je-
lentősége, mint a konferenciának.l=''

Az 1914-1918. évi világháború alatt újabb jogi szervezet kiépülésére
nem kerül sor a világ evangélikusai között, jóllehet az evangélikusság
összetartozásának a tudata a háború nyomorúságai és szenvedései köze-
pette is elevenen él. A viszonylag kevés háborús veszteséget elszenvedett
amerikai evangélikusok indíttatva érzik magukat a jótékonyság gyakorlá-
sára az európai hittestvérek között. A National Lutheran Council még a
háború befejezése előtt megbízottakat küld Európába, akik felmérik a
szükségleteket és terveket dolgoznak ki az evangélikusok segélyezésére.
A megbízottak a háború befejezése után 18 államot látogatnak meg.1149

1922-ben az európai protestáns egyházak megsegítésére Koppenhágá-
ban megalakul az Europaische Zentralstelle für kirchliche Hilfsaktionen
(Central Bureau for Relief of the Evangelicai Chruches of Europe).

1146 Bruckner Győző: A svéd alkotmány. Miskolc, 1928. 24. 1.
1147 Siegfried Grundmann: Der Lutherische Weltbund. Köln-Craz, 1957. 145. 1.és Abdel
Ross Wentz: The Lutheran Church in American History, Philadelphia, 1933. 429. 1.
1148 Abdel Ross Wentz i. m. 431. 1.
1149 Abdel Ross Wentz i. m. 429. 1.,és Ralph H. Long: The place of the Lutheran World
Federation in the World today. - Proceedings of the Lutheran World Federation Assembly
Lund, Sweden, June 30-July 6.1947. Philadelphia, 1948. 126. 1.
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A D. John Morehead vezette segélyszolgálati bizottság nemcsak a segé-
lyezés kérdésével foglalkozik, hanem már korábban szükségét érzik az
evangélikusság érdekeinek a fokozottabb védelme érdekében és a testvé-
riség érzésének az elmélyítésére világszövetség megalakításának. Erre elő-
ször a National Lutheran Councilhoz intézett 1919. évi jelentésében hívja
fel a figyelmet. A javaslatot mind a General Evangelicai Lutheran Con-
ference, mind aLutheran Leage helyesléssei fogadja; az Általános Luthe-
ránus Konferencia és az Amerikai Nemzeti Lutheránus Tanácspedig közös
bizottságot jelöl ki a konvenció előkészítésére, a Lutherischer Bund tanács-
adó szerepének biztosítása mellett.

A tervezetet a bizottság amerikai részlege készítette; ezt az európai
tagok némi módosítással jóváhagyták.

1. Az evangélikusok első nagy világgyűlése Eisenachban 1923. augusztus
19-24. között zajlott le 22 ország 151 delegátusának és több ezer résztvevő
jelenlétében.1150A hivatalos delegátusok száma azért olyan kicsi, hogy
ezzel a személyes érintkezés lehetőségét jobban elősegítsék.

A kongresszusnak különös jelentőséget annak időpontja adott, tudniillik
akkor érte el tetőfokát a német infláció és ennek következtében főleg a
német evangélikus egyházak válságos helyzetbe jutottak. A lutheranizmus
gazdasági helyzetének a megvitatása mellett három kérdés állt a munka
középpontjában: a lutheranizmus és ökumene, a lutheranizmus és hitval-
lás és végül a lutheranizmus és a testvérszeretet.

Az egység tudata olyan erős volt, hogya megkezdett munka folytatását
határozták el, öt határozatba foglalva közös álláspontjukat, A kulturális,
nemzeti és nyelvi különbözőségek ellenére belső hitbeli közösségüket nyil-
vánították ki közös hitvallási alap elfogadásával,1151amely utóbb a világ-
konvent és világszövetség között a kontinuitást biztosította. A közös hit-
vallás így hangzik: liA Lutheránus Világkonvent az Ó- és Újtestamentumi
Szentírást vallja az egyházi élet és cselekvés egyetlen forrásának és csalha-
tatlan normájának és a Lutheránus Egyház hitvallásában, különösképpen
a meg nem változtatott Ágostai Hitvallásban és Luther Kis Katechizmusá-
ban Isten Igéjének a tiszta kinyilatkoztatását látja".

A második határozat az iskolakérdés kapcsán felszólít minden lutherá-
nus keresztyént, hogy az ifjúság részére keresztyén oktatást és nevelést
biztosítson és Luther Kis Katekizmusát tartsa meg.

1150 A delegátusok így oszlottak meg: Németország 80, USA és Kanada 40, Svédország 13,
Norvégia, Oroszország és Finnország mindegyik 7-7, Dánia 6, Lengyelország és Csehszlo-
vákia 4-4, Esztország 3, Lettország, Ausztria, Románia, Magyarország, Franciaország és
India 2-2, Ausztrália, Kína, Dél-Afrika, Brazília, Litvánia, Jugoszlávia és Hollandia 1-1 fő.
- Lásd Siegfried Grundmann i. m. 337. 1.
1151 Ralph H. Long i. m. 127. 1.
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A harmadik resolutio a "testvérszeretet" kapcsán hatalmas lutheránus
segélyszolgálatról és annak továbbfejlesztéséről szól, míg a negyedik az
.Europaíschen Zentralstelle für Evangelisch-Kirchliche Hilfasaktionen"-
hez való kapcsolatról tesz említést.

Az ötödik határozat a szervezeti kérdések kapcsán a Lutheran World
Convention két bizottságát keltette életre: egy szélesebb körű, állandó bi-
zottságot Ihmels szász püspök vezetése mellett és egy hattagú, szűkebb
Végrehajtó Bizottságot, Morehead elnöklete mellett. A Végrehajtó Bizott-
ságban az evangélikus egyházak főbb irányzatai két német, két skandináv
és két amerikai egyházi személlyel nyertek képviseletet és feladata az
ügyintézés, a világkonvent ülésezéseinek előkészítése, az egyes egyházak
tevékenységének a szeretetszolgálat, diaspóra és pogánymisszió területén
való koordinálása és mindenekelőtt a világ evangélikusságának a képvi-
selete, hogyha szüksége mutatkozik: "az egész lutheranizmus nevében és
érdekében beszéljen és cselekedjen" .1152

A szélesebb körű bizottság feladata a szűkebb bizottság és a világkonvent-
ben képviselt és később csatlakozó evangélikus államokkal való élő kapcsolat
helyreállítása. Ez a bizottság gyakorlatilag nem jutott jelentősebb szerephez.

A világkonvent ugyan nem rendelkezett kifejezett alkotmánnyal, szer-
vezete mégis laza alkotmány vonásait viselte magán. Ez abban is megmu-
tatkozott, hogy a világkonvent összetétele nem volt homogén, hanem lé-
nyegében a delegátusok gyülekezete. A delegátusokat különböző módon
állították és más funkciót is töltöttek be. Az amerikai delegátusokat egy-
házaik választották és ezek hivatalos képviselői voltak, az európai képvi-
selők viszont felkérés alapján vettek részt. A világkonvent szerepének az
eltérő megítélése számos félreértéshez vezetett.1153

Az 1924. évi göteborgi ülésen alakul meg a nagy állandó bizottság,
amelyen az előző évi eisenachi gyűlésen Németország számára felemelt
képviseleti létszám 12 főre nőtt. Ezzel a bel- és külmisszió, a segélyszolgá-
lat, az iskolaügy, a Lutherische Bund és a szabad egyházak is önálló kép-
viselethez jutottak. A Végrehajtó Bizottság élő szervvé vált elsősorban
nagyarányú segélyezési munkássága révén. Tervet dolgoztak ki az Ágostai
Hitvallásnak 1930-ban történő világméretű megünneplésére, nemkülön-
ben a világ evangélikus egyházairól információs könyv kibocsátásáről.W+

1152 Siegfried Grundmann i. m. 339. 1.
1153 Siegfried Grundmann i. m. 341-343. 1.
1154 Az eisenachi világgyűlésre nézve lásd: Lutherischer Weltkonvent 1923. Leipzig, 1925,
továbbá Wentz A. R.: The first Lutheran World Convention. - The Lutheran Quaerterly.
Vol. LIll. Oct. 1923. 408-420. 1.,American Committee on Arrangements. Lutheran World
Convention. The Minutes, Andresses and Discussions of the Conference at Eisenach. Ger-
many, August 19 to 20 1920. - Figyelmet érdemel még a Lutheran World Almanach.
-1. [orgensen, A. Th., Fleisch and A. R. Wentz: The Lutheran Churches of the World, 1929.
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II. A Lutheránus Világkonvent II. kongresszusát Koppenhágában 1929.jú-
nius 26.-július 4. között tartotta 21 ország 147delegátusának és közel ezer
nem hivatalos egyháztag jelenlétében. Ennek a gyűlésnek a legfontosabb
eredménye abban foglalható össze, hogy a világkonventben résztvevő
egyházak és egyesülések együttműködését a szervezet megerősítésével és
az alkotmány kiépítésével kívánják tovább fejleszteni.1155

A határozatok élén most is egy hitvallási nyilatkozat áll, amely szerint
ennek "bizonyságot kell tennie a Szentíráshoz való feltétlen és nyomaté-
kos, nemkülönben a lutheránus atyáktól örökölt hitvallás okhoz való ra-
gaszkodásról", nem pedig időhöz kötött megjegyzésekkel és figyelmezte-
tésekkel, amelyek a hitvallás valódi tartalmáról a figyelmet elfordítják.

Előrehaladás történt atekintetben is, hogy az európai delegátusok im-
máron az egyes partikuláris egyházak képviselőiként vettek részt.

A Végrehajtó Bizottság által előterjesztett javaslat szerint az Eisenachban
megállapított alapelvek változatlanul maradnak. Eszerint a világkonvent
továbbra is "szabad, kényszer nélküli egyesülés". Tevékenysége az egyház
és Isten országa szellemi érdekeire korlátozódik, szervezete is csak addig
terjedjen, ameddig feltétlen szükséges és csak annyiban kerülhet sor mó-
dosításra, amennyiben a körülmények változása és a tapasztalat feltétlen
megkívánja. Támogatni kívánja mindazokat az egyházakat, amelyek rá-
szorulnak, tekintet nélkül fajra, nemre vagy politikai állásra.1156

A világkonvent egyik legfontosabb újítása az volt, hogy a nagy bizott-
ságot, amely gyakorlatilag nem is működött, feloszlatta és helyébe a kü-
lönböző egyházi területeken kisebb-nagyobb különbizottságokat hoztak lét-
re, melyek akár az Evangélikus Világszövetség nemzeti bizottságai előfu-
tárának tekinthetők.

A Végrehajtó Bizottság változatlanul fennmaradt és újra Moreheadot
állították az élére, két alelnökkel, egy kincstáros sal és két helyettesseI. Az
évente legalább egyszer ülésező Végrehajtó Bizottság végzi a világkonvent
tulajdonképpeni munkéját.l-''?

A koppenhágai ülés figyelmet szentelt a gyenge és nélkülöző evangéli-
kus egyházaknak. Nemcsak a Szovjetunió evangélikus egyházai kaptak
hathatós támogatást, hanem a gazdasági depresszió elhárításának a kér-
dése, a Dél-Amerikába irányuló kivándorlás és egyéb speciális nemzetközi
feladatok megoldására irányuló törekvések is az evangélikusság olyan
szolidaritását fejlesztette ki, amelyek a lutheranismusnak vezető szerepet
biztosítottak ezeknek a kérdéseknek nemzetközi kezelésénél.Wf

1155 Siegried Grundmann i. m. 344. 1.
1156 Ralph H. Long i. m. 127. 1.
1157 Siegfried Grundmann i. m. 349. 1.
1158 Abdel Ross Wentz i. m. 435-438. 1.
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Ill. A harmadik Lutheránus Világkonvent Párizsban 1935. október 13-20.
között 22 ország száz delegátusának jelenlétében, más politikai légkörben
ülésezett. Amíg a korábbi világkonventi üléseket a Szovjetunióban élő
evangélikusság megpróbáltatásai foglalkoztatták behatóan, addig a refor-
máció szülőhazája: Németország felé fordult a figyelem. Az egyház hely-
zetének a romlása és a háború lehetőségének a réme rányomta bélyegét a
jelenlevőkre.

A világkonvent ennek ellenére az alkotmány és szervezet tekintetében
fontos határozatokat hozott. A Végrehajtó Bizottság szerepét azzal is nö-
velte, hogy hat helyettes Végrehajtó Bizottsági tagot választott és a Végre-
hajtó Bizottság eredményesebb működése érdekében megszervezte a vég-
rehajtó titkári állást és erre dr. Hans Lilje hannoveri püspököt, míg az
elnöki tisztre Marahrens püspököt választották meg. A gyűlés célkitűzé-
seit a következőkben körvonalazta: "A világ evangélikus egyházainak és
szervezeteink egymással maradandó és bensőséges kapcsolatba hozatala,
abból a célból, hogy előmozdítsák ezzel a hitbeli és hitvallásbeli egységet
és hogyelhárítsanak ezzel ellentétes és ellenséges befolyásokat."1159

A Párizsban megfogalmazott határozatok a németországi evangélikus-
ság veszélyeztetettségére célozva - bár nevén nem nevezve -, az állam és
egyház közti határvonal megvonásával, az "ifjúság neveléséről", a "bel-
misszióról" , "az egyházról és a szociális kérdésről", a "külmisszióról", az
"alapelvekről" szólva feladatul tűzték ki az evangélikus egyház tulajdon-
képpeni lényegének és feladatainak újra gondolását. Ezt a célt szolgálta
többek között a sonderhauseni Luther Akadémia megalapítása.1160

Párizs után a világkonvent a második világháború kitöréséig a munkát
elsősorban a Végrehajtó Bizottságon keresztül folytatta. Ezek közül az
1936.évi New Yorkban ülésező érdemel figyelmet, amely az ökumenikus
kérdéssel foglalkozott kimerítően. Állást foglaltak a bevezető tanul-
mányban a "Jelenlegi ökumenikus mozgalomról", "a lutheranismus öku-
menikus jellegéről", a "lutheránus szolidaritás szükségességéről", vala-
mint a három részre tagozódó "ajánlások" -ról ("Evangélikus tudat",
"Evangélikus világszolidaritás", "Egyházak közötti kapcsolatok"). A do-
kumentumot néhány határozattal kiegészítették, amelyet 1937-benAmsz-
terdamban dolgoztak ki.

Az egyházi kapcsolatokra vonatkozóan azt ajánlották, hogy a világ
evangélikus egyházai az ökumenikus keresztyén mozgalommal, az általá-

1159 "To bring the Lutheran churches and organisations of the world into an enduring and
intimate relationship with one another in order to promote oneness of faith and confession
and to ward off antagonistic and hostile influences", - Ralph H. Long i. m. 127. 1.
1160 Siegfried Grundmann i. m. 353-354. 1.
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nosságban együttműködésre törekvő szervezetekkel, illetve az egyetemes-
ségre törekvő keresztyén egyházakkal közös úton haladjanak.Uv'

IV. Minden előkészület megtörtént már a Philadelphiában, 1940-ben
tartandó IV Világkonventre, amely a szervezetet új alkotmány kidolgozásá-
val kívánta megerősíteni; a II. világháború közbejötte miatt lehetetlenné
vált ennek megtartása. A közlekedési akadályok miatt azonban a Világ-
konvent működése is megbénult, talán csak egyedül a misszionáriusi mun-
kára korlátozódott az evangélikusok együttműködése a háború alatt.

A II. világháború a Lutheránus Világkonvent működésében ugyan tö-
rést jelentett, azonban nem jelentette annak végét. Bár hét éven keresztül
nem tudott a Végrehajtó Bizottság ülésezni, az amerikai és svéd külön-
bizottság tovább vitte az ügyeket. Amikor pedig az ellenségeskedéssei
alábbhagytak, 1945 decemberében Koppenhágában összeült a Végrehajtó
Bizottság, ha nem is teljes létszámban és nem is hivatalosan. Mahrarens
lemondása után Erling Eidem svéd érsek lépett helyére, aki 1946júliusá-
ban Uppsalában hivatalosan összehívta a Végrehajtó Bizottságot, ahol
szükségesnek tartották a világkonventnek világszövetséggé való átalakí-
tását, az alkotmány tervezet kidolgozását és a világszövetség alakuló köz-
gyűlésének Lundban 1947. június 30.-július 6. közti időpontra történő
összehívását.l=?

A végrehajtó titkár feladatait Uppsalában arra az emberre bízták, akinek
legnagyobb érdeme van az Evangélikus Világszövetség megalapításánál,
ez pedig Sylvester Ciarence Michelfelder, aki az Egyházak Világtanácsa
újjáépítési és egyházközi osztályának (Department of Reconstruction and
Inter-Church Aid of the World Council of Churches) és egyben a közös
Lutheránus Segélyszervezet vezetője volt.1163

Az Evangélikus Világszövetség lundi megalakulásán 49 evangélikus egy-
ház 22 államból jött 184 delegátusa vett részt. A világgyűlés legfontosabb
eseménye az alkotmánynak 1947.július 'l-én történt egyhangú elfogadása
és július 3-án 40 egyházi vezető részéről történt aláírása.1164Az alkotmány
módosítására azóta több ízben került sor, utoljára 1990-ben,a Curitibában
tartott 8. közgyűlésen s amely 1991.február Tl-én lépett hatályba. Jelenleg
a 122 tagegyház mintegy 56 millió egyháztagot számlál.

1161 Ralph H. Long i. m. 128. l.
1162 Proceedings of the Lutheran World Federation Assembly Lund. Sweden [une 30 July
6, 1947. Philadelphia, 1948. 15., 129-130. l.
1163 Siegfried Grundmann i. m. 362. l.
1164 Magyar részről D. Ordass Lajos evangélikus püspök írta alá az okmányt; őt különben
a Világszövetség első alelnökévé választották. A magyar delegációban részt vett Vajta
Vilmos, Pósfay György és Leskó Béla,akik a világgyűlés megrendezésénél jelentős szerepet
játszottak.
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Az Evangélikus Világszövetség nemcsak történetileg alakult ki a Luthe-
ránus Világkonventből, hanem jogilag is szervezetének a folytatója. Ez
abban is lemérhető, hogy nemcsak a világkonventnél, hanem a világszö-
vetségnél is nagyon erősen érezhető az alkotmány számos részénél az
amerikai befolyás. Ez azért is érthető, mert a világszervezet ideája Ameri-
kában gyökeredzett meg. Az amerikai evangélikus egyházak hatalmas
segélyszolgálatukkal és az evangélikus egyházakkal való összeforrottsá-
gukkal nemcsak szellemileg legitimálták a világszövetséget, hanem a jogi
formát is kölcsönözték.

Másrészt - mint erre Grundmann is rámutat -, a jogtörténeti fejlődés
következtében a német egyházjogi arzenálban hiányoztak azok az előfel-
tételek, amelyekkel a jogi nehézségek áthidalhatók lettek volna. Tehát az
európai evangélikus egyházak jogrendszerének önállótlansága is hozzájá-
rult az amerikai jogelvek fokozottabb érvényesüléséhez.

A hitelvi alap meghatározása szorosan kapcsolódik az eisenachi és kop-
penhágai hitvallási nyilatkozatokhoz. Amiatt, mert az eredeti alkotmány-
szöveg angolul készült, a német csak utóbb, eltérések keletkeztek, így
többek között "a pure exposition of the World of God" értelmezése az "a"
határozatlan névelő miatt. Ez a bizonytalanság 1953-banaz Ausztrál Egye-
sült Evangélikus Egyház (Velka)és a világszövetség Végrehajtó Bizottsága
között levélváltáshoz vezetett, melyben felvetődött a kérdés, vajon a világ-
szövetség hitelvi alapja a lutheri hitvallás teljességét jelenti-e, vagy azt csak
"meggyengített formában" fejezi ki a korábbi hitelvi nyilatkozatokhoz
képest. A Végrehajtó Bizottság szerint "a lutheri reformáció hitvallási ira-
tai ...nemcsak zsinórmértékül, hanem célul, sőt ösztönzésül is szolgál-
nak."1165Önként felvetődik a kérdés, hogyavilágszövetségnek van ugyan
hitvallási alapja, de nincs saját tanítása. A levélváltásra tekintettel Vajta
Vilmos a hitvallási kérdéssel kapcsolatban megállapítja, hogy a világban
az evangélikus egyházak egységének a kérdése továbbra is megoldatlan
problémát jelent.1166Mindenesetre az látszik helyesnek, ha hitelvi alapon
az eisenachi hitvallási nyilatkozatban foglaltakat tekintjük iránymutató-
nak, amely szerint az Augustana Invariatához és a Kis Katechismushoz
való kötődés jelenti azt a minimális consensust, amelyet a világszövetség
alkotmánya tagegyházaitói megkíván és amelyre saját maga is épül. A hi-
telvi alap szövege tekintetében időközben annyi változtatás történt, hogy
a szövegbe a három ökumenikus hitvallás és a .Kís katekizmus" került,
az eddigi általános értelemben használt katekizmus helyett.

1165 Siegfried Grundmann i. m. 369. l.
1166 Vilmos Vajta: Luthertum und Ökumene. Lutherische Rundschau, IV. 1955. 290. l.
E. Clifford Nelson: Die eine Kirche und die lutherischen Kirchen. In: Erwin Wilkens.
Helsinki, 1963.Beitrage zum theologyschen Cesprach des Lutherischen Weltbundes. Berlin
und Hamburg, 1964.390. és 401. l.
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Ajelenleg hatályos alkotmány II. cikkelye a hitelvi alapról így fogalmaz:

Az Evangélikus Világszövetség az Ó- és Újtestarnentumi Szentírást ta-
nításának, életének és szolgálatának egyedüli forrásaként és normájaként
ismeri el. A három ökumenikus hitvallásban és az evangélikus egyház
hitvallásaiban, különösképpen a meg nem változtatott Ágostai Hitvallás-
ban és Luther Márton Kis Katekizmusában Isten Igéjének irányadó kinyi-
latkoztatását látja.1l67

A világszövetség alkotmányának Ill. cikkelye a világszövetség termé-
szetével és feladataival foglalkozik.

Míg a három világkonvent egyesülésnek (Vereinigung, association) volt
tekinthető, addig az Evangélikus Világszövetség az eredeti szövegezés
szerint "a lutheránus egyházak szabad társulása" (freie Vereinigung, asso-
ciation). Nincsen törvényhozási hatalma a hozzá tartozó egyházak felett,
nem avatkozhat be autonómiájukba, ellenben minden ráruházott ügyben,
mint megbízott eljárhat. A világszövetség tehát nem egyházak feletti, ha-
nem egyházak közötti kooperatív szerv. A világszövetség létrejötte azt bizo-
nyítja, hogy a résztvevő egyházak hajlandók az őket érintő kérdésekben
egymással tárgyalni és ezzel elismerik egymás jogképességét és cse-
Iekvöképességét.U'f

A fejlődés az eddigi szorosabb kapcsolatot jelentő és sokak számára az
egyesületi kategóriába tartozó szabad társulás helyett ecclesiológiai irány-
ba haladt, és az 1990-ben Curitibában elfogadott alkotmánymódosítás ér-
telmében az Evangélikus Világszövetség az egyházak közössége.

Vajta Vilmos az Evangélikus Világszövetsége 35 éves munkáját értékelő
tanulmányában hiányolja az egyházak közötti cura pastorálist, a lelkigon-
dozással, a közösség szellemi kérdéseivel való törődést; mindenekelőtt
Isten cselekményét kellene az egyházak egymás közti kapcsolatának a
középpontjába helyezni. A mutuum colloquium et consolatio fratrum
szükségességét hangoztatja.Us? Ebben az irányban jelentett előrelépést az
1984.évi budapesti 7.világgyűlés, amely a szószék- és úrvacsorai közösség
kölcsönös elfogadásával az új alkotmányjogi definíció számára megterem-
tette az alapot:

"Az Evangélikus Világszövetség egyházak közössége, amelyek a Szent-
háromság egy Istent vallják, egyetértenek Isten igéjének hirdetésében és
szószók- és úrvacsora-közösségben vannak egymással."

1167 Offizieller Bericht der Achten Vollversammlung des Lutherischen Weltbundes, Curi-
tiba 1991. Stuttgart, 1990. 212. 1.
1168 Siegfried Grundmann i. m. 370-374. 1. - 50 Jahre Lutherischer Weltbund. - Lutherische
Welt-Information. Nr. 8, 1. Mai 1997.
1169 Vilmos Vajta: Im Wandel der Generationen. Der Lutherische Weltbund 1947-1982.
Stuttgart, 1983. 33-38. 1.
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"Az Evangélikus Világszövetség vallja az egy, szent, egyetemes és apos-
toli egyházat és a keresztyénség egységét akarja szolgálni a világban."117o

Az egyházi közösség értelmezése még további vizsgálódást igényel a
javaslat előterjesztője szerint is. Ez az új meghatározás látható kifejezést
nyer a szószók- és úrvacsorai közösségben, közös bizonyságtevésben és
szolgálatban, a missziói küldetés közös teljesítésében, az ökumenikus
együttműködésre való készségben. Az Evangélikus Világszövetség ennek
a közösségnek a kifejezése és eszköze. Segít, hogy egyre inkább sokolda-
lúlag elkötelezett közösséggé váljon, miközben a tagegyházak és más egy-
házak között a lutheri tradíciót tanácskozással elő kell mozdítani. Az evan-
gélium közös megvallása, a naponkénti megújulás a Szentháromság-hit-
ben, az együttes szolgálat és az ökumenikus cselekvés positív irányban
juttatja kifejezésre az egymás közti kapcsolatokat, melynek megerősödé-
sén kell a jövőben is rnunkálkodni.

Figyelmet érdemel a Strassbourgi Ökumenikus Kutatóintézet Commu-
nio tanulmánya, melyben azt olvashatjuk, hogy "a »communio« számunk-
ra a hívők közösségét jelenti és nemcsak önmagára tekint. Az Úrral való
közösségből él, aki Ura és az egész teremtettség megváltója és akinek
szolgál és eszköz és jeladás a világ üdvössége számára",1171

A Világszövetség célkitűzéseit az első alkotmány taxative, pontokba fog-
laltan állapította meg.l172 Az új szöveg általánosabb fogalmazású:

"Az Evangélikus Világszövetség
előmozdítja a Jézus Krisztusról szóló evangélium egyértelmű megval-

lását, erősíti a tagegyházakat a missziói megbízás teljesítésében és a vilá-
got átfogó keresztyénség egységéért való fáradozásban;

világszerte támogatja tagegyházai között a diakóniai aktivitást, az em-
beri nyomorúság enyhítését, a békét és az emberi jogok érvényesítését, a
társadalmi és gazdasági igazságosságot, valamint Isten teremtett világá-
nak megőrzését és javaik kölcsönös megfosztását egymással;

1170 Az alkotmány Ill. cikkelye. - Lásd Nagy Gyula: Ötvenéves a Lutheránus Világszövet-
ség. - Evangélikus Élet, 1997.július 6.
1171 Offizieller Bericht der Achten Vollversammlung des Lutherischen Weltbundes. Curi-
tiba, 1990.207.1.
1172 Az Evangélikus Világszövetség célkitűzései a korábbi alkotmány szerint:
a) együttes bizonyságtétel a világ előtt Jézus Krisztus evangéliumáról, mint Isten üdvözítő
hatalmáról,
b) a világ evangélikus egyházai között a hit- és hitvallási egység ápolása,
c) a testvéri közösség és közös tanulmányi munka továbbfolytatása a lutheránus ok között,
d) a lutheránus részvétel előmozdítás a az ökumenikus mozgalmakban,
e) együttes lutheránus kezdeményezés kialakítása a missziói és nevelési felad tok végzésé-
nél,
f) a szellemi-, vagy anyagi segítségre szoruló lutheránus közösségek támogatása. In:
Amtsblatt für die Evang. - Luth. Kirche in Bayern, Nr. 4, 15 Febr. 1953.
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támogatja közös tanulmányi munkával a közösségetés a tagegyházak
önismeretétés segít,hogy feladataikategyüttesen felismerjék."1173

Az Evangélikus Világszövetség feladatainak újszerű megfogalmazása
annak felismerését mutatja, hogy az egyházak látható kifejezője kíván
lenni: az istentisztelet, a hit megvallása, a misszió és az egyház evilági
szolgálata. Az Istennel való közösség külső megjelenési formájának a kö-
zéppontjába a közösségi gondolat kerül.1174

Tagegyházaknak azok az egyházak tekintendők, amelyek az alkotmány-
ban megállapított hitvallási alapot elfogadják. Annak az egyháznak, ame-
lyik tagságért folyamodik, ki kell nyilvánítania, hogy ezt az alkotmányt
elfogadja. A tagfelvételről a Világszövetség Közgyűlése, vagy közbenső
időben a Tanács dönt.

A tagság kilépéssei megszüntethető. Újszerű rendelkezés az, hogya
Közgyűlés a Tanács ajánlására a tagságot a leadott szavazatok 213-val
nyugvónak, vagy megszűntnek jelentheti ki.l175 Ezzel a lehetőséggel a
Budapesten 1984-ben tartott Közgyűlés is élt a namíbiai (DELK) és a Dél-
Afrikai kapegyházzal kapcsolatban. Az utóbbi egyházra az apartheid mi-
att hozott határozatot 1991-ben hatálytalanították.

A Curitibában elfogadott alkotmány bevezeti a társult tagság fogalmát,
értve ez alatt azokat az egyházakat, amelyek nem tagok, továbbá azokat
az egyháztanácsokat vagyegyházközösségeket, amelyek a hitelvi alapot
elfogadják és amelyet feljogosítanak a világszövetség munkájában való
részvételre.U'"

A tagság kérdésének részletes szabályozását az tette szükségessé, hogy
a világszövetség megalakulása óta drámai növekedés állt be Afrikában,
Ázsiában és Dél-Amerikában, és a létszám háromszor olyan nagy és ezért
a Tanács tagjainak fele délről jön.

Korábban hat határozathozó szerve volt a világszövetségnek: a köz-
gyűlés, a Végrehajtó Bizottság, az egyházi együttműködési, kommuniká-
ciós, tanulmányi és világszolgálati bizottságok. Ez a tagozódás megnehe-
zítette a határozathozatalt és a programok integrálását. A Curitibában el-
fogadott alkotmány ezeket lecsökkentette kettőre: a közgyűlésre és tanács-
ra. Emellett a világszövetség funkcióját a titkárság és a tagegyházak meg-
felelő intézményei végzik. A világszövetség mindegyik szervénél és intéz-
ményénél a lelkészek és nem-lelkészek, valamint a férfiak és nők, továbbá
fiatalok részvétele kívánatos.W?

1173 Offizieller Bericht 212. 1.
1174 Vilmos Vajta i. m. 4., ID., 18. és 30. 1.
1175 Alkotmány V. cikkely 1. pont.
1176 Alkotmány V. cikkely 2. pont.
1177 Officieller Bericht der Achten Vollversammlung 208.1.
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A közgyűlés a világszövetség legfelsöbb szerve, tehát jogképes testület.
Kiemelt szerepe és jelentősége abban van, hogy a közgyűlés határoz az
alkotmány tekintetében, irányítja a világszövetség általános munkáját,
megválasztja elnökét, a tanács tagjait és jóváhagyja az elnök, a főtitkár és
a pénztáros jelcntéseit.U'"

Közgyűlést most hat évenként, korábban öt évenként kellett tartani.
Időpontját, helyét és programját a tanács állapítja meg. A tanács kívánsá-
gára rendkívüli ülésre kerülhet sor; a tagegyházak egynegyed részének
kívánságára pedig össze kell hívni.

A közgyűlés a tagegyházak képviselőiből áll. A résztvevő delegátusok
számát és a helyek szétosztását a tagegyházak között a tanács határozza
meg. Minden tagegyházat megillet az a jog, hogy legalább egy képviselót
küldjön a közgyűlésre. Ennél a tagegyházak számszerinti nagyságát és a
kontinensen, valamint az államokban való megoszlását megfelelő módon
figyelembe kell venni.

A tanács az uniált egyházakból, vagy lutheránus egyesületekb6l, illetve
szervezetekból képviselőket hívhat be tanácskozási joggal, amennyiben
ezeket a tagegyházak nem képviselnék. Számukat a tanács állapítja
meg.1179

A közgyűlés lényegében megfelel az amerikai zsinati rendszer alapelve-
inek és azoknak a demokratikus elveknek, melyek az elnevezéshez kap-
csolódnak (assembly, Vollversammlung), minthogy a gyülekezetek képvi-
seletét a lelkészi hivatal viselöjével együttesen teszi meg a partikuláris
egyházak felépítésének alapjává.1180A közgyűlésnek a világszövetség leg-
föbb szervévé törtértö nyilvánítása számára egyházjogilag legitim alapot
nyújt. Ezt az alapot erősíti az alkotmánynak az a rendelkezése, mely sze-
rint minden tagegyházat megillet az a jog, hogy legalább egy képviselőt
küldjön a közgyűlésre. A közgyűlésnek ez a különleges jogállása termé-
szetesen nem megy a tagegyházak önállóságának a rovására, tehát a világ-
szövetség semmiképpen sem tekinthető "szuperegyház" -nak, amely a tag-
egyházak feletti joghatóságot gyakorolna.

A megigazulás tanának az 1963. évi helsinki nagygyűlésen mutatkozó
traumája arra késztette Vajta Vilmost, hogy annak az ellentétnek a tulaj-
donképpeni okát vizsgálja, mely szerinte a tagegyházak és a közgyűlés
feladatkörének a tisztázatlanságában kereshető. Az alapvető kérdés tulaj-
donképpen az, miként tudják a tagegyházak állásfoglalásukat a közgyűlés
által elfogadott dokumentumban érvényesíteni és milyen mértékű teljha-
talommal rendelkeznek a delegátusok? A második vatikáni zsinat kapcsán

1178 Alkotmány VII. cikkelye.
1179 Alkotmány VII. cikkelye.
1180 Siegfried Grundmann i. m. 379. 1.
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alkalmazott "konziliáris"· módszert (konziliare Methode) ajánlja, amely
megakadályozhatná, hogy a plenáris üléseken azonnal szavazni tudjon a
képviselő olyan kérdésekben, amelyben csak saját, nem pedig az általa
képviselt egyházaknak a véleményét tudja csak ismertetni. Nem elégséges
nyilatkozatokat és határozatokat hozni a világ döntő kérdéseiben, anélkül,
hogy a felelősséget ezek elfogadásáért az egyes tagegyházak magukra ne
vennék. Ez olyan kérdés, amivel az alkotmány nem számol. Ezért szüksé-
gesnek tart olyan kommunikációs rendszer kiépítését a tagegyházak kö-
zött, amely felelősségteljes eszmecserét és közös cselekvést tesz lehetővé.
Tisztázni kell, hogy ki legyen ezeknek a javaslatoknak az átvevője s miként
kerüljenek ezek felhasználásra.1181

Új szervként szerepel a Tanács, amely az elnökből, a pénztárosból és 48
személyből tevődik össze, akiket a közgyűlés választ a tagegyházak [avas-
latára, a leadott szavazatok többségével.l'V A közgyűlés másokat is vá-
laszthat, mint a tagegyházak által javasolt személyeket, illetve közgyűlési
delegátusokat. A tanács hivatali ideje a következő rendes közgyűlésig tart;
a tagok egyszer újra választhatók.

A Tanács viszi a világszövetség ügyeit a két közgyűlés közti időben;
évente legalább egyszer ülésezik.

A Tanács választja a főtitkárt és pénztárost és megállapítja feladatait,
akiknek hivatali idejét 2/3-os szótöbbséggel idő előtt megszüntetheti.
A Tanács dönt a titkárság szervezetéről és a tagegyházak részére évente
jelentést készít.

A Tanács haláleset, vagy a hivatal betöltőjének cselekvésképtelensége
esetén három hónapon belül választja meg elnökét, illetve ha egy tag
hivatali idejének hátralevő részében a tanács ülésein nem tud résztvenni,
a hátralevő időre a tagegyház hozzájárulásával helyettest választ.

A Tanács határozza meg a világszövetség pénzügyi háztartását; meg-
vizsgálja a számadásokkal kapcsolatos előterjesztéseket és dönt a felment-
vény megadásáról.

A Tanács saját soraiból Végrehajtó Bizottságot, valamint programbizottsá-
gokat választ is kinevezi ezek elnökeit. A Végrehajtó Bizottság az elnökből,
helyetteséből, pénztárosából és a programbizottság elnökéből áll. A Tanács
legfeljebb 30 tanácsadót választ a programbizottságokba.

A Végrehajtó Bizottság a Tanács által reábízott feladatokat intézi, bizto-
sítja a világszövetség zökkenőmentes tevékenységét.

A világszövetség lundi alkotmánya szerint a Végrehajtó Bizottság ere-
detileg 15 tagból, utóbb 19, legutóbb pedig 29 tagból állt s a közgyűlés

1181 Vilmos Vajta i. m. 34-36. l.
1182 Alkotmány VIlI. cikkelye.
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mellett kulcsszerepet töltött be, mivel a közgyűlések közti időben (interim)
ez a szerv intézte a világszövetség ügyeit.1183

Acuritibai világgyűlésen jelentősen megváltozott a világszövetség struk-
túrája. James Crumlay, az alkotmányjogi bizottság elnöke előterjesztésében
a módosítás szükségességét azzal indokolta, hogy az okozott jelentős ne-
hézséget, hogy a programokról való határozatokat a bizottságok hozták,
mégpedig rendszerint a Végrehajtó Bizottságtól függetlenül. Szükségess é
vált ezért a korábbi struktúránál kedvezöbb kidolgozása, amely jobban
gondoskodik akoordinációról és integrációról és ez az eredményességet
és a kollégiálitást jobban biztosítja. Ezért döntöttek a Tanács bevezetése
mellett, melyet a közgyűlés választ és amelyben tanácsadók is résztvesz-
nek, akik a programok területén különleges tapasztalatokra tettek szert.
Ezzel a döntézhozatal joga a közgyűlések közti időben egyetlen szervre
lett átruházva. A Tanács a tagegyházak részére messzemenően reprezen-
tatív. A Tanács legnagyobb előnye az, hogy mindegyik tagja különleges
munkaterülettel rendelkezik, amely jól informáltságot biztosít számára.1184

Az Evangélikus Világszövetség struktúrája ma már nem azonos azzal,
amelyiket 1947-ben elfogadtak. Nem is lehet, mert a feladatok egészen
mások. Mások a követelmények. Ma sokkal dinamikusabb és a különböző
helyzetekhez és kihívásokhoz alkalmasabb, nagyobb eredményt biztosító
szervezet szükséges, már azért is, mert a világszövetség taglétszáma je-
lentősen megnőtt.

A tagegyházak minden országban Nemzeti Bizottságat alakíthatnak,
azért, hogy kapcsolatukat a világszövetséggel koordinálják. Ez nem érinti
a tagegyházaknak azt a jogát, hogyavilágszövetséggel közvetlenül kap-
csolatba ne léphessenek. Mindegyik Nemzeti Bizottság a Tanácshoz éves
jelentést tesz tevékenységérőP185

Az Evangélikus Világszövetség élén az elnök áll, akit a közgyűlés választ
az írásban leadott szavazatok többségével. Az elnök közvetlenül a köz-
gyűlés befejezése után veszi át hivatalát, amelyen a választás történt, s a
következő rendes közgyűlés befejeztéig marad hivatalában. Újabb hivatali
időre nem választható.

Az elnök a világszövetség legfőbb képviselője és szóvivője. Ő vezeti a
közgyűlést, a Tanácsot és a Végrehajtó Bizottságot.1186Az elnök tisztsége
representatív, mivel egyedül lényegbevágó döntéseket nem hozhat, hanem
csak a Tanács, illetve a Végrehajtó Bizottság közreműködésével. Míg a
lundi alkotmány szerint a szövetség minden functiójára mind lelkész,

1183 1947-ben Lundban a Végrehajtó Bizottság tagjává választották meg többek között
Ord ass Lajos alelnököt is.
1184 Offizieller Bericht 208-209. 1.
1185 Alkotmány IX. cikkelye.
1186 Alkotmány X. cikkelye.
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mind nem lelkész megválasztható, az új alkotmányból ez kimaradt. A vi-
lágszövetségnek jelenleg hat alelnöke van.

A világszövetség titkárságot tart fenn,1187a főtitkár a vilá~szövetség
ügyeit intézi, a közgyűlés és Tanács határozatait hajtja végre. Ujraválasz-
tása lehetséges.P'"

Az alkotmány a pénztáros (treasurer) feladatait, valamint a gazdálko-
dással kapcsolatos kérdéseket is szabályozza. Az alapszabály az alkot-
mánymódosításra vonatkozó és a végrehajtási rendelkezésekre vonatkozó
rendelkezésekkel zárul.

Az Evangélikus Világszövetség történetében elhatározó jelentőségűek a
világgyűlések, amelyek egy központi téma alapos megtárgyalásával ki-
vánták a Világszövetség céljainak megvalósulását előmozdítani, másrészt
az ennek kapcsán tartott közgyűlések az időközben szükségessé vált al-
kotmánymódosítások számára is lehetőséget nyújtottak.

A Lundban 1947 -ben tartott 1.világgyűlés központi témája: "A lutheránus
egyház a világban ma" .1189

A Hannoverben 1952-ben tartott II. világgyűlés témája: "Az élő ige egy
felelősségteljes egyházban" .1190A hannoveri nagygyűlésen a bizottságok
nagymérvű kiterjesztését határozták el és az alábbi bizottságokat állították
fel: 1. Teológiai (Commission on Theology), 2. Lutheránus Világszolgálat
(Commission on Lutheran World Service), 3. Világmissziói (Commission
on World Mission), 4. Nevelésügyi (Commission on Education), 5. Litur-
giai (Commission on Liturgy), 6. Háztartási és gyülekezeti élet (Commis-
sion on Stewardschip and Congregational Life), 7. Ifjúsági (Commission
on Students), 8. Nemzetközi ügyek (Commission on International Affairs),
9. Belmissziói (Commisszon on Inner Mission) és 10. Latin-Amerikai
(Commission on Latin America). A fenti bizottságok közül az első három
ügyosztályokkal, tehát állandó szervezettel rendelkezik.ll?'

A Minneapolisban 1957 -ben tartott Ill. világgyűlés .Krisztus megszabadít
és egyesít" központi témával foglalkozott.ll'<

A Helsinkiben 1963-ban tartott IV.világgyűlés témája: .Krisztus ma".1193

1187 Alkotmány XI. cikkelye.
1188 Alkotmány XII. cikkelye.
1189 Proceedings of the Lutheran World Federation Assembly Lund, Schweden 1947. Phi-
ladelphia, 1948. (The Lutheran Church in the World Today.
1190 Offizieller Bericht der zweiten Vollversammlung der Lutherischen Weltbundes. Han-
nover 1952. (Das lebendige Wort in einer verantwortlichen Kirche).
1191 Uo. 18. és köv. 1.
1192 Bericht der dritten Vollversammlung des Lutherischen Weltbundes Minneapolis.
Műnchen, 1958. (Christus befreit und eint).
1193 Offizieller Bericht der vierten Vollversammlung des Lutherischen Weltbundes. Helsin-
ki, 1963. Berlin, 1965. (Christus heute).
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Az Evianban 1970-ben tartott V. világ gyűlés témája: "Elküldve a vi-
lágba".1194

A Dar-es-Salaamban 1977-ben tartott VI. világgyűlés központi témája:
.Krisztusban- új közösség" .1195

A Budapesten 1984-ben tartott VII. világgyűlés témája: .Krisztusban -
reménység a világ számára" .1196

A Curitibában 1990-ben tartott VilI. világgyűlés központi témája ez: "Né-
pem kiáltását meghallottam".1197Ezen a világgyűlésen jelentős módosítá-
sokat fogadtak el az Evangélikus Világszövetség alkotmányával kapcso-
latban.

A Hongkongban 1997-ben tartott IX.nagygyűlés központi témája: "Krisz-
tusban - tanúságtételre elhívottak" . Az Angolai Evangélikus egyház és a
Norvég Evangélikus Szabadegyház társult egyházként való felvételével a
világszövetség taglétszáma 124-re bővült.

Az Evangélikus Világszövetség legnagyobb jelentősége abban áll, hogy
a világ evangélikus egyházait közösségbe tömörítette és ezzel megvalósí-
totta azt a nagy álmot, melyet az evangélikus népek évszázadokon keresz-
tül hordoztak szívükben. A Világszövetségnek az a feladata, hogy a hitben
egyűvé tartozókat összetartsa, segítsen megőrizni a lutheránusok hitét az
egész világon és mélyítse el köztük a testvériség érzését. Igazi feladata az,
hogy mozdítsa elő Krisztus evangéliumának az uralmát minden evangé-
likus egyházban.

Ez a transcendentális feladata jogi keretek között aligha volna megva-
lósítható. A jog teremti meg ugyan a feltételek egy részét, ez védi meg az
egyházak életét idegen zavaroktól, ez biztosít az egyes egyházak számára
az őket megillető helyet, ez biztosítja, hogy az együttműködés rendezett
és intézményes formák között történjen, de a pneumatikus tartalmat mind-
ez önmagában biztosítani nem tudja, hanem ehhez csak a kereteket tudja
megadni.

A Világszövetséggel kapcsolatban sokan - írja Vajta Vilmos -, gyakran
az egyesületi jog kategóriájában gondolkoznak, ahol az emberek egy el-
érendő közös cél érdekében szövetkeznek.U'" Milyen szép lenne, ha a

1194 Offizieller Bericht der Fünften Vollversammlung des Lutherischen Weltbundes Witten,
Berlin, 1970. (Gesandt in die Welt).
1195 Offizieller Bericht der Sechsten Vollversammlung des LWBs.Frankfurt Main, 1977. (In
Christus- eine neue Cemeinschaft).
1196 Offizieller Bericht der siebenten Vollversammlung des Lutherischen Weltbundes. 1984.
(In Christus - Hoffnung für die Welt).
1197 Offizieller Bericht der achten Vollversammlung des Lutherischen Weltbundes. Genf,
1990. (Ich habe das Schrien meines Volkes gehört). Az I-VI. világgyűléssei kapcsolatban
igen tanulságos értékelést ad Vilmos Vajta: Im Wandel der Cenerationen. Der Lutherische
Weltbund 1947-1982. Genf, 1983. 1-48. L
1198 Vilmos Vajta: i. m. 33. L, továbbá Siegfried Grundmann: Kirchenrechtliches Gutachten.
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teológiai értelemben vett Istennel kötött szövetségi kapcsolat népétől in-
dulna ki, akkor elsődlegesen Isten cselekménye határozná meg az egyhá-
zaknak egymáshoz való viszonyát. Az Evangélikus Világszövetség eccle-
siológiai problémája egyszer s mindenkorra meg nem oldható feladatnak
tekinthető, amely a szervezet közösségi jellege és az egyes tagegyházak
autonóm törekvései között feszültséget jelentenek. Joggal mutat rá Vajta
Vilmos, hogyaVilágszövetségnek a jövőben nagyobb figyelmet kell for-
dítania az egyes tagegyházak szellemi nyomorúságaira, amelynek megol-
dását "mutuum colloquium et consolatio fratrum" útján, nem pedig pro-
tokolláris hivatalos úton kell keresni. "Cura pastoralis inter ecclesias"-ra,
egyházak között lelkigondozásra van szükség. Be lehetne vezetnie a "kol-
legiális episcopiát" a reformátori idők visitatorai mintájára, akik minden
intézményszerűség mellőzésével önkéntességi alapon, a kollégialitás szel-
lemében tudnák számos területen a bizalmat újra felépíteni és kölcsönös
alázatban a Krisztusban való megbékélést szolgální.UP?

Vajta Vilmos éleslátását alig két év múlva a Dóka eset is szembetűnően
igazolta. Mint ismeretes, Dóka Zoltán az 1984.évi budapesti világgyűlést
megelőzően Nyílt levelet intézett a világszövetség vezetőségéhez, feltárva
ebben drámai módon a magyar evangélikus egyház diktatúra alatt nyögő
helyzetét.1200 A Lutheránus Világszövetség a kibontakozáshoz kívánt test-
véri segítségnyújtás helyett olyan püspököt választott a szervezet élére, aki
korábbi működésével azt bizonyította, hogy az állam érdekeinek a szolgá-
latát előbbre tartja, mint egyházáét. Akkor, amikor a Világszövetség poli-
tikai szempontok érvényesülésének adott teret, erkölcsi tekintélyét önma-
ga nyirbálta meg.

Újból megmutatkozott az Evangélikus Világszövetség részéről a testvéri
segítségnyújtástói való elzárkózása akkor, amikor 1996-ban az Ordass La-
jos Baráti Kör - a norvég püspökök állásfoglalásával összhangbanI201 -, a
Világszövetség elnökétől állásfoglalást kért Ordass Lajos ügyében. Ennek
a kérelernnek jogalapját az képezte, hogy a Világszövetség olyan valakit
választott meg 1984-ben elnökévé, aki a püspöki tisztét - a déli egyházke-
rületi bíróság jogerős ítélete szerintI202 -, törvénytelenül foglalta el és
töltötte be. Ennek a ténynek nyilvánvalóan a Világszövetségnél betöltött

- In: Zeitschrift des Lutherischen Weltbundes, 1964. 14. Jahrgang, 223. 1.
1199 Vilmos Vajta i. m. 30-38. 1.- Sajnálatos, hogyaHelsinkiben elfogadott azt az alkot-
mánymódosítást, melynek alapján lehetőség nyílt a tagegyházak belső problémájának
megoldásához segítség nyújtására, utóbb módosították.
1200 Dóka Zoltán: Summa summarum. - Keresztyén Igazság, 1989. 1-2. szám, 44-57.1.
1201 Terray László: "Ord ass vita" Norvégiában. - Keresztyén Igazság, Új folyam, 31. szám,
1996 ősz, 29-31. 1.
1202 A Déli Evangélikus Egyházkerület Bíróságának 1995.október 5-én (helyesen október
3-án) kelt 1/1995. sz. ítélete.
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tisztségére is kihatással kellett volna lennie.1203Erre a beadványunkra
azonban - sajnálatos módon - semmiféle válasz nem érkezett. Ez is bizo-
nyílja a genfi központ lelki síkon megnyilvánuló érzéketlenségét a kom-
munista uralom alól felszabadult egyházak belső problémái iránt.

Az Evangélikus Világszövetség jogi személy, önálló jogalany, amelyet a
svájci jog szerint vettek nyilvántartásba. Nem tekinthető "szuperegyház-
nak" , vagyis az evangélikus egyházak jogilag szervezett világegyházának,
mert az "egyház" kifejezésnek protestáns értelmezése szerint nemzeti ha-
tárokat átívelő szervezet számára történő kisajátítása ísmeretlen.F'ö Emel-
lett azonban nem feledhetjük, hogy az evangélikus világegyház gyakorla-
tilag abban a pillanatban megjelenik, amikor a világ valamennyi evangé-
likus egyháza között egyházi közösség létesül, függetlenül attól, hogy erre
vonatkozóan alkotmány rendelkezne.1205

Ha az Evangélikus ViIágszövetséget nem is tekinthetjük a nemzetközi
jog alanyának,1206semmiképpen sem tagadhatjuk a nemzetközi életben
elfoglalt jelentőségét, amelyelsősorban az emberi alapvető szabadság-
jogok és a nemzetközi jogrend megszilárdítása érdekében tett erőfeszíté-
seken keresztül nyilvánul meg.

1203 Az OLBK elnökségének 1996. november ll-én kelt levele dr. Gottfried Brakemeier
úrnak, az LVSZ elnökének. - Keresztyén Igazság, 1997. tavaszi számában 32-34. sz. -
A Várt Land című oslói napilap 1985. december 23-i szerkesztőségi vezércikkében ezeket
írta: "Nagyon sajnálatos dolog, hogya Lutheránus Világszövetség nagygyűlése Káldy
püspököt választotta elnökké. Ez félreértett gesztus volt a kelet-európai egyházak felé s
olyan szavazatadás eredménye, mely elárulja, hogya szavazók nem ismerték a magyar
egyházi életet. Káldynak otthon nincs komoly támasza, egyházát vaskézzel kormányozza
s erősen belekapcsolódott országának politikai életébe. Mindezt összevetve eleve diszkva-
lifikálja a magyar püspököt a világszövetség elnöki tisztére."
1204 Erwin Wilkens i. m. 389.,401. 1.
1205 Siegfried Grundmann i. m. 219. 1.
1206 Vö.Ulrich Scheuner: Die Rechtssetzungsbefugnis internationaler Gemeinschaften. Vől-
kerrecht und rechtliches Weltbild. - Festschrift für Alfred Verdross. Wien, 1960.229-242.1.,
továbbá Karl Zemanek: Über das dualistische Denken in der Völkerrechtswissenschaft.
323.1.
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XXXIX.Az Európai Egyházak Konferenciája

Az Európai Egyházak Konferenciájának megalakulásánál szerepet játszó köriilmények.
- Az alkotmány praeambuluma. - Feladatai. - Tagjai. - A közgyíílés. - A Központi
Bizottság. - A főtitkár. - Anyagi alapok. - Az alkotmány megváltoztatása. - A Konferencia
feloszlatának feltétele. - A Konferencia perspektívája.

Az Európai Egyházak Konferenciájának (Conference of European Chur-
ches, - Konferenz Europaisoher Kirchen. - KEK) megteremtésére irányuló
törekvések a hidegháború időszakára vezethetők vissza. Ez az ökumeni-
kus regionális szervezet - melyet joggal neveznek európai ökumenének -,
a második világháború okozta politikai, gazdasági és társadalmi szétsza-
kadozottságot kívánta orvosolni az ellentétek legalább részbeni felszámo-
lásával. A hídépítés nehéz feladatának nagyon eredményesen tett eleget
és jelentős együttműködést hozott létre az európai protestáns és orthodox
egyházak között.

1955-ben az európai egyházi vezetők egy csoportja élén Egbert Emmen
holland és Ernst Wilm német egyházi vezetőkkel kaptak megbízást egy
európai egyházak konferenciájának a megszervezésére, amely először
Liselundban ült össze 1957-ben, 17 európai egyház, 62 delegátusának a
részvételével. 1207

Az első európai egyházi nagygyűlés 1959januárjában ült össze a dániai
Nyborg városában. A tagok létszámának a növekedésével a Bornholm
fedélzetén - mivel a kelet-német delegáció nem jutott vízumhoz -, tartott
IV. kongresszuson, 1964. október 8-án került sor első ízben alkotmány
elfogadására, 1967-ben pedig Genfben főtitkárság létesítésére. A jelenleg
is érvényes, revideált alkotmányt a prágai X., 1992szeptemberében tartott
konferencián fogadták el. A kezdetben kétszemélyes stáb a Tanulmányi
Osztállyal (1975), az Egyházközségi Segély titkárságával (1979),és az Em-
beri Jogok irodájával (1980)bővült.1208

Kétségtelen, hogy az Európai Egyházak Konferenciájának szerepe és
jelentősége az utóbbi időben jelentősen megnőtt; ez elsősorban azzal ma-
gyarázható, hogy egy földrész egyházai könnyebben megértik egymást és
a közös sors is hozzájárulhat a keresztyének között egymás jobb megérté-
séhez.

Az alkotmány praeambuluma mindjárt az első mondatában megálla-
pítja, hogy "Az Európai Egyházak Konferenciája az európai egyházak
ökumenikus közössége azoknak az egyházaknak, amelyek Jézus Krisztus

1207 Nagy Gyula: Egy élet a keresztyén Európáért. - Lelkipásztor, 1994/7-8. 271-273. 1.
1208 Verfassung. Angenommen von der 10. Vollversammlung der Konferenz Europaer
Kirchen am 8. September 1992. Genf, 3-38. 1.
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Urunkat a Szentírás szerint Istenként és Üdvözítőként vallják és ezért
közösenmegvalósítaniigyekeznekazt, amire elhivatottak az Atyaisten,a
Fiú és a Szentlélekdicsőségére".

A Konferencia Európa egyházainak segíteni kíván szellemi életük meg-
újításában, közös bizonyságtevésben, a közös szolgálatuk erősítésében,
valamint az egyházak egységének előmozdításában és a béke szolgálatá-
ban.1209

A Konferencia különösképpen az alábbi feladatokat kívánja szolgálni:
közös tanulmányokat és tanácskozásokat, kölcsönös információs- és ta-
pasztalatcserét. közös programokat és terveket, kölcsönös segítséget, aján-
lásokat a tagegyházak felé és nyilatkozatokat.

A Konferenciának a tagegyházak felett nincs törvényhozó hatásköre.
A tagegyházak megbízásából és csak az ő nevükben jogosultak eljárni
olyan esetben, amelyre egy vagy több tagegyház felruházza.

A Konferencia - önállóságának megőrzése mellett -, az Egyházak Világ-
tanácsával, a nemzeti egyházi tanácsokkal, az európai egyházi és ökume-
nikus egyesülésekkel, az Európán kívüli regionális konferenciákkal keresi
a kapcsolatot munkájában.

A Konferencia elismerheti az egyházaknak és a nemzetközi egyházi- és
ökumenikus egyesületeknek társszervezeti státusát.

A Konferencia közhasznú testület annak az államnak a joga szerint,
amelynek területén székhelye van.1210

A Konferencia tagja az az egyház, amely ennek az alkotmánynak a
hatálybalépésekor már tagja.

A Konferencia további tagjaként azok az európai egyházak vehetők fel,
amelyek az alkotmány praeambulumában foglalt alapelveit és célkitűzé-
seit elfogadják.

A Konferenciának ma kb. 115 tagegyháza van, ennek fele Közép- és
Kelet-Európában van. Közülük mintegy harminc nem tagja az Egyházak
Világtanácsának. A Konferenciában minden nagy vallásfelekezet, köztük
az orthodoxok, evangélikusok, reformátusok, anglikánok, methodisták,
baptisták, ókatolikusok és pünkösdisták, sőt néhány etnikai kisebbségi
egyház is képviselve van.1211

A római katolikus egyház nem tagegyháza, azonban szoros kapcsolat
áll fenn a Konferencia és az Európai Püspöki Konferencia Tanácsa (Consi-
lium Conferentiarum Episcopalium, CCEE) között. Ezt jelzi az 1989-ben
Baselben tartott "Béke az igazságosságban" témakörben tartott ökumeni-

1209 Alkotmány praeambuluma 3. 1.
1210 Alkotmány 2. pont.
1211 Részletesen lásd List of Member churches (Conference of European Churches), Genf,
1993.
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kus gyűlés, amely záró nyilatkozatában az európai egyházak egységre,
hitben való összetartozásra és szociál-etikai elkötelezettségükre való törek-
vést hangsúlyozzák.Pl- Az 1997 júliusában Grazban tartott "megbékélés
- Isten ajándéka és az új éket forrása" központi témával foglalkozó konfe-
reneia egyszerre jelentett kihívást és ihletést. A konferencia kifejezte töb-
bek között azt a meggyőződését, hogy az erkölcsi dimenzió elkerülhetet-
lenül szükséges a politika, a gazdaság, a technológia, a tömegkornmuni-
káció minden terül etén és így válhat a megbékélés valósággá minden
emberi lény életében. Az európai egyházak és egyes keresztyének az ed-
diginél teljesebben fejezték ki szolidaritásukat mindazokkal, akik szüksé-
get látnak, akik szélre sodródtak és a társadalom kivetettjei abban a világ-
ban, amelyben mi is élünk.1213

Az alkotmány szerint akkor lehet valamelyik egyházat a Konferenciából
kizárni, vagy tagsági jogait korlátozni, ha a tagság feltételeit, vagy ebből
folyó kötelezettségeit tartósan és súlyosan megsérti.

Az Európai Egyházak Konferenciájának három fő szerve: a Közgyűlés
(teljes ülés), a Központi Bizottság és a Főtitkárság. A Konferencia nevében
a Központi Bizottság elnöke, vagy helyettese, vagy a főtitkár, a közgyűlés
ülésezése alatt pedig ennek elnöke is nyilatkozattételre jogosult.

A Közgyűlés a Konferencia legfőbb szerve, amely a tagegyházak által
kinevezett delegátusokból, valamint a Központi Bizottság tagjaiból áll.

A Közgyűlés előmozdítja a közösséget, a közös akaratképzést és az
európai egyházak együttműködését. Különösképpen pedig foglalkozik a
Központi Bizottság által kijelölt témával: megtárgyalja a Központi Bizott-
ság és főtitkár jelentéseit; utasításokat ad a Konferencia munkájához; pénz-
ügyi tervet készít a következő közgyűlésig terjedő időre; nyilatkozatokat
ad ki, dönt a tagegyházakhoz intézendő ajánlásokról és közös imára szó-
lítja fel őket; a Központi Bizottság tagjainak a választásáról dönt; a Köz-
ponti Bizottság előterjesztésére 213-os többséggel határoz a pénzügyi
tervről és végül ehhez az alkotmányhoz végrehajtási rendeletet bocsát ki
és ügyrendet alkot.1214

A Közgyűlés minimális an hat évenként tart rendes ülést:1215rendkívüli
ülést a tagegyházak 1/S-ének, vagy a Központi Bizottság 213-nak kíván-
ságára kell egybehívni.

1212 A korábbi európai csúcstalálkozók: az első 1978-ban Chantillyben (Egyek lenni, hogy
ezzel a világ higyjen), a második 1981-ben Logumklosterban (Reménységre elhíva), a
harmadik 1984-benRiva del Gardaban (Közösen a hitet megvallani), az 1987.évi Erfurtban
(löjjön el a Te országod), az ötödik 1991-ben Santiago de Conmpostelai-ban volt (A Te
Igédre - misszió és evangelizáció a mai Európában).
1213 A második Európai Okumenikus Nagygyűlés. Fordította dr. Hafenscher Károly. Evan-
gélikus Élet, 1997.július 20.
1214 Alkotmány 5. §.
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A Központi Bizottság a Konferencia ügyeit, mint meghatalmazott szerv
látja el, akkor, amikor a közgyűlés nem ülésezik. A Központi Bizottság
hivatali ideje a következő rendes közgyűlés befejezéséig tart. A Központi
Bizottság tagjainak számát a közgyűlés határozza meg s a végrehajtási
rendeletben foglaltak szerint kéri fel a tagegyházakat, hogy delegátusaikat
válasszák meg. Létszáma jelenleg 35 fő.

Ha a Központi Bizottság egy tagja hivatali megbízatásának ideje alatt
kiválik, a Központi Bizottság pótolja olymódon, hogy azonos vallásfeleke-
zetűnek és régióhoz tartozónak kell lennie.

A Központi Bizottság saját maga alakul meg. Tagjai sorából elnökséget
választ - amely jelenleg nyolc tagú -, és mint a Konferencia Végrehajtó
Bizottsága működik. A Központi Bizottság azokkal a választásokkal és
meghívásokkal foglalkozik, melyek nem tartoznak a közgyűlés hatásköré-
be. Utasítást adhat a főtitkárnak és a maga részére szabályzatot alkot.1216

A jőtitkárt a Központi Bizottság választja; vezeti a Konferencia főtitkár-
ságát és előljárója minden munkatársnak. A közgyűlés, a Központi Bizott-
ság és az elnökség titkára. A főtitkár a Központi Bizottságnak felelős tevé-
kenységéért és a főtitkárság munkájáért.V'?

A Konferencia pénzellátását a tagegyházak hozzájárulásukkal, valamint
harmadik személyek támogatásával biztosítják. A közgyűlés által megha-
tározott elveken felépülő pénzügyi terv alapján a Központi Bizottság
összeállítja az évi gazdálkodási tervet, a Konferencia főtitkárságának a
munkatervét, megállapítja a hozzájárulás mértékét, amelyet az egyes ta-
gegyházaktól figyelemmel pénzügyi lehetőségeikre, el lehet várni. A Köz-
ponti Bizottság gazdasági bizottságot és számvizsgálót választ, aki az éves
jelentéseit tanácsokkal látja el és a főtitkárnak felmentést ad. Kötelezettsé-
geiért a Konferencia kizárólag saját vagyonával feleP218

1215 Az Európai Egyházak Konferenciájának közgyűlés ei és témái:
I. 1959 Nyborg (Dánia): "Az európai keresztyénség a mai szekularizált világban".

II. 1960 Nyborg: "Az egyház szolgálata egy változó világban".
Ill. 1962 Nyborg: "Az egyház Európában és a modern ember válsága".
IV. 1964 a .Bomholm" tengerjáró hajó fedélzetén: "Mint kontinensek és generációk

együttélni".
V. 1967 Pörtschach (Ausztria): "Szolgálni és kibékülni - az európai egyházak mai feladata".

VI. 1971 Nyborg: "Isten szolgája, az emberek szolgája".
VII. 1974 Engelberg (Svájc): "Legyetek az Ige betöltői - egység a Krisztusban, béke a világ
számára".
VIlI. 1979 Chania (Kreta): "A Szentlélek erejében, szabadnak lenni a világ számára".

IX. 1986 Stirling (Skócia): "Tisztesség Istennek és a földön békesség".
X. 1992 Prága: "Isten egyesít - Krisztusban új teremtményt".

1216 Alkotmány 6. §.
1217 Alkotmány 11. §.
1218 Uo. Alkotmány 8. §.
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Nem mindennapi rendelkezése az alkotmánynak az a pontja, amikor
súlyos kár vagy hátrány közvetlen fenyegetettségének elkerülése végett az
elnökség a végrehajtási rendelkezések egyes előírásaitól átmenetileg eltér-
het; azonban az alkotmányt minden esetben meg kell tartani. Az elnökség
a Központi Bizottság tagjait haladéktalanul a meghozott intézkedésekről
értesíteni tartozik.

Az alkotmány megváltoztatását a Központi Bizottság 2/3-os, vagy a ta-
gegyházak 1/5-ös többségével lehet indítványozni. Ehhez a közgyűlés
jelenlevő szavazásra jogosult delegátusainak és a Központi Bizottság tag-
jainak 2/3-os többségét jelentő hozzájárulására van szükség.

A Konferencia jeloszlatását a Központi Bizottság 2/3-os, vagy a tagegy-
házak 1/5 részének a többségével lehet kezdeményezni. Ehhez a köz-
gyűlés jelenlevő szavazásra jogosult tagjainak és a Központi Bizottság
tagjainak 2/3-os többségi szavazatára vagy a tagegyházak 2/3 részének
írásbeli hozzájárulására van szükség.

Az alkotmány a prágai X. közgyűlésen 1992. szeptember 8-án történt
elfogadásávallépett hatályba.l-l? Ugyanezen a közgyűlésen került sor az
alkotmány végrehajtásával kapcsolatos, valamint az ügyviteli szabályzat
elfogadására.122o

Az Európai Egyházak Konferenciája igyekszik a speciális európai prob-
lémákat közelről szemügyre venni, így az egyházak közötti ellenségeske-
dések és szétszakadozottság hosszú történetét, az egyház és állam és a
kultúra közti viszonyt, a kisebbségi egyházak problematikáját, nemkülön-
ben azokat a feszültségeket, amelyek az utóbbi évek változásaiból adód-
tak. Hogy mennyire hajlékony a Konferencia, mutatja, hogy 1990áprilisá-
ban Genfben vezető egyházi személyiségek összeültek, hogy megbeszéljék
azokat a teendőket, amelyek a kelet és nyugat közti fal leomlása után egy
új Európa felépítésénél az egyházakra vár. Szoros együttműködés áll fenn
az Egyházak Világtanácsával, mindenekelőtt a Hit- és Egyházalkotmány,
a világmisszió és az evangélizáció, valamint az egyházközi segély és em-
beri jogok területén. Az Islam fokozottabb megjelenése Európában, vala-
mint a nők szerepének a mai társadalomban való vizsgálata a Konferencia
programjában szerepel.

1219 Uo. Alkotmány 9-12. §.
1220 Az alkotmány végrehajtási utasítását lásd uo. ll-23., az ügyviteli szabályzatot pedig
uo. 25-38. lapokon.
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XL. A külföldi magyar evangélikusok egyházi
szervezetei

A brassói önálló magyar egyhflZmegye kialakulása. - A romániai zsinat-presbyteri
Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház szervezeti szabályzata. - Szervezési alapelvek. -
Egyházkormányzati fokozatok. - Az egyház missziói munkájáról és az egyházi fegyelemró1
szóló rész. - Az egyházi háztartásról szóló rész. - A szlovákiai magyar evangélikusoknak
önálló egyházi szervezete nincs. - Kárpátalján sincs. - Szerbia, Horvátország és Szlovénia
magyar nyelvű evangélikus gyülekezetei. - A Külfdldön Élő Magyar Evangélikus Lelki-
gondozók Munkaközössége. - Az ausztriai két magyar evangélikus gyülekezet. - A német-
országi evangélikus magyarok lelkigondozása. - Az angliai egyházi szervezet. - A svájci
protestánsok lelkigondozása. - A svédországi magyar evangélikusok egyházi szervezete. -
A dániai és norvégiai lelkigondozói szolgálat. - Az észak-amerikai Egyesült Államokban
levő magyar evangélikus gyülekezetek. - Az Amerikai Magyar Evangélikus Konferencia.
- A kanadai, uenezuelai, brazíliai, argentínai és ausztráliai magyar evangélikus lelkigon-
dozói szolgálat. - A külföldi magyar evangélikusság egyházi sajtója és sokrétű konferenciái.
- Az Egyetemes Magyar Református Zsinat. - A kettős egyház tagság kérdése. - A diasz-
póra lelkigondozása.

Az erdélyi reformáció megindulásának kezdeti éveiben kialakult brassói
hét- és tízfalusi1221evangélikus egyházközségek csak 1887 óta élnek a
brassói magyar önálló evangélikus esperesség egyházi szervezetében.l=?
Önállósulási törekvéseket egy 1758-bankiadott utasítás siettette, mely sze-
rint a magyar lelkészeknek az inspektort, vagyis a brassói szász papot úgy
kellett tisztelniök, mint az atyjukat és a méltóságos patrónusnak, azaz a
városi tanácsnak minden tekintetben engedelmeskedni tartoznak.

Ez a megalázó bánásmód - amelyet egyébként a szász főkonzisztórium
is elismert -, végül is elszakadási mozgalommá alakult és 1887. október
18-án a brassói önálló magyar evangélikus egyházmegye megalakulásá-
hoz vezetett. Erre a tatrangi egyház bátor kezdeményezésére került sor és
egyúttal az önálló egyházmegye a tiszai evangélikus egyházkerülethez
csatlakozott, melyet a kerület közgyűlése 1886. szeptember 24-én, majd
még ebben az évben az egyetemes közgyűlés is tudomásul vett.

Bár a szász konzisztórium továbbra is kísérletet tett arra, hogy az elkü-
lönült egyházközségek felett kormányzatát késöbb is fenntartsa, a kapcso-
lat végleg megszakadt a gyülekezetek határozott magatartása miatt.1223

1221 Bácsfalu. Türkős. Csernátfalu, Hosszúfalu. Tatrang. Zajzon, Pürkerec, Apáca, Krizba,
Barcaújfalu egyházközségek.
1222 Mezei István: Az önálló brassói magyar evangélikus esperesség megalakulása 1887-

ben. - Református Szemle (Kolozsvár), 1972. 1-2. sz.
1223 Teutsch: Die kirchlichen Verhaltnisse Siebenbürgens. Halle, 1906. 34. 1., lásd továbbá:
Kovács Attila: A romániai evangélikus egyház. Történeti áttekintés. 1. A reformációtói
1918-ig. Előadás a 75 éves jubileumi ünnepségen, Kolozsvár, 1996, július 8., 5. lap. Kézirat.
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A trianoni békeszerződés következtében Magyarország területéről le-
szakadt részeken alakult magyar nyelvű evangélikus egyházi szervezetek
közül az erdélyi kétségkívül a legjelentősebb. Az erdélyi magyar evangé-
likus gyülekezetekből egyetlen egyházkerületbe tömörült országos egyház
az 1921. július 7-9. közti zsinaton alakul meg, mely két egyházmegyébe
osztva, jelenleg 39 egyházközségben és hatalmas szórványban fejti ki
működését mindegy 28 ezer egyháztagot magában foglalva.

Az erdélyi magyar evangélikus egyház "szervezeti szabályzatát" -
amely sok hasonlóságot mutat az 1891-94. évi Egyházi Alkotmánnyal -,
az 1948-ban Aradon, illetve Sepsiszentgyörgyön tartott zsinati ülésen fo-
gadták el és 1951-ben léptették életbe.1224A 144 §-ból álló szabályzat négy
részre oszlik: az első az egyház szervezetével és kormányzatával, a máso-
dik az egyház missziói munkájával, a harmadik az egyházi fegyelemmel,
a negyedik pedig az egyházi háztartással foglalkozik.

A szervezeti szabályzat zsinat-presbiteri ágostai hitvallású evangélikus
egyháznak nevezi és "a területén élő magyar és más anyanyelvű olyan
hívek összessége alkotja - akár megszervezett egyházközségben, akár pe-
dig szórványban élnek -, akik az egyházhoz való tartozásukat akár egy-
házközség útján, akár egyénileg kinyilvánították" .1225

Az egyház a "hívők egyháza", benne minden hatalom a hívőktől ered.
Az egyházban a hatalom forrása az egyházközség, vagyis az egyházme-
gyei és egyházegyetemi hatóságoknak, szerveknek, valamint a zsinatnak
tagjai és az egyházközségeknek közvetlen, vagy közvetett választottai s
így az egyháznak mind törvényhozása, mind vezetése az összes jogosult
egyháztagok közakaratán alapuP226

Az egyház önkormányzatát az eredeti szövegben még az a kitétel kor-
látozza, hogy az egyház az állam "legfelsőbb felügyelete és ellenőrzése
alatt áll", melyet a kultuszminiszter útján gyakorol. Ez a korlátozás azóta
szerencsére már a múlté. A továbbiakból kitűnik, hogy más felekezetekkel
szemben az evangélikus egyház független és autonóm testület és minden
ügyét önállóan intézi, tehát autonómia csak egyházak közti viszonylatban
illeti meg. Az egyházi szervek egyébként jogi szcmélyek.t=?

Más országokban élő evangélikusokkal fenntartja és ápolja a hitelvi
egységet, "de azokkal semmiféle szerves kapcsolatban nem áll".1228

A romániai evangélikus egyház három egyházkormányzati fokozatot
ismer: az egyházközséget, az egyházmegyét és az egyházegyetemet (szu-

1224 A RNK-ban levő zsinat-presbyteri ágostai hitvallású evangélikus egyház szervezeti
szabályzata, 1951
1225 Uo. 3. §
1226 Uo. 3. §
1227 Uo. 4. §
1228 Uo. 6. §
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perintendenciátj.V'? Nyilván az egyháztagok létszámának viszonylag ala-
csony volta és ezért egyetlen szuperintendencia létesítésének az indokolt-
sága, részben pedig az ügyintézés gyorsítása indokolja a hármas tagozó-
dást. .

Nem elég egyértelmű a zsinati hatáskörrel kapcsolatban az a megfogal-
mazás, mely szerint "az egyház szabályozó szerve a zsinat", képviseleti és
vezetési szerve minden fokon a közgyűlés, végrehajtó szerve pedig min-
den fokon a presbitérium.V'?

Az egyházi jogszabály hozatalában és közigazgatás ának minden fokán
a lelkészi és világi elem befolyása egyenlő joggal érvényesül.l-U

Az egyház vezetésében minden nagykorú, független anyagi helyzetben
levő egyháztag résztvehet, de ezzel szemben köteles az egyház terheihez
hozzájárulni. Az egyházi fegyelem megszilárdítását szolgálja az a rendel-
kezés, amely szerint "az az egyháztag, aki gyermekei vallására vonatko-
zólag az egyház kárára határoz, vagy rendelkezik, semmiféle egyházi tiszt-
séget nem viselhet", továbbá az is, hogy "fizetéssel járó bármely állásra
csak olyan egyháztagot lehet megválasztani vagy kinevezni, aki házassá-
gát az evangélikus egyház szertartása szerint kötötte meg, gyermekeinek
az evangélikus egyházhoz való tartozását az országos törvényekben meg-
szabott rendelkezések megtartásával biztosította és gyermekeit az evangé-
likus vallásban neveli. "1232Lelkésznek és lelkészjelöltnek csak evangélikus
nővel szabad házasságot kötnie a szuperintendens előzetes engedélye
alapján. Házasságát nem szabad felbontania, csak különös méltánylást
érdemlő esetben adható kivételesen felmentés.1233

Minden egyházi hatóság és intézmény szabályrendeletet alkothat, me-
lyet a közvetlen felettes egyházi hatóság javaslata alapján az egyetemes
közgyűlés hagy jóvá.1234

A közgyűlések nyilvánosak és azokban a többségnek törvényesen meg-
nyilatkozott akarata dönt. A szavazás a közgyűléseken nyilvános.1235

Az általános alapelvek nagy vonalakban egyeznek az 1891-94. évi Egy-
házi Alkotmányban rögzített alapelvekkel.

Az egyházközség a meghatározás szerint evangélikus keresztyének
meghatározott területen lakó vallásos közössége. Két fajtája van: az anya-
egyházközség és a fiókegyházközség, aszerint, hogy állandó és rendes
lelkészi hivatal van, vagy az utóbbi esetben valamelyanyaegyházközség

1229 Uo. 7. §
1230 Uo. 8. §
1231 Uo. 9. §
1232 Uo. 10. §
1233 Uo. 38. §
1234 Uo. 11. §
1235 Uo. 13-15. §
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gondozása alatt áll. Az egyházközségi tagságot a területén való legalább
hat heti rendes lakás és az egyházi terhek viselésében való részesedés
határozza meg. Az egyháztagok jogait és kötelességeit az EA-ban történt
szabályozással egyezően határozza megJ236

Az egyházközségi közgyűlés "az egyházközség vezetési és képviseleti szer-
ve". A tényleges döntési hatalom a közgyűlésnél van, melynek az egyház-
község tisztségviselőin kívül minden nagykorú vagy önálló keresettel bíró
tagja, nemre való tekintet nélküLI237

A presbitérium az egyházközség lelki és anyagi ügyeinek a gondozója és
közigazgatásának végrehajtó szerve. A tagok száma 6-20 között mozog,
megbízatásuk 4 évre szól, a tagok felét kétévenként ki kell sorsolni.V'" A
presbitérium jogköre a közgyűléshez viszonyítva inkább előkészítő és vég-
rehajtó jellegű.

Az egyházközség elnöksége az egyházközségi felügyelőből és lelkészből
áll, akik egyenlő joggal és felelősséggel vezetik és képviselik az egyház-
községet és annak összes ügyeit egyetértőleg intézik. A szuperintendens
felszentelhet és kinevezhet diakónusokat, akik "azokkal a jogokkal és jo-
gosultsággal vezethetik az egyházközséget, mint a lelkész" .1239A lelkész
kivételével - akit élethossziglanra választanak -, valamennyi tisztségvi-
selőt négy évre választják.

Az egyházmegye több egyházközségnek egyházi vezetés, közigazgatás és
rendtartás végett felsőbb hatósággá való egyesülése. Az egyházmegyékbe
történő beosztást az egyetemes közgyűlés végzi. Az egyházmegyéknél is
a döntő szerep a közgyűlésnél van, a presbitérium főleg előkészítő jogkört
tölt be. A közgyűlés évente legalább egyszer ülésezik; tagjai részben hiva-
talból, részben választás alapján tevődnek össze. Az aradi és brassói ma-
gyar egyházmegye mellett 1991 óta egy szlovák nyelvűek részére alakult
önálló egyházmegye is van.

Az egyházmegyei elnökség a négy évre választott egyházmegyei fel-
ügyelöböl és esperesből áll; a közigazgatás vezetése az esperes kötelessége,
aki évente legalább egyszer tartozik az egyházmegye egyházközségeit
meglátogatni.1240

Az egyházegyetem (szuperintendencia) az egyházmegyéknek egyházi ve-
zetés és közigazgatás végett legfőbb hatósággá való egyesülése. A szupe-
rintendencia képviseleti szerve a közgyűlés. Az egyházegyetem tanácsadó
és végrehajtó szerve az egyetemes presbitérium. Az egyházegyetem elnök-
sége az egyetemes felügyelőból és szuperintendensből áll, akik egyenlő

1236 Uo. 16-18. §. Vö. EA 35. és 36. §
1237 Uo. 23. §
1238 Uo. 29-33. §
1239 Uo. 36. §
1240 Uo. 41-59. §
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joggal és felelősséggel vezetik és képviselik az egyházegyetemet és annak
összes ügyeit egyetértőleg intézik. Az egyetemes felügyelő a román hon-
polgársággal bíró egyháztagok sorából, a szuperintendenst pedig az egy-
ház lelkészei, illetve vallástanárai közül az egyházközsége a maguk köz-
gyűlésein titkos szavazással élethossziglan választják és - korábban a
Nagy Nemzetgyűlés Elnöki Tanácsa megerősítése és hűségeskü letétele
után -, ünnepélyesen hivatalukba beiktatják. Az egyetemes közgyűlés ha-
táskörébe tartozik a mindenkori szuperintendens állandó székhelyének a
megállapítása.1241

A zsinat az evangélikus egyház "szabályozó és legfőbb intézkedő" szer-
ve. Ez a meghatározás eléggé pontatlan, mert alig választható el élesen a
szuperintendenciális közgyűlés hatáskörétől. A zsinatnak a szervezeti sza-
bályzatot érintő rendelkezéseihez, illetve egyéb határozataihoz az állami
szervek jóváhagyására volt szükség.1242

A második rész az egyház missziói munkáiáoal kapcsolatban megállapítja,
hogy ennek célja "saját tagjainak lelki építése, hitbeli, evangéliumi öntu-
datának erősítése". A missziói munka irányítása a szuperintendens köte-
lessége.1243 A misszió kifejezés belmissziói értelemben használatos.

Az egyházi fegyelemról szóló rész a fegyelmi bizottságok szervezetével
ezek hatáskörévei és illetékeségével, a fegyelmi vétségekkel, a választások
elleni panaszokkal és vagyoni keresetekkel foglalkozik.

Azzal, hogy a nálunk használatos fegyelmi bíróság elnevezés helyett
"fegyelmi bizottság" kifejezést használ, a hangsúlyt az egyházi bíráskodás
inkább lelki, semmint jogi oldalára kívánja helyezni. Fegyelmi bizottság
mind a három egyházkormányzati szinten működik, ezen felül külön fe-
gyelmi bizottság is létezik az egyetemes felügyelő, a szuperintendens és
az egyetemes fegyelmi bizottság tagjainak fegyelmi ügyében.1244

A szervezeti szabályzat negyedik része az egyházi háztartással kapcsolat-
ban megállapítja, hogy az egyes önkormányzati szintek a jogszabályok
korlátai között vagyonukkal önállóan rendelkeznek, a felsöbb egyházi
hatóságok ellenőrzése mellett. A rendellenes és szabálytalan kezelés, vala-
mint a hiányos ellenőrzés okozta károkért a vétkes kezelő, valamint az
ellenőrző- és felülvizsgáló hatóságok és közegek felelősek és kártérítéssel
tartoznak. A felsőbb egyházkormányzati szervek szükségleteit az alsóbb
szervek hozzájárulásaiból fedezik.1245

A római katolikus, református, evangélikus és unitárius magyar egyhá-
zak vezetői 1995-ben szándéknyilatkozatban rögzítették azokat a kérdése-

1241 Uo. 60-79. §
1242 Uo. 80-84. §
1243 Uo. 85-95. §
1244 Uo. 96-138. §
1245 Uo. 139-144. §
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ket, melyeket félszázados elnyomás után jogosnak ítéltek. így többek kö-
zött a szabad vallásgyakorlat visszaállítását, az iskolákban történő vallás-
oktatást, az egyházi épületek visszaadását, a karitatív intézmények anyagi
kereteinek biztosítását. Sérelmezték továbbá az állami ellenőrzés kiterjesz-
tését az egyházi alapok és jövedelmek kezelésére, nemkülönben az egyhá-
zak ingatlanszerzési jogának a vallásügyi államtitkárság jóváhagyásához
való kötését.1246

Az erdélyi magyar evangélikus egyház új zsinati törvény megalkotását
tervezi, erre azonban a feltételek még nem értek meg.

A Romániai Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház, az erdélyi szász
evangélikus egyház kezdettől fogva önállóan szervezkedett és 1949 óta
közjogi testületnek tekintendő. 1997. évi lélekszáma: 18000. 1955 óta a két
romániai evangélikus egyháznak közös "országos LVSZ bizottsága" van,
melynek fő szerepe a két egyház együttes képviselete az LVSZ felé.1247

A szlovákiai evangélikus egyház a magyar evangélikus egyház testéből
alakult meg 1921-ben és alkotmánya sok közös vonást mutat.1248 A két
világháború között a több tucatnyi gyülekezetben, valamint a Szlovensz-
kói Magyar Evangélikus Szövetségben élénk egyházi élet folyt. A második
világháborút követően nem nyílt lehetőség a magyar evangélikusok szer-
vezkedésére, sőt sok olyan gyülekezet van, ahol csak szlovák lelkész van,
vagy lelkész egyáltalán nincs. Ma Rozsnyón és környékén, a volt Gömör
megyében egyes hírek szerint tizenöt, mások szerint 27 jelentős magyar
nyelvű evangélikus gyülekezet van, külön autonóm egyházi szervezet
nélkül.1249

Kárpátalján 1945-ig három evangélikus egyházközség volt; ezek közül a
szlovák nyelvű gyülekezet hívei Kelet-Szlovákiába települtek át. Az ung-
vári és a munkácsi magyar nyelvű evangélikus gyülekezetek feloszlottak,
minthogy a hívek nagyrészt Magyarországra költöztek.l=? A hátramaradt
híveket a református lelkészek gondozzák; az utóbbi időben ebbe a mun-
kába nyíregyházi evangélikus lelkészek is bekapesolódtak.

1246 Lásd az Erős Vár 1996.április 2-i számában közzétett, 1995.október 12-i állásfoglalást.
- Lásd még: A magyar egyházak helyzete Erdélyben a forradalom után. - Evangélikus Elet,
1993.november, 1. számát.
1247 Kirchenordnung des Evangelischen Kirche A. B. in der Rumanischen Volksrepublik,
Bukarest, 1949. 1-110. § - Lásd még Lutherischer Weltbund. Handbuch 85. és 117. lapjait.
- LWInformation 1997.Nr. 10., ll. 1.
1248 Bruckner Győző: Felső-Magyarország ágohitv. ev. egyházközségeinek elszakítása és a
szlovenszkói ágohitv. ev. egyház alkotmánya. - Emlékkönyv az Ágostai Hitvallás négy-
százados évfordulója ünnepén. Miskolc, 1930.
1249 Szebik Imre: Evangélikusok határon innen és túl. - Új Magyarország, 1992.január 30.
4. lap., és lásd még LWlnformation 1996 Nr. 8. számát, mely szerint 27 magyar nyelvű
gyülekezet van.
1250 A munkácsi evangélikus templomot a baptisták, az ungvárit a hetednap os adventisták
használják. Mindkét helyen a paróchiába lakókat költöz tettek be.
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A trianoni békeszerződés az addig egységes délvidéki evangélikus egyházi
szervezetet, illetve annak tagjait öt különböző egyházi szervezetbe juttatta.

Jugoszlávia szétesése után kialakult Szerb Köztársasághoz tartozó Vajdaság-
ban a szerbiai Szlovák Evangélikus Egyház egyik egyházmegyéje a Vajdasági
Magyar Ágostai Hitvallású Evangélikus Esperesség, melyet a Tisza két terü-
leti egységre, két missziói körzetre: a Bácskára és Bánátra osztja,

A bácskai rész a múltban a szabadkai missziós körzethez tartozott Zom-
bor, Palics és Óbecse leányegyházakkaL A németül és magyarul beszélő
vegyes gyülekezetek: Kula, Cservenka és Verbász korábban a horvát espe-
rességhez tartozott, az utóbbi azonban Horvátország önállósulásával az
első két gyülekezet példáját követve szintén a Vajdasági Magyar Espere-
séghez csatlakozott, mely összesen 11egyházközséget foglal magában, két
lelkész és kb. 5 ezer hívő mellett szétszórtan.

A bánáti részben a kikindai gyülekezethez, mint missziós körzethez
tartozik: Hegyes, Becskerek, Újbecse, Versec és Fehértemplom. Kikindán
az Evangélikus Keresztyén Ifjúsági Egyesület működik.1251

Horvátországban csak egy magyar egyházközség van a Dráva és Mura
egybefolyásánál: Légrádon.

Szlovéniában a Szlovéniai Evangélikus Egyházba ágyazva három magyar
nyelvű anyaegyház és egy leányegyház működik: Alsólendván, Domon-
kosfán, Hódoson és Pártosfalván.1252

A nyugati államokban az evangélikus lelkészek - a reformátusokhoz
hasonlóan -, a magyar nyelvű lelkigondo~ást és kulturális tevékenységet
helyezik előtérbe. Az 1989. szeptemberi Órszigeten tartott konferencián
Varga Pál megállapította, hogy külföldön ma nincsenek kizárólag evangé-
likus és református magyar gyülekezetek,csakis együtt tekinthetjük ma-
gyar protestáns egyháztagjainkat gyülekezetnek, amelyeket helyenként
egy evangélikus vagy református teológiát végzett lelkipásztor vezet.

Az evangélikus lelkészeket a "Küljöldön Élő Magyar Evangélikus Lelkigon-
dozók Munkaközössége (KÉMELM) foglalja egybe. Ennek megalapítására
1957 márciusában Bécsben került sor, ahol a nyugaton szolgáló magyar
evangélikus lelkészek csaknem teljes létszámban megjelentek és amelyet
a nagy magyar menekültáradat miatt tartottak fontosnak. Itt határozták el,
hogy nem alkotnak exil-egyházat, hanem a helyi egyházak keretei között
próbálják meg a magyar nyelvű lelkigondozást megszervezni. Az elneve-
zésben azért szerepel a "lelkigondozók" megjelölés a "lelkész" helyett,
mert szükség esetén laikusokból "diakónussá" avatott "pót" -lelkészek is
végezhettek lelkigondozói szolgála tot.1253

1251 Pósfay György: Magyar evangélikusságunk sorsa a mai változó világban. - Erős Vár,
1992. 58. évf. 1. szám. 4-5. l.
1252 Uo.
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Ez a munkaközösség tulajdonképpen nem tekinthető jogi szervezetnek,
hanem testvéri közösségnek, fraternitásnak, bár elnöke, ügyvezető elnöke,
titkára és intézőbizottsága van; döntései nem kötelező erejű ajánlások,
inkább csak irányelvek, melyet a helyi szükségnek megfelelően alkalmaz-
nak a lelkészek. A munkaközösség a kapcsolatteremtést kívánja előmoz-
dítani, hogy egyes kérdésekben segítsék egymást és egy-egy országban
olyan dolgokat hozzanak létre, amelyet egy lelkész saját hatáskörében nem
tudna megvalósítani.

Az 1968-ban Stuttgartban tartott intézőbizottsági és munkaközösségi
ülésen elfogadták a Radevormwald óta (1963) kialakult azt a gyakorlatot,
amely a munka közösségtől független Intézóvizottságot hozott létre azokból
a lelkészekből, akik magyar lelkigondozói munkában állnak, valamint
azokból, akik különleges munkaágak vezetői (Útitárs szerkesztője, Koino-
nia szerkesztője, iratterjesztés felelőse, rádióadások intézője, ifjúsági lel-
kész és az evangélikus hitoktatási szolgálat vezetője.) Az intézőbizottság
határozott időre ad megbízást. A lelkész-tagok akadályoztatásuk esetén a
gyülekezeti felügyelővel vagy egyik presbiterre! képviseltethetik magukat.
Az intézőbizottság a maga köréből választja az elnököt és egyéb tisztség-
viselőit, akik egyben a munkaközösség tisztségvisclöí.V'é

A munkaközösség vezetésében különösen Vajta Vilmos strassbourgi teo-
lógiai tanár, Terray László, Pátkay Róbert, illetve Gémes István játszott
fontos szerepet, az új elnök Pátkay Róbert 1997. október 1-jétőP255

Ausztriában két magyar evangélikus gyülekezet működik: az egyik az
őrszigeti, melynek története a reformáció koráig vezethető vissza, a másik a
bécsi, amely szinte egész Ausztriára kiterjedő szórványegyháznak,I256 illetve
központnak tekinthető, amely az 1956. évi forradalom következtében Auszt-
riába érkezett közel kettőszázezer menekült gondozásának a szükségessé-
géből alakult ki. Az osztrák evangélikus egyház 1962. március 9-én tartott
zsinati értekezletének határozata alapján az eddig ideiglenesnek tekinthető
lelkigondozói szolgálatot egyházi intézményként elismerte és véglegesítette
"Az Ausztriai Evangélikus Egyház Magyar Lelkigondozói Szolgálata"I257

1253 Varga Pál: 1989 mérlege. - Útitárs 1989. szám. 6. 1. - Lásd még Borbándi Gyula:
Emigráció és Magyarország. Nyugati magyarok a változások éveiben 1985-1995. Basel-
Budapest, 1996. 245-246. 1. Nyilván tévesen ír őrvidéki "megállapodás"-ról, mert csak
Varga Pál megállapításáról van szó.
1254 Lásd a Külföldön Élő Magyar Evangélikus Lelkigondozók Munkaközösségének In-
tézőbizottsági Gyűlésén, Stuttgartban 1968.május 2-3-án, továbbá a Lelkigondozók Mun-
kaközösségének Gyűlésén Stuttgartban 1968.május 3-4-én folytatott jegyzőkönyveit.
1255 Borbándi Gyula i. m. 246. 1.
1256 Istentiszteleti helyek: Bad Vöslau, Bécs, Bregenz, Oberwart, Graz, Innsbruck, Klagen-
furt, Linz-Leonding, Őrisziget-Rotenturm, Salzburg, Traiskirchen.
1257 11"' .et in gentibus dispersisti nos" és szétszórtál minket a népek közé. Szerkesztette:
Terray László. Oslo-Stuttgart, 1978.45-46. 1.
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címen, amelynek a működéséért a hat évre választott 16 tagú egyháztanács
felel. Nem alkot önálló egyházközséget, mégis a több, mint harminc éve a
lelkigondozói szolgálat élén álló Szépfalusi István, aki lelkészi munkáján
kívül tanári, írói és irodalomvezető tevékenységet is végez,1258az egyetlen
magyar lelkész, aki főhivatásban foglalkozik híveivel.

A Németországba került evangélikusok lelkigondozása már 1945-ben
megindult. Egy 1947.évi jelentés szerint a nagyszámú nyugatra menekült
magyar protestánsok számára, akik az összes magyar menekültek ötödét
tették ki, közel kettőszáz istentiszteleti központ működött. 1948-ban az
ideiglenes jellegű Magyar Protestáns Lelkiszolgálat helyébe az önálló Né-
metországi Magyar Evangélikus Missziói egyház hat lelkész és két igehir-
dető diakónikus közreműködésével alakul meg. Ez a létszám fokozatosan
csökkent. Amikor a magyar evangélikus egyház éléről a korábbi püspökö-
ket eltávolították, a Magyar Evangélikus Lelkészi Szolgálat a Német Evan-
gélikus Egyházak Szövetségével, valamint a Lutheránus Világszolgálattal
összekapcsolva végezte szolgálatát.1259

19r47óta Baden-Württembergben magyar evangélikus istentisztelet van,
azonban csak 1968 óta lehet rendszeres gyülekezeti munkáról beszélni,
melyet 1989-ben történt nyugdíjba meneteléig Gémes István látott el. A
magyar gyülekezet jogilag véve nem tekinthető egyházközségnek, hanem
csak gyülekezeti közösségnek, amely a helyi egyházi szervezetbe épült
be.1260Stuttgartban működik a Németországi Magyar Evangélikus Lelki-
gondozó Szolgálat.

A kölni sem tekinthető önálló magyar egyházközségnek, mert a Rajnai
és a Northwest Westfáliai Diakonisches Werk tartja fenn az ökumenikus
jellegű lelkészi állást.

Heilbronnban, Heidenheimben és Ulmban, valamint Nürnbergben is
működik magyar evangélikus lelkigondozói munka.I=!

Utrechtben a Hollandiai Magyar Protestáns Keresztény Lelkigondozói
Szolgálat műkődik.I=?

Az Angliában élő magyar evangélikusoknak külön egyházközségi szer-
vezete van. Bár 1948-ban nagyobb számú evangélikus érkezett a menekült

1258 Borbándi Gyula i. m. 61. és 246. 1.
1259 "et in gentibus dispersisti nos" i. m. a Németországról szóló rész 36-42. lapokon
olvasható.
1260 István Gémes: Die Ungarische Evangelische Gemeinde in Württemberg. Evangelisches
Gemeindeblatt für Württemberg. 1991/22.4.1.
1261 Borbándi Gyula i. m. 93. 1.Nürnbergben Asbóth Gyula, majd Kóts Lajos lelkész és
Szalay István felügyelő szervezték meg a lelkigondozást. Dr. Porkoláb János a bajor evan-
gélikus egyházzal állapodott meg, amely szerint a bajorok átveszik a magyar evangéliku-
sok gondozását, ha a német evangélikus gyülekezetek tagjai lesznek. 1951 után felváltva
került sor istentiszteletekre.
1262 Borbándi Gyula i. m. 78. 1.
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táborokból, csak az 1956. évi forradalom menekülési hulláma nyomán
alakult 1958-ban ideiglenes egyháztanács. Az egyháztanács megválasztá-
sával 1960-ban hivatalosan is megalakul az Angliai Magyar Evangélikus
Egyház, az 1934-37. évi törvények figyelembevételével. A protestánsok
lelki gondozása akként oszlik meg 1963-ban, hogy az északi protestánsok
lelki gondozását az észak-angliai Leeds központtal az evangélikus egyház,
a nyugat-angliai evangélikusok pásztorolását a református lelkész végzi.
1965-ben létrehozzák az egyetemes közgyűlést, amely az egyház legfőbb
testülete; az északi magyar protestánsok is itt jutnak képviselethez. A
londoni magyar evangélikus lelkész: Pátkai Róbert 1964-ben a St. John's
Luth. Church angol nyelvű gyülekezete részéről történt meghívást elfo-
gadta és ezzel az egyre csökkenő lélekszámú magyar egyházközség hely-
zete is megszilárdul. 1968-ban a leedsi lelkész kiválása következtében az
egyházi szolgálat általános kerete egyre inkább a Lutheran Council in
Great Britain szolgálatába épül bele, amely az Angliában szolgáló nemze-
tiségi egyházak összefogó szerve. Pátkai Róbert az Angliai Magyar Evan-
gélikus Egyház esperese és 1966 óta püspöki jogú elnöke a Lutheran Co-
uncil of Great Britainnek.V'v

A svájci magyar protestánsok lelki gondozását jó ideig a Hilfswerk der
Evangelischen Kirchen in der Schweiz nevű segélyszervezet biztosította.
1980-tól kezdve csak két főállású lelkész illetményét vállalta, ezt is csak
részben, míg a nagyobbik részt azok a kantonális egyházak fedezik, mely-
nek területén nagyobb számú protestáns él. Velük összhangban alakult
meg a Svájci Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetsége 1980-ban, amely
a lelkigondozói munkát koordinálja. Ettől függetlenül működik a Berni
Protestáns Magyarnyelvű Gyülekezet. Van magyarnyelvű istentisztelet
Lausanneban és Genfben is; az utóbbi helyben Pósfay György az LVSZ
volt osztályvezetője aktív tagja a gyülekezetnek és végez lelkészi szolgá-
latot. 1985-ben a zürichi nagytemplomban került sor Joób Olivér evangé-
likus lelkész beiktatására.l=í Svájcban azonban önálló magyarnyelvű
evangélikus egyházközség nincsen, hanem csupán olyan svájci gyüleke-
zetben szolgáló lelkész, aki a magyarnyelvű protestánsok lelkészi szolgá-
latát is ellátja, így Bádenben, Baselben, Bielben, Dornbirnben, Luzernben,
St. Gallenben, Schaffhausenben, Winterturban is van magyarnyelvű isten-
tisztelet.

Említést érdemel az 1988-ban Genfben alapított "Fasor Egyesület",
amely a Fasori Evangélikus Gimnázium újraindításához és fejlesztésé-

1263 "et in gentibus dispersisti nos". Az Angliáról szóló rész 6-10. lapokon olvasható -, lásd
még Borbándi Gyula i. m. 79. és 245. lapon írt sorait, továbbá a Lutherischer Weltbund.
Handbuch 124. és 126. lapokat.
1264 Borbándi Gyula i. m. 105. 1.
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hez igen jelentős erkölcsi és anyagi támogatást nyújtott és nyújt még jelen-
leg is.1265

Svédországban 1945tavaszától folyik magyar evangélikus egyházi mun-
ka, melyet sok száz menekült érkezése tett szükségessé. Bár ez a munka
hamarosan befejeződött, mert a menekültek szétszóródtak, két év múlva
újjáéledt, amikor nagyszámú mezőgazdasági munkavállaló érkezett az
országba. 1948-ban Vajta Vilmos kapott első ízben hivatalos megbízást -
herrljungai központtal -, a magyar protestánsok lelki gondozására.1266

1956 őszén a Skandináviába érkezett menekültek lelkigondozása érde-
kében nemcsak a svéd egyház, hanem a Lutheránus Világszövetség Világ-
szolgálati Osztálya, valamint a Külföldön Élő Magyar Evangélikus Lelké-
szek Munkaközössége is felelősséget érzett. A lelkigondozás kezdetben -
bár sok helyen folyt -, mégis csak ad hoc jellegű volt és csak akkor vált
rendszeressé, amikor Szigethy Sándor, főleg azonban Glatz József lelkész
1957-ben kapott megbízást a magyar protestánsok lelki gondozására. Ezt
a munkát 1974-ben Koltai Rezső vette át, akit személyre szóló állásban
teljes svéd állományba helyeztek. 1991-től Molnár-Veress Pál, "mint a
Svéd Egyház Stockholmi Püspökségének" különleges státusban levő lel-
késze kapott a magyarnyelvű lelkigondozásra megbízást. Az 1992-ben
elfogadott új működési szabályzat, amely szerint a gyülekezeti közgyűlés
választja meg a presbitereket, igen kedvező változást hozott, mivel az
egyháztanács bevezette a gyülekezetek látogatásával egybekötött tanács-
kozási rendet, amely a gyakorlatban jól bevált.1267Mivel a Svédországi
Magyar Protestáns Gyülekezetek Közösségét ma már kilenc társgyüleke-
zet alkotja,1268a nagy távolságok és az idő korlátai miatt 1992 óta az Új
Kéve címü kéthavonta megjelenő egyházi folyóirat sokat segít a lelkigon-
dozásban és a kapcsolatok kiépítésében.

Dániában a protestáns lelkigondozói munkát az 1947-ben megindult
többszáz magyar üdültetését megvalósító segélyakció tette szükségessé.
Kezdetben id. [oób Olivér, majd Leskó Béla végezte ezt a munkát. A for-
radalom után kb. ezer menekült lelki gondozását Gémes István látta el,
1957őszétől kezdve azonban a svédországi lelkigondozói szolgálat végez-
te a dániai munkát is: névszerint Glatz József és Szilas Attila, az utóbbi

1265 A Fasor Egyesület alapítói között Bogsch Árpádot, a Nemzetközi Szerzői Jogi Szerve-
zet vezérigazgatóját, Irányi Béla grindenwaldi orvos és Sulzerné Oravecz Edit zürichi
operaházi tag nevét kell kiemelni.
1266 Molnár-Veress Pál: A svédországi magyar protestáns gyülekezetek közösségének rö-
vid története. - Lelkipásztor. 1993/11. 387-389. l. és Koinonia 1978.5. szám. 15-28. l.
1267 Molnár-Veress Pál i. m. 389. L, és Borbándi Gyula i. m. 122. l.
1268 Ezek: Stockholm, Malmö, Helsingborg, Sölvesborg, Strömsnasbruk, Göteborg, Borás,

Jönköping, Eskiltuna, Vasterás,
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Dániában lakott. A dániai magyar protestánsok lelkigondozása közel 15-
20 éve megszakadt.l=?

Norvégiába megközelítőleg kétezer magyar menekült érkezett 1956után,
akiknek a lelkigondozását a svédországi magyar lelkészek látták el, akik
Norvégiát saját szolgálati területüknek tekinteték. Az oslói gyülekezet
1960 óta vezetett feljegyzéseiben minden istentisztelet és egyházi rendez-
vény nyomon követhető. A norvégiai lelkigondozás nagy erőssége D. Ter-
ray László vallástörténész-lelkész, a Norvég Israel Misszió volt főtitkára,
aki a legnagyobb szolgálatot 1963-ban a Norvég Egyházi Misszió magyar-
nyelvű rádiószolgálatának a vezetőjeként tette,1270ezt megelőzően 1957-
1962 között önkéntes alapon norvég egyházi szolgálata mellett végezte a
magyarok lelkigondozását. Norvégiában és Dániában együttesen ma
mintegy 300-400 protestáns magyarral számolnak.

Az Észak-Amerikai Egyesült Államokba már a XIX.század végén és száza-
dunk elején nagyszámú kivándorló magyar pionírok érkeznek, akiknek
száma az első és második világháború befejeztével és főleg az 1956. évi
forradalom eltiprását követően igen jelentősen megnövekedett. Az evan-
gélikus egyháztagok lelkigondozás iránti igénye hamarosan jelentkezik és
sorra alakulnak az óceán partján a magyar gyülekezetek, melyek kezdet-
ben minden egyházi szervezet nélkül működnek.

Az Első (keleti) Magyar Evangélikus Gyülekezet (Cleveland East Side) Cle-
veland keleti felében Buckey városnegyedben 1906-ban alakul meg Ruzsa
István fáradságot nem ismerő munkája nyomán. Hamarosan kis templo-
mot vásárolnak a görög katolikusoktói és 1913-ban árvaházat alapítanak,
majd 1940-ben új templomot és gyülekezeti otthont építenek.1271

A detroiti gyülekezet 1911-ben alakul meg. Első lelkésze Becker Jakab,
akinek agilis munkája során már két év alatt elkészült a templom. Az Első
Magyar Evangélikus Egyház 1996.március 17-én tartott ünnepi istentisz-
teleten fejezte be működését szimbolikus ajtózárással.V?

A buffalói gyülekezet 1914-ben alakult meg, itt is két év múlva már elké-
szült a templom.W'

A Pittsburgi Első Magyar Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház 1925-ben
alakul meg Ruzsa István fáradozásainak eredményeképpen és a következő
évben már templomot avat.1274

1269 Molnár-Veress Pál i. m. 388. 1.
1270 Uo. és Borbándi Gyula i. m. 247. 1.
1271 rr- •• et in gentibus dispersisti nos" 47-48. 1.
1272 Erős Vár, 1996április szám. 3. 1.
1273 rr- •• et in gentibus dispersisti nos" 49-50. 1.
1274 Uo. 50-51. 1.
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A "Betlehemi Első Magyar Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház" szerve-
zését Pöttschacher István végezte; 1928-banmár presbitériumok, 1930-ban
pedig már templomuk VOlt.1275

A New York-i gyülekezetet Ruzsa István, a nagy amerikai misszionárius
1929-ben szervezi meg, halála után azonban szétszóródik a gyülekezet.
1954-ben hivatalosan is megalakul a New York-i Our Savior Lutheran
Church. 1276

A Nyugat-Clevelandi Magyar Evangélikus Gyülekezet (Cleveland West
Side) 1936-ban alakul meg s a következő évben Brachna Gábor veszi át a
gyülekezet pásztorolását. 1950-ben felépül az új, szép templom, 1956-ban
az iskolaépület, melyet már Juhász Imre avat feP277

Chicagóban 1959-ben mondták ki a hívek a gyülekezet megalakulását,
anélkül, hogy kapcsolatuk lett volna valamelyik amerikai egyháztesttel.
Presbitériumot választottak és 1960-banmegtörtént a gyülekezet tagjainak
ünnepélyes felvétele a Grace Lutheran Church - tagjainak sorába.1278

Az amerikai magyar evangélikusok szervezetbe tömörülése 1931-ben
kezdődik a Magyar Luther Szövetség megalakulásával, ez azonban nem
bizonyult életképesnek és alig négy évelteltével ez a tömörülés felbomlik.

Tíz évvel késöbb azonban újra előtérbe kerül az összefogás szükséges-
sége, minthogy a szervezettség, az önfenntartás, a megmaradás garanciája.
Így alakul meg Clevelandban 1941.május 4-én az Amerikai Magyar Evan-
gélikus Konferencia (AMEK - Hungarian Conference Evangelicai Lutheran
Church in America), amely egységbe foglalja az Egyesült Államokban és
Kanadában élő magyar híveket, lelkészeket és gyülekezeteket.

Megalakulása óta az az amerikai egyháztest, melyhez a konferencia is
tartozik, három ízben is változott. 1941-ben az "United Lutheran Church
in America", 1961-től négy egyházkerület egyesülése folytán a .Lutheran
Church in America" (LCA)egyházban, 1988óta újabb egyesülési folyamat
következtében az "Evangelicai Lutheran Church in America" (ELCA) ke-
retei között végzi munkáját. A magyar gyülekezetekkel együtt két vend
gyülekezet is tagja a Konferenciának.

Mindebből látható, hogy az amerikai magyar evangélikusságnak füg-
getlen egyházi szervezete nincs. Az 1912-ben tartott egyetemes közgyűlé-
sen - a reformátusok által létesített önálló amerikai egyházmegye mintá-
jára -, felmerült ugyan önálló evangélikus egyházmegye létesítésének a
gondolata="? ez azonban nem valósult meg. Nyilvánvaló, hogy Trianon
után ennek indokoltsága még inkább csökkent. Az amerikai evangélikus-

1275 Uo. 51-52. l.
1276 Uo. 52-53. l.
1277 Uo. 53-54. l.
1278 Uo. 54-55. l.
1279 Egyetemes közgyűlési jegyzőkönyv 1912: 133. pont.
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ság belátta, hogy szükségtelen önálló, széleskörű szervezettel rendelkező
egyházkerület felállítása az egyre fogyó evangélikusság részére. Erre figye-
lemmel került sor olyan egyházi szervezt felállítására, melynek élén a
főesperes áll és keleti, valamint nyugati esperes tartozik alája. Ez a megol-
dás figyelemmel volt a gyülekezetek teherbíró képességére és az egyesülés
testvéri, fraternitas jellegének a hangsúlyozására.V''"

Jótékonyan mozdította elő a Magyarhoni Evangélikus Egyetemes Egy-
ház és az Amerikai Egyesült Lutheránus Egyház közti együttműködést az
1920 szeptemberében megkötött szerződés, mely az egyetemes közgyűlés
jóváhagyása után rövidesen hatályba is lépett. Ez a szerződés a testvéri
együttműködés előmozdítása érdekében kölcsönösen elfogadja a maga
gyülekezeteinek szolgálatára a másik rendes lelkészeit, az oklevelek érvé-
nyességét kölcsönösen elismerik, a nyugdíjakat vagy ösztöndíjakat egyfor-
mán fogják számítani, végül a ki- és bevándorlási kimutatásokat a lelki-
gondozás folyamatossága érdekében rendszeresen vezetni és kicserélni
fogják.1281

Kanadában kezdetben Montrealban volt evangélikus lelkigondozói szol-
gálat, ma azonban már csak az 1927-benTorontóban alakult Magyar Ágos-
tai Hitvallású Evangélikus Egyház működik Bernhardt Béla esperes veze-
tésével. A magyar evangélikusság lemorzsolódását főleg a vegyes házas-
ságok idézik elő.1282

Dél-Amerikában három magyar evangélikus gyülekezetet tartunk szá-
mon: Caracasban, Sao Paolóban és Buenos Airesben.

Venezuelában, Caracasban 1952 óta van magyar evangélikus lelkész.
A protestánsokat a "Feltámadás" Protestáns Egyházközség pásztorolja.
Ezt a munkát Pósfay György evangélikus lelkész alapozta meg, aki húsz
éven át 1972-ig állt a caracasi gyülekezet élén, majd az Evangélikus Világ-
szövetség genfi központjában töltött be vezető tisztséget. A caracasi Ma-
gyar Házban működik a "Lorántffy Zsuzsanna" Protestáns Nőegylet s
ezen kívül még más egyesületek iS.1283

Brazíliában, Sao Paolóban 1957-benalakult meg a "Brazíliai Magyar Lut-
heránus Egyházközség" s az istentiszteleti közösséget 1958-ban vették fel

1280 Az Amerikai Magyar Evangélikus Konferencia működési rendjét (alkotmánya és ren-
deletei) lásd az Erős Vár 1994. áprilisi számában. A konferencia tagjai: A clevelandi Első
Magyar Evangélikus Egyház, a Nyugat Clevelandi Magyar Evangélikus Egyház, A Detroiti
Magyar Evangélikus Egyház, a new-brunswki Feltámadás Evangélikus Egyház, a Torontói
Magyar Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház, betlehemi Első Magyar Evangélikus Egy-
ház (Sion) és a Betlehemi "Szent János (Vend-Magyar) Evangélikus Egyház, továbbá ma-
gánszemélyként valamennyi evangélikus lelkész.
1281 Az 1920.évi december 9-én tartott 1919.és 1920.évi rendes egyet. közgy. jk. 25. és 1921.
évi 17. pont.
1282 Borbándi Gyula i. m. 182. 1.
1283 Borbándi Gyula i. m. 210. 1.
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a brazil evangélikus egyházba; korábban a közép-brazil zsinathoz, mint
jogelődhöz tartozott. 1984-1987 között Benkő István, utána Bolla Árpád
esperesek látták el a lelkigondozói szolgálatot; az utóbbi 1997-ig.Az evan-
gélikus gyülekezeti ház több szervezetnek, így a Magyar Lutheránus Női
Körnek és más müvelödési intézménynek ad otthont.1284

Argentínában, Buenos Airesben már 1931-ben megalakult a Magyar
Evangélikus és Református Egyház, amely 1935-ben szétvált. Az evangé-
likus gyülekezet a Missouri Zsinathoz csatlakozott, a második világháború
végére azonban a szépen fejlődő munka összeomlott s az 1954-ben indult
.Krisztus Keresztje" Magyar Evangélikus Gyülekezet sem tudta a nehéz-
ségeket felszámolni, bár Hefty László 1971. és 1992 között igen eredmé-
nyes munkát végzett. Utódja Deme András lett.1285

Ausztráliában Sydneyben és Melbourne-ben találhatók magyar evangé-
likus gyülekezetek. Adelaide-ban és Perthben az evangélikusok és refor-
mátusok közös gyülekezetben élnek.1286

A külföldre szakadt magyar evangélikusság lelkigondozását ellátó szol-
gálat mellett igen nagy jelentőségűnek tekinthető a rádiómisszió, az egy-
házi sajtószolgálat, másrészt pedig a konferenciák.

A Norvég Egyházi Misszió 1963óta az utóbbi időkig hetente folyamatosan
történő rádióadás a, amely az 1950-benmegszűnt budapesti norvég missziói
szolgálatot volt hívatva pótolni, igen eredményesnek volt tekinthető.1287

Előkelő helyet vívott ki magának az "Útitárs" magyar evangéliumi lap,
amely 1957óta, ma már öt és félezer példányban jelenik meg Stuttgartban,
ahol az Evangéliumi Kiadó is rnúködik. 1992 óta a Protestáns Híradó
jelenik meg a Rajna-Westfáliai Magyar gyülekezet kiadásában.

1960-ban ült össze először az Európai Magyar Evangéliumi Ifjúsági
konferencia a norvégiai Trysilben, amelyet azóta is minden húsvétkor
megrendezik, mint a KÉMELM egyik munkaágát. Ebből nőtt ki 1969-ben
az Európai Protestáns Szabadegyetem, amely az emigráns szellemi élet
egyik legfőbb fórumává és alakítójává vált. Igényes könyvkiadói program-
ja és évente megrendezett tanulmányi hetei kiemelkedő kulturális rangot
biztosított számára. Egyébként 1995-ben sor került Budapesten az Európai
Protestáns Magyar Szabadegyetem Egyesület megalapítására.1288

1284 Borbándi Gyula i. m. 206.1.és Bolla Árpád: Mozaikdarabok Brazíliából. - Lelkipásztor.
1997/6.229.1.
1285 Borbándi Gyula i. m. 196-203. 1.és fr' .et in gentibus dispersisti nos" Oslo-Stuttgart,
1978.55-75. 1.
1286 Pósfay György id. cikke: Erős Vár, 1992. 1. szám, 5. lap és Kósa A. Géza: Vallás és
nemzettudat. Az Ausztráliai Magyar Református Egyházról. - Confessio 92/4. 69-85. 1.
1287 Borbándi Gyula i. m. 247. 1.
1288 Borbándi Gyula i. m. 272. lapon ismerteti részletesen a nyugaton működő köröket,
köztük a Bornemissza Társaságot stb.
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Végezetül két kérdéssel: a Magyar Református Egyházak Tanácskozó
Zsinatával és a kettős egyháztagság kérdésével szeretnék röviden foglal-
kozni.

Az 1867.évi kiegyezést követően merült fel az a gondolat, hogy az egyes
református egyházkerületek országos zsinati szervezetbe, tehát egy maga-
sabb átfogó szervezetbe tömörüljenek. Bár az 1881. évi első egyetemes
magyar református zsinatot követően az öt egyházkerületen kívül a román
királyság területére kivándorolt magyarokból szerveződő "óromániai egy-
házmegyén" kívül az Amerikába kivándorolt magyar reformátusok szer-
vezete: a "tengerentúli egyházmegye" alakult meg, ez a zsinati szer-
veződés mindössze negyven évet élt meg.

Az 1991.évi Magyar Református Világtalálkozón merült fel az a kíván-
ság, hogy a lelki egységen és összetartozáson túl a határokat átívelő szer-
vezet megalkotására kerüljön sor figyelemmel arra, hogy az ország hatá-
rain kívül igen jelentős, milliós lélekszámú református magyar rekedt. A
magyar reformátusság ebben a tekintetben új útra lépett és 1993.szeptem-
ber 25-én tartott zsinati ülésén megtárgyalta az Egyetemes Magyar Refor-
mátus Zsinatról szóló alkotmánytervezetet,1289 melyet a Debrecenben
1995.április 20-án ülésező zsinat a "Magyar Református Egyházak Tanács-
kozó Zsinatának alkotmánya" néven fogadott eI.1290

"A Magyar Református Egyházak Tanácskozó Zsinata a magyar refor-
mátusság konzultatív, reprezentatív és demonstratív szervezete. Célja és
feladata a zsinatok, egyház testek, egyházkerületek és közösségek közös
tennivalóinak megtárgyalása, egymás tájékoztatása és az együtt megol-
dandó tevékenységük összehangolása. Átfogó és egyetemes érvényű kér-
désekben biztosítja az egységes magyar református véleménynyilvánítá-
sát, megjeleníti a református identitást, ápolja a reformátori örökséget s
ezzel a különböző országokban élő magyar reformátusság anya-
szentegyházának megújítását és hazájának javát szolgálja."1291

A Tanácskozó Zsinat által meghozott határozatok a tagegyházak számá-
ra ajánlás jellegűek. Kötelező erejűvé csak akkor válnak, ha a határozatot
a Tagegyház zsinata vagy legfelsöbb törvényhozó, illetve kormányzati
szerve magára kötelező erejűnek elfogadja.1292

1289 Az Egyetemes Magyar Református Zsinat előkészítő munkáiból. Budapest, 1993.
1290 A törvény szövegét lásd Reformátusok Lapja, 1995. május 7-i számában.
1291 Lásd a törvény "Cél és feladat" című bevezető sorait. - A Tanácskozó Zsinat alkotó
tagjai: a) Magyarországi Református Egyház, b) Királyhágó-melléki Református Egyház-
kerület, d) Szlovákiak Református Keresztyén Egyház, e) Kárpátaljai Református Egyház,
f) a Jugoszláviai Református Keresztyén Egyház, g) a Kálvin Egyházkerület (USA), h) az
Amerikai Magyar Református Egyház, i) a Dél-Amerikai Református Egyház, j) az Auszt-
ráliai Református Egyházak, k) a Kanadai Református Egyház, 1) a Hollandiai Magyar
Protestáns Keresztyén Lelkigondozói Szolgálat.
1292 A Törvény 9. §-a.
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A törvény a továbbiakban az alkotó tagok képviselőiről, székhelyéről,
hatéves ciklusáról, tanácskozási nyelvéről, a tisztségviselőkről, a köte-
lezően létrehozandó munkabizottságokról, a tisztségviselők választásáról,
valamint a titkárságról és az alapítványról rendelkezik.

Evangélikus vonatkozásban jelenleg, hivatalos egyházi szinten nem me-
rült fel a reformátusokhoz hasonló egyetemes jellegű, a külföldi magyar
evangélikusságot egybefogó tanácskozó szervezet felállításának a szüksé-
gessége. Ennek oka nyilván abban keresendő, hogy jelenleg csak a Román
Köztársaságban levő zsinat-presbyteri Ágostai Hitvallású Evangélikus
Egyház képvisel nagyobb számú magyar evangélikust, a többi evangéli-
kus magyar egyházi szervezetek nagyon megerőtlenedtek és igen sokan
közülük a reformátusokkal közösen folytatják tevékenységüket.

Mint egyházjog-történeti emléket meg kell azonban említenünk, hogy az
egyetemes közgyűlés 1911-ben"beleegyezését adja ahhoz, hogy az egyház-
kerületek a hozzájuk forduló külföldön alakult magyar egyházaknak keb-
lükbe való belépésének módozatait és feltételeit, figyelemmel az E. A. 8. §
rendelkezésére, saját hatáskörükben és saját elhatározásuk szerint megálla-
pítsák"1293és ezt követően felmerült az amerikai magyar evangélikus egy-
házmegyének az amerikai magyar evangélikus egyházközségekből történő
kialakításának és a hazai evangélikus egyházi szervezetbe történő beillesz-
kedésének a gondolata, ez azonban végül is nem öltött testet.1294

A külföldre szakadt magyarság a magyar nemzettest részének tekinti
magát, amiből az következik, hogy bárhol is él a világon, igényt tarthat
magyar állampolgárságára, függetlenül attól, hogy mikor veszítette el azt.

A fentiek analógiájára, minthogy a magyar evangélikus egyházjogban a
personalitás, a személyi elv erősebben érvényesül, mint a területi, a territo-
rialitás elve, a kettős egyházi kötődés kettős egyháztagsághoz vezethet. A
kettős kötődés a kinti magyar evangélikusok számára hűséget jelent az
egyházjogi keretet biztosító befogadó ország egyházához, de elsősorban a
magyar gyülekezetekhez, ugyanakkor azonban egyre inkább felelősség- és
áldozatvállalásra kötelez a hazai egyház irányában.1295A diaszpóra ma-
gyarság mellett az egyháznak a végsőkig ki kell tartania és támogatnia kell,
annál is inkább, mert erős asszimilációs törekvések tapasztalhatók a befogadó
állami- és egyházi szervek részéró1a magyar gyülekezetekkel szemben.

Az egyházak leginkább a magyar diaszpóra iskolahálózatának a kiépí-
tésében nyújthatnak segítséget. Természetesen számos egyéb lehetőség is
van, így például a testvérgyülekezetek hálózatának a kiépítése a magyar

1293 Egyetemes közgyűlési jegyzőkönyv 1911: 170. jkp.
1294 Egyetemes közgyűlési jegyzőkönyv 1912: 133. pont, lásd még szerzőtől: A magyar
evangélikus egyházjog alapjai és jogforrásai. Budapest, 1991. 276. 1.
1295 Szépfalusi István: Egyház a rendszerváltás küszöbén. Hazánk és a diaszpórák. Ma-
gyar-magyar egyházi kapcsolatok. 1. - In: Murteri kövek, Héttorony. 1995. 222-223. 1.
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egyházak és az utódállamok, valamint a világszórvány viszonylatában,
nemkülönben az ösztöndíj-csere, sajtó- és szószékcsere erősítésében, a ki-
adói tevékenység támogatásában, ahol erre lehetőség van: a követségi
lelkészség visszaállításában, elerőtlenedett egyházközségek vagy egyházi
célokat felvállaló egyesületek támogatásában. Ezeknek a lehetőségeknek a
mindegyike a kettős egyháztagságban rejtő lehetőségek kiteljesedését sz01-
gálná.1296

A kettős egyháztagságnál a jogi feltételek - gondolok itt elsősorban az
egyháztagok nyilvántartásba-vételére -, erősen háttérbe szorulnak, az egy-
házközség életében anyagi és lelki értelemben való részvétel és felelősség-
vállalás jelezné a kettős kötődés fennállását.

Mindennél égetőbb feladatnak tekinthető a diaszpóra lelkigondozásá-
nak a megoldása. A külföldön élő magyar evangélikusság, mivel másik,
nyelvi és kultúrközösségben él, szüntelen veszélyeztetettségnek van kité-
ve. A szórványlét legfájdalmasabb kísérőjelensége a kis lélekszám és az
ebből eredő autonómia, vagyis az önállóság leépülése. Hosszú távon ez
végzetszerű lehet, végső soron etnikai beolvadáshoz és vallási közömbös-
séghez vezethet. A diaszpóra keresztyén lelkigondozásának a rendezése
nemcsak egyházi ügy, hanem elsőrendű egyetemes magyar ügy is. Ve-
szélyhelyzetbe került az utódállamokban élő evangélikusság elsősorban a
Délvidéken és a Felvidéken, de a svédországi, vagyaberni protestáns
lelkészi szolgálat is. Nem kétséges, hogy elsősorban annak az országnak a
kötelessége a feltételek megteremtése, ahol magyar evangélikusok élnek,
amit állami szinten is elő kellene mozdítani, de másodsorban a magyarság
feladata is. Minthogy a hazai egyházak is olyan helyzetben vannak, hogy
maguk is támogatásra szorulnak; esetleg a Magyarok Világszövetsége le-
hetne ennek a feladatnak a gazdája, amely önálló egyházi titkárságot hoz-
hatna létre és a tábori püspökség mintájára gondoskodna a feltételek biz-
tosításáról. A diaszpóra keresztyén lelkigondozásának felelősségéből az
egyházak sem vonhatják ki magukat és erejükhöz mérten ki kell venni
részüket a külföldre szakadt magyar evangélikusok szórványgondozásá-
nak a terhéből addig, amíg még nem késő.1297

1296 Uo. 225-229. 1.
1297 Meg kell oldani a diaszpóra lelkigondozását. - Magyar Nemzet, 1997. augusztus 12. B. J.
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XLI.A jog- és társadalom uralkodó eszméinek
kölcsönhatása. - Az egyházak szerepe az egyesült

Európában.

A jogteriilet és a kii/világ uralkodó eszméinek kölcsönhatása. - A jogszabályalkotás
jeladatai és nehézségei. - A szokásjog szerepe az új jogelvek kialakulásánál. - A jogpolitika
jogalma. - Az egyházjog-politika értékmérője a "keresztyén" erkölcs. - Elvi tisztázatlan-
ságok. - Politika és jogpolitika összejüggése. - A jogpolitika, mind "lex [erenda" tudo-
mánya. - A jogpolitika rejormjavaslatok megvalósíthatósága. - Politika és egyház. - Az
egyházpolitika jogalma. - Állami és egtjházi politika. - Az egvhdzpolitika korlátozott
jellege. - Egyházpolitikai alapelvek. - Történelmi-gyakorlati alapelvek. - Katolikus egy-
házpolitika. - Egyházpolitika és egyházjog-politika összejüggése. - Az egyházak szerepe az
egyesült Európában.

Egyházpolitika és egyházjog-politika

Életünk állandó kísérőtársa a jog, akárcsak a levegő, körülvesz bennün-
ket és árnyékként elkísér a bölcsőtől a koporsóig, sőt már előzőleg is
védelmezi a kezdődő emberi életet és a halál után is oltalmazza a meghalt
ember emlékezetét. .

A jog, mint társadalmi termék, állandóan változik, állandóan alakul és
a külvilág uralkodó eszméit tükrözi vissza. A külvilág viszonylag gyor-
sabb változása általában azt a látszatot kelti, mintha egyes jogterület meg-
merevedett volna. Bizonyos, hogya társadalmi eszmék változását nem
követi azonnal nyomon a jog szabályainak a változása. Áll ez különösen
az egyházjogra, ahol a zsinat az eddig 20-30 évenkénti ülésezése miatt az
egyházi jogszabályalkotás lehetősége is kitolódik. Ahhoz ugyanis, hogya
külvilágban uralkodó eszmék a külvilágot alakítani tudó jogeszmeként
jelentkezzék, jogszabályalkotásra van szükség. Nem szabad emellett azt
sem figyelmen kívül hagyni, hogy egy jogszabályalkotási munka sem szo-
kott abszolút értelemben megfelelni egy jogeszmének és egy jogalkotás
sem öleli fel valamennyi jogi lehetőséget, hanem mindig csak korlátozott
jogi tényállás on alapul. A törvényhozó ugyanis mindig csak egy, az irány-
adó eszme szolgálatába állított, de mindenképpen korlátozott lehetőséget
lát maga előtt, melyet szabályozni próbál. Ha a társadalmi élet s ebben az
egyházi közélet is, az eredeti jogszabályok kereteit szűknek találja és a
szabályozatlanul hagyott teret elviselni már nem tudja, felmerül az új
szabályozás szükségessége. A jog logikai zártságanak elméletéből kifolyó-
an - amely szerint mindaz, amit jogszabály nem tilt, megengedettI298 -, a
jogrendszer összefüggő, zárt egysége következik.

1298 Moór Gyula: Bevezetés a jogfilozófiába. Budapest, 1923. 241-242.1., lásd még Horváth
Barna: Jogszociológia. Budapest, 1996. 65--66. 1.(A jog társadalmisága.)
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A jogszabály megalkotása előtt a tudomány eredményeire támaszkodva
elemezni kell a szabályozni kívánt viszonyokat, meg kell vizsgálni a szabá-
lyozás várható hatását és a végrehajtás feltételeit. A jogszabályt a tényállás
felől kell megalkotni a jellemző helyzetekből kiindulva az egyedi megfo-
galmazásig, akként, hogy az a gyakorlatban felmerülő esetre minden ne-
hézség nélkül alkalmazható legyen. Szükséges, hogyamegalkotásra váró
jogszabály gondolati tartaimát a jog szempontjából is helyesen alakítsa ki.

Az egyházi törvényhozás lényegesen nehezebb feladat elé állítja a tör-
vényhozókat, mint az állami. Ennek oka abban kereshető, hogy míg az
államcélok elérésére általában alkalmas eszköz a jog annak kikényszerít-
hetősége miatt, addig az egyházi célok elérésére csak közvetve alkalmas a
jogi szabályozás. A jog csak a konkrét evilági célok szolgálatára alkalmas,
az egyháznak pedig az Írás a fundamentuma s ezért a többé-kevésbé
spiritualizált egyházjogi szabályok végrehajtása alig kikényszeríthető. Az
egyház fennrnaradásának és kedvező működésének igazi biztosítékai nem
annyira a helyesen kiépített alkotmányban, mint inkább az emberi szívek-
ben találhatók. Így az egyházi hatalom, amellyel él, erkölcsi hatalom s ha
a törvényhozáshoz fordul, ezzel már bizonyos fokig erkölcsi uralmának
elégtelenségét ismeri el.

A jogüres tér szabályozása elsősorban jogalkotás útján történhet. A tör-
vényhozónak kiterjedt ismeretekkel kell rendelkeznie, nemcsak az erkölcsi
ideálok iránt kell fogékonynak lennie, hanem a társadalmi élet realitásait
is alaposan ismernie kell, hisz a tervezett intézkedések várható hatását is
számba kell vennie a törvényalkotónak. Ajogpolitikai gondolatok szabály-
ba öltésénél a IIprovidencia és cautela" (előrelátás és biztosíték) szempont-
jait fokozottan figyelembe kell venni és számolni kell az esetleges vissza-
élések lehetőségévei is. A társadalmi élet számára kétségkívül az a fonto-
sabb, hogy helyes jogot alkossunk, mint az, hogya hatályos jogot helyesen
magyarázzuk és alkalmazzuk. A helyes jog hatásait a leggyatrább jogal-
kalmazás sem ronthatja le teljesen, a helytelen jog káros hatásait a pontos
jogalkotás méginkább csak fokozza.V'?

A jogi szabályozástói mentes tér kitöltése nemcsak törvényhozás útján,
hanem szokásjog kikristályosodása útján is történhet. Adódhatnak olyan
helyzetek, melyeknek a megoldásához új jogelvek alkalmazása szükséges.
Ezek az esetek annál inkább jelentkeznek, mennél inkább ki van téve a
társadalom élete külső, vagy belső megrázkódtatásoknak. Sokszor már a
jogalkotást követően új jogelvek jelentkeznek vagy úgy, mint valamely

1299 Az 1987:XI. törvény 18.§ (1)bek. szerint: "A jogszabály megalkotása előtt a tudomány
eredményeire támaszkodva elemezni kell a szabályozni kívánt társadalmi-gazdasági vi-
szonyokat, az állampolgári jogok és kötelességek érvényesülését, az érdekösszeütközések
feloldásának a lehetőségét, meg kell vizsgálni a szabályozás várható hatását és a végrehaj-
tás feltételeit". Lásd még Vladár Gábor: Visszaemlékezéseim. Budapest, 1997.264. L
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egyedülálló eset speciális szabályozása, vagy úgy, mint a bírói ítélkezésben
jelentkező állandó gyakorlat, amely jogszabályi rendezéshez vezethet.

A parlamenti gyakorlat az alkotmányelfogadásával kapcsolatban mutat
idevágó példát. Mivel az alkotmányt sok esetben más alkotmány lemáso-
lásával hozzák létre, ez gyakorta nem megfelelő, mert nem felel meg az
érintett nép sajátos politikai helyzetéből adódó követelményeknek, ezért
módosítani kell. A módosítás sokszor szükségmegoldásként szerepel,
máskor azonban nagyvonalú korrektúrához vezethet: új, állandó gyakor-
latot alakíthat ki. Ugyanez történhet új, írott jognak törvényhozási úton
történő alkotása révén.13DD

Bármelyik jogalkotási esetet nézzük is, a lényeg azonos: a kitűzött cél a
jogrend, vagy annak egy meghatározott területének a továbbfejlesztése új
jogelvek elfogadása révén. Ezek az új jogelvek a pozitiv jogszabályokon
keresztül az eddigi jogállományba kapcsolódnak, azt átalakítják, módosít-
ják, továbbfejlesztik. Ez a továbbfejlesztés gyakran intuitíve, reflexiók nél-
kül történik. Minthogy azonban minden jogelv kapcsolatban áll az általa
szabályozandó való élettel és mivel minden új jogelvet összhangba kell hozni
az egységes jogrendszerrel, a racionális feldolgozás feltétlenül szükséges. Ha
jogpolitika alatt azt a tudományt értjük, amely nem csupán a fennálló tételes
jog magyarázatával és fejtegetésévei foglalkozik, hanem annak fejlesztésé-
vel és továbbképzésévei is, akkor el kell ismernünk, hogy a jogpolitika
éppúgy tudományos követelmény, mint tudományos lehetőség. A jogpoli-
tika elsősorban jogkritika. Célja nem a jogszabályok tartalmának megisme-
rése - ezzel a tételes jogtudomány foglalkozik -, hanem annak vizsgálata,
hogy ez a jogi tartalom megfelel-e magasabb erkölcsi követelményeknek.

Ahhoz, hogyajogpolitika a jogot megbírálhassa, természetesen ponto-
san ismernie kell a jogszabályok tartalmát. A jog ismerete azonban a jog-
politikának csak kiinduló pontja. A jogpolitikának elsődleges célja az, hogy
a jog tartaimát megbírálja, a teleologikus nézőpontokon keresztül a kitü-
zött célhoz vezető utakat és módokat megvizsgálja és - de lege ferenda -,
meg kell találnia és ki kell fejeznie a fejlődést mutató eszmét. A jogszabály
megalkotásánál a jogpolitika új jogi ideák, új reformok koncepciójaként új
jogalkotási lehetőségeket rejt magában. BOI

Mivel a jogpolitika értékelő, kritikai tudomány, szükséges, hogy az ál-
tala vizsgált jogterületet magasabb rendű szellemi értékmérővel mérje
össze, hogy ekként a végső értékek szempontjából megítélt helyességet,
vagy helytelenséget megállapíthassák.

1300 Az angolszászok inkább az előző, a németek - főleg a nagy történeti események
kényszerének hatására =. inkább az utóbbi út követésére hajlamosak. Például 1848., 1871.
és 1918. évi alkotmányok.
1301 Günther Holstein i. m. 347. 1.,Moór Gyula i. m. 159. 1.
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Ezt a kérdést - amely egyúttal a jogbölcselet egyik legnehezebb problé-
mája -, a jogbölcselet nem oldja meg közvetlenül, hanem meg kell eléged-
nie azzal, hogy áttolja az egész kérdést az etika területére. Az a határozott
világnézeti fundamentum, amelynek alapján az evangélikus egyházjog-
politikának állnia kell: a "keresztyén" erkölcs. Bármennyire is kívánatos
volna a jogkritikában alkalmazandó értékmérőnek egészen a végső világ-
nézeti alapokig való visszavezetése, ez rendszerint még az egyházjog te-
rületén sem szokott meg történni. A gyakorlati életben ugyanis számos,
értékmérőként önként kínálkozó értékfelfogás alakult ki, mint társadalmi
ideálok, jelszavak, politikai alapelvek, koreszmék, népszerű gondolatok,
gyakorlati célkitűzések és az egyházi közvéleményt irányító más hasonló
felfogás vagy akár jelszavak. Gondoljunk csak a "szabadság, egyenlőség,
testvériség" hármas jelszavára, vagy akár a "népi elv", az "urbánus elv",
vagy akár a "demokratikus gondolat" szerepére.P'P A jogtudomány egyes
területének a kialakulása nem mindig elvi alapon történik, hanem igen sok-
szor gyakorlati alapon. Joggal mondja Somló, hogy "a jogászok legtöbbnyire
egyáltalán nem adnak számot arról, mi vezeti őket a jog értékelésénél, ha
pedig megkísérlik az ő titkos értékmérőjükről számot adni, elméletük igen
gyakran nem fedi gyakorlatukat".1303 Annyit mindenképpen meg kell kí-
vánni, hogy a kritika alapjául szolgáló közkeletű alapelvek egymással ne
álljanak ellentétben (például a paritás).

Bár a jogpolitika eredetileg statikus jellegű vizsgálódást jelent, minthogy
két szellemi tartalomnak, a megbírált normatartalomnak és az értékmérőül
szolgáló erkölcsi felfogásnak az összehasonlítását jelenti, mégis a jogkriti-
kában már dinamikus elem is rejlik, amely a megkritizált állapot megvál-
toztatására irányul, minthogy a jogot alkotó közösségek nem állandó
nagyságok: belső szervezetükben változások történhetnek és külső cselek-
vésüket is újfajta célok szolgálatába állíthatják. Mindkét irányú tevékeny-
ség olyan mértékben hat a jogszabályok területére, amennyire ezt az új
tételes jogszabályok lehetővé teszik. Ha a közösséget alakító tevékenysé-
get, a közjogot értékelő vizsgálatot politikának nevezzük, ebből az követ-
kezik, hogy politika és jogpolitika szoros összefüggésben állnak egymással.
Ez a kapcsolat annyira erős, hogy a jogpolitika tudományos tárgyalása
aligha képzelhető el a politika tudományos tárgyalása nélkül.

A politika, mint célszerűségi tudomány, a közösség magatartását akarja
irányítani. Ez az irányítás egyrészt abban áll, hogy kielemezni akarja a
közösség cselekvési akaratát, másrészt pedig abban, hogy ezt a reformprog-
ramot kiértékeli, vagy is az egész elképzelést a realitások világába helyezi.

1302 Moór Gyula i. m. 161. 1.
1303 Somló Bódog: A helyes jog elméletéről. Kolozsvár, 1914. 4. 1.
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A jogpolitika a politikához hasonlóan akkor, amikor valamely jogintéz-
ményt helyesel, másokat viszont helytelenít, egyúttal azt a gondolatot is
tartalmazza, hogy a helyeseket fenn kell tartani, a helyteleneket pedig meg
kell változtatni. Ezen túlmenően azonban javaslatot is tartalmaz a helyesnek
ítélt szabályozásra. Ezzel a jogpolitika a jogi reformjavaslatok tudományává,
a "lex ferenda" szempontjait megvalósító vizsgálódássá, vagyis a törvény-
hozás, illetve általában a jogalkotás tudományává válik.1304

A jogpolitika, mint a "lex ferenda", a jövőbeli jogalkotás tudománya
messze eltávolodik a tételes jogtól, tőle azonban soha el nem szakadhat,
mert akkor már minden alapot nélkülöző ábrándképpé válna. Sok zavart
okoz az irodalomban az, hogy sokan már a reformtervezeteket - így a
törvényjavaslatokat is =, jognak tekintik, mások pedig a múlt idó'Kjogát is
jognak tekintik, holott az már nem jog, hanem csak egy történeti időszak-
ban volt jog és azért a jogtörténet keretébe tartozik. Csupán az élő, pozitiv
jog tekinthető jognak és ezzel kell a jogpolitikának is szoros kapcsolatba
maradnia, ha a jogtudományok között akar helyet foglalni.130S

A jogpolitikai reformjavaslatoknak az adott történeti helyzetben megva-
lósíthatóknak kell lenniök. Megvalósíthatatlan elképzelések, még ha a leg-
magasztosabb erkölcsi fényben tündökölnek is, nem tartoznak a jogtudo-
mány körébe. A jogpolitikának kell megtalálnia a hidat az erkölcsi esz-
mény és a gyakorlati élet lehetőségei között. Egyformán fontos a gyakorlati
lehetőségek számbavétele és az erkölcsi értékfelfogás figyelemmel kíséré-
se. A megvalósíthatatlan reformjavaslat nyilvánvalóan értéktelen. Mórus
Tamás is azt tartja, hogy ahol nem lehet elérni a jót, ott meg kell elégedni
a legkevésbé rosszal.P'" A jogkritikának tehát nem szabad megelégednie
azzal, hogy kimutassa valamely jogintézmény helytelen voltát, hanem azt
is vizsgálnia kell, vajon nem tekinthető-é ez az intézmény az adott viszo-
nyok között a legkevésbé rossznak és ezért jobb híján meg kell hagyni.
Ezért nem érhetünk egyet azzal a lelkészünkkel, aki azt a megállapítást
tette, hogy "a jogászi logika tetszetős, de absztrakt", mert végső soron
Sohmhoz hasonlóan - tagadja az egyházban a jog uralmát. Ha a jogászi
logika nem érvényesül a gyakorlatban, csak absztrakt marad, akkor a
jogtól mentes területet fogadjuk el az egyházban és társadalomban, ez
pedig zűrzavarhoz vezethet. Ezért aggodalommal tölthet el bennünket
minden olyan törekvés, amely azt a célt kívánja a most összeülő zsinattal
megvalósíttatni, hogy a nemrég elfogadott egyházi törvényeket mielőbb
saját szájíze szerint módosíthassa.

1304 Moór Gyula i. m. 162. 1.
1305 Uo. 163. 1.
1306 Mórus Tamás: Utópia. Budapest, 1943. 104.1.
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A jogpolitika tudománya mellett a gyakorlati, vagy úgynevezett napi
politika is szerepet játszik a jogalkotás folyamatának az irányítására, jólle-
het itt rendszerint a politikai hatalom megszerzése áll előtérben. Ez a
megállapítás azonban csak akkor helytálló, ha elvi alapja van a napi poli-
tikának és nem merül fel kicsinyes személyi érdekek szolgálatában. A po-
litikai hatalom megszerzéséhez kétségkívül ügyesség és művészet szüksé-
ges, és ezért a napi politika is államművészetnek (az államvezetés művésze-
te: 'T) TCOA,t'tlKT) 'tEXVT)) tekinthető.1307

Az egyházpolitika meghatározásánál az egyház lényegéből kell kiindul-
nunk.

Az egyház olyan közösség, melynek a középpontjában az Ige áll.
Legfőbb feladata az igehirdetés és szentségszolgáltatás.P'f Bár a hangsúly
kétségkívül az igehirdetés en van, mégsem ez jelenti az egyház "politiká-
ját". A politika ugyanis emberek cselekvése és emberi cselekedet, az Ige
pedig Isten cselekménye az emberen - evangélikus felfogás szerint. Az
ember által végzett igehirdetés csak annyiban jelentőségteljes, amennyiben
rajta keresztül isteni akarat nyilvánul meg. Megállapíthatjuk továbbá,
hogya politika mindig csak a külvilági cselekvéseket alakít, az Ige azon-
ban az ember belsejére: érzelmére, akaratára és lelkiismeretére hat. Ennek
ellenére az egyház cselekvése nem lehet az Igével való kapcsolat nélkül,
hasonlóan az egyháznak az Igében jelentkező, abban összpontosuló min-
den cselekményéhez. Az Ige határozza meg minden egyházi cselekmény
irányát és értelmét.

Egyházpolitika alatt mindazt az egyházi tevékenységet kell értenünk,
amely az egyház működésének, elsősorban pedig az igehirdetés feltételeit
biztosítja és lehetővé kívánja tenni az Igéből nyert erkölcsi felelősség gya-
korlati keresztülvitelét. Az egyházpolitika tehát az egyház eredményes
működését kívánja előmozdítani.

Világosabbá válik, ha párhuzamosan mutatunk rá az állami politika és
az egyházpolitika néhány jellegzetes vonására. Az állami politika alatt - más
megközelítésben egyházpolitika alatt -, általában azokat a tudományos
elveket szokás érteni, melyek az állam és egyház viszonyának szabályozá-
sával foglalkoznak, mindkét oldalról azt kutatva, melyek ennek a szabá-
lyozásnak a legcélravezetőbb, optimális módozatai.

Helyesen mutat rá Novák István a protestáns egyházpolitikáról írt ki-
váló tanulmányában,1309hogy "az egyházpolitika nyilvánvalóan nem szo-
rítkozhatik az állam és egyház közötti kapcsolatnak kizárólagos szemmel-

1307 Moór Gyula i. m. 167. 1.
1308 Csiky Kálmán: Az egyház elmélete és jogi lényege. Budapest, 1909. 51. 1. és Günther
Holstein i. m. 347-348. l.
1309 Novák István: Protestáns egyházpolitika. - In Theológiai Szemle, 1995. 186-194. 1. r.
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tartására, hanem ennél jóval szélesebb kört kell felőlelnie. Be kell pásztáz-
nia a társadalom egészét, foglalkoznia kell az emberi közösség valamennyi
kérdésével, fel kell mérnie a más egyházakhoz kapcsolódó viszony lénye-
ges kérdéseit és választ kell adnia mindazokra a kihívásokra, amelyek az
egyházat, mint Krisztus-fundálta evilági intézményt bárhonnan kiindulva
érik, illetve érhetik".

Az egyházpolitikát - főleg a múltban s főleg német viszonylatban -,
pejoratív értelemben használták és alatta a hitvallással ellenkező irányza-
tot, hatalmi harcot, avagy pusztán csoportérdeket értettek.

Az egyházpolitika lényege világosabbá válik, ha előbb az állami politika
néhány jellegzetes vonására mutatunk rá. Az állami politikának a politikai
akaratot tartalommal megtöltő módja és terjedelme nincs korlátok közé
szorítva. Valamely probléma megoldása demokratikus viszonyok között
különböző szempontok (baloldali, jobboldali, szocialista, indici dualista,
vagy akár kompromisszumos) figyelembevételével elképzelhető. Törté-
nelmi tényezőkhöz, vagy autoritárius állami szervekhez való ragaszkodás
az állami politikát ugyan statikussá tudja tenni, mégis az állami politika
messzemenő változatosságot, aktivitást rejt magában. Ez világosan meg-
mutatkozik a parlamenti kormányzati rendszereknél. Itt nemcsak a kor-
mányzásban résztvevő pártok programjainak az összeegyeztetése feltétele
az új kormányalakításnak, hanem új kormányprogram megalkotása és
ennek elfogadása is. Különlegesen nehéz ez az összeegyeztetés olyan eset-
ben, amikor az állam feladatairól ellentétes felfogást valló pártok cél-
kitűzéseinek az összehangolásáról van szó.1310

Míg az állami politikát elvileg csak saját létének és biztonságának szem-
pontjai korlátozzák, az egyházpolitika - az egyház különleges rendeltetése
miatt -,fokozottabb mértékben korlátozott. Természetesen az egyházat is meg-
illeti az önfenntartás joga és egyetlen egyház sem kötelezhető olyan köte-
lesség teljesítésére, amely megsemmisülését idézné elő (jogos védelem,
végszükség) továbbá a függetlenségre, egyenlőségre és nemzetközi kap-
csolatokra való jogát az egyházaktói sem lehet elvitatni.

Az egyházpolitikai alapelvek többféleképpen osztályozhatók. Csopor-
tosításuknálleghelyesebb azokból a közös gyökerekből kiindulni, melyek
eredetüket tekintve, vagy céljaikat szem előtt tartva, jellemző sajátosságu-
kat tükrözik. NovákIstván osztályozása szerint lehetnek teológiai, törté-
nelmi és gyakorlati indíttatású alapclvek.P!'

Az egyház politikájának fő irányát az egyház küldetéséből kiindulva, az
evangélium mércéje szabja meg. A szeretet kettős parancsát kell a politizáló
egyháznak valamennyi partnerével, az egyházpolitika valamennyi irányá-

1310 Günther Holstein i. ffi. 348. 1.
1311 Novák István i. m. 191. 1.
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ban kialakítania.P'? De ugyanilyen alapelvi jelentősége van a hitvallási
alapelveknek, amely bizonyságtételt jelent a Krisztussal való közösségről,
kapcsolatról. 1313

Az evangélikus egyház konkrét kormányprogrammal dolgozó közös-
séghez hasonlítható, ahol az egyes egyházi politikai csoportok az egyház
lényegét illetően azonos felfogást vallanak, a megvalósítandó konkrét egy-
házpolitikai feladatok tekintetében azonban a felfogások alapvetően eltér-
hetnek. Az egyes egyházpolitikai csoportokat pártokhoz lehetnek hason-
lítani, de az eltérő álláspontok nem vezethetnek a vélemények megmere-
vedéséhez. Az egyházpolitikai elképzeléseknél a változó elemnek főleg a
végrehajtás terül etén van fontos szerepe. Magasabb szempontok szüksé-
gessé tehetik az integrációt, vagyis az egyházpolitika összhangba hozata-
lát. Nagyban-egészben véve megállapíthatjuk, hogy az evangélikus egy-
házpolitikában a konstans, az állandó elem a változó tényezőt messze fel-
ülmúlja. Az evangélikus egyház törekvéseinek teljességgel megfelel, ha az
Ige hirdetését és a keresztyén erkölcsi normák érvényesülését maximálisan

, biztosítja. Emellett természetesen azt sem szabad szem elől téveszteni,
hogy az igazi egyház nemcsak a templomban munkálkodik. Igényt tart az
egyház a társadalomra, az ifjúságra, a szociális életre.1314

A történelmi alapelvek figyelembevétele megkívánja, hogy az evangélikus
egyház politikája kialakításánál a történelem múltban átélt eszményeiről,
tényezőiről ne feledkezzék meg, anélkül, hogy ez a jelenlegi cselekvések
kialakításánál gátként szolgálna. A nemzeti történeti alapelv pedig a nem-
zeti történelem adottságainak a szem előtt tartását jelenti, hisz a nemzet és
az egyház sorsának alakulása elválaszthatatlanul a múltban egybefonó-
dott.1315

A gyakorlati alapelvek között az ökumenikus alapelv nemcsak a keresztyén
egyházak közti viszonyban fejti ki hatását, hanem jelen kell, hogy legyen
a protestáns egyházak minden gesztusában. "Ut omnes unum sint" gon-
dolata a közös gyakorlati cselekvést is jelenti és mint ilyen, az eredményes
politizálás egyik fontos faktora. A mellérendelési alapelv alapvetően feltéte-
lez egyfajta partnerkapcsolatot, amely nem lehet a fölé- vagy alárendelt-
ség, hanem az egyenlőséget biztosító mellérendeltség. Az evangélium ér-
vényesüléséért folytatott küzdelem nem jelenti azt, hogy az evangélikus
egyházpolitika az uralkodó egyház helyzetét elfoglalva terjeszkedő, más
egyház rovására jelentkező célokért küzdene. Az evangélikus egyházat
csak kimondottan vallási célok, így az Ige és az ember közti lelkiismereti

1312 Máté 12, 30-31.
1313 Szerző i. m. 222. 1.
1314 Novák István i. m. 186. l.
1315 Novák István i. m. 192. 1.
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viszony érdekli, de jogi vonatkozásban is csak annyiban, amennyiben a
vallásos megoldást a jogi közösségen belül egyáltalán biztosítani lehet. Az
egyházpolitikának minden törekvését jogilag megalapozott szándékok
irányíthatják mind az egyházjog, mind a világi jog oldaláról nézve.1316Az
együttélési alapelvet az e világban élő egyháznak is alapvető jelleggel tudo-
másul kell vennie, mivel a társadalomnak szerves része. Az együttéléssei
szükségképpen velejáró alkalmazkodás más-más magatartást válthat ki az
egyházból, aszerint, amint azt a körülmények megkövetelik. Ez olykor azt
is jelentheti, hogy a politizáló egyháznak hallgatnia kell. A párbeszédet
szolgáló alapelv irányadóul szolgál az egyház politikai magatartásának a
megformálásánál. A politikát gyakorló egyház mindig tárgyaló egyház.1317

Az egyházpolitikai módszerek megválasztásánál az egyháznak az evan-
géliumból fakadó eszközökön és módozatokon kívül - főleg a szeretet
egyetemes parancsán kívül -, evilági módszereket is felhasználhat. Így a
jog eszközeit -, anélkül, hogy az őt megillető joggal visszaélne, az igazság
feltétlen szolgálatát, a nyitottságot, a megfontolt bölcsességet, a türelmet,
a tárgyalási készséget, amely azonban sohasem vezethet gátlástalan en-
gedményekhez, másrészt viszont fanatizmushoz. Tartózkodnia kell min-
den improvizációtól.Plf

A katolikus egyházjog-politika a kánonjog ius divinum jellegére tekin-
tettel határozza meg célkitűzéseit. Szükségesnek találja, hogy az egyház-
politikai elképzelések megvalósításánál az egyházzal, mint autoritárius
jogi intézménnyel közvetlenül létesüljön kapcsolat. Mivel a római katoli-
kus egyház a pápaság és a püspökség intézményén épül fel, a katolikus
egyházpolitika összetevői általában stabilak, alig változóak. Ennek gya-
korlati jelentősége leginkább a pápai diplomácia egységében és szilárdsá-
gában mérhető le.1319

Összefoglalásképpen megállapíthatjuk, hogy az egyházpolitika az egyház
szabad tevékenységének biztosítására irányuló tevékenység, illetve törek-
vés; azonban úgy is fogalmazhatunk, hogy az egyházvezetés művészete,
tudománya. Az egyházjog-politika ennél több: a tételes egyházjog kritikája
és egyúttal reformjavaslat a helyesnek vélt szabályozásra-Az egyházpoli-
tika középpontjában tehát az egyház, az egyházjog-politika homlokteré-
ben viszont a tételes egyházjog, illetve annak magyarázata és fejlesztése
áll. Abban mindkettő egyezik, hogy teologikus, azaz célszerűségi kérdések-
kel foglalkozó, illetve értékelő, a jövőbe tekintő, a "lex ferenda" szempont-

1316 Günther Holstein i. m. 349. L, Novák István i. m. 193. L
1317 Novák István i. m. 191-194. L
1318 Az egyházpolitikai módszertannal részletesen foglalkozik dr. Novák István: Protestáns
egyházpolitika című tanulmánya. Theológiai Szemle, 1995/5. 250-259. L
1319 Huszár Elemér: Egyházi diplomácia. - Notter Antal emlékkönyv. Budapest, 1941.
621-633. L
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jait érvényesítő tudománynak tekinthető. "Gouverner c'est prévoire" -
kormányozni annyit jelent, mint előrelátni -, az egyházpolitikára és egy-
házjog-politikára egyaránt érvényes igazság, melyet az egyház vezetésére
hívatottaknak állandóan szem előtt kell tartaniok.

A jogilag is szervezett egyházban a hatalom és a jog összefüggése adva
van és világosan felismerhető. A látható szervezetté formálódott egyház a
maga evilági akaratát és hatalmát szükségképpen a jog szabályaiban jele-
níti meg. A politikai tevékenységet is kifejtő egyház akkor jár el helyesen,
ha evangéliumi alapelvként a szeretet kettősirányú parancsát valamennyi
partnerével s az egyházpolitika valamennyi irányában érvényesíti minden
körülmények -, még kudarcok árán is. A jog uralmának puszta ténye
természetesen még nem elég, a jog tartalmának is mindig a szeretet és az
igazság kompromisszumát kell képviselnie. A szeretet igazság nélkül mit
sem ér, az igazság szeretet nélkül terrorizálni képes. Kant szerint az elszen-
vedett igazságtalanságnál jobban az embert semmi sem bőszíti fel. A jog
igazi hivatása az egyház életében is az, hogy az örök igazságosság meg-
vesztegethetetlen, erőskezű páncéloslovagja legyen, hogy megvalósuljon
Pascal szép mondása: "az Jgazságosság erő nélkül tehetetlen s az erő
igazságosság nélkül zsarnoki", egyesítse az igazságosságot az erővel s
elérje így, hogy "ami igazságos: erős s ami erős: igazságos legyen".1320
A jogban a szeretetnek és az igazságosságnak egyformán vissza kell tük-
röződnie, azért, hogy felemelje az embert a tökéletlenségek pocsolyájából
az örök eszmények felé.

Az egyházak szerepe az egyesült Európában

Az egyesült Európa nemcsak az európai államok központi politikai
célkitűzése, amelyelsősorban gazdasági közösséget jelent, mivel azonban
a jövőben politikai közösséggé kíván fejlődni, figyelemmel kell lennünk
ennek a fejlődésnek államegyházjogi vetületére is, arra is, hogy milyen
európai ideák felé halad a fejlődés. Európa a kommunista uralom össze-
omlása után a szovjet uralomtól megszabadult államok számára is le-
hetőséget nyújt, hogy a modern történelem legnagyobb újjárendeződésé-
ben - amely a nagy keresztyén egyházak részvétele nélkül nem képzelhető
el-, helyet kapjon.1321

A diktatúra megbuktatása nem jelentette automatikusan a demokrácia
uralomrajutását, úgyszintén az emberi jogok végleges érvényesülését.
A kelet-európai népek nagy dilemma elé kerültek, nevezetesen, hogy a
politikailag egységes Európa irányába történő fejlődés mellett foglaljanak

1320 Moór Gyula: Tegnap és holnap között. Budapest, 1947. 132.1.
1321 Otto Kimminich: Europa als (geistes) geschichtliche Erscheinung und politische Auf-
gabe. - In Essener Cesprache zum Thema Staat und Kirche. No. 27. Münster, 1993. 22-23.1.

528



állást, vagy pedig saját nemzeti gyökereikre építsék fel új rendjüket a
nemzeti identitásuknak megfelelő módon. Európa népei számára ezek a
gondolatok az Európához és a nemzethez való kettős tartozást, a határok
és a nacionalizmus legyőzését és Európa különböző kultúráinak az integ-
ritását jelentik anélkül, hogy ezek desintegrálásra kerülne sor. Az egyhá-
zakra vár az a feladat, hogy az élő kapcsolatot megteremtsék keresztyén
hit és az európai civilizációs értékek között és megszülessen a megbékélt,
egyesült és szabad Európa.1322

Felvetődik az a kérdés, hogy az Európai Közösség szerveinek van-e
államegyházjogi kompetenciája? Ennek kapcsán az a kérdés is jelentkezik,
hogy az Európai Unió 9. §-ába, a korporatív vallásszabadság fogalmába
beleérthető-e az egyházak önkormányzati joga? Az ezzel kapcsolatos vizs-
gálódások arra a megállapításra jutottak, hogy a fejlődés nem nivelláló-
dásra irányul, hanem a különböző államegyházi jogi rendszerek védelmét
jelenti, annak ellenére, hogy Maastrichtnél nem történt semmiféle nyilat-
kozat sem az egyházak együttműködéséről. Az azonban kétségtelen, hogy
kialakulóban van egy clandestin európai .vallásjog", amely veszélyes le-
het, ha a vallás követelményeit nem veszi figyelembe.1323Ha az Európa
Unió, mint a jogfejlődés centrális motorja egyes jogterületeken változást
hoz létre, az egyházak is érintve vannak a közösség szintjén a jogi fejlődés
területén. Ha az Európai Unió a munkajogot harmonizálja, vagy közösségi
jogot alkot a caritas, vagy a diakónia területén, ez a tagállamok államegy-
házjogát is érinti. Ez esetben az Európai Unió nem alapvetően gazdasági,
hanem sokkal inkább kulturális tevékenysége domborodik ki.1324

Az Európai Unió jelenleg 15 tagállama mindegyikének saját államegy-
házjoga van, némelyik teljesen különböző rendszert ismer. Míg Franciaor-
szág a "laicista" alapelveket ismeri el keleti részén, más részén ismét
másokat, akárcsak Skócia, amely Walesben eltérő elveket alkalmaz vallás-
jogi vonalon.

Európában háromféle államegyházjogi rendszer alakult ki:
Az egyik az állam egyház rendszere. Ide sorolható traditionálisan: Dánia,

Anglia, Görögország, Svédország és Finnország, a tagállamok egyharma-
da. Dániában nincs önálló zsinat, hanem a parlament alkotja az egyházra
érvényes törvényeket. Finnországban két államegyház van: a lutheri és az
orthodox egyház. Itt és Svédországban jelentős lépések történtek az egy-
házak önállósítása érdekében. Görögországban az orthodox az uralkodó

1322 Fritz Westphal: Die Kirchen in einem sich verandernden Europa. lDL Dokumentation
05/91. 1-8. 1.
1323 Gerhard Robbers: Das Verháltnis von Staat und Kirche in Europa. Zeitschrift für
evang. Kirchenrecht 1997. juni. 122-123. 1.
1324 Gerhard Robbers: Die Fortentwicklung des Europarechts - In: Essener Gesprache zum
Thema Staat und Kirche. Münster, 1993. 101. 1.(irányelvek)
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egyház az alkotmány szerint. Angliában az egyház szorosan kapcsolódik
az államhoz. Az uralkodó a hit védelmezője, a general synod egyházi
törvényei a parlament megerősítését igénylik. Az anglikán püspököt az
uralkodó nevezi ki és tagja a felsőháznak.

A másik rendszer az állam és az egyház szétválasztásának rendszere úgy,
ahogy ezt a "laicista" Franciaország alkotmányában leghatározottabban
megfogalmazta. Hollandia is ide tartozik, amelynek alkotmánya az egy-
házat nem említi szervezetként, hanem csak mint polgári jogi személyt.
Lényegében Írország is ide sorolható, bár az alkotmány praeambuluma
Invocatio Deivel kezdődik és a római katolikus egyház különleges szere-
pet tölt be.

Magyarországon 1989 előtt a francia modell bolsevista változata érvé-
nyesült. Bogárdi-Szabó István kitűnő tanulmányában megállapítja, hogy
késöbb sem történt lényegbevágó változás; az amerikai modell átvételére
vonatkozó törekvés mellőzni kívánja a történelmi előzményeket, a hagyo-
mányokat, a helyi adottságokat és igényeket, s ily módon ez nem egyéb,
mint a francia modell külső burka.1325

Egy harmadik fajta típusnál az állam és az egyház között jogi síkon
kialakított kooperáció áll fenn. Ilyen rendszer van Németországban, Spa-
nyolországban, Olaszországban, Belgiumban, Luxemburgban, Ausztriá-
ban és Portugáliában. Ezekben az államokban nincs államegyház, de sok-
rétű, különböző kapcsolatok alakultak ki a két intézmény között. Belgium-
ban és Ausztriában az elismert vallásfelekezetek intézménye dívik. Az
olasz és spanyol alkotmánya katolikus egyházat kiemelten kezeli. Belgi-
umban, Luxemburgban és Franciaország három tartományában az állam
fizeti bizonyos vallásfelekezet lelkészeit. Spanyolországban és Olaszor-
szágban kultúradó ismeretes, melyik lényegében az egyházakat illeti.B26

Mindhárom államegyházjogi rendszer tipikus, meg van a maga sajátos-
sága. Nem lenne helyes a jelenlegi jogi helyzetet felborítani és tipizálni,
mert ez statikus modellt jelentene, jóllehet minden rendszer fejlődik. Jóllát-
ható ez Franciaországban, ahol a laicizmus ma már inkább pozitív semle-
gességnek tekínthetó.l=? Az állam kivonul ugyan sok területről, másrészt
azonban konvergencia érvényesül azzal, hogy ugyanakkor kooperációra
is egyre inkább hajlik.

Az európai egyházak egyházjogi alapelveinek a különbözősége nyilván-
való teszi, hogya közös államegyházjogi alapelvek elfogadása nem látszik
könnyűnek. Vannak ugyan bíztató jelek etekintetben, elvileg azonban az

1325 Bogárdi-Szabó István: A mai magyar társadalom és az egyházak viszonya. Valóság,
1997/10.15-26.1.
1326 Gerhard Robbers: Verháltnis von Staat und Kirche in Europa. id. h. 122. 1.
1327 Axel von Campenhausen: Rechtzeitig das Bewahrte sichern. Zum Staat-Kirche-Ver-
háltnis im künftigen Europa. Lutherische Monatshefte. 12/90. 536. 1.
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a veszély is fennáll, hogy az Európai Közösségben egy kevéssé előremu-
tató modell nyer elfogadást, amely némely egyház számára visszalépést
jelent. A nehézségek nyilván abban is jelentkeznek, hogy minden állam-
egyházjogi fogalmat nem lehet azonosan megfogalmazni, illetve azonosan
értelmezni.

A tárgyalások során hamarosan kitűnt, hogy a Német Szövetségi Köz-
társaság államegyházjogi rendszere iránymutatónak tekinthető, követen-
dő modellt valósít meg. Ez elsősorban a vallásszabadság igen széleskörű
alkotmányjogi garanciájában jelentkezik.W'' A vallásszabadság és a többi
alapvető emberi jog jelenti az Európai Unió tagegyházai között a legfőbb
kötőelemet. Az emberi jogokról és alapvető szabadságjogokról szóló Eu-
rópai Konvenció a különböző alkotmányjogi tradíciókat közös alapra he-
lyezi a 9. §-ban. Ez a szakasz azonban csak individuális, azaz egyéni
jogként ismeri el az alapvető emberi jogokat, köztük érintheti az adatvé-
delmi, környezetvédelmi, kivándorlási, hirdetési és információs, a munká-
ra és a képzésre, a biotechnikai kutatásra, valamint a férfiak és nők egyen-
jogúságára vonatkozó jogokat.1329

A fenti jogterületeknél sokkalta közvetlenebb és jelentősebb közösségi
jogi szabályozásra lehet számítani az alábbi területeken: az egyházi diakó-
nia, egyházi szolgálati és munkajog, a rádiójog, műemIékvédelem, egyéb
kulturális területen és adójog területén.

A jóléti tevékenység - köztük az egyházi diakónia -, minden szerződéses
állam részére jelentős gazdasági tényezőnek tekinthető, ezért a szerzódé-
ses célok számára kapcsolódási pontot jelent, tehát a közösségi jog is
szabályozhatja. Bár speciális normák még nem születtek, a törekvések egy
Európai Egyesület felállítására irányulnak, amelynek hatása lesz a diakó-
niára is. A francia "économie social" concepció bizonyos tevékenységi
területeket, főleg az egyesületek és vállalkozások szociális szolgálatvégzé-
sét érinti és ez az egyházi önkormányzatot is korlátozza.

Az egyházi szolgálati és munkajog alapelvei szintén érintik az egyházi
önkormányzati jogot. Bár a Maastrichti szerződés szerint korlátozott
kompetenciája van az Európai Uniónak, a szándéknyilatkozatnál messze-
menő harmonizálásra lehet számítani. Így a tömeges elbocsátások, az éves
szabadságot, a munkaidőt, a túlmunkát és az életkori szabályozást az
ajánlás szintjén érintheti a jogharmonizáció, amelynél az okozhat nehéz-
séget, hogy minden szerződéses államban másfajta munkavállaló csopor-
tok vannak.

1328 Heidrun Tempel: Der Weg zu einer institutionellen Position der Kirchen in der Euro-
paíschen Union-Der Zugang über die Grundrechte, über ein Konkordat und über Zusam-
menarbeit. - Die Kirchen und die Europaische Union Nr. 22/96. 3. 1.
1329 Uo. 5. 1.
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Nincs általános kompetenciája az Európai Uniónak a tagállamok képzé-
si, oktatási politikájára, legfeljebb az egyenlő elbírálásra vonatkozó igény
érvényesítésénél.

Az Európai Unióval való szerződés különböző kulturális fogalmakat
tartalmaz. Az Európai Közösség számára általános államegyházjogi kom-
petencia kulturális kérdésekben nem nyer megállapítást. Összességében
biztosítja a tagegyházak kultúráját, történetét, tradícióit és államegyházjo-
gi specifikumait is. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy az integrá-
ció más tagországok esetében az identitás erősödését hozta. A kulturális
azonosság, a nyelvi kultúra, az azonos eredetű emberek összetartozási
érzése nem államilag védett keretek között zajlik. Így remélhetőleg a ma-
gyar kultúra számára is nyitottá válik Európa és a világ, nagyobb lesz a
mozgástere, mint egy "behozott" idegen kultúrának.

Bár a közösségnek nincsen közvetlen médiajogi kompetenciája, az 1989.
május 5-i egyezmény érinti az egyházakat a rádiójogon keresztül több pon-
ton. Így biztosítja a sugárzás és a továbbterjesztés jogát a tagállamok szá-
mára.

A rádióadások programját illetően tiltja az ifjúságot veszélyeztető, por-
nográf, az erőszakot dicsőítő és fajgyűlöletet keltő adásokat, ehelyett az
emberi jogok pozitív védelmét és a hírek szakszerű terjesztését, a szabad
véleménynyilvánítás előmozdítását tartja kívánatosnak. Tilos a vallás elle-
ni gyűlöletkeltés. A tagállamokat megilleti a helyreigazítás lehetősége.

Részletes szabályok vannak a hirdetésre nézve. Tilos az istentisztelet és
egyházi közvetítés megszakítása, a hirdetéseknél pedig a vallási és világ-
nézeti meggyőződésre vigyázni kell.

A műemlékvédelem területén az Európai Unió csak marginális illetékes-
séghez jut; időnként programok meghirdetésével lehet felhívni a figyelmet
az egyházi épületek védelmére.

A vasárnap és ünnepnap kérdése a praeambulum szerint a tagállamok
illetékességi körébe tartozik.1330

Az egyházi adó terén elképzelhető a közösségi jogi szabályozás, mégpe-
dig úgy, hogy az adó beszedésénél az egyház saját igazolása lépne a "pol-
gári adólisták" helyébe. Az adatvédelemre vonatkozó esetleges közösségi
jogalkotás megszüntetheti a vallási hovatartozandóságot, ez viszont le-
hetővé tenné az egyházi adó alóli mentes ülést. Ez a lehetőség elsősorban
a német egyházi adó beszedési rendszert veszélyezteti, amely szerint az
állam megszüntette az egyházak anyagi támogatását, ugyanakkor azon-
ban az egyházi adó beszedésénél biztosította az állami szervek segítségét.
Ez a módszer jól bevált a gyakorlatban, mert ennek révén az egyházak

1330 Christoph Link: Staat und Kirche im Ramen des europaischen Einigungsprozesses. -
In: Zeitschrift für evang. Kirchenrecht, Juni 1977.130--154.1.
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függetlensége kellő módon védve van és az egyházak sokkalta kisebb
mértékben szorulnak állami támogatásra.1331

Az adóharmonizálás a közösség jogkörébe tartozik ugyan, azonban csak
az indirekt adókra nézve, az egyházi adót közvetlenül nem érinti.

Az Európai Unió nemcsak az Európa Parlamentet, vagy az Európa
Tanácsot, avagy az Európai Emberjogi Bíróságot, hanem egy történelem-
nek, egy kultúrának a foglalatát jelenti, egységet a nemzetiségi, nyelvi és
vallási különbözöségek ellenére. Az Európai Bíróság jogalkotása az álla-
megyházjog alapelveire nézve a semlegesség, tolerancia, paritás alapelveket
emelte ki. A subszidiáritás elvén épül fel az egész jogrendszer, ami azt
jelenti, hogy csupán kiegészíti a tagállamok erőfeszítéseit, az alapok tekin-
tetében a tagállamok jogát nem helyettesíti. Ennek a befolyásnak az inten-
zitása az egyes tagállamoknál a különböző államegyházi jogrendszerek-
nek megfelelően különböző. Az érintkezési pontok ott természetesen
erősebbek, ahol szorosak a kapcsolatok, ahol az egyházak a nyilvános
életben sokoldalúan vesznek részt és ez jogilag szabályozva van. Minden
államnál az a probléma, hogy az egyházaknál és a vallásnak milyen je-
lentőséget tulajdonít. A nyugati keresztyénség specifikuma, az önállóság-
nak a figyelembevételére való törekvés az elsőrendűen gazdasági jellegű
jogrendszerben nem kapott kellő hangsúlyt, pedig Európa megújulása a
totalitárius uralmak, valamint a nacionalizmus és a materializmus tévedé-
seinek a leküzdése után csak a kultúra keresztyén gyökerein történhet
meg. A nehézség abban van, hogy az Európai Unió távolabbi integrációs
céljai a közös piac gazdasági mechanizmusa között nem könnyen ismer-
hetők fel. Fel kell készülni arra, hogy vesztesek is lehetünk, ha az új
kihívásoknak nem tudunk megfelelni és erre idejében nem készülünk fel.
Helmut Schnizer gráci professzor nehézségeit abban látja, hogy a brüsszeli
vonaton a semlegesség táblája lóg. Ausztria abban a szerenesés helyzetben
van, hogy minden egyetem jogi karán egyházjogi tanszék van és így a
probléma tanulmányozásának feltételei náluk adva vannak.1332

Figyelemre méltó, hogy az EKD tanácsa, valamint anémet katolikus
püspöki konferencia az elmúlt évben felkérte az Európai Tanácsot, hogya
vallásfelekezetekre vonatkozó szakaszt az alábbiakkal egészítse ki:

"A közösség figyelemmel van a vallásfelekezetek alkotmányjogi állásá-
ra a tagállamokban, mint a tagállamok identitásának és kultúráj ának a
kifejezésére, valamint a közös kulturális örökség részére."1333

1331 Erwin Fischer: Trennung von Staat und Kirche. München, 1964. 187.1.
1332 Die Einigung Europas und die Staat-Kitehe Ordnung. Essener Cesprache zum Thema
Staat und Lirche. (27.) Műnster, 1993. 113. 1.
1333 "Die Gemeinschaft achtet die verfassungsrechtliche Stellung der Religionsgemeinschaf-
ten in den Mitgliedstaaten als Ausdruck der Iderititat der Mitgliedstaaten und ihrer Kulturen
sowie als Teil des gemeinsamen kulturellen Erbes." - Christiph Link i. m. id. helyen 153. 1.
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Ez a javaslat a tagállamok szabályozási körében kívánja megtartani a
nemzeti sajátságokat, másrészt megfelelő vallási jogi struktúrák megte-
remtésével hatni kíván a közösségi jogra és ezzel a társadalmi szervezetek
discriminálásának is útját kívánja állni.

Az elkövetkezendő évek törekvéseinek nyilvánvalóan arra kell irányul-
nia, hogy az Európai Közösségben egyrészt a nemzeti identitás és az
egyházi örökség értékei megőriztessenek, másrészt pedig a más államok-
ban már kialakult és az egyházat, valamint az egyházi élet szabadságát
védő intézmények és ezek biztosítékai beépüljenek a jövő Európájának
államegyházjogi rendjébe. Ez a kettős törekvés lehetővé teszi, hogy az
egyházak az európai egyesülési folyamatban az európai keresztyén örök-
ség vitathatatlan örökösei lehessenek, és olyan erőkhöz jussanak, amelye-
ket más társadalmi csoportosulásnál hiába keresnének.
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FÜGGELÉK

1. Az Evangélikus Világszövetség alkotmánya.
2. A lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló

1990.évi IV.törvény.
3. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának alapszabálya.
4. Az egyházmegyéket alkotó egyházközségek felsorolása.

1.
Az Evangélikus Világszövetség alkotmánya'F"

Az Evangélikus Világszövetség Lundban, 1947.július l-én történt meg-
alakulásakor elfogadott alkotmánya 1991. február 10-ig volt hatályban,
időközben történt apróbb változtatásokkal. A most közreadott alkotmányt
az Evangélikus Világszövetség 1990-ben Curitibában (Brazília) tartott
8. közgyűlésén fogadta el.

1.Elnevezés

Ennek az alkotmánynak az alapján létesített testület az "Evangélikus
Világszövetség" elnevezést viseli.1335

II. Hitelvi alap

Az Evangélikus Világszövetség az Ó- és Újtestamentumi Szentírást ta-
nításának, életének és szolgálatának egyedüli forrásaként és normájaként
ismeri el. A három ökumenikus hitvallásban és az evangélikus egyház
hitvallásaiban, különösképpen a meg nem változtatott Ágostai Hitvallás-
ban és Luther Márton Kis Kátéjában Isten Igéjének irányadó kinyilatkoz-
tatását látja.

Ill. Természete és feladatai

Az Evangélikus Világszövetség egyházak közössége, amelyek a Szerit-
háromság egy Istent vallják, egyetértenek Isten igéjének hirdetésében és
szószék- és űrvacsora-közösségben vannak egymással.

1334 Ich habe das Schreiben meines Volkes gehört. Curitiba, 1990. - Offizieller Bericht der
Achten Vollversammlung des Lutherischén Weltbundes. Stuttgart, 212-216. - A korábbi
alkotmányt lásd 217-221. lapokon.
1335 Az alkotmány szövegében "Lutheránus Világszövetség" szerepel, azonban helyesebb-
nek látszik az "Evangélikus Világszövetség" használata.
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Az Evangélikus Világszövetség vallja az egy, szent, egyetemes és apos-
toli egyházat és a keresztyénség egységét akarja szolgálni a világban.

Az Evangélikus Világszövetség
előmozdítja a Jézus Krisztusról szóló evangélium egyértelmű megval-

lását, erősíti a tagegyházakat a missziói megbízás teljesítésében és a vilá-
got átfogó keresztyénség egységéért való fáradozásban;

világszerte támogatja tagegyházai között a diakóniai aktivitást, az em-
beri nyomorúság enyhítését, a békét és az emberi jogok érvényesítését, a
társadalmi és gazdasági igazságosságot, valamint Isten teremtette világá-
nak megőrzését és javaik kölcsönös megosztását egymással;

támogatja közös tanulmányi munkával a közösséget és a tagegyházak
önismeretét és segít, hogy feladataikat együttesen felismerjék.

IV Illetékesség

Az Evangélikus Világszövetség az önálló tagegyházak szerveként cse-
lekszik a tagegyházak által reáruházott ügyekben. Egy vagy több tagegy-
ház érdekében tevékenykedhet, amennyiben ezek bizonyos feladatot reá-
ruháznak. Egyes tagegyházakat arra kérhet, hogy az egész közösség szá-
mára vállaljanak át feladatokat.

v. Tagság és az odatartozóság egyéb formái

1. Tagegyházak.
"AzEvangélikus Világszövetség azokból az egyházakból tevődik össze,

amelyek ennek az alkotmánynak a II. cikkelyében leírt hitvallási alapot
elfogadják.

Az az egyház, amelyik tagságért folyamodik, ki kell, hogy jelentse ennek
az alkotmánynak az elfogadását.

A felvételről a világszövetség dönt a Közgyűlés, vagy közbenső időben
a Tanács útján.

A világszövetségbeli tagság kilépés sei megszüntethető. A Közgyűlés a
Tanács ajánlása alapján a tagságot a leadott szavazatok 213-ával nyugvó-
nak, vagy megszűntnek jelentheti ki.

A tagságra vonatkozó eljárási szabályok végrehajtási utasításban nyer-
nek szabályozást.

2. Elismert egyházak, egyháztanácsok és egyházközségek.
Az Evangélikus Világszövetség olyan egyházakat, melyek nem tagok,

valamint egyháztanácsokat vagy egyházközségeket, melyek ennek az al-
kotmánynak II. cikkelyében megállapított hitelvi alapot elfogadják, a vi-
lágszövetség munkájában való részvételre jogosíthatja fel (társult tagság).

Az ilyen együttműködés elismerése, ennek feltétele és folytatása a vég-
rehajtási rendelkezésekben nyer szabályozást.
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VI. Szervezet

Az Evangélikus Világszövetség functióját a közgyűlés, a tanács, a titkár-
ság és a tagegyházak megfelelő intézményei útján végzi. A világszövetség-
nek ezekben a szerveiben és intézményeiben lelkészek és laikusok, férfiak,
nők és fiatalok vegyenek részt.

VII. Közgyűlés

1. A közgyűlés a tagegyházak képviselőiből és a képviselőnőiből áll.
Mint a világszövetség legfelsöbb szervének, a közgyűlésnek a következő
feladatai vannak:

határoz az alkotmány felől,
a világszövetség munkájáról általános irányítást ad,
megválasztja az elnököt (elnöknőt) és a tanács tagjait, jóváhagyja az elnök

(elnöknő), a főtitkár (főtitkárnő) és a pénztáros (pénztárosnő) jelentéseit.
2. Közgyűlést szabály szerint 6 évenként tartanak. A közgyűlés időpont-

ját, helyét és programját a tanács állapítja meg. A tanács kívánságára rend-
kívüli ülésre kerülhet sor. Össze kell hívni, ha a tagok legalább 1/4 része
ezt kívánja.

3. A Közgyűlésen résztvevő delegátusok számát és a helyek szétosztását
a tagegyházak között a tanács határozza meg. Minden tagegyházat megillet
az a jog, hogy legalább egy képviselőt (képviselőnőt) küldjön a közgyűlésre.

Ennél a tagegyházak számszerinti nagyságát és a kontinensen való, va-
lamint az államok szerinti megoszlását illő módon figyelembe kell venni.

4. A Tanács az evangélikus gyülekezetekből, beleértve az uniált egyhá-
zakat is, vagy az evangélikus egyesületekből vagy szervezetekből képvi-
selőt (képviselőnőt) hívhat be a közgyűlésbe tanácskozási joggal, feltéve,
hogy ezeket a tagegyházak nem képviselik.

Ezeknek a képviselőknek (képviselőnőknek) a számát a tanács állapítja
meg.

VIlI. Tanács

1. A Tanács az elnökből (elnöknöból), a pénztárosból (pénztárosnöböl)
és 48, a közgyűlés által választott személyből tevődik össze.

A Tanács 48 tagját a közgyűlés választja a tagegyházak javaslatára, a
leadott szavazatok többségével.

A közgyűlés másokat is választhat, mint a tagegyházak által javasolt
személyeket és másokat is, mint a közgyűlés delegátusait a Tanácsba,
amennyiben ehhez ezek tagegyházai hozzájárulnak.

A végrehajtási törvényekben nyer szabályozást a választási eljárás, és a
helyeknek a delegátusok között kontinensek és államok szerint történő
elosztásának módja. Vigyázni kell arra, hogy a lelkészek, laikusok, nők és
férfiak, valamint ifjak megfelelő képviselethez jussanak.
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A Tanács hivatali ideje a következő rendes közgyüléssel zárul.
A tagok egyszeri újraválasztása megengedett.
2. A Tanács viszi a világszövetség ügyeit a két rendes közgyúlés közti

időszakban; évente legalább egyszer ülésezik.
3. A Tanács választja a főtitkárt (főtitkárnőt), (XII. fejezet) és a pénztárost

(pénztárosnőt), (X. fejezet) és állapítja meg feladatukat.
A Tanács által választott személy hivatali megbízatásának idejét a Ta-

nács 2/3-os többséggel ennek lejárta előtt megszüntetheti.
A Tanács dönt a titkárság szervezetéről és a tagegyházak részére éves

jelentést terjeszt elő.
4. A Tanács három hónapon belül választja meg elnökét (elnöknőjét), ha

ez haláleset, vagy a hivatal betöltőjének cselekvésképtelensége miatt meg-
üresedett.

Ha a Tanács egy tagja hivatali idejének hátralevő részében a tanács ülésein
többé már nem tud részt venni, a Tanács a még hátralevő hivatali időszakra
a tagegyház hozzájárulásával helyettest (helyettesnőt) választ.

5. A Tanács határozza meg a világszövetség pénzügyi háztartását. Elfo-
gadja a megvizsgált számadásra vonatkozó előterjesztéseket és dönt a
felmentésről.

6. A Tanács saját soraiból választja a helyettes elnököt (elnöknőt), figye-
lemmel a hét földrajzi régióra.

A Tanács saját soraiból végrehajtó bizottságot, valamint programbizott-
ságokat választ és kinevezi ezek elnökeit.

A Végrehajtó Bizotttság a következő személyekből tevődik össze: el-
nökből (elnöknőből), helyettes elnökből (elnöknóböl). pénztárosból (pénz-
tárosnöböl) és a programbizottság elnökeiből.

A Tanács a programbizottságok részére hivatali idejének tartamára
összesen legfeljebb 30 tanácsadót (tanácsadónőt) választ, akik a bizottsá-
gokban szavazati joggal rendelkeznek.

Szükség esetén a Tanács állandó bizottságot vagy ad hoc albizottságot
hozhat létre.

A végrehajtó bizottság a Tanács által reábízott feladatokra figyel, hogy
a világszövetség zökkenőmentes tevékenységének menetét biztosítsa.

Többek között arról is határoz, hogy a Tanács vagy a stáb tagjai közül kik
rendelkezzenek az Evangélikus Világszövetség részére aláírási joggal.

A végrehajtó bizottság személyes bizottságként müködik. A világszövet-
ség megbízotti tanácsának feladatait is figyelemmel kíséri.

IX. Nemzeti Bizottságok

A tagegyházak minden országban Nemzeti Bizottságot alakíthatnak
azért, hogy kapcsolatukat a világszövetséghez koordinálják. Ez nem érinti
a tagegyházaknak azt a jogát, hogy a világszövetséggel közvetlen kapcso-
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latba lépjenek. Mindegyik Nemzeti Bizottság a Tanácsnak éves jelentést
tesz tevékenységéről.

X. Hivatalviselők (hivatalviselő nők)

1. Elnök (elnöknő).
Az elnök (elnöknő) választása a közgyűlés útján történik az írásban

leadott szavazatok többségével.
Az elnök (elnöknö) közvetlenül a közgyűlés befejezése után veszi át

hivatalát, amelyen a választás történt. A következő rendes közgyűlés befe-
jezéséig marad hivatalában és nem választható újra további hivatali időre.

Az elnök (elnöknő) a világszövetség legfőbb képviselője és szóvivője.
6 vezeti a közgyűlést, a tanácsot és a végrehajtó bizottságot. Az elnök
a világszövetség élete és munkája feletti felügyeletben együttműködik a
főtitkárral és pénztárossal.

2. Pénztáros (pénztárosnő). (Kincstárnok - treasurer)
A pénztárost (pénztárosnőt) a Tanács az alkotmányozó ülésen választja

és a következő rendes közgyűlés végéig marad hivatalban.
A pénztáros (pénztárosnő) a világszövetség pénzügyei feletti ellenőrzést

végzi és tanácskozik az elnökkel és főtitkárral ezekben az ügyekben.
XI. Titkárság

A világszövetség olyan titkárságot tart fenn, amely feladatai végzésére
alkalmas.

A Tanács állapítja meg a titkárság szervezetét és feladatkörét.

XII. Főtitkár (főtitkámő)

A Tanács közvetlenül a rendes közgyűlés vége után főtitkárt választ,
akinek hivatali ideje az utód hivatalbalépésévei végződik. A főtitkár főhi-
vatásként tevékenykedik. Újra választása lehetséges.

A főtitkár a Tanácsnak felelős munkájáért. Avilágszövetség ügyeit intézi
és a Közgyűlés, valamint a Tanács határozatait végrehajtja. A főtitkár a
Közgyűlésnek és a Tanácsnak jelentést tesz.

XIII. Pénzügyek

A Tanács hagyja jóvá a pénzügyi szükségletek listáját a tagegyházakhoz,
nemzeti bizottságokhoz és egyéb szervezetekhez való megküldés céljából.
A szükséglista támogatását meghatározott célra szolgáló és nem célhoz
kötött hozzájárulások szerint ajánlja.

A Tanács állapítja meg a tagegyházak részéről fizetendő tagsági hozzá-
járulást.

A Tanács a könyvszakértő jelentését elfogadja és jóváhagyja az éves
pénzügyi jelentést. A tagegyházak évenkénti pénzügyi jelentést kapnak.
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XlV. Alkotmánymódosítások és végrehajtási rendelkezések

1. Alkotmánymódosítások.
Ennek az alkotmánynak a módosítása a rendes közgyűlésen leadott

2/3-os többséggel határozható el, abban az esetben, ha a főtitkár a változ-
tatással kapcsolatos javaslatokat a tagegyházakkal a közgyűlés előtt 3 hó-
nappal közölte.

Az alkotmányváltozások a közgyűlés által történt elfogadás után egy
évvel lépnek életbe, feltéve, hogyatagegyházak legalább 1/3-a meg-
előzően a Tanácsnál ellentmondást nem nyújtott be.

2. Végrehajtási rendelkezések.
A Tanácsbocsátja ki a végrehajtási rendelkezéseket ehhez az alkotmány-

hoz. Ezek a határozatok, vagy módosítások elfogadásukat követő egy év
múlva lépnek hatályba, feltéve, hogy előzőleg a tagegyházak legalább
1/3-a a Tanácsnál ellentmondást nem nyújtott be.

A Közgyűlés a leadott szavazatok egyszerű többségévei fogadhat el
végrehajtási rendelkezéseket, illetve változtathat, vagy hatálytalaníthat.
Az ilyen határozatok egy év múlva lépnek hatályba, ha előzőleg a tagegy-
házak legalább 1/3-a a Tanácsnál ellentmondással nem élt.

2.
1990. évi IV. törvény a lelkiismereti és vallásszabadságról,

valamint az egyházakrólv"

A magyarországi egyházak, felekezetek, vallási közösségek a társada-
lom kiemelkedő fontosságú, értékhordozó és közösségteremtő tényezői.
A hitélet körébe tartozó munkálkodásuk mellett kulturális, nevelési-okta-
tási, szociális-egészségügyi tevékenységükkel és a nemzeti tudat ápolásá-
val is jelentős szerepet töltenek be az ország életében.

A lelkiismereti és vallásszabadság érvényre juttatása, a mások
meggyőződését tiszteletben tartó, a tolerancia elvét megvalósító magatar-
tás elősegítése érdekében, és ennek garanciájaként az egyházak önállósá-
gának biztosítása, az állammal fennálló kapcsolatainak szabályozása cél-
jából - összhangban az Alkotmánnyal, továbbá a Magyar Köztársaság
nemzetközi kötelezettségvállalásaival - az Országgyűlés a következő al-
kotmányerejű törvényt alkotja:

1336 A törvényt az Országgyűlés az 1990. január 24-ei ülésén fogadta el.
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1.fejezet
A LELKIISMERETIÉS VALLÁSSZABADSÁGJOGA

1. § A lelkiismereti és vallásszabadság mindenkit megillető alapvető
emberi szabadságjog, amelynek zavartalan gyakorlását a Magyar Köztár-
saság biztosítja,

2. § (1) A lelkiismereti és vallásszabadság joga magában foglalja a vallás
vagy más lelkiismereti meggyőződés szabad megválasztását vagy elfoga-
dását, és azt a szabadságot, hogy vallását és meggyőződését mindenki
vallásos cselekmények, szertartások végzése útján vagy egyéb módon -
akár egyénileg, akár másokkal együttesen - nyilvánosan vagy magánkör-
ben kinyilváníthassa vagy kinyilvánítását mellőzze, gyakorolhassa vagy
tanúsíthassa. (Alkotmány 60. §(2) bek.)

(2) A vallás vagy más lelkiismereti meggyőződés terjesztése a tömegtá-
jékoztatási eszközök útján is történhet. Ebben az esetben e tevékenységre
a tájékoztatásra vonatkozó törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

3. § (1) Vallása, meggyőződése és azok kinyilvánítása, illetőleg gyakor-
lása miatt senkit semmilyen hátrány nem érhet és semmiféle előny nem
illeti meg.

(2) Állami (hatosági) nyilvántartásba vallási és más meggyőződésre vo-
natkozó adatot felvenni nem szabad. A nyilvántartásban már szereplő
ilyen adatról csak az érintett személy vagy - halála után - egyenesági
rokona részére adható tájékoztatás.

4. §A lelkiismereti és vallásszabadság gyakorlásában senkit sem szabad
akadályozni, a jog gyakorlása azonban - ha törvény máskánt nem rendel-
kezik - nem mentesít az állampolgári kötelezettség teljesítése alól.

5. § A szülőnek, gyámnak joga van ahhoz, hogy a kiskorú gyermek
erkölcsi és vallási neveléséről döntsön, és arról megfelelően gondoskodjék.

6. § Az egyéni és közösségi vallásgyakorlást lehetővé kell tenni a szo-
ciális, egészségügyi, gyermek- és ifjúságvédelmi intézményben gondozott,
a büntetésvégrehajtási intézetben fogvatartott számára.

7. § (1) A katonai létesítményben a katonai szolgálatot teljesítő a vallását
- a szervezet működési rendjével összhangban - egyénileg szabadon gya-
korolhatja.l='?

(2) A katonai létesítményen kívül a katonai szolgálatot teljesítő egyéni
és közösségi vallásgyakorlása nem korlátozható.

8. § (1) Az azonos hitelveket követők, vallásuk gyakorlása céljából, ön-
kormányzattal rendelkező vallási közösséget, vallásfelekezetet, egyházat (a to-
vábbiakban együtt: egyház) hozhatnak létre.

1337 Az 1993. évi LXXII. (1993. július 19.) törvény ezt a korlátozást megszüntette és lehetővé
tette a közös vallásgyakorlást.
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(2)Egyház minden olyan vallási tevékenység végzése céljából alapítható,
amely az Alkotmánnyal nem ellentétes és amely törvénybe nem ütközik.

II. fejezet
AZ EGYHÁZAK

Az egyházak nyilvántartásba vétele

9. § (1)Az egyházat a székhelye szerint illetékes megyei bíróság, illetőleg
a Fővárosi Bíróság (a továbbiakban együtt: bíróság) nyilvántartásba veszi, ha

a) az egyházat legalább száz természetes személy megalapította,
b) az egyház az alapszabályát elfogadta,
e) az ügyintéző és képviseleti szerveit megválasztotta, és
d) az alapítók nyilatkoznak arról, hogy az általuk létrehozott szervezet

a 8. §-ban foglaltaknak megfelel.
(2)Az egyházt alapszabályának vagy belső törvényének, szabályának (a

továbbiakban: alapszabály) tartalmaznia kell legalább a következőket:
a) az egyház nevét, székhelyét, szervezeti felépítését,
b) ha az egyház valamely szervezeti egysége jogi személy, ennek meg-

nevezését.
(3)Az egyház elnevezése már nyilvántartásba vett egyház elnevezésével

nem lehet azonos vagy összetéveszthető.
10. § (1) Az egyház nyilvántartásba vételére vonatkozó bejelentést a

képviseletére jogosult személy nyújthatja be.
(2) A bejelentéshez csatolni kell az elfogadott alapszabályt és a 9. § (1)

bekezdésének d) pontja szerinti nyilatkozatot. Közölni kell továbbá az
egyház képviseletére jogosult személyek nevét.

11. § Az egyház nyilvántartásba vétele akkor tagadható meg, ha az nem
felel meg a 8. §-ban foglaltaknak, illetőleg az alapítók nem tettek eleget a
9-10. §-ban foglalt feltételeknek.

12. § (1) Az egyház nyilvántartásba vételéről a bíróság a bejelentés be-
érkezését követő hatvan napon belül nem peres eljárásban határoz.

(2) Ha az egyház alapszabálya a 9. § (2)bekezdésében foglaltak tekinte-
tében módosul, illetőleg a képviseletére új személy lesz jogosult, azt a
változástói számított harminc napon belül a képviselőnek a bíróságnál be
kell jelentenie.

13. § (1)Az egyház a nyilvántartásba vétellel nyeri el jogi személyiségét,
és az abból való törlés sel szűnik meg jogi személyisége, a határozat meg-
hozatalának napjával.

(2)Az egyház és - ha az alapszabály így rendelkezik - az egyház önálló
szervvel rendelkező szervezeti egysége (szervezete, intézménye, egyház-
községe stb.) jogi személy.
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(3) Az egyház vallásos célra létesülő önálló szervezete (szerzetesi szerve-
zet stb.) akkor válik jogi személlyé, ha - képviselőjének bejelentése alapján
- a bíróság nyilvántartásba veszi. A bejelentésben közölni kell a szervezet
székhelyét, ügyintéző és képviseleti szervét. A bejelentéshez csatolni kell
az illetékes egyházi szerv nyilatkozatát arról, hogya szervezet az egyház
szabályai szerint megalakult, és az egyház keretében működik. A nyilván-
tartásba vételre egyebekben a 12. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakat meg-
felelően alkalmazni kell.

Az egyházak szövetségei

14. § (1) Az egyházak által létrehozott szövetséget a bíróság nyilvántar-
tásba veszi, ha az alapító egyházak az alapszabályát elfogadták, ügyintéző
és képviseleti szerveit megválasztották, és a képviseletére jogosult személy
a szövetség nyilvántartásba vételére vonatkozó kérelmet a bírósághoz be-
nyújtotta. A szövetség a nyilvántartásba vétellel nyeri el jogi személyisé-
gét.

(2) Az egyházak szövetsége alapszabályában rendelkezni kell a szövet-
ség céljáról, nevéről, székhelyéről, valamint a szervezetéről. Egyházi szö-
vetség elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenység végzése céljából
nem alapítható.

(3)A bíróság az egyházak szövetségének nyilvántartásba vételét megta-
gadja, ha annak céljai az Alkotmány vagy más törvény rendelkezéseivel
ellentétesek, illetőleg, ha az alapítók nem tettek eleget az (1)és (2)bekezdés
rendelkezéseinek.

(4) Az (1)-(3) bekezdésben nem szabályozott kérdésekben az egyházak
szövetségének nyilvántartásba vételére, működésére, felügyeletére és
megszűnés ére az egyházakra vonatkozó szabályokat kell megfelelően al-
kalmazni.

Az egyházak és az állam kapcsolata

15. § (1) A Magyar Köztársaságban az egyház az államtól elválasztva
működik. [Alkotmány 60. § (3) bek.]

(2) Az egyház belső törvényeinek, szabályainak érvényre juttatására állami
kényszer nem alkalmazható.

(3)Az egyházakat azonos jogok illetik és azonos kötelezettségek terhelik.
16. § (1) Az állam az egyházak irányítására, felügyeletére szervet nem

hozhat létre.
(2) Az egyházi jogi személy törvénysértése esetén az ügyész pert indít

az egyházi jogi személy ellen.

Az egyházak művelődési, szociális és egészségügyi tevékenysége

17. § (1) Az egyházi jogi személyelláthat minden olyan nevelési-oktatá-
si, kulturális, szociális, egészségügyi, sport, illetőleg gyermek- és ifjúság-
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védelmi tevékenységet, amelyet törvény nem tart fenn kizárólagosan az
állam vagy állami szerv (intézmény) számára. E tevékenységi körben az
egyházi jogi személy intézményt létesíthet és tarthat fenn.

(2) Az egyházi jogi személy az állam által fenntartott nevelési és oktatási
intézményekben - a tanulók és a szülők igényei szerint - nem kötelező
jelleggel (fakultatív tantárgyként) vallásoktatást tarthat.

Az egyházak gazdálkodása

18. § (1) Az egyházi jogi személy vagyona elsősorban természetes sze-
mélyek, jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek adományai-
ból és egyéb hozzájárulásaiból, illetőleg az egyházi szolgáltatásokért fize-
tett díjakból képződik. Az egyházi jogi személy - az egyház belső törvé-
nyeiben és szabályaiban meghatározott módon, külön engedély nélkül -
adományokat gyűjthet.

(2) Az egyházi jogi személy - a céljai megvalósításához szükséges gaz-
dasági feltételek megteremtésére - gazdasági -vállalkozási tevékenységet
folytathat, a társadalmi szervezetekre vonatkozó szabályok szerint (Ptk.
70-73. §) vállalatot alapíthat, továbbá gazdasági társaságot hozhat létre,
illetőleg abban részt vehet.

(3) Nem tekinthető gazdasági-vállalkozási tevékenységnek, ha az egy-
házi jogi személy

a) kulturális, nevelési-oktatási, szociális és egészségügyi, gyermek- és
ifjúságvédelmi intézményeket működtet,

b) a hitélethez szükséges kiadványokat, kegy tárgyakat állít elő és érté-
kesít,

e) az egyházi célra használt épületeket részlegesen hasznosítja,
d) temetőt tart fenn.
19. § (1) Az állam az egyházi jogi személy nevelési-oktatási, szociális és

egészségügyi, sport, gyermek- és ifjúságvédelmi intézményei mükődésé-
hez - külön törvény rendelkezései szerint - normatív módon meghatáro-
zott, a hasonló állami intézményekkel azonos mértékű költségvetési támo-
gatást nyújt, illetőleg a támogatás az ilyen ellátásokra elkülönített pénz-
eszközökből történik.

(2) Az egyházi jogi személynek az (1) bekezdésben nem említett egyéb
tevékenysége segítésére állami támogatás adható, amelyet az Ország-
gyűlés - az éves állami .költségvetés elfogadása során - egyházanként és
konkrét célonként állapít meg. A támogatásra igényt az egyház magyaror-
szági legfelsőbb szerve a művelődési miniszterhez nyújthatja be.

Az egyházak nyilvántartásból való törlése

20. § (1) A bíróság az egyház magyarországi legfelsőbb szervének kérel-
mére az egyházat törli a nyilvántartásból más egyházzal való egyesülése, két
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vagy több egyházra való szétválása esetén, valamint ha az egyház a felosz-
lását kimondta. E rendelkezést megfelelően alkalmazni kell a 13. § (3) be-
kezdése szerint nyilvántartásba vett jogi személyesetén is azzal, hogy a
nyilvántartásból való törlést a jogi személyen kívül az illetékes egyházi
szerv is kérheti a bejegyzéshez általa adott nyilatkozat visszavonása esetén.

(2) A bíróság az ügyész keresete alapján törli a nyilvántartásból azt az
egyházat, egyházi jogi személyt, amelynek tevékenysége a 8. § (2) be-
kezdésébe ütközik, ha e tevékenységet felhívása ellenére sem szünteti
meg.

(3) A bíróság megállapítja az egyház megszűnését és törli a nyilvántartás-
ból, ha tevékenységévei felhagy és vagyonáról nem rendelkezik.

(4) Ha a jogsértés az egyház szervezeti egységének vagy a 13. § (3)
bekezdése szerint létesült önálló szervezetének működése során fordul
elő, a (2) bekezdés szerinti felhívást a bíróság az egyház magyarországi
legfelsőbb szervéhez intézi.

21. § (1) Az egyház vagyona az egyház más egyházzal való egyesülése,
illetőleg két vagy több egyházra való szétválása esetén a jogutód egyház
tulajdonába kerül. Szétválás esetén a vagyon megosztásának arányát az
egyház határozza meg.

(2) Ha az egyház feloszlott, illetőleg ha a bíróság a megszűnését állapí-
totta meg, vagyonát - a hitelezők követeléseinek kielégítése után - a 17. §
(1) bekezdésében felsorolt vagy más közérdekű célokra kell fordítania.

(3) Ha az egyház feloszlott, illetőleg a bíróság a megszűnését állapította
meg, és a vagyonáról - a megszűnéstől számított kilencven napon belül -
nem intézkedett, továbbá ha az egyházat a 20. § (2) bekezdése alapján
törölték a nyilvántartásból, a vagyonból alapítványt (alapítványokat) kell
létrehozni, amelynek célját a Minisztertanács határozza meg, és egyi-
dejűleg kijelöli az alapítót is. Ha a vagyon nagysága alapítvány létrehozá-
sát nem teszi lehetővé, az állami tulajdonba kerül, és a művelődési minisz-
ter gondoskodik a közérdekű célra való felhasználásáról. A vagyon hasz-
nosításának módját mindkét esetben nyilvánosságra kell hozni.

Ill. fejezet
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

22. § Az e törvény hatálybalépésekor törvényesen elismert egyházként,
bejegyzett szerzetesrendként működő szervezeteknek a nyilvántartásba
való bevezetéséről - a művelődési miniszter előterjesztése alapján - a
bíróság 1990. június 30-ig gondoskodik, és erről a bejegyzett szervezetet
értesíti.

23. § (1)A szabálysértésekről szóló 1968.évi 1.törvény a következő 103/ A.
§-sal egészül ki:
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"A vallásgyakorlás jogának megsértése
103/A. § Aki nyilvántartásba vett egyház szertartásaira rendelt helyiség-

ben nyilvánosan botrányt okoz, illetőleg a vallási tisztelet tárgyát vagy a
szertartások végzésére szolgáló tárgyat a szertartásokra rendelt helyiségben
vagy azon kívül meggyaláz, tízezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható."

(2) A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (Btk) a kö-
vetkező 174/ A. §-sal egészül ki:

"A lelkiismereti és vallásszabadság megsértése
174/ A. § Aki mást
a) a lelkiismereti szabadságába erőszakkal vagy fenyegetéssel korlátoz,
b) a vallásának szabad gyakorlásában erőszakkal vagy fenyegetéssel

akadályoz,
bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő."
(3)A vállalkozási nyereségadóról szóló, módosított 1988.évi IX. törvény

3. §-ának első mondata a társadalmi szervezet kifejezés után "az egyház"
szövegrésszel egészül ki.

24. § (1) Ez a törvény a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) Felhatalmazást kap a Minisztertanács, hogy az állami költségvetési

támogatásban részesülő, továbbá az adóköteles tevékenységet folytató
egyházi jogi személy pénzügyi elszámolásának, nyilvántartás vezetésének
és beszámolásának, valamint a gazdasági-vállalkozási tevékenységéből
származó eredménye megállapításának szabályait meghatározza.

(3) Felhatalmazást kap az igazságügyminiszter, hogy az egyházak nyil-
vántartásának ügyviteli szabályait megállapítsa.

(4) A törvény hatálybalépésével egyidejűleg a hatályát veszti:
a vallás szabad gyakorlásáról szóló 1895.évi XLIII. törvény,
a bevett és az elismert vallásfelekezetek közötti, az elismert vallásfele-

kezetek hátrányára fennálló különbségek megszüntetéséről szóló 1947.évi
XXXIII.törvény,

a vallásoktatásról szóló 1949.évi 5. törvényerejű rendelet,
az egyházi állások betöltéséhez szükséges állami hozzájárulásról szóló

1957.évi 22. törvényerejű rendelet még hatályban lévő rendelkezései,
az egyes egyházi állások betöltéséhez szükséges állami hozzájárulásról

és az Állami Egyházügyi Hivatal megszüntetéséről szóló 1989. évi 14.
törvényerejű rendelet,

a szerzetesrendek működéséről szóló 1989.évi 17.törvényerejű rendelet,
a vallásoktatásról szóló 21/1957 (Ill. 24.) Korm. rendelet és a végrehaj-

tására kiadott 39/1957. (M. K. 5.) MM utasítás.

Dr. Szűrös Mátyás s. k.,
a Köztársaság ideiglenes

elnöke

Dr. Fodor István s. k.,
az Országgyűlés megbízott

elnöke
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3.
A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának

alapszabálya

A magyarországi evangéliumi egyházak Jézus Krisztus főpapi imájának
egységére késztető üzenetét megértve (jános 17:20-23), Isten Lelkétől in-
dítva 1943-ban szent szolgálatuk hívebb betöltése és összehangolása érdekében
munkaközösséget hoztak létre, amely Magyarországi Egyházak Ökumenikus
Tanácsa néven vált közismertté.

Az eltelt csaknem fél évszázad során az Ökumenikus Tanácsot alapító
egyházak közös tevékenységét Isten - gyöngeségeik és vétkeik ellenére -
megáldotta, újabb feladatokat bízott reájuk, és munkaközösségüket továb-
bi egyházak csatlakozásával is gyarapította.

Hálásak vagyunk az Egyház és a Történelem Urának, hogy az elmúlt
esztendőkben az Ökumenikus Tanácsot alkotó egyházak is megújulásra
késztette. Ez a folyamat szükségszerűvé teszi az Ökumenikus Tanács te-
vékenységének és az ezt keretbe foglaló alapszabálynak a reformját is, hogy
a magyarországi egyházak együttműködése a harmadik évezred küszöbén
az Úr Jézus Krisztus akaratával egyezően áldásos és eredményes legyen.

1. A szervezet neve:
Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa
Rövidített neve: Ökumenikus Tanács
A szervezet nevének rövidítése: MEÖT
2. Az Ökumenikus Tanács székhelye:
Budapest, IL, Bimbó út 127.
3. Az Ökumenikus Tanács jogállása:
(1) Az Ökumenikus Tanács az alapszabályt elfogadá egyházak általlétreho-

zott szövetség, amely a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az
egyházakról szóló 1990. évi IV. törvény 14. paragrafusával összhangban
működik.

(2) Az Ökumenikus Tanács jogi személy.
(3) Az Ökumenikus Tanács nem nyereségérdekelt (nonprofit) szervezet.
(4) Az Ökumenikus Tanács az Egyházak Világtanácsának (World Coun-

cil of Churches) magyarországi társtanácsa.
4. Az Ökumenikus Tanács tagjai:
(1) Az Ökumenikus Tanács tagjai mindazon egyházak (továbbiakban

tagegyházak), amelyek az Egyházak Világtanácsának alapszabályába foglalt
hitvallását, és a jelen alapszabályt magukra nézve kötelezően elfogadták.

(2)Az Ökumenikus Tanács tagjává lehet minden olyan egyház, amely ezt
az Ökumenikus Tanács Elnökségének írásban bejelenti és ebejelentéshez
csatolja saját alapszabályát, hitvallását és nyilatkozatát arról, hogy az EVT
hitvallását és az Ökumenikus Tanács alapszabályát magára nézve kőte-
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lezően elfogadja. A felvételről a Közgyűlés hafároz, megállapítva az új
tagegyháza mandátuma(i)nak számát a Közgyűlésben és az Elnökségben.

(3)A tagegyházak egyenjogúak.
(4) Az Ökumenikus Tanács tagjai jogosultak az Ökumenikus Tanács

szolgálatainak igénybevételére, és vállalják az Ökumenikus Tanács fenn-
tartásából reájuk háruló terheket.

(5) Az Ökumenikus Tanács tagjai az alapszabályelfogadásakor
betűrendben a következők:

Magyarországi Baptista Egyház
Magyarországi Bolgár Orthodox Egyház
Magyarországi Evangélikus Egyház
Magyarországi Magyar Orthodox Egyház
Magyarországi Methodista Egyház
Magyarországi Református Egyház
Magyarországi Román Orthodox Egyház
Magyarországi Szerb Orthodox Egyház
(6) Az Ökumenikus Tanács tagegyházainak egymás közti kapcsolatát

mind az Ökumenikus Tanácson belül, mind területi és helyi (gyülekezeti)
szinten a viszonosság elve határozza meg.

(7)A tagság megszűnhet a tagegyház kilépésével, megszűnéséveI, kizárásá-
val. A kizárást a Közgyűlés foganatosíthatja, ha a tagegyház az EVT hit-
vallásától és az Ökumenikus Tanács alapszabályától ismételt figyelmeztetés
ellenére is következetesen eltér.

5. Megfigyelő státus az Ökumenikus Tanácsban
(1) Az Ökumenikus Tanács Közgyűlése egy-egy egyháznak, egyházak

testületi, ökumenikus szerveződésének, valamint egyházi jellegű szerve-
zetnek (például egyházi közművelődési egyesület, presbiteri szövetség,
egyházi rend, stb.) felajánlhatja, illetve ilyen szervezet jelentkezését elfo-
gadhatja, hogy megfigyelőként működjék közre az Ökumenikus Tanács
munkájában, támogassa az Ökumenikus mozgalmat, mind országos, mind
helyi szinten.

(2) A megfigyelői státussal felruházott szervezet egy tanácskozási jogú
személlyel képviseltetheti magát az Ökumenikus Tanács Közgyűlésén.

6. Az Ökumenikus Tanács feladata
(1)A tagegyházakat egyetemesen érdeklő elvi és gyakorlati - elsősorban

a keresztyén egységgel kapcsolatos elvi teológiai - kérdések megvitatása
saját testületeiben vagy tágabb körű értekezleteken, konferenciákon, az e
körbe eső alkalmi vagy rendszeres tanulmányi munka megszervezése.

(2) Segítségnyújtás országos, területi és helyi evangéliumi alkalmak
(imahetek, reformáció ünnepe, evangélizációk, stb. megrendezésében.

(3) A helyi és területi ökumenikus szerveződések létrejöttének és tevé-
kenységének támogatása.

548



(4) Jószolgálat vállalása a tagegyházak közt esetleg kialakuló feszültsé-
gek megszüntetésére.

(5) Érdekképviselet tagegyházakat egyetemesen érintő ügyekben (pél-
dául egyházközi kapcsolatokban, esetleg politikai vagy társadalmi téren
érvényesülő diszkrimináció, jogsértés esetén).

(6) A magyarországi nemzetiségi egyházakkal, és a külföldi magyar ke-
resztyén közösségekkel az ökumenikus kapcsolat kiépítése és fenntartása.

(7) A világ keresztyén egyházaival, felekezeti szervezeteivel való kap-
csolatok ápolása, a magyarországi ökumenikus mozgalom működéséről,
tapasztalatairól, eredményeiről a hazai és a nemzetközi egyházi fórumok
tájékoztatása a személyes kapcsolatok útján és a sajtó eszközeivel is.

(8) Annak munkálása, hogy az Ökumenikus Tanácson kívüli egyházak
is bekapcsolódjanak - elóbb tevékenységükkel, majd pedig szervezetileg
is - az ökumenikus mozgalomba.

7. Az Ökumenikus Tanácsszervei
1. a Közgyűlés
2. az Elnökség
3. az elnök
4. a két alelnök
5. a főtitkár
6. a bizottságok
7. az iroda
8. Az Ökumenikus TanácsKözgyűlése
(1) Az Ökumenikus Tanács Közgyűlését - mint küldött közgyűlést -, a

tagegyházak által hat évi időtartamra kiküldött tagok, valamint a főtitkár
és a Számvizsgáló Bizottság elnöke alkotják. A Református Egyház 20 + 2,
az Evangélikus Egyház 12, a Baptista Egyház 5, a Methodista Egyház 2, a
Bolgár Orthodox Egyház, a Magyar Orthodox Egyház, a Román Orthodox
Egyház és a Szerb Orthodox Egyház egy-egy tagot küld az Ökumenikus
Tanács közgyűlésébe (összesen: 43 + 2 személyt). Ha valamely tagság a hat
éves időtartamon belül bármi oknál fogva megüresedik, az érintett egyház
az időszak hátralévő részére új tagot küld a Közgyűlésbe.1338

(2) A megfigyelői státusú szervezetek egy-egy tanácskozási joggal felru-
házott személlyel képviseltetik magukat.

(3) A Közgyűlés az Ökumenikus Tanács legfőbb határozathozó szerve.
Hatáskörébe tartoznak különösen az alábbi ügyek:

- az alapszabály megalkotása és módosítása,
- az Ökumenikus Tanács tisztségviselőinek (elnökének, alelnökeinek,

főtitkárának), a Számvizsgáló Bizottság tagjainak és alelnökének, a szak-
bizottságok tagjainak, az Ökumenikus Tanács által kiadott folyóiratok fe-

1338 A református egyház képviseletét az 1996. november 29-i közgyűlésen 2 fővel megemelték.
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lelős szerkesztőinek, valamint az egyes ülések jegyzőinek és jegyzőkönyv-
hitelesítőinek megválasztása,

- döntés a tagok felvételéről és kizárásáról, a megfigyelői státus elfoga-
dásáról,

- az Ökumenikus Tanács belső szervezetének kialakítása, az egyes szer-
vek működéséről szóló beszámoló elfogadása,

- minden olyan ügy, amelyet az Elnökség a Közgyűlés hatáskörébe utal,
vagy amit a Közgyűlés a maga hatáskörébe von.

(4) A Közgyűlést az elnök és a főtitkár hívja össze, évente legalább egy
alkalommal. Össze kell hívni a Közgyűlést, ha az Elnökség vagy három
tagegyház a Közgyűlés összehívását a tárgy megjelölésével az elnökségnél
írásban kezdeményezi.

(5) A Közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosultak kétharmada
megjelent.

(6)A Közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza meg, általában
nyílt szavazással, de titkos szavazással határoz az Ökumenikus Tanács
tisztségviselőinek, a bizottságok tagjainak megválasztásakor. A Közgyűlés
három küldött együttes javaslatára titkos szavazást rendelhet el.

(7) A Közgyűlésről az ülés kezdetén megválasztott jegyző készít jegyző-
könyvet, amelyet két - a Közgyűlés által megválasztott - jegyzőkönyv-
hitelesítő hitelesít.

9. Az Ökumenikus Tanács Elnöksége
(1) Az Elnökség tagjai: az egyes tagegyházak által saját közgyűlési kül-

dötteik közül jelölt képviselők (Református Egyházból 4, az Evangélikus
Egyházból 2, a többi tagegyházból1-1 képviselő), valamint hivatalból a
főtitkár és a Számvizsgáló Bizottság elnöke (összesen 14 személy). Az Öku-
menikus Tanács elnöke és két alelnöke beleértendő az előzőekben megha-
tározott tagegyházi keretszámba.

(2) Az Ökumenikus Tanács elnökét és a főtitkárt más-más tagegyházból
kell megválasztani.

(3) Az Elnökség a közgyűlések közötti időben az Ökumenikus Tanács
ügyvezető és irányító szerve. Állást foglal vagy nyilatkozatot tesz a tagegy-
házakat egyetemesen érdeklő ügyekben, felügyel az Ökumenikus Tanács és
szervei működésére, munkáikról beszámoltatja őket, intézkedik a Köz-
gyűlés összehívásáróL Szükség esetén ad hoc bizottságokat alakíthat.

(4)Az Elnökség ülése it általában negyedévenként tartja. Három tag kíván-
ságára, az általuk megjelölt kérdés megtárgyalására az elnökséget rendkí-
vüli ülésre össze kell hívni. Az Elnökséget az Ökumenikus Tanács elnöke
és főtitkára hívja össze.

(5) Az elnökségi ülés határozatképes ha azon legalább 8 tag megjelent.
Az Elnökség határozatait nyílt szavazással, szótöbbséggel hozza meg.
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Szavazategyenlőség esetén nincs határozat. Három elnökségi tag kérésére tit-
kos szavazást kell tartani.

10. Az Ökumenikus Tanács elnöke
(1) Az Ökumenikus Tanács elnökét a Közgyűlés választja meg három éves

időtartamra, saját tagjai köréből oly módon, hogyatagegyházak képviselői
váltakozva töltsék be az elnöki tisztet.

(2) Az elnök hatáskörébe tartozik különösen:
- képviseli az Ökumenikus Tanácsot,
- a tagegyházakkal való kapcsolat ápolása,
- a főtitkárral együtt összehívja a Közgyűlést és az elnökségi ülést,
- a főtitkárral együtt gondoskodik a Közgyűlés és az elnökségi ülés

határozatainak előkészítéséről és végrehajtásáról,
- felügyel a tisztségviselők, a bizottságok és az iroda működésére,
- elnököl az Ökumenikus Tanács Közgyű1ésén és az Elnökség ülésén.
11. Az Ökumenikus Tanács alelnöke
(1) Az Ökumenikus Tanács két alelnökét a Közgyűlés választja meg

három éves időtartamra saját tagjai köréből.
(2) Az alelnökök az elnököt segítik munkájában. Az elnök távollétében

vagy az elnök akadályoztatása esetében elvégzik az elnöki teendőket. El-
látják az Elnökség által rájuk bízott feladatokat.

12. Az Ökumenikus Tanács főtitkára
(1) Az Ökumenikus Tanács főtitkárát a Közgyűlés választja meg három

éves időtartamra, a tagegyházak által állított jelöltek közül.
(2) A főtitkár főállásban tölti be tisztségét.
(3) A főtitkár hatáskörébe tartozik különösen:
- a Közgyűlés és az Elnökség ülésének határozatait végrehajtani, illetve

azok végrehajtásáról gondoskodni,
- előkészíti a Közgyűlés és az Elnökség ülésének anyagait,
- jelentést ad a Közgyűlésnek az előző közgyűlés óta eltelt idő alatt

végzett munkájáról,
- vezeti az Ökumenikus Tanács irodáját, végzi a levelezését, irányítja az

irodai alkalmazottak munkáját, gyakorolja a munkáltatói jogokat,
- a költségvetés keretei között utalványoz,
- általában ellátja és irányítja az Ökumenikus Tanács ügyintézését, és

végzi az Elnökség által rábízott feladatokat,
- az Ökumenikus Tanács kiadványainak felelős kiadója.
(4) A főtitkárt akadályoztatása esetén a Teológiai Bizottság elnöke he-

lyettesíti.
13. Az Ökumenikus Tanács Számvizsgáló Bizottsága
(1) A Számvizsgáló Bizottság az elnökből és két választott tagból áll,

akiket a Közgyűlés választ meg három éves időtartamra a tagegyházak
által állított jelöltek közül, három különféle tagegyházból.
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(2) A Számvizsgáló Bizottság megvizsgálja az Ökumenikus Tanács évi
zárszámadásait. Vizsgálata eredményéről elnöke útján a Közgyűlésnek
jelentést tesz és a felmentvény tárgyában javaslatot terjeszt elő. Joga van a
Számvizsgáló Bizottságnak az anyagi ügyek kezelési rendjére vonatkozó-
an indítványokat és javaslatokat tenni a főtitkárnak, az Elnökségnek és a
Közgyűlésnek.

(3)A Számvizsgáló Bizottság feladata az Ökumenikus Egyházi Kölcsön-
segély Alap (ECLOF) magyarországi ügyeinek intézésében a vélemény-
adás és határozathozatal.

14. Az Ökumenikus Tanács szakbizottságai
(1) A szakbizottságokat a Közgyűlés választja meg az Elnökség jelölése

alapján. A bizottságok tagjaiul megválaszthatók olyan személyek is, akik
nem tagjai a Közgyűlésnek. A bizottságok kialakításánál ügyelni kell a
tagegyházak arányos képviseletére. A szakbizottságok maguk választják
meg elnökeiket tagjaik sorából.

(2) A szakbizottságok elnökei az általuk vezetett szakbizottságok mun-
kájáról rendszeresen jelentést tesznek a főtitkárnak.

(3)A szakbizottságok általános feladatkörét az Elnökség határozza meg,
tényleges teendőiket a Közgyűléstől és az Elnökségtől kapott feladatok
figyelembevételével munkatervben rögzítik.

(4) A szakbizottságok:
- Evangélizációs és Missziós Bizottság,
- Ifjúsági Bizottság,
- Nőbizottság,
- Teológiai és Keresztyén Egység Bizottság.
15. Az Ökumenikus Tanács ad hoc bizottságai
(1) Az ad hoc bizottságok alakítására az Elnökség jogosult.
(2)Az ad hoc bizottságok létszámát, összetételét, szervezetét, feladatait,

működési körét és időtartamát az Elnökség határozza meg és végzett
munkáit is az veszi számba.

16. Az Ökumenikus Tanács Irodája
Az Ökumenikus Tanács ügyviteli feladatait az Ökumenikus Tanács Iro-

dája látja el. Az Iroda alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat a főtitkár
gyakorolja.

17. Az Ökumenikus Tanács gazdálkodása
(1)Az Ökumenikus Tanács tevékenységét tagegyházi hozzájárulásokból

és egyéb bevételekből tartja fenn.
(2) A tagegyházak a Közgyűlés által megállapított évi költségvetésnek

egyéb forrásból nem fedezett részét a 17. (3)-ban meghatározott százalék-
kulcs szerinti megosztásban bocsátják az Ökumenikus Tanács rendelkezé-
sére.
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(3) A tagegyházak az Ökumenikus Tanács terheiből és az Ökumenikus
Tanácson keresztül érkező támogatásból az alábbi táblázat szerint része-
sednek:

Magyarországi Református Egyház 47%+ 2
Magyarországi Evangélikus Egyház 29%
Magyarországi Baptista Egyház 12%
Magyarországi Methodista Egyház 4%
Magyarországi Magyar Orthodox Egyház 2%
Magyarországi Bolgár Orthodox Egyház 2%
Magyarországi Szerb Orthodox Egyház 2%
18. Az Ökumenikus Tanács és az Ökumenikus Szeretetszolgálat kapcsolata
(1) Az Ökumenikus Tanács segélyszolgálatának hatékonyabb végzése

céljából kezdeményezte az Ökumenikus Szeretetszolgálat létrehozását, és
annak alapító okiratát aláírta.

(2) Az Ökumenikus Szeretetszolgálat az 1989. évi II. törvény alapján
működő társadalmi szervezet. Az alapszabály szerint a közgyűlésen az
Ökumenikus Tanácsot mindenkor 60 szavazati jog illeti meg.

(3) Az Ökumenikus Tanács szavazatarányát három református, két
evangélikus és egy egyéb tagegyházi küldött útján gyakorolja. A küldöt-
teket a tagegyházak javaslatára az Ökumenikus Tanács közgyűlése erősíti
meg.

(4) A Szeretetszolgálat igazgatója az Ökumenikus Tanács évi közgyűlé-
sén beszámol a Szeretetszolgálat évi működéséről. Az elnökség üléseire
szükség szerint meghívandó.

19. Az Ökumenikus Tanács megszűnése
(1) Az Ökumenikus Tanács az 1990.évi IV. törvény 20. paragrafusában

felsorolt esetekben szűnik meg.
(2) Az Ökumenikus Tanács megszűnése esetén vagyona a 19. (3)-ban

közölt százalék-kulcs szerint a tagegyházakra száll.
(3)Az Ökumenikus Tanács megszűnése esetén iratanyagaik biztonságos

elhelyezéséről az Elnökség köteles gondoskodni.
20. Zárórendelkezések
(1) A fentiekben nem szabályozott kérdésekben az 1990.évi IV.törvény

rendelkezései az irányadók.
(2)Ezt az alapszabályt az Ökumenikus Tanács Közgyűlése 1991.novem-

ber 4-én elfogadta. Az elfogadás során az alapító tagegyházak kijelentik,
hogy a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának tevékenysége
az Alkotmánnyal nem ellentétes és törvénybe nem ütközik.

(3) Az Ökumenikus Tanács az 1990.évi IV. törvény 14. paragrafusával
összhangban a Fővárosi Bíróság nyilvántartásába véteti magát.

Budapest, 1991.november 4.
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Az Ökumenikus Tanács 1996.november 29-én tartott ülésén módosítot-
ta az alapszabályt, mely szerint két fővel emelte a Református Egyház
képviseletét a közgyűlésben és két százalékkal növelte a Református Egy-
ház részesedését az Ökumenikus Tanács tulajdonában és teherviselésében.
Ezek szerint a közgyűlés 45 küldöttből áll, melyből 22 református. Az
elnök, a főtitkár és a Számvizsgáló Bizottság elnöke hivatalból tagja a
közgyűlésnek.

4.
Az egyházmegyéket alkotó egyházközségek felsorolása

Dunántúli Egyházkerület

Fejér-Komáromi Egyházmegye

1. Bakonycsemyei Evangélikus Egyházközség
2. Bakonyszombathelyi Evangélikus Egyházközség
3. Bokodi Evangélikus Egyházközség
4. Csákvár-Csabdi-Bicskei Társult Evangélikus Egyházközség
5. Esztergomi Evangélikus Egyházközség
6. Gyurói Evangélikus Egyházközség
7. Hánta-Ászár-Kisbéri Társult Evangélikus Egyházközség
8. Komáromi Evangélikus Egyházközség
9. Lajoskomáromi Evangélikus Egyházközség

10. Nagyvelegi Evangélikus Egyházközség
ll. Oroszlányi Evangélikus Egyházközség
12. Pusztavám-Móri Evangélikus Egyházközség
13. Sárbogárdi Evangélikus Egyházközség
14. Súri Evangélikus Egyházközség
15. Száki Evangélikus Egyházközség
16. Szendi Evangélikus Egyházközség
17. Székesfehérvári Evangélikus Egyházközség
18. Tatai Evangélikus Egyházközség
19. Tatabányai Evangélikus Egyházközség
20. Tordasi Evangélikus Egyházközség

Győr-Soproni Egyházmegye

1. Ágfalvai Evangélikus Egyházközség
2. Beledi Evangélikus Egyházközség
3. Bezi-Enesei Evangélikus Egyházközség
4. Bőnyi Evangélikus Egyházközség
5. Csomai Evangélikus Egyházközség
6. Farádi Evangélikus Egyházközség
7. Felpéci Evangélikus Egyházközség
8. Győri Evangélikus Egyházközség
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9. Győrsági Evangélikus Egyházközség
10. Győrszemerei Evangélikus Egyházközség
11.Győrújbarát-Ménfőcsanaki Evangélikus Egyházközség
12. Kajárpéci Evangélikus Egyházközség
13. Kisbaboti Evangélikus Egyházközség
14. Lébényi Evangélikus Egyházközség
15. Mórichidai Evangélikus Egyházközség
16. Mosonmagyaróvár-Rajka-Hegyeshalom-Levéli Evangélikus Egyházközség
17. Nemeskéri Evangélikus Egyházközség
18. Rábaszentandrási Evangélikus Egyházközség
19. Rábcakapi-Tárnokréti Evangélikus Egyházközség
20. Soproni Evangélikus Egyházközség
21. Sopronbánfalvai Evangélikus Egyházközség
22. Szakonyi Evangélikus Egyházközség
23. Szilsárkányi Evangélikus Egyházközség
24. Téti Evangélikus Egyházközség
25. Vadosfai Evangélikus Egyházközség

Somogy-Zalai Egyházmegye

1. Balatonboglár-Hács-Somogyvámosi Társult Evangélikus Egyházközség
2. Csurgói Evangélikus Egyházközség
3. Ecseny és Környéke Evangélikus Egyházközség
4. Gyékényesi Evangélikus Egyházközség
5. Iharosberény-Vései Társult Evangélikus Egyházközség
6. Kaposvári Evangélikus Egyházközség
7. Keszthely és Környéke Evangélikus Egyházközség
8. Kötesei Evangélikus Egyházközség
9. Nagykanizsa-Szepetneki Társult Evangélikus Egyházközség

10. Nemespátrói Evangélikus Egyházközség
11. Porrogszentkirályi Evangélikus Egyházközség
12. Pusztaszentlászlói Evangélikus Egyházközség
13. Sandi Evangélikus Egyházközség
14. Siófoki Evangélikus Egyházközség
15. Surdi Evangélikus Egyházközség
16. Tab és Környéke Evangélikus Egyházközség
17. Zalaegerszegi Evangélikus Egyházközség
18. Zalaistvándi Evangélikus Egyházközség

Tolna-Baranyai Egyházmegye

1. Bonyhád-Hidasi Evangélikus Egyházközség
2. Dombóvár és Környéke Evangélikus Egyházközség
3. Egyházaskozári Evangélikus Egyházközség
4. Gyönk és Környéke Evangélikus Egyházközség
5. Györköny és Környéke Evangélikus Egyházközség
6. Kölesdi Evangélikus Egyházközség
7. Majos és Környéke Evangélikus Egyházközség
8. Mohács-Magyarbóly-Siklósi Társult Evangélikus Egyházközség
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9. Paks-Dunaföldvári Evangélikus Egyházközség
lD. Pécs és Környéke Evangélikus Egyházközség
11.Sárszentlőrinci Evangélikus Egyházközség
12. Szekszárd és Környéke Evangélikus Egyházközség
13. Tamási és Kőrnyéke Evangélikus Egyházközség
14. Tengelici Evangélikus Egyházközség
15. Tolnanémedi Evangélikus Egyházközség
16. Váralja-Nagymányoki Evangélikus Egyházközség

Vasi Egyházmegye

1. Alsósági Evangélikus Egyházközség
2. Bobai Evangélikus Egyházközség
3. Büki Evangélikus Egyházközség
4. Celldömölki Evangélikus Egyházközség
5. Csöngei Evangélikus Egyházközség
6. Gércei Evangélikus Egyházközség
7. Kemenesmagasi Evangélikus Egyházközség
8. Kemenesmihályfai Evangélikus Egyházközség
9. Kissomlyói Evangélikus Egyházközség

10. Kőrmendi Evangélikus Egyházközség
11.Kőszegi Evangélikus Egyházközség
12. Nádasdi és Vasi Missziói Evangélikus Egyházközség
13. Nagygeresdi Evangélikus Egyházközség
14. Nagysimonyi Evangélikus Egyházközség
15. Nemescsó-Meszlen-Acsádi Társult Evangélikus Egyházközség
16. Nemeskoltai Evangélikus Egyházközség
17. Ostffyasszonyfai Evangélikus Egyházközség
18. Őrimagyarósdi Evangélikus Egyházközség
19. Répcelak-Csánigi Evangélikus Egyházközség
20. Sárvári Evangélikus Egyházközség
21. Szentgotthárd-Őriszentpéteri Evangélikus Egyházközség
22. Szombathelyi Evangélikus Egyházközség
23. Uraiújfalui Evangélikus Egyházközség
24. Vönöcki Evangélikus Egyházközség
25. Zsédeny-Hegyfalui Evangélikus Egyházközség

Veszprémi Egyházmegye

1. Ajkai Evangélikus Egyházközség
2. Bakonyszentlászlói Evangélikus Egyházközség
3. Bakonytamási Evangélikus Egyházközség
4. Csikvándi Evangélikus Egyházközség
5. Csöglei Evangélikus Egyházközség
6. Dörgicse-Kővágóörs-Balatonfüredi Evangélikus Egyházközség
7. Gecsei Evangélikus Egyházközség
8. Homokbödögei Evangélikus Egyházközség
9. Kapolcsi Evangélikus Egyházközség

10. Kemeneshőgyész-Magyargencsi Evangélikus Egyházközség
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ll. Kerta-Veszprémgalsai Evangélikus Egyházközség
12. Lovászpatonai Evangélikus Egyházközség
13. Malomsoki Evangélikus Egyházközség
14. Marcalgergelyi-Szergényi Evangélikus Egyházközség
15. Mencshely-Nagyvázsony-Szentantalfa-Zánkai Evangélikus Egyházközség
16. Mezőlaki Evangélikus Egyházközség
17. Nagyalásony-Dabronyi Evangélikus Egyházközség
18. Ösküi Evangélikus Egyházközség
19. Pápai Evangélikus Egyházközség
20. Sikátori Evangélikus Egyházközség
21. Somlószőlősi Evangélikus Egyházközség
22. Takácsi Evangélikus Egyházközség
23. Tési Evangélikus Egyházközség
24. Vanyolai Evangélikus Egyházközség
25. Várpalotai Evangélikus Egyházközség
26. Veszprémi Evangélikus Egyházközség

Dunáninneni Egyházkerület

Borsod-Hevesi Egyházmegye

1. Arnót-Újcsanálosi Társult Evangélikus Egyházközség
2. Diósgyőri Evangélikus Egyházközség
3. Diósgyőr- Vasgyári Evangélikus Egyházközség
4. Egri Evangélikus Egyházközség
5. Fancsal-Hernádvécsei Társult Evangélikus Egyházközség
6. Hatvani Evangélikus Egyházközség
7. Miskolci Evangélikus Egyházközség
8. Ózd-Putnoki Társult Evangélikus Egyházközség
9. Sajókazai Evangélikus Egyházközség

10. Tállya-Abaújszántói Társult Evangélikus Egyházközség

Budai Egyházmegye

1. Budafoki Evangélikus Egyházközség
2. Budahegyvidéki Evangélikus Egyházközség
3. Budaörsi Missziói Evangélikus Egyházközség
4. Budavári Evangélikus Egyházközség
5. Budavári Németnyelvű Evangélikus Egyházközség
6. Csepeli Evangélikus Egyházközség
7. Csillaghegyi Evangélikus Egyházközség
8. Érdi Evangélikus Egyházközség
9. Budapest-Kelenföldi Evangélikus Egyházközség

10. Nagybörzsönyi Evangélikus Egyházközség
11.Óbudai Evangélikus Egyházközség
12. Pesthidegkúti Evangélikus Egyházközség
13. Szentendrei Evangélikus Egyházközség
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Dél-Pestmegyei Egyházmegye

1. Alberti Evangélikus Egyházközség
2. Ceglédi Evangélikus Egyházközség
3. Dunaharaszti Evangélikus Egyházközség
4. Gyóni Evangélikus Egyházközség
5. Irsai Evangélikus Egyházközség
6. Maglódi Evangélikus Egyházközség
7. Mendei Evangélikus Egyházközség
8. Monor-Bénye-Kávai Társult Evangélikus Egyházközség
9. Nyáregyházai Evangélikus Egyházközség

10. Péteri-Gyömr6i Társult Evangélikus Egyházközség
11.Pilisi Evangélikus Egyházközség
12. Szolnoki Evangélikus Egyházközség
13. Tápiószentmártoni Evangélikus Egyházközség
14. Vecsési Evangélikus Egyházközség

Észak-Pestmegyei Egyházmegye

1. Acsai Evangélikus Egyházközség
2. Aszódi Evangélikus Egyházközség
3. Csomádi Evangélikus Egyházközség
4. Csömöri Evangélikus Egyházközség
5. Cs6vári Evangélikus Egyházközség
6. Domonyi Evangélikus Egyházközség
7. Dunakeszi Evangélikus Egyházközség
8. Fóti Evangélikus Egyházközség
9. Galgagyörki Evangélikus Egyházközség

10. Gödöllői Evangélikus Egyházközség
ll. Hévízgyörki Evangélikus Egyházközség
12. Ikladi Evangélikus Egyházközség
13. Nagytarcsai Evangélikus Egyházközség
14. Váci Evangélikus Egyházközség

Nógrádi Egyházmegye

1. Balassagyarmati Evangélikus Egyházközség
2. Bánki Evangélikus Egyházközség
3. Bátonyterenye-Pásztói Evangélikus Egyházközség
4. Béri Evangélikus Egyházközség
5. Bokori Evangélikus Egyházközség
6. Egyházasdengelegi Evangélikus Egyházközség
7. Fels6petényi Evangélikus Egyházközség
8. Galgagutai Evangélikus Egyházközség
9. Ipolyvecei Evangélikus Egyházközség

10. Kétbodonyi Evangélikus Egyházközség
ll. Legéndi Evangélikus Egyházközség
12. Lucfalvi Evangélikus Egyházközség
13. Nógrádi Evangélikus Egyházközség
14. Ősagárdi Evangélikus Egyházközség
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15. Salgótarjáni Evangélikus Egyházközség
16. Sámsonházai Evangélikus Egyházközség
17. Szécsényi Evangélikus Egyházközség
18. Sziráki Evangélikus Egyházközség
19. Szügyi Evangélikus Egyházközség
20. Terényi Evangélikus Egyházközség
21. Vanyarci Evangélikus Egyházközség

Pesti Egyházmegye

1. Budapest-Angyalföldi Evangélikus Egyházközség
2. Cinkotai Evangélikus Egyházközség
3. Pesti Evangélikus Egyházközség Deák téri Gyülekezet
4. Budapest-Fasori Evangélikus Egyházközség
5. Budapest-Ferencvárosi Evangélikus Egyházközség
6. Budapest-Józsefvárosi Evangélikus Egyházközség
7. Kispesti Evangélikus Egyházközség
8. Budapest-Kőbányai Evangélikus Egyházközség
9. Pesterzsébeti Evangélikus Egyházközség

10. Pestszentlőrinci Evangélikus Egyházközség
11.Pestújhely-Újpalotai Evangélikus Egyházközség
12. Rákoskeresztúri Evangélikus Egyházközség
13. Rákospalotai Evangélikus Egyházközség
14. Rákosszentmihályi Evangélikus Egyházközség
15. Szlovákajkú Evangélikus Egyházközség
16. Újpesti Evangélikus Egyházközség
17. Budapest-Zuglói Evangélikus Egyházközség

Alföldi Egyházkerület

Bács-Kiskun Egyházmegye

1. Bajai Evangélikus Egyházközség
2. Csengőd-Páhi-Kaskantyúi Társult Evangélikus Egyházközség
3. Dunaegyháza-Apostagi Társult Evangélikus Egyházközség
4. Dunaújváros-Kisapostagi Társult Evangélikus Egyházközség
5. Hartai Evangélikus Egyházközség
6. Kecskeméti Evangélikus Egyházközség
7. Kiskőrösi Evangélikus Egyházközség
8. Kiskunhalasi Evangélikus Egyházközség
9. Soltvadkerti Evangélikus Egyházközség

10. Szegedi Evangélikus Egyházközség

Kelet-Békési Egyházmegye

1. Békéscsabai Evangélikus Egyházközség
2. Gerendás-Csorvási Társult Evangélikus Egyházközség
3. Gyomai Evangélikus Egyházközség
4. Gyulai Evangélikus Egyházközség
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5. Kondorosi Evangélikus Egyházközség
6. Medgyesegyházai Evangélikus Egyházközség
7. Mez6berény 1. Kerületi Evangélikus Egyházközség
8. Mezöberény II. Kerületi Evangélikus Egyházközség
9. Mezőtúri Evangélikus Egyházközség

Nyugat-Békési Egyházmegye
1. Ambrózfalva-Csanádalberti-Pitvarosi Evangélikus Egyházközség
2. Csabacsűdi Evangélikus Egyházközség
3. Hódmezővásárhelyi Evangélikus Egyházközség
4. Nagybánhegyes-Magyarbánhegyesi Evangélikus Egyházközség
5. Nagyszénás-Gádorosi Evangélikus Egyházközség
6. Orosházi Evangélikus Egyházközség
7. Pusztaföldvári Evangélikus Egyházközség
8. Szarvas Ótemplomi Evangélikus Egyházközség
9. Szarvas Újtemplomi Evangélikus Egyházközség

10. Szentesi Evangélikus Egyházközség
ll. Tiszaföldvári Evangélikus Egyházközség
12. Tótkomlósi Evangélikus Egyházközség

Hajd ú-Szabolcsi Egyházmegye

1. Debreceni Evangélikus Egyházközség
2. Kölcsei Evangélikus Egyházközség
3. Nagycserkeszi Evangélikus Egyházközség
4. Nyíregyházai Evangélikus Egyházközség
5. Nyíregyháza-Kertvárosi Evangélikus Egyházközség
6. Nyírszölösi Evangélikus Egyházközség

5.
Új törvények

1997. évi eXXIII. törvény
a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló

1990. évi N. törvény módosításáról

1. §A lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló
1990. évi IV.törvény (a továbbiakban: Ltv.) 19. §-ának (2) bekezdése helyé-
be a következő rendelkezés lép:

,,(2) Az egyházi jogi személy részére az (1) bekezdésben nem említett
egyéb tevékenysége segítésére az egyházak hitéleti és közcélú tevékenysé-
gének anyagi feltételeiről szóló törvényben foglaltak szerint adható állami
támogatás."
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2. § Az Ltv. 21. §-a (3)bekezdésének második mondata helyébe a követ-
kező rendelkezés lép:

"Ha a vagyon nagysága alapítvány létrehozását nem teszi lehetővé, az
állami tulajdonba kerül, és közérdekű célra kell felhasználni."

3. § Ez a törvény 1998.január 1-jén lép hatályba.

Göncz Árpád s. k., Dr. GáI Zoltán s. k.,
a Köztársaság elnöke az Országgyűlés elnöke

1997. évi CXXIV.törvény
az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről

Az Országgyűlés
- elismerve a magyarországi egyházaknak a nemzet életében és érde-

kében kifejtett évezredes munkálkodását;
- tudatában a vallásos meggyőződés jelentőségének a magyar társada-

lomban;
- folytatva a vallásszabadságot szolgáló 1848.évi XX.,az 1895.évi XLIII.

és az 1947. évi XXXIII.törvénycikkben, valamint az 1990.évi IV.törvény-
ben testet öltő évszázados hagyományt,

- figyelembe véve, hogy a magyarországi egyházakat 1945 után jog-
fosztó intézkedések sújtották,

- az Alkotmány 60. §-ával összhangban, szem előtt tartva állam és egy-
ház elválasztásának követelményét,

- eleget téve a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezé-
séről szóló 1991.évi XXXII.törvény 23. §-ában vállalt kötelezettségének

a következő törvényt alkotja:
1. § E törvényt alkalmazni kell a lelkiismereti és vallásszabadságról,

valamint az egyházakról szóló 1990.évi lY. törvény szerint a bíróság által
nyilvántartásba vett egyházra, vallásfelekezetre és vallási közösségre (a
továbbiakban: egyház).

2. § Az egyház a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyhá-
zakról szóló 1990. évi IV. törvény 18. §-ának rendelkezései szerint saját
bevételre tehet szert. Az egyház belső törvényei és szabályai szerint szedett
egyházfenntartói járulékról, gyűjtött adományokról az állami, önkor-
mányzati és közigazgatási szervek adatokat nem kérhetnek, és nyilvántar-
tást nem vezethetnek.

3. § (1) A volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről
szóló 1991. évi XXXII.törvény (Etv.) hatálya alá tartozó, az egyház által
nem természetben visszakért, számára át nem adott, vagy az Etv. 2. § (4)
bekezdése szerint nem rendezett egyházi ingatlanokra vonatkozó pénzbeli
igény közös megegyezés esetében járadék forrásává alakítható, amely az
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egyház hitéleti és közcélú tevékenységének finanszírozására használható
fel. A járadék folyósítása a közös megegyezésben szereplő határidőig vagy
az igénylő egyház jogutód nélküli megszűnéséig tart.

(2) A járadék mértéke az (1) bekezdés szerinti pénzbeli igény alapján
szárrútva az 1998-2001. évek között 4,5%, a 2001. évtől 5%. A járadék
összegét évente - a forint átlagos leértékelés ének a központi költségvetés
éves tervezésekor számított ütemének megfelelő mértékben - növelni, és
a központi költségvetés végrehajtásáról szóló törvény elfogadását kővetó-
en a tényleges leértékelés mértékének megfelelően korrigálni kell.

(3) A nem természetben visszaigényelt ingatlanokra vonatkozó pénzbeli
igény járadékká alakítását az egyház e törvény hatálybalépését követő 180
napon belül írásban kérheti, csatolva azt az értékfeltüntetést is tartalmazó
ingatlanjegyzéket, amely a szárrútás alapját képezi. A járadék induló
összege a Kormány; illetve az érintett egyház felhatalmazott képviselője
által megkötött megállapodásban kerül meghatározásra kölcsönösen elfo-
gadott értékelés alapján. A járadék folyósítása 1998. január 1-jétől történik.

(4) A törvény hatálybalépésének évében az éves költségvetési törvény
még támogathatja egyes egyházak korábban megkezdett nem műemléki
beruházásainak és felújításainak megvalósítását.

4. § (1) Az egyes egyházak jogosultak - a külön törvényben meghatáro-
zottak szerint - a rendelkező nyilatkozatot tevő magánszemélyek által
befizetett személyi jövedelemadó egy százalékára, amely az egyházak
belső szabályaiban meghatározott módon használható fel.

(2) Amennyiben az (1) bekezdés alapján az egyházakat megillető összeg
együttesen nem éri el a nyilatkozattétel évének költségvetésében tervezett
személyi jövedelemadó összevont adóalapja adójának 0,5 százalékát, en-
nek mértékéig az egyházaknak ténylegesen átutalandó összeget a (3) be-
kezdésben megjelölt években a központi költségvetésből ki kell egészíteni.
E kiegészítés összegéből az egyes egyházak a javukra rendelkező magán-
személyek arányában részesülnek.

(3) Ha az (1) és (2) bekezdések alapján valamely egyháznak juttatott
támogatás nem éri el az 1998. évi költségvetési törvény 18. számú mellék-
letében az egyházi alapintézmények működéséhez, felújításához és beru-
házásaihoz nyújtott hozzájárulás összegét, annak mértékéig az 1999. évtől
kezdődő négy egymást követő bármely évben a központi költségvetés
- első alkalommal 1999-ben - kiegészíti.

5. §Az egyházi intézményfenntartók oktatási, egészségügyi és szociális
tevékenységük után a hasonló feladatot ellátó állami és helyi önkormány-
zati intézményekkel azonos normatív állami hozzájárulásban részesülnek,
amelyek jogcímeit és összegeit, illetve arányait az éves költségvetési tör-
vény tartalmazza, a felsőoktatás tekintetében összhangban a felsőoktatási
törvény rendelkezéseivel.
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6. § (1) Az egyházak további támogatásra (a továbbiakban: kiegészítő
támogatás) jogosultak, amelynek alapja az állampolgárok azon döntése,
ahogyan az adott egyház által fenntartott intézmények közszolgáltatásait
igénybeveszik.

(2)Az (1)bekezdés szerinti kiegészítő támogatás meghatározása minden
évben a költségvetési tervezéskor ismert adatok alapján történik, az éves
költségvetésről szóló törvényben, a közoktatási, illetve a szociális szolgál-
tatások igénybevételének figyelembevételével.

(3) A kiegészítő támogatás összegének számításához az önkormányza-
tok adott ágazati múködési kiadásainak és felújítási költségeinek összegét
csökkenteni kell az intézményi saját bevételekkel, továbbá a közoktatásra
központosított előirányzatból adott olyan külön támogatással, amelyhez
pályázat útján az önkormányzati és egyházi fenntartó, illetve intézményei
egyaránt hozzájuthatnak. Az így megállapított összegből határozandó
meg a normatív támogatás aránya és a kiegészítő támogatás számított
összege.

(4)Az (1)bekezdés szerinti támogatás a közoktatási ágazatban a megyei,
fővárosi Közoktatási Fejlesztési Tervekben szereplő egyházi nevelési és
oktatási intézmények gyermekei és tanulói után számítandó.

(5) Az egyházi intézményfenntartókat megillető - a közcélú tevékenysé-
gekhez kapcsolódó - normatív állami hozzájárulás és kiegészítő támogatás
rendelkezésre bocsátásának és elszámolásának módját az éves költségvetési
törvény határozza meg. A kiegészítő támogatásra vonatkozó önkormány-
zati tervezett és tényleges adatok ismeretében az eltérés az éves költségve-
tés végrehajtásáról szóló törvényben előírtak szerint kerül rendezésre.

7. § (1) Az egyház a tulajdonában lévő vallási, kulturális örökség érté-
keinek, a műemlékeknek és a művészi alkotásoknak a megőrzéséhez, fel-
újításához, gyarapításához, továbbá levéltára, könyvtára, múzeuma mü-
ködéséhezaz éves költségvetési törvényben meghatározott összegű támo-
gatásban részesül.

(2) Az (1) bekezdés szerint előirányzott összegek egyházak és célok
közötti felosztását az éves költségvetési törvény szabályozza.

(3) A törvény hatálybalépését követő egy évben az egyházi műemléki
rekonstrukciókra előirányzott összegek felhasználhatók a törvény hatály-
balépése előtt megkezdett közcélú tevékenységet szolgáló egyházi beru-
házásokra, felújításokra.

8. § (1) Az egyházakat megillető normatív állami hozzájárulást és a
hozzá kapcsolódó kiegészítő támogatást, a felsőoktatási intézmények és a
közgyűjtemények támogatását az ágazat szerint illetékes minisztérium
költségvetésében kell megtervezni, és az éves költségvetési törvény előírá-
sai szerint folyósítani. Az egyéb támogatásokat a Miniszterelnökség fejezet
költségvetésében kell megtervezni.
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(2) A 3. § (1) bekezdése szerinti járadékot negyedévenként, az adott
negyedév első hónapjának 10. napjáig kell rendelkezésre bocsátani, a szük-
séges korrekciót pedig egy összegben kell rendezni a költségvetés végre-
hajtásáról szóló törvény elfogadását követő hónap utolsó napjáig.

(3) A 4. § szerinti személyi jövedelemadó részesedést és annak kiegészí-
tését a Miniszterelnökség fejezetben kell megtervezni, és a felajánlást kö-
vető év január lO-éig az egyháznak átutalni.

9. §A 3. § (3) bekezdése szerinti írásos nyilatkozatot - az előírt jogvesztő
határidőn belül- a Miniszterelnöki Hivatal egyházi kapcsolatokért felelős
államtitkárának kell megküldeni.

10. § A Kormány jogosult a korábban jelentős ingatlanvagyonnal nem
rendelkező egyházat közcélú tevékenysége folytatásához szükséges ingat-
lan megszerzéséhez segíteni.

11. § A költségvetési támogatási összegek felhasználásának ellenőrzése
az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény
121. §-ának (1) bekezdése alapján történik.

12. § Ez a törvény 1998. január 1-jén lép hatályba azzal, hogya 4. § (1)
bekezdését először az 1997. évi adóbevallások során kell alkalmazni.

13. § (1) 1998. évben az egyes egyházakat megillető személyi jövede-
lemadó részesedését az 1998. évi költségvetési törvényben a X. Miniszter-
elnökség fejezet, 9. cím, 3. alcím, 1. Hozzájárulás az egyházi alapintézmé-
nyek működéséhez, felújításához és beruházásaihoz előirányzatcsoport
helyettesíti.

(2) Az (1) bekezdés szerinti 1998. évi költségvetési hozzájárulást az 50
millió forint alatti részesedésű egyházak egy összegben, 1998. január 10-én
kapják meg, míg az e fölötti éves támogatással rendelkezők negyedéves
ütemezésben jutnak hozzá.

(3) Az 1998. évi költségvetés 18. számú mellékletében az egyházi müem-
lékek rekonstrukciójának támogatására előirányzott összeghez az érintett
egyházak a Miniszterelnöki Hivatallal egyeztetett, előre jelzett ütemezés-
ben juthatnak hozzá.

Göncz Árpád s. k.,
a Köztársaság elnöke

Dr. GáJ Zoltán s. k.,
az Országgyűlés elnöke

1997. évi cxxv. törvény
a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló

1991. évi XXXII. törvény módosításáról

1. § A volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló
1991. évi XXXII. törvény (a továbbiakban Etv.) 2. §-a a következő (5) be-
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kezdéssel egészül ki, és a jelenlegi (5)bekezdés számozása (6)bekezdésre
változik:

,,(5) Az e törvény hatálya alá tartozó és az egyház által nem termé-
szetben kért, számára át nem adott vagy a (4) bekezdés szerinti módon
nem rendezett ingatlanokra vonatkozó igény járadék forrásává alakítható.
Ennek részletes szabályait külön törvény tartalmazza."

2. § Az Etv. a következő 2/ A §-sal egészül ki:
,,2/ A § Az iskola céljára használt ingatlan akkor adható át az egyháznak,

ha a helyi önkormányzat a közoktatási törvényben meghatározottak sze-
rint továbbra is eleget tud tenni az iskolai nevelés és oktatás biztosítására
vonatkozó kötelezettségének."

3. §Az Etv. 7. §-ának (1)bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
,,(1) A bizottság előterjesztése alapján az egyháznak átadásra kerülő

ingatlanok jegyzékét a 2011.december 31-ig terjedő időszakra a Kormány
hagyja jóvá 1999. december 31-ig. Az előterjesztést a bizottság 1998. de-
cember 31-ig nyújtja be a Kormányhoz."

4. § (1) Az Etv. 8. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelke-
zés lép:

,,(2) A jegyzékbe felvett ingatlanokat - évenkénti egyenletes, értékará-
nyos ütemezésben - 2.011.december 31-ig kell az egyháznak átadni."

(2) Az Etv. 8. §-ának (4)bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
,,(4) A jegyzék módosítását az ingatlan átadásának tervezett évét meg-

előző év március 31-éig kezdeményezheti az egyház, az ingatlantulajdonos
helyi önkormányzat, a bizottság más tagja, továbbá az ingatlan kezelője,
ha az ingatlan birtokbaadása az egyház részére már megtörtént. A módo-
sításra a jegyzékbe vételre vonatkozó eljárás szabályait kell megfelelően
alkalmazni. "

5. § Az Etv. 12. §-ának (4)bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(A Miniszterelnöki Hivatal az elidegenítési és terhelési tilalom törlése iránt

határozattal intézkedik)
"d) a 2. § (5) bekezdése szerinti járadék alapjául szolgáló ingatlanok

esetében."
6. § Az Etv. 21. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelke-

zés lép:
,,(1) A Kormány az 1. § (4) bekezdésében foglalt tilalmát a 7. § (1)

bekezdésében említett jegyzék jóváhagyásától számított egy hónapon be-
lül rendelettel megszünteti.

7. § (1) E törvény a kihirdetését követő hónap 15. napján lép hatályba.
Egyidejűleg hatályát veszti az Etv. 11. §-ának (2)bekezdése és a 23. §-a.

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg az Etv. alapján az ingat-
lanigénylés lehetősége megszűnik.
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(3) Az Etv. 4. §-ának (4) bekezdésében a ,,10 éven belül" szövegrész
helyébe az "időszakon belül" szövegrész, a 12. §-ának (3) bekezdésében a
,,10 évig" szövegrész helyébe a ,,2011.december 31-éig" szövegrész lép.

Göncz Árpád s. k.,
a Köztársaság elnöke

Dr. Gáj Zoltán s. k.,
az Országgyűlés elnöke
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450,452,453,450460-463,465

Wolf Ernst 1. 60. 63, 67-69, 169
Wortelker Konrad 1. 169
Wiihlin 1. 170

Zachár Gyula 1. 205,207,235
Zahn-Harnack Agnes 1. 14
Zászkaliczky Pál II. 69
ifj. Zászkaliczky Pál II. 27
Zászkaliczky Péter II. 53, 62, 68, 90, 126,

BO, 132, 156, 186, 193, 212,238, 271,
272

Zemanek Karl II. 461, 492
Zippelius Reinhold 1. 88, 93, 234
Zoltán Ödön II. 434
Zoványi Jenő 1. 205, 207, 235

Zsedényi Béla 1. 163, 174, 178, 180, 182,
185, 186, 188, 189, II. 50, 51, 93, 94,
125,135,154,282,395

Zsigmondy Árpád II. 65, 267, 268
Zsigmondy Jenő 1. 196,242
Zsilinszky Mihály 1. 7, 163, 173-176,

178,182-184,188,259, II. 21, 127, 128,
232,248,254,330439
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A szerzőtől 1990 óta megjelent egyházjogi
tanulmányok

1. A magyar evangélikus egyházjog alapjai és jogforrásai. Budapest, 1991.
2. Búcsú Zsedényi Bélától. - Lelkipásztor, 1991/2.
3. Beszámoló a tutzingi államegyházjogi konferenciáról. - Lelkipásztor, 1991/3.
4. Emléktábla a volt miskolci jogakadémia falán. - Lelkipásztor, 1991/10.
5. Megjegyzések a zsinat összetételéhez. - Keresztyén Igazság, 11. szám. 1991.
6. Vladár Gábor. - Keresztyén Igazság, 12. szám. 1991.
7. In memoriam Szabó József. - Jogtudományi Közlöny. - 1992. július.
8. A norvég és a magyar evangélikus egyház közti viszonyról és a magyar

evangélikus egyházjogi rendszerről. - Lelkipásztor, 1992/1.
9. Harminc éve halt meg dr. Bruckner Győző. - Lelkipásztor, 1992/7-8. szám.

10. Töprengés egy zsinati határozaton. - Keresztyén Igazság, 1992/13.
11. Gondolatok az egyházi törvénykezésről. - Keresztyén Igazság, 1992/16.
12. Ordass Lajos emléktáblájánál. - Keresztyén Igazság, 1993/17.
13. Zur Geschichte der juristischen Hochschule des evangelischen Kirchen-

distrikts an der Theiss in Miskolc (Ungam) und ihre Rolle in Rechtsunterricht.
- Zeitschrift der Savigny Stiftung für Rechtsgeschichte. Kanonistische Abtei-
lung LXXIX.1993.403-432. l.

14. Egyházi határozatok végrehajtásának kérdése. - Lelkipásztor, 1993/1.
15. Megjegyzés két zsinati ajánláshoz. - Lelkipásztor, 1993/9.
16. Hozzászólás a felsőbb önkormányzati szervekről szóló javaslathoz. - Lelki-

pásztor, 1993/10.
17. Dr. Terray László 70 éves. - Keresztyén Igazság, 1993/20.
18. Ordass Lajos. - Boleratzky Lóránd válaszai. - Üzenet, 1944-1994. 37-46. l.
19. Szervezze újjá a zsinat a Gusztáv Adolf Gyámintézetet. - Lelkipásztor, 1994/1.
20. Az állam vallási semlegessége az Alkotmánybíróság határozatai szerint. -

Lelkipásztor, 1994/9.
21. Egyházi személyek politikai szerepvállalása és a zsinat. - Keresztyén Igazság,

1994/2l.
22. Változtatásra érettek a felsőbb egyházkormányzati szervek elnökségeire vo-

natkozó választási szabályok. - Keresztyén Igazság, 1994/22.
23. Ötven éve halt mártírhalált Kaj Munk dán lelkész. - Keresztyén Igazság,

1994/22.
24. Emlékezés a miskolci evangélikus jogakadémia tanáraira. Budapest, 1995.

című gyűjteményes kötetben: Emléktábla a miskolci jogakadémia falán;
Bruckner Győző egyházjogi munkássága; Dr. Zsedényi Béla emlékére; Emlé-
kezés Mikler Károly egyházjogász professzorra.

25. Tanulmányok Zsedényi Béla születésének 100. évfordulója tiszteletére című
kötetben: Zsedényi Béla egyháztörténeti, egyházjogi munkássága. Miskolc,
1995.

26. Ordass Lajos püspöksége és rehabilitálása. - Credo, 1995/1-2.

575



27. Még egyszer az egyházkerületek kérdéséről. - Keresztyén Igazság, 1995/26.
28. Az Ordass-per, - Keresztyén Igazság, 1995/27.
29. Néhány megjegyzés Ordass Lajos püspök rehabilitációjáról. - Keresztyén

Igazság, 1996/29.
30. Mi az igazság Turóczy Zoltán püspök rehabilitációja körül? - Keresztyén

Igazság, 1996/30.
31. A három kerület visszaállítás ának szükségessége. - Keresztyén Igazság,

1996/30.
32. Requiem az egyházkerületek felett. - Keresztyén Igazság, 1996/32.
33. Arven fra Lajos Ordass. - Kirke og Kultur, 1996/6.
34. Gondolatok Turóczy Zoltán püspök rehabilitációjáról. - Keresztyén Igazság,

1997/34.
35. D. Turóczy Zoltán rehabilitációja. - Erős Vár, 1996. december.
36. A lelkészegyesület és a lelkészi becsületszék visszaállításának szükségessége.

- Lelkipásztor, 1997/7-8.
37. Gondolatok az értelmiség hivatásáról. - Az értelmiség hivatása. Budapest,

1997. kötetben. (Szerk.: ifj. Fasang Árpád.)
38. Néhány megjegyzés Benezur László öninterjújához. - Keresztyén Igazság,

1997/35.
39. Kétkamarás országgyűlés. - Magyar Nemzet, 1996. május 31.
40. Száz éve született felsőőrsi Nagy Miklós lelkész. - Evangélikus Naptár, 1996.
41. A zsinat lefejezte az egyház legfelső vezetését. - Keresztyén Igazság, 1997/36.

Az 1990 előtt megjelent tanulmányok felsorolását az 1. kötetben találjuk. - A fel-
sorolás nem tartalmazza a számos könyvismertetést.
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