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I.
Minden országos egyház alkotmányát kétféle szempontból
kell vizsgálni. Az egyik : belső szerkezetének viszonya az egyház
hitvallásához és életéhez; a másik: ahhoz az államhatalomhoz való
viszonya, amelynek területén él és kifejlődött. Egyik vizsgálat
sem lehet tökéletes eredményű a fejlődésre ható történelmi
tényezők ismerete nélkül. Ε körülményből magyarázható meg
az országos, nemzeti egyházak jellemének különfélesége.
A középkorban Magyarországon is államvallás volt a
keresztyénség, helyesebben : az állam vallása volt anélkül,
hogy a nemzet érzésvilágának mélyben eredt gyökeréig lehatolt
volna. Voltak a magyar keresztyénségnekkiváló alakjai, szentjei
és boldogjai, de a nemzet lelke mélyén századokon át nem
érezte magát igazán keresztyénnek. Az egyház inkább intézmény
és kultusz, kultúra volt szemében, mint hitélet és evangélium,
aminthogy elsőizben is mint az állammal szövetséges, annak
céljait szolgáló, a királyi hatalom törekvéseit dédelgető hatalmi
intézmény jelent meg életében, mely ősi jogaiból és gazdasági
javaiból tetemes részt követelt a maga számára. Jó 200 esztendő
telt el, amíg a nemzeti köziélek megbarátkozott vele, de intézményszerű jelleme és hatalmi jelentősége továbbra is megmaradt.
Ezt bizonyítják a dézsmaszedés és egyéb állami kiváltságok
védelmére alkotott törvények. A reformáció tette a keresztyénséget valósággal a magyar nemzet, sőt a magyar ember egyéni
vallásává, aminek megfelelő egyházi alakot is teremtett. Ennek
oka jórészt az, hogy a reformáció egy nagy nemzeti válsággal,
a másfélszázados török uralommal egyidőben jutott el hozzá
s egész lelkében oly mélyen megrendítette, hogy végtelen
bűnösségének tudatában csak az evangeliiun tiszta forrásánál
találhatott enyhülésre. Istennek a nemzet megalázásában és
pusztulásában nyilvánuló dorgálását az egyéni és a nemzeti
közlélek egyaránt fölismerte és megérezte.
1*
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A reformáció, noha a XVI. század végén már a nemzet túlnyomó részét meghódította (a pápa legatusának egyik jelentése
szerint 1000 eretnek esik minden igazhitűre), még Bocskay diadalmas fölkelése után sem alkotott magyar államegyházat. Ezt
elsősorban az idegen dinasztia akadályozta meg, mely a pápasággal való szövetségben a trón főtámaszát, a nemzeti protestáns egyházban pedig hatalmi céljainak akadályát látta. Mivel
a dinasztiának nem csupán korlátlan és feltétlen hatalomra
törekvő királyi — tehát az ősi alkotmányt sértő vagy legalább
átalakító —, hanem elnemzetietlenítő céljai is voltak, az evangélium egyháza pedig szemmel láthatóan a nemzet erkölcsi és
hitbeli újjászületését munkálta, e réven alkotmányjogi ellenálló
erejét növelte, az evangelium igazságainak nyílt feltárásával új
és kimeríthetetlen erőforrást nyitott meg előtte, a protestantismust a dinasztia állandóan ellenséges hatalmi tényezőnek és
erőnek tartotta, amellyel időnkint, ha a szükség parancsolta,
fegyverszünetet kötött, de végcéljául lefegyverzését és lehetőleg
teljes megsemmisítését tűzte ki. A fő- és köznemesség, a városi
polgárság, a nemességgel együtt a jobbágyság túlnyomó része is
a protestantismushoz csatlakozott, még pedig nem csupán rendi
érdekből, hanem a nemzet erkölcsi megújhodásának egyre erősödő sóvárgásából, amitől az ország régi nagyságának feléledését
remélte és várta. Az idegen dinasztia mellé csupán a főpapság,
az idegen katonaság s a nemességnek az a része állott, mely a
király kényétől függő családi emelkedést többre becsülte a nemzeti törekvések szolgálatánál. A protestantizmus vezérei nem is
látták biztosnak a római hithez erősen ragaszkodó, idegen származású, a nemzet törekvései iránt teljesen érzéketlen dinasztia
vezérlete és hatalma alatt (hiszen tagjai nem is beszéltek a
nemzet nyelvén) egy nemzeti protestáns államegyház fennállását, mert időjártával bizonyára katolikus irányítás alá került
volna. Ily egyházi alakulat csak úgy jöhetett volna létre, ha a
nemzet és király ugyanazL a vallást követi és ha a dinasztia nem
a nemzet életfájáról sarjadt is, legalább meg tudta volna a nemzet lelkét érteni, magát törekvéseivel azonosítani. A XVI. századi üldözések után őseink biztosabbnak látták a törvénnyel
biztosított és a királyi hatalomtól független vallásszabadságot és
vallásegyenlőséget, szóval egy nemzeti szabad egyház alakulását, mint az ellenséges királyi hatalomtól függő államegyház
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létesítését. Ezért ragaszkodtak az országgyűlési rendek az egyházi önkormányzat törvényes biztosításához, mely a vallásszabadságot jobban megvédte a változó és az érdekszellők járása
szerint ingadozó királyi kegynél. Másrészt az egyházi önkormányzat a vármegyei önkormányzat és az országgyűlés mellett
egyik új oszlopává, bástyájává lett a nemzet függetlenségének,
önálló akaratnyilvánításának, Az egész nemzet ebben a hitben
élt. Kiváltképen kitűnt ez a Thun-féle császári vallásügyi pátens
idején 1859-ben, amikor a protestáns egyházkerületeket a hazafias érzelmű kath. egyházvezérek is bátorították az ellenállásra.
Kétségtelenül ez a törekvés vezérelte a rendeket abban, hogy az
1607/08. évi vallásügyi, majd később az elvi megállapításokat
gyakorlati intézkedésekkel bővítő 1647/48. évi vallásügyi törvényeket, mint szerződésjellegű és értékű antecoronationalis
törvényeket a koronázáskor kiadott királyi hitlevélbe is befoglaltatták.
Ily módon lett az 1607/1608. évi országgyűlés a magyar
protestáns egyházak történelmének legfontosabb, korszakdöntő
eseményévé, mert nem csupán az állami elismerést adta meg
kifogástalan formában, hanem egyúttal meghatározta a jövendőre nézve az egyházak szervezetének karakterét is. Ez elvi
kijelentést tartalmazó rövid törvény szövege a következő :

1.

CIKKELY.

A vallásügyről.

Ami tehát a bécsi végzésnek az első cikkelyét illeti, arra
nézve nemes Μagyaroiszagnak karai és rendéi elhatározták .
1. §. Hogy a vallás gyakorlata, úgy a báróknak, mágnásoknak és nemeseknek, mint a szabad városoknak és az ország összes
karainak és rendeinek, úgy a maguk, mint a fiscus fekvő jószágaiban ; valamint a magyar katonáknak is az ország véghelyein
kinek-kinek a maga vallása és hite szerint; nemkülönben a mezővárosoknak és faluknak is, ha azt önkéntesen és kényszerítés nélkül
elfogadni akarják, mindenütt szabad legyen és annak szabad
élvezetében és gyakorlatában senki senkit meg ne akadályozzon.
2. §. Sőt inkább a karok és rendek közt támadható gyűlölség
és meghasonlás kikerülése céljából, elhatározták, hogy mindenik
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vallásfelekezetnek a maga hitét valló elöljárói vagy superintendenseí
legyenek.*)
Ez a rövid törvény tehát a legelső vallásügyi alaptörvény,
amelyet a későbbi országgyűlések kiegészítő rendelkezésekkel
bővítettek vagy utóbb korlátoztak. Az 1607/1608., az 1647/48.,
az 1790/91-iki vallásügyi törvények, mint önállóságunk és
szabadságunk biztosítékai, belekerültek az evang. lelkészi eskü
szövegébe is.
A magyar nemzet a váradi béke (1538) óta két országban
élt. A török hatalom benyomult az ország szivébe, a fővárossal
együtt elfoglalta az egész Alföldet, éppen a magyarlakta területet s e földrajzi helyzet kényszerítette a keleti országrészt,
Erdélyt, hogy külön országgá alakuljon. Erdély már 1555, 1565
év óta, tehát az anyaországot megelőzően megalkotta a maga
vallásügyi alaptörvényét, aminek uralkodó gondolata szintén
a vallásszabadság és vallásegyenlőség. Csak a XVII. században,
az egymást követő erős egyéniségű ref. fejedelmek idejében
(Bethlen Gábor, a két Rákóczi György s a két Apafi Mihály)
jelentkezik enyhe formában a ref. államvallás, helyesebben a
ref. fejedelmeknek udvari vallása, azonban ez inkább a gyakorlatban érvényesül, mint tételes jogszabályokban. A jogélet
alapjául csonkítatlanul megmaradt a vallásszabadság és vallásegyenlőség elve. Az államvallás kiváltsága legfőképen abban
nyilvánult, hogy a gyulafehérvári róm. kat. püspökséget 1715-ig
nem töltötték be, a jezsuitákat időnkint száműzték, a fejedelmi
család és udvara állandóan a ref. istentiszteletekre járt, a ref.
iskolák és egyházi intézmények nagy alapítványokban és fejedelmi jótéteményekben részesültek. Egyébként a katolikusok
*) Viennensis articulum a t t i n e t ; deliberatum est per status et ordines
inclyti regni Hungáriáé :
1. §. U t religionis exercitium, tam baronibus, magnat.ibus, nobilibus
quam etiam liberis civitatibus, ac universis statibus, et ordinibus regni,
in suis, ac íisci bonis ; item in confiniis quoque regni Hungáriáé, militibus
Hungaris, sua cujusque religio, et confessio; nec non oppidis, et villis
eam sponte, ac libere acceptare volentibus, ubique liberum relinquatur :
nec quisquam omnium in liberó ejusdem usu, ac exercitio, a quoquam·
impediatur.
2. §. Quinimo ad praecavenda inter status, et ordines aliqua odia,
et dissensiones ; ut quaelibet religio ; suae professionis superiores, seu superintendentes, h a b e a t ; statutum est.
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szabad vallásgyakorlatát semmi országos intézkedés nem korlátozta. Csupán egyes szektaszerű mozgalmak, mint a Német·*
országból beszivárgott kommunista színű és ízű anabaptismus
és a székelyek földjén termett szombatosság ellen alkottak
törvényeket, míg viszont az unitárius vallás 1571 óta közjogi
jelleggel bíró bevett vallás volt s 1848-ban az anyaország is
bevett vallásnak nyilvánította a jogalkotó tartalmú elvi nyilatkozatot tartalmazó X X . t.-c.-ben.

II.
Az 1607/08. évi vallásügyi törvény metszővonal a hazai
Protestantismus történelmében. A törvény nem említi külön
néven a meglevő vallásfelekezeteket, hanem a rendi világ felfogásának megfelelően közjogi megkülönböztetést és elnevezést
használ, mert ez felelt meg az akkori állapotoknak. Mivel a
nemzet túlnyomó része protestáns volt, a vallás szabad gyakorlata annyit jelentett, hogy az a protestánsok vallásszabadsága.
Csupán a 3. cikkely (nádorválasztás) beszél a „római katholikus
státus"-ról és az „evangeliumi hitfelekezet státusáról", másutt
„minden vallásfelekezet"-ről beszél. Az 1647/48-iki törvények
azonban már széltire használják az ágostai és helvét hitvallású
elnevezést, szintúgy az 1681-iki törvények is. Az állami törvények e névhasználata megmaradt a X I X . század utolsó negyedéig, amikor a schweizi reformáció hívei a „magyar református
egyház" nevet választották hivatalos névül s az állami törvényalkotás a szinte kánoni tekintéllyel bíró történelmi időrend
elvének megváltoztatásával a lélekszám elvét iktatta a közjogi
kiváltságokkal bíró bevett egyházak sorrendjébe s ez idő óta
a ref. egyház minden hivatalos okiratban megelőzi a keletkezés
idejére és a névre nézve régibb evang. egyházat. Különben
mind a két prot. egyház államilag segélyezett, önmagát kormányzó szabad egyház és önrendelkezési joga a törvényhozásra,
közigazgatásra, bármely fokú iskola fenntartására, a pénzügyi
és fegyelmi jogra is kiterjed. Az egyházi önkormányzatot csupán
az állam függetlenségét, területének sérthetetlenségét, a közbékét és közrendet, az állampolgári szabadságot, a nemzet
jó hírnevét és becsületét védő és biztosító törvények korlátoz-
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zák, amelyeket a legfőbb felügyeleti jog név alatt foglalunk
össze.
Az egyházi önkormányzat négyes tagozatú : egyházközség
(gyülekezet), egyházmegye (esperesség, senioratus), egyházkerület (districtus), egyházegyetem (generalis conventus). Ε tagozat megegyezik a református önkormányzat rendszerével.
A kath. egyháztól felettébb eltér az elnevezés tekintetében,
mely már többízben adott alkalmat a fogalmak és nevek összezavarására. A kath. egyházmegye püspökséget jelent, a kerület
esperességet, nálunk megfordítva, a püspök joghatósága alá
tartozó terület egyházkerület, az esperes kormányzata alá
tartozó terület pedig egyházmegye. A magyar protestáns egyházak éppen nemzeti jellemvonásaik révén szigorúan alkalmazkodtak az ország rendi szervezetéhez. Az ország négy kerületre
oszlott (Erdély leszámításával): két dunai és két tiszai kerületre,
mely katonai, közigazgatási, pénzügyi és törvénykezési tekintetben is érvényesült (kerületi főkapitányok, kerületi táblák);
kerületek szerint ültek a megyei követek a rendi országgyűlés
alsótábláján ; a megye alsóbbfokú közület volt, mint a kerület,
noha a kerület joghatósággal nem bírt, képviselete, feje nem volt.
(Az egyházi életben viszont az egyházkerület lett igazi hatósággá, míg az egyházmegye XVI. századi jelentősége lassankint
összezsugorodott.) A hazai kath. egyház, mint az erős monarchista szellemű, centralizációra törekvő egyetemes kath. egyház
egyik alkatrésze, mint a lánc egy szeme, szerkezetében is alkalmazkodott a világegyház részint hagyományon, részint gyakorlati szükségszerűség elvén alapuló rendszeréhez, még alárendeltebb jelentőségű kérdésekben is.

III.
Az egyes tagozatok kifejlődését és alakulásának változatait
történelmi megjelenésük és módosulásuk rendjén ismertetjük.
Az egyházközségnek a reformáció első századában három
típusával találkozunk.
Az egyik a szabad királyi városokban alakult gyülekezetek
típusa. A szabad királyi városok lakosai jórészt német telepesek,
bányamívelők, kereskedők, iparosok, akik a nyelv azonossága
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és a kereskedelmi összeköttetés révén korán megismerkedtek
és megbarátkoztak a reformációval. A közöttük élő magyarok
velük éreztek. Az alföldi magyarlakta városok, amikor az ú j
evangeliumi szellem hullámverése elért hozzájuk, követték a
felsőmagyarországi és erdélyi példát. Mivel a városok az ország
gyűlésén nem érvényesíthették a bennük rejlő szellemi és anyagi
tőkét (az összes városoknak együttvéve csak egyetlenegy szavazatuk volt, akárcsak a legkisebb vármegyéknek, Ugocsának,
Tornának és Turócnak), erejüket belső életük kifejlesztésére
fordították s felhasználták, mint a vitorláshajó a kedvező szelet,
a protestantizmusban kínálkozó erőforrást. Itt nyíltak az első
iskolák, sajtóműhelyek és megmaradtak a protestantizmus
fellegvárainak minden üldözés és viszontagság közepette a teljes
jogegyenlőség kivívásáig. A szabad királyi városokban a reformációhoz való csatlakozás a XVI. században csupán hitvallási
és részben kultuszreform volt, a jogi szervezet és a helyzet a
régi maradt. Városokban az egyházközség nem vált külön a
politikai községtől ; a városi tanács egyszersmind presbyterium;
a hívek, nem mint egyháztagok, hanem mint városi polgárok
gyakorolták a kormányzati jogot a városi élet valamennyi ága,
tehát a vallásügyek felett is. A parochialis jövedelmek változatlanul megmaradtak ; egyházközségi adó nem volt, mert a vallásügyi, iskolai és a kultusszal járó terheket a város viselte. Ez a
viszony magmaradt jóidéig, az esetre is, hogyha több vallásfelekezethez tartoztak a város polgárai. Lassan azonban különvált a politikai és egyházi község, főképen a X V I I I . században
a kath. térítés céljait szolgáló állam követelésére ; sokhelyütt
megszűnt a községi és állami segély is, míg az erdélyi szász,
felsőmagyarországi és bányavárosokban, amelyek királyi kiváltságlevelekre hivatkozhattak, a segélyek megmaradtak. A szepesi
városok vallási szabadságát az védte meg, hogy évszázadok
előtt Lengyelország zálogos birtokaivá váltak, anélkül azonban,
hogy a magyar koronától elszakadtak volna.
A második typus a falusi jobbágyközség, — a polgári jog
nélküli, sokszor földhöz kötött jobbágyok gyülekezete, mely
földesurának korlátlan hatalma alatt állt, időnkint a szabad
költözés jogától is megfosztva. A földesúr volt a gyülekezet
patrónusa, viselte terheit, viszont gyakorolta jogait is. Amíg a
földesúr evangelikus volt, vallási téren patriarchalis alapszínű
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harmónia jellemezte viszonyukat. A földesúr a hitvallási közösségen kívül már rendi érdekből is ápolta a jó viszonyt, hogy
jobbágyai el ne költözzenek és hűséges jobbágyai legyenek.
Mivel a birtok értéke jórészt a földmüvelök értelmes és erkölcsös
voltától, munkaszeretetétől függ, a protestáns jobbágyok pedig
iskolázottságuk révén értelmesebbek voltak, — a prot. jobbágyközség néha kath. földesúr, sőt szerzetesrendek részéről is védelemben részesült a türelmetlen vármegyei és állami hatósággal
szemben. Ily gyülekezetben két tekintély v o l t : a lelkészé, aki a
lelki hatalmat gyakorolta a fegyelmi joggal együtt, és a földesúré, aki az anyagi hatalom birtokosa volt, egyúttal a jogsegélyt
j elentette a lelkész részére, — aki erre támaszkodva szinte korlátlan hatalommal kormányozta gyülekezetét s a híveket,
tanítót, gondnokokat engedelmességre kötelezett alattvalóinak
nézte. A földesúr telkén állt a templom, paróchia és iskola,
némely helyen századok óta. Ez a körülmény az üldözések idején
sok esetben végtelen zaklatások szülőanyjává lett, mert a földesúr katolizálása vagy a tulajdonos-család változása esetén ez
szolgált a templomfoglalás jogalapjául.
A harmadik typus a nemesi falvak gyülekezete, ahol jobbágyok is laknak ugyan, mert nemes ember jobbágy nélkül nem
élhet, hiszen a jobbágy míveli földjét, azonban a gyülekezetet
voltaképen csak a nemesek alkotják. Ők hívják a papot, aki csak
nemes származású lehet és tagja a nemesi közbirtokosságnak,
mely itt a patronátust oly módon gyakorolja, mint városokban
a városi tanács. A lelkész javadalma rendszerint föld, amelyet
a nemesi közbirtokosság hasít ki a közföldekből és saját jobbágyaival míveltet meg. Külön egyházközség itt sincsen. Még
articularis, törvénybe foglalt helységekben is a X I X . századig
megmaradt a szükségparancsolta helyzet, hogy több nemesi
család szövetsége védte meg a szabad vallásgyakorlatot.
Ε rövid jellemrajzból kitűnik, hogy az az alkotmányos elv :
minden hatalomnak forrása a gyülekezet, — a XVI. században
nem lehetett általános, a jobbágyközségekben nem is lelhető fel,
csak a XVII. században a világi elem nagyobb térfoglalásával,
amit a szabad vallásgyakorlat hathatós védelme kívánt meg,
vált általánossá. A X I X . században a falusi gyülekezetek egyöntetű szervezetük és az elnépiesedés révén lassankint egységesültek, az ellentétek elsimultak, — míg a városi gyülekeze-
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teknek a mult hagyományaiból eredő, de a népelemek különbözőségéhez idomuló külön vallási élete és jelleme megmaradt.
Sok helyütt a régebbi századokból való városi gyülekezetek
külön esperességbe tömörültek (a felvidéken, Szepességen és a
Dunántúl is).
Az egyházmegye (esperesség, senioratus, ephoratus, fraternitas) már megvolt a XVI. században s a régi kath. fraternitásokból alakult át a reformáció elveit őrző és szolgáló intézménnyé. Itt is elsősorban a hitvallási és kultuszreform jelentkezett, amelynek természetes következménye volt a jogi szervezet, eleinte a tagok szövegezetlen, de egyértelmű akarata,
(consensus), később gonddal készült jogszabályok alapján. A legrégibb ilynémű rendszabály a murányi fraternitásé 1578 tájáról,
amelyet még a század elmulta előtt átdolgoztak és életbe léptettek. Az esperességet ekkor még tisztára az egyházi rend, a
lelkészi kar alkotta a világi elem teljes kizárásával. Élén az
esperes állt, majdnem olyan hatalommal, mint a lelkész a gyülekezetben ; később consistorium alakult mellette tanácsadó testületként, utóbb a fegyelmezés és házassági bíráskodás jogával.
Az esperesség ellenőrizte a lekészek, tanítók, gyülekezetek hitvallásbeli hűségét. A lelkész felett nem a világi hatóság, hanem
az esperesség, illetőleg esperes ítél; viszont a világi embert,
ha a lelkész ellen vétett, a világi bíróság előtt kell vádolni;
h a elégtételt nem kapna, az ügy a superintendens elé terjesztendő. Az esperesség a kebelébe tartozó lelkészt szükség esetén
a földesúrral szemben is megvédte. A lelkészek befogadásuk
alkalmával aláírták a fraternitás hitvallását és alapszabályait
{statutumok). Lelkészül a gyülezetek csakis az esperesajánlotta
egyént választhatták meg, néha az esperes egyszerűen kinevezte
az alkalmasnak látszó lelkészt.
Az egyházkerület (superintendentia) alakulása kapcsolatos
a zsinattartással. Az első zsinatok tisztára hitvallásalkotó zsinatok, amelyek evangelikus voltukat vagy saját külön hitvallásukkal, vagy az ágostai hitvalláshoz való csatlakozással bizonyítják.
Jogszabályalkotásra, egyházkormányzati reformra nincsen akkor
még szükség, mert még derengett a lelkekben a remény, hogy a
vallási reform egyházszakadás nélkül is létesülhet. A legrégibb
zsinat, aminek kánonait ismerjük, az erdődi zsinat (1545).
A zsinattartás és kerületalkotás két alapon történt. Vagy egy
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kiváló tekintélyű s nagyhatalmú zászlós úr, olygarcha mágnás
védelme alatt gyűltek össze és tanácskoztak a reformációnak
a család birtokain pásztorkodó hívei, vagy valamely katholikus
püspöki megyének a reformációhoz csatlakozott papjai, tehát
részint a földesúri jog, részint a régi egyházi kötelék alapján.
A nemzeti fejedelmek alatt álló Erdélyben, ahol a szervezkedést
a Habsburg-ház nem gátolhatta, hamarább megindult az ú j
alakulás folyamata. A szászok már 1557-ben választottak
superintendenst (Hebler Mátyást); példájukat követték a
magyar lutheránusok és a kálvinisták is. Mivel számuk megfogyott, a magyar evangélikusok később nem választottak külön
püspököt, hanem két részre szakadva, az egyik nyelvi jogai fenntartásával a szász püspök, a másik rész hitvallási önállóságának
megóvásával a ref. püspök joghatóságát fogadta el. Ez így
maradt a X I X . század végéig, amikor önálló magyar evang.
esperesség alakult. Az anyaországi superintendentiák későbben
alakultak meg a kath. püspöki joghatóság és canonica visitatiok
elhárítása végett. Hatóságuk azonban nem állami törvényen
vagy királyi jóváhagyáson alapult, hanem a gyülekezetek és
világiak elismerésén, tehát inkább etikai, mint jogszabályadta
alapon. Törvényes jogú egyházkerületek csupán az 1607/08. évi
vallásügyi törvények után a zsolnai zsinaton (1610) alakultak,
később a szepesváraljai zsinaton (1614), amelyeknek kánonait
a nádor, mint a király alkotmányos jogú helyettese, megerősítette. A kerületek beosztását egészen III. Károly koráig, az
egyház önkormányzati joga alapján maga végezte; a Carolina
Resolutio (1734) óta kir. engedély és utasítás szabta meg a
kerületek számát, —viszont az 1891—94. évi zsinat újra visszaállította a régi alkotmányos rendet.
Az egyházkerületek voltak a X I X . századig a legmagasabb·
fokú egyházi közületek. Számuk változott, de az üldözések
következtében inkább apadt a gyülekezetek száma szerint;.
1734 óta a szám állandó, csak a határok módosultak. Az egyházkerületek szervezésében főérdek volt az evang. egyház függetlenítése a kat. püspöki joghatóság alól és az evangeliumi szellemű
lelkésznevelésnek biztosítása. Amíg teljes jogérvénnyel felruházott püspökeink nem voltak, lelkészeinket Németországban
avatták fel, főkép Wittembergben, amelynek egyetemét a
magyar evang. egyház mindvégig a reformáció anyafészkének
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tartotta. Az acsai Prónay-levéltárban őrzött jegyzék szerint
a század végéig csupán a Wittenbergben felavatott lelkészek
száma 350-re rug. A befogadás alkalmával az új lelkészt a
senioratus külön vizsgálat alá vetette s a hitvallást, rendtartást
kötelező erővel alá kellett írnia. A gömöri esperességben az esperes
az összes gyülekezetek beleegyezésével s a világi hatóság jóváhagyásával püspöki jogokat gyakorolt és papokat avatott,,
canonica visitatiót végzett. A X V I I I . században a protestáns
püspökség hatalma és tekintélye nagyon aláhanyatlott, mert a
Carolina Rcsolutio (1731) nemcsak a lelkészeket, hanem az:
espereseket és superintendenseket is a kath. püspök visitatori
hatósága alá helyezte, akik gyakran egy-egy kanonokot, esperest
küldtek maguk helyett s hatóságuk kiterjedt az evang. lelkész
és püspök hitvallási ismereteire, egyházhűségére, a szertartások
végzésében tanúsított pontosságára is. Viszont a prot. püspököt
megfosztották a visitatio jogától és a házassági bíráskodásjogától is. A vallási jobbágyság kora, a X V I I I . század, nem
engedte meg az önadóztatást az egyházkerületeknek, a gyűléstartást sem, csupán önkéntes adományokra támaszkodhatott,,
hiányzott az állami közigazgatási jogsegély. Ezért igazi formájában ki sem fejlődhetett, mert" az időnkint tartott tanácskozások határozatai nem bírtak kötelező jogerővel. Az 1790/91 -iki
vallásügyi törvény és a pesti 1791. évi zsinat után, amelynek
kánonait a király nem erősítette meg, az egyházkerületek külön
rendtartásokat, szabályrendeleteket alkottak, amelyek felsőbb
megerősítés nélkül érvényben maradtak az első országos érvényű
egyházi törvény létrejöttéig és szentesítéséig.
Az egyházkerületek teljesen önállóak voltak és semmi
országos nagyobb közösségbe nem tartoztak. A hitelvi és érzelmi
egység meg volt, az összetartozandóság eleven érzésével, de kormányzati egység nélkül. Mind hitvallási, mind jogalkotó zsinatai
országrészek zsinatai; kánonaik irányadók, minták, eszmecserék
tárgyai lehettek, de kötelező erejök csak azon országrészekreterjedtek ki, amelyeknek evangélikusai a zsinatra képviselőket
küldöttek. A törekvés az országos egység felé mélyen szunnyadt,,
mert az ország három részre oszlása korszakában a török uralom
megdőlte előtt nem érhette volna el c é l j á t ; de a szétágazó·
érdekvonalak és politikai lehetőségek még a Habsburgok királyi
Magyarországában is meggátolták az országos egyház meg-
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alakulását. Ε szerteágazás fölöttébb megkönnyítette az üldözések
sikerét, mert amíg a támadás arcvonala (az állam és katholicismus
szövetsége) egységes volt, a védelem vonala zilált, szakadékos
-és inkább az össze nem függő közös terv nélküli csoportharc
(guerilla-harc) képét m u t a t t a . A X V I I I . században a támadás
elérte célját, a protestantismus legyőzve, letiporva vergődött a
győztes lábai alatt. A teljes letiportság érlelte meg az országos
egyházi szervezet régi tervét valósággá és intézménnyé, bár
szinte lépésről-lépésre kellett az evangelikus közvéleményt e
szükséges és életfeltételként jelentkező tervnek meghódítania.
Legtovább a szabad kir. városok álltak ellent, Pozsony és Sopron, nem csupán a rendi elkülönülés elvénél fogya, hanem mert
respublicaszerü függetlenségüket féltették egy intézményszerű
•országos gyűlés rendelkező jogától és hatalmától. Pozsony az
állami hatalom beavatkozásához folyamodott, hogy Kerman
Dániel superintendehs canonica visitatióját megakassza ; Sopron
pedig megtiltotta püspökké választott lelkészének, Serpilius
Sámuelnek a dunántúli superintendentia székének elfoglalását,
mert attól félt, hogy ezen a réven kénytelen lesz meghajolni a
közegyház akarata előtt s elismerni a nem egyhangúlag, hanem
a többség erejével alkotott határozatokat. Végre azonban, amikor
iskoláikat elnyeléssel fenyegette a teljességre törekvő állami
hatalom örvénye, önként meghódoltak és ezzel az országos
evangélikus egyházi közösség ellenmondás nélkül megalakulh a t o t t és végezhette, természetesen a rendi világnak megfelelően,
nemesi vezetés alatt az egyház újjáteremtésének és védelmének
munkáját. Ez az egyetemes közösség azonban inkább csak az
egyházkerületek szövetsége ; tekintélye inkább erkölcsi, mint
jogi alapon nyugszik ; végrehajtó hatalma kis mértékű s a
gyülekezetek megegyezése ad néki erőt. Az 1859. évi császári
pátens, mely uralkodói hatalomszóval elkobozta az egyház
önkormányzatát, területét a divide et impera elve alapján a
nemzetiségi területek szerint felszabdalta, hogy a magyar
nemzet politikai ellenállását megtörje, — egy évtizedre ismét
megbontotta a magyarországi evang. egyház egységét. 1868-ban
azonban az úgynevezett patentális gyülekezetek utolsó csoportja
is visszatért az alkotmányos, törvényes rend alapján álló nemzeti
egyház közösségébe. Az 1891—94. évi zsinat pedig királyi szentesítéssel megadta az egyetemes közgyűlésnek a törvényes
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jogalapot és kijelölte azt a munka- és hatásterületet, mely a
közegyház életében megillette.
A zsinatok, az egyházi önállóság és souverainitas kifejezői,
hitvallás és jogalkotás tekintetében az egyház közakaratának
megszólaltató!, az első 1791. évi országos zsinatig rész-zsinatok
(partialis, tartományi, helyesebben országrészi zsinatok), tehát
sohasem fejezték ki az egész magyar egyház közakaratát.
Az 1791. évi pesti zsinat az akkori Magyarország teljes zsinata
volt. Erdély, mint külön nagyfejedelemség nem vett benne
részt, noha az uralkodó személye közös volt s a XVII. század
végén a török uralom megszűntével a Habsburg-ház a magyar
király történelmi jogán terjesztette ki reá felségjogait. Erdély
rendei az országnak a magyar szent korona uralma alá való
tartozását nyiltan és ismételten elismerték. 1848-ban elvileg
s 1867-ben teljesen bekövetkezett a két országrész reális, közjogi, közigazgatási, gazdasági uniója, — viszont 1868 óta HorvátSzlavonország, Magyarországnak a Dráva és Száva közé eső,
valamint tengerparti része mint különálló tartomány, vallásés közoktatásügyi téren tartományi autonómiát kapott s eszerint
az e területen alakult evang. gyülekezetek a magyar, német
és tót nyelvűek egyaránt (horvát vagy szerb nyelvű evangélikusok nincsenek) a zágrábi horvát tartománygyűlésnek és a horvát
bánnak politikai fennhatósága alá jutottak. Ezen közjogi és
területi változás ellenére a horvát-szlavonországi vallási autonómiával bíró tartomány evangélikusai, mint a régi bácsbodrogi
jegvházmegye tartozékai, később mint a különvált s önállóan
megalakult horvát-szlavon egyházmegye tagjai és ezen a néven
mint a magyarországi bányakerületbe kebelezett egyházrészek,
résztvettek az 1891—94. és 1913—11. évi (félbenmaradt és
elosztott) zsinaton. Viszont az erdélyi evangelikussság azon része,
mely a történelem folyamán mint „szász uniuersitus" fejlődött
ki, a hitvallási alap azonossága és a területi közjogi egység
•ellenére, nyilván nemzetiségi okokból és függetlensége, különállása féltéséből nem vett részt, csupán azon magyar gyülekezetek, amelyek a szász universitásból még a X I X . század nyolcvanas éveiben kiváltak és az anyaországi tiszakerülethez csatlakoztak. Az ország megcsonkítása után összehívott 1934—37.
évi zsinat, ha az ország jelenlegi területét, illetőleg a magyar
uralom alatt maradt részét nézzük, tulaj donképen az eis 3 orszá-
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gos jellegű zsinat, mert benne az egyházmegyék révén minden
evang. lakos képviselve van, azonban egyházunk s a zsinat is
külön kinyilvánította az elszakított részek evangélikusaival
szemben fennálló eszmei és érzelmi közösséget.
Mint már fent említettük, első zsinataink hitvallási zsinatok
voltak, amelyek akár új hitvallások alkotásával, akár az ágostai
hitvalláshoz való ragaszkodás kijelentésével a reformációhoz
való nyílt csatlakozásról akartak bizonyságot tenni. Az alkotmányozó zsinatok csak az 1607/8. évi törvények után következtek. Az 1791. évi és az 1891—94. évi zsinatok viszont hitvallási kérdésekkel nem foglalkoztak. Az 1934—37. évi zsinat
az alkotmányozó törvények elé egy ünnepi nyilatkozatot illesztett, mely megállapítja a magyar evang. egyház hitvallási
alapját és ezzel helyzetét is, amelyet Magyarország közjogi
jellegű, bevett egyházai között elfoglal.

IV.
A magyar evang. egyház alkotmányának s egyházi életének
egyik legjellegzetesebb és más országbeli, főkép az északi evang.
egyházak alkotmányától különböző vonása a világi elem térfoglalásának biztosítása, törvény útján is, de főképen az egyházi
köztudat szentesítésénél fogva. Az egyházi közvélemény ugyanis,
hatása alatt pedig a törvény az egyetemes papság elvét elsősorban, majdnem kizárólag az egyházkormányzatra alkalmazza.
Azonban e téren is ismétlődött azon gyakran előforduló történelmi jelenség, hogy az elmélet, az elvi megokolás később
keletkezett, az életben meggyökerezett gyakorlatnál. Az élet
a maga kérlelhetetlenül érvényesülő szükségérzetétől hajtva,
előbb megteremtette a valóságot s a gondolkodó elmeél utóbb
szülte meg hozzá az elvi alapot és megokolást.
A világi elem térfoglalásának története világosan elhatárolható két korszakra oszlik. Az első korszak a XVII. század
végéig tart, ha megközelítően pontos évszámot akarnánk megjelölni, talán legalkalmasabbnak látszik 1715; az 1681 és 1715
közé eső 34 év átmeneti idő, mintegy semleges zóna, mely
eltemeti az intézmény régi formáját s előkészíti, megérleli az
újat. A világi elem a reformáció első századaiban a pártfogóság,
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patronatus szerepét tölti be a középkortól örökölt jogaival és
terheivel. Védte, gyámolította az egyházat, fölépítette, fenntartotta a templomot és iskolát, biztosította az ecclesia
jövedelmét, mintegy fundator,princeps, fejedelem, de az
egyház lelki ügyeibe nagy ritkán avatkozott; élt az Isten
igéjével és a szentségekkel, mint egyszerű hívő a többivel,
családjával, nemes társaival, jobbágyaival. A reformáció elterjedését inkább élettermő példaadásával, mint a fegyverre
támaszkodó anyagi hatalmával mozdította elő. A gyülekezet
lelki életét a lelkész maga intézte, akinek az egész gyülekezet
tanítóstul, presbyterestül alá volt rendelve. A világi elem igazán
védőkard és oltalmazó pajzs v o l t ; egyéb szerepre viszont nem
is vágyott, sem nem gondolt. Ezt viszont teljes lélekkel ésodaadással töltötte be, annyira, hogy a nagyhatalmú olygarchák megerősítették a gyűlések határozatait, kánonait, amelyek ezáltal váltak
csak jogerőssé. Ezt a jogot nagykorú férfitagok híján a család
nevében az özvegyek is gyakorolták, mint p. o. Széchy Györgyné,
Homonnai Drugeth Mária és előtte fiának, Thurzó Imrének
halála után az özvegy Thurzó Györgyné Czobor Erzsébet, aki
hogy j oggyakorlásának a hatalmi alapot megteremtse, beiktattatta
magát a Thurzók tulajdonát képező árvái örökös főispánságba.
Széchyné oly méltósággal és leereszkedéssel fogadta az egybegyűlt papokat, mint egy uralkodó az alattvalóit, akik mély
hódolattal közeledtek színe elé. Amidőn a Bebek-család udvari
p a p j á t az akkori egri püspök I. Ferdinánd király nevében
megidézte eretneksége miatt színe elé, azzal vágott vissza :
Az én uram cs királyom Bebek úr, nem Ferdinánd. Ε nyilatkozatból szinte eltörpítő diadalmassággal ütközik ki a sérthetetlenség győzelmes öntudata.
A patronatus részint földesúri egyéni patronatus (tehát
monarchikus jellegű), mert egy ember, vagy legfölebb egy család bírja, vagy közbirtokosság gyakorolja, tehát társas patronatus, amikor a hatalom egy közület, akár ép politikai vagy gazdasági közösség kezében van, ennél fogva tehát demokratikus jellegű. Az egyházhoz való viszonya azonban ez esetben sem
változik, — akár a genfi, akár a zürichi minta, akár éppen a vármegye vagy város szervezete és közélete szerint igazodik. Az
egyéni patronatus természetszerűen a jobbágyközségekben érvényesül ; jó ideig a kath. püspökségek birtokain is él és munkál2
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kodik a prot. egyház, főképen a felvidéken, de még a X V I I I .
században is akad példa arra, hogy kath. egyházi földesúr megvédte prot. jobbágyainak szabad vallásgyakorlatát a katholikus
szellemű vármegye üldözésével szemben. A közösségi patronátus
a tiszta, nemes községekben és a városokban jelentkezik, amit
a kor rendi szelleme magyaráz meg. A patronátus a főnemességnek egyszersmind hatalmi eszköze a központi kormányzattal,
az idegencélú politikai törekvésekkel szemben, ami nemzeti
királyság esetén nem éleződött volna ki oly mértékben. Igazolja
ezt a zsolnai zsinat egyházkerületi beosztása. A három kerületet
három főnemesi olygarcha család birtokterülete szerint alkotta
meg ; Trencsén-, Árva és Liptó megyét a Thurzó-család árvaibitsei ágának, Pozsony, Nyitra és Bars megyét a Thurzó-család
galgóci ágának, Turóc, Zólyom, Hont és Nógrád megyét pedig
a Révay-családnak oltalma alá helyezte, mivel e megyékben a
felsorolt családok bírták a földterület legnagyobb részét és hatalmuk a köznemesség állásfoglalását is irányította. A szepesváraljai zsinaton viszont— a rendi elv feltétlen fentartása mellett —
a városi és falusi gyülekezetekből alkottak külön-külön egyházkerületet (a nemesi és jobbágyfalvakat egy csoportba foglalva
azon az alapon, hogy a falvakban általában csak a nemesi jóg
adhatott védelmet).
A XVII. század vége felé a nagy protestáns dinasztiák
kihaltak vagy katholikusokká lettek s így a protestáns gyülekezetek elvesztették természetes védőiket. 1625 óta nem volt protestáns nádor, főuraink legfölebb a koronaőri méltóságig emelkedtek föl. A helyzet változása a városokban szintén érezhető
volt, noha a városokat még Mária Terézia kora is, a lakosság
többsége, iskoláik, sajtóműhelyeik, könyvtáraik, külföldi összeköttetéseik révén a protestantismus igazi fegyvertárainak tartotta. A városokban azon hamis és a magyar közjoggal ellenkező jogi elmélet alapján indult meg a reformáció ellen a támadás, hogy a királyi városok a király jobbágyai, tehát az ő földesúri hatalma alá tarrtoznak, holott a szabad királyi városok, mint
az országgyűlés tagjai épp úgy nem lehetnek a király magánjobbágyai, mint a nemesi rend tagjai. A hatalom azonban erősebb
volt a jognál. A városokban mindenütt elválasztották egymástól
a politikai és egyházi községet és a politikai község nem lehetett
többé az evang. vagy ref. egyházközség patrónusa és támasza,.
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önmagának kellett fenntartania intézményeit, ugyanakkor felsőbb intézkedés következtében a kath. kultusz, sőt a kath..
térítő intézmények fenntartásának terhe az egész városi lakosság vállaira nehezült. A XVII1. század, amikor egyházunk a
szó teljes értelmében kegyelemből a béke kedvéért megtűrt
vallás volt (propter bonum pacis adhuc tolerata) s az állam és
kath. egyház törvényes bélyegű intézményekkel fojtogatta gyülekezeteinket, a protestantismus létében fenyegetve, mindegyre
jobban reászorult pártfogókra, a világi elem tekintélyére, közjogi és társadalmi súlyára. Az esperesség már a XVII. században sem volt pusztán az egyházi rendnek tanácskozó és intézkedő testülete, hanem részt vettek már benne a nemesek és
polgárok küldöttjei is, — igaz, hogy kezdetben az egyháziak és
világiak külön tanácskoztak, mint az országgyűlésen a főrendek
és követek táblája. A patrónus, aki születése, tehát öröklés alapján gyakorolta jogait, viselte a terheket, eltűnt és helyébe lépett
a felügyelő (inspector), akinek hatalma választáson, a közakarat kijelölésén alapult. Az élet ösztöne azt követelte, hogy
felügyelőül oly egyént válasszanak, akinek társadalmi, közjogi
állása, udvari befolyása, vagyona legbiztosabb oltalma lehetett
a szabad vallásgyakorlatnak. Falvakban a környék nemesi családainak egy-egy tekintélyesebb sarját, esetleg a vármegyei
tisztikar tagját, városokban pedig a legmagasabb hivatalt elfoglaló evangelikus embert, nagy tudományú ügyvédet, akinek jogtudása, törvényes gyakorlatban szerzett tekintélye, kivívott
sikerei elismert társadalmi rangot j u t t a t t a k megérdemelt osztályrészül. (A X V I I I . század híres magyar jogtudósai általában
protestánsok voltak s még kath. egyháznagyok is protestáns
ügyvédre bízták jogaik védelmét. Jeszenák Pál, Sembery,
Prónay, Tihanyi, Patay, Okolicsányi Pál). A felügyelői intézmény általában nehezen és csak lassankint gyökerezett meg,
mindig az életszükség nyílt és határozott követelésére. Jelenlegi
formája és hatásköre a X V I I I . század termése. Az idők változása szerint fejlődött, módosult, jogszabályszerű megállapítása
és rendezése az 1891—94. évi zsinaton történt. Ugyanezen zsinat
tette kötelezővé az egyes egyházközségekre a felügyelő választását, míg előbb tetszésükre vagy belátásukra volt bízva.
Az egyházkerületi és egyetemes felügyelői intézmény a
XVIII. században született meg és pedig sajátságos módon,.
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nem a gyülekezetek kívánatára, hanem az evangelikus nemesi
rendek kezdeményezésére és a gyülekezetek akarata csak utólag
szentesítette, amikor közhasznuk sajátlagos viszonyaink közt
nyilvánvalóvá lett. A század húszas éveiben, amikor az államhatalom pártossága és a kath. egyház erőszakos térfoglalása
egyre érezhetőbbé vált, az országgyűlés evang. vallású tagjai
időnkint összegyűltek tanácskozásra, hogy a védelem ügyét,
eszközeit megbeszéljék és főkép a tervezett királyi vallásügyi
rendelet tartalmát a lehetőség szerint minél kedvezőbbé tegyék.
Ε tanácskozások később állandósultak; köre mindinkább
kiszélesedett és a Carolina Resolutio kiadása (1731) után főfeladatát abban látta, hogy az egyes gyülekezetek sérelmeinek
orvoslását előkészítse és az ismétlődő támadások erejét meggyengítse vagy meghiúsítsa. Mivel pedig a sérelmek a vármegyékből a politikai kerületek szerint érkeztek fel a helytartó tanácsig
és az egyházkerületek megalakulását sok mindenféle akadály
gátolta, ez értekezlet választott minden kerület részére felügyelőt,
az értekezletek (összejövetelek, conventek) állandó összehívóját
és elnökét pedig egyetemes felügyelőnek tekintették (Generális
inspector). Ε konventek szólították fel az egyházmegyéket is
felügyelő választásra. Az 1791. évi törvény és zsinat után a
szervezés befejeződött. Az egyetemes felügyelő mellé egyetemes
iskolai felügyelőt választottak, aki egyszersmind az egyete;
mes felügyelőnek helyettese volt, utóbb 1843-ban e két
tisztet egyesítették s azóta viseli az egyetemes felügyelő",
az ,.egyeteme egyházi és iskolai felügyelő" nevet. A X V I I I .
században a felügyelők távollétük idejére maguk jelölték ki
helyetteseiket. A X I X . században a kerületi rendtartások és
szabályrendeletek állapították meg a választás és a helyettesítés módját, amelyet az első országos zsinat is átvett, illetőleg
mint célszerűt s az egyházi közakarat kifejezőjét, megerősített.

V.
A magyarországi evangelikus egyház szervezetének és
igazgatásának képét a következőkben foglalhatjuk össze.
Az országos, hivatalosan egyetemes egyház élén az egyetemes felügyelő áll, világi ember, akit a gyülekezetek, közép- és
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főiskolák titkos szavazás útján választanak. Ö a közigazgatás
intézője s évi jelentésében beszámol a közegyház életéről az
egyetemes közgyűlésnek. Elnöktársa a hivatali időrend szerint
legidősebb püspök, akit tehát nem az egyetemes egyház közakarata, hanem egy kerület bizalma alapján emelkedik méltóságába. Ők egyszersmind elnökei az egyetemes törvényszéknek
is. Munkájukban őket egész sor tisztviselő támogatja. A kettős
elnökséget az 1862. évi egyetemes közgyűlés, mint a Protestantismus szellemének, hagyományainak megfelelő s a köztudatban
meggyökerezett elvet valósította meg s ültette a jegyzőkönyvben
külön is hangsúlyozott egyértelműséggel az egyházi elnöki székbe.
Az egyetemes egyháznak képviseleti és kormányzó hatósága
az egyetemes közgyűlés, amelynek hivatalból való és választott
tagjai vannak. A választott tagokat az egyházkerületi gyűlések
választják az egyházmegyék és gyülekezetek száma szerint
arányosan, A gyűlés hatásköre kiterjed az egyházi élet minden
ágára a jelentések alapján, amelyek a bizottságok rostája után
kerülnek a gyűlés színe elé.
Az egyetemes egyház kebelébe négy egyházkerület tartozik :
a bányai (jelenleg 7 egyházmegyével, elveszett 5), a dunáninneni
3 egyházmegyével (elveszett 6, megcsonkult 3), a dunántúli
9 egyházmegyével (elveszett 1, megcsonkult 5), a tiszai 2 egyházmegyével (elveszett 7, erősen megcsonkult a megmaradt két
egyházmegye is). A magyar evang. egyház képviselete azonban,
még pedig a zsinat és egyetemes gyűlés egyaránt, ez állapotot és
földrajzi határt ideiglenes állapotnak és határnak tekinti, mind
a négy kerületet fenntartja, ahogy fenntartotta a kath. egyház,
legalább címben a török hatalmába esett püspökségeket a jogfolytonosság biztosítása végett.
Az egyházkerületiek élén a püspök és egyházkerületi felügyelő áll, akiket életfogytig tartó időre a gyülekezetek, középés főiskolák választanak. Képviseleti és kormányzó hatósága az
egyházkerületi közgyűlés, amelynek összetétele ugyanolyan,
mint az egyetemes közgyűlésé. Tulajdonképen az egyházkerület
az egyház belső igazgatásának legfőbb szerve, minden életnyilvánulásnak szabályozója, — míg az egyházegyetem hatáskörének leglényegesebb részei: az állammal való érintkezés, a külföldi kapcsolatok fentartása s a belső ügyek közül a lelkésznevelés.
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Az egyházmegye elnöksége szintén kettős, — de nem életfogytig, hanem hat évre választva. Az egyházkerület határozatainak végrehajtója, a gyülekezeti élet, elemi iskolák közvetlen
megfigyelője. Valaha a XVI—-XVII. században még jelentős
tényező, — azonban az egyházkerületi hatóság és a gyülekezeti
önkormányzat kifejlődése és megerősödése után el kellett sorvadnia.
A kettős elnökség az egyházi önkormányzat valamennyi
fokán m e g v a n ; az alsó fokozatokon teljesen kiépítve, az egyetemes egyházban a mult hagyományaképen a világi elem a
törzs, az állandó elem, amely mellett az egyházi elnökség az időrend szerint változik. A munkabeosztás elve az egész vonalon
végig : a lelkészé az építés, a lelki gondozás, — a világi elnöké
a védelem, amit a törvény azzal is kifejez, hogy peres ügyekben
a felügyelő képviseli az egyházat.
A hatalom teljességét minden fokon a közgyűlés bírja, a
közvetlen felsőbb hatóság ellenőrzése mellett. A presbyteriumnak a jelenkorig nem volt nagyobb jelentősége ; javasló és végrehajtó szerv volt. Az új egyházi törvény önálló hatáskört jelölt
ki számára, amelyet a jövendő élet- és jogfejlődés fog kipróbálni.
A magyar evang. egyháznak törvénybiztosílotta joga, hogy
iskolát alapítson és fentartson az elemi foktól az egyetemi fokig
az állam felügyelete alatt. Saját céljaira tagjait megadóztathatja
s ennek behajtásához az állam segédkezet nyújt. Az 1848. évi
XX. t.-c., mely azt rendeli el, hogy minden vallásfelekezet kultusz- és iskolai kiadásai álladalmi költségekből fedeztessenek,
eddig nem valósulhatott meg, azonban az állam évről-évre segélyezi az egyházat, iskoláit, lelkészeit, tanárait és tanítóit.
Az egyháznak megvan fegyelmi és bíráskodási joga saját
tagjaival és tisztviselőivel szemben. Az ítéletek végrehajtásához
az állam jogsegélyt ad.
Az egyház törvényhozó jogát a zsinaton gyakorolja. Ε joggyakorlást részint állami, részint egyházi törvény szabályozza.
A király felügyeleti joga két irányban érvényesül: a) engedélyt
ad zsinattartásra és királyi biztost küldhet; b) szentesíti, illetőleg megerősíti az alkotott törvényeket, amelyek ezáltal válnak érvényessé.
Az egyház és állam viszonyát két szempontból kell vizsgálni : a vallásszabadság és a vallásegyenlőség, viszonosság
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szempontjából. A vallásszabadság a magyar állam területén teljes, mivel nemcsak az üldözés szűnt meg, hanem vallásunk büntetőjogi oltalomban is részesül. A vallásegyenlőség és viszonosság terén szintén nagy utat tettünk, bár még a teljességig nem
jutottunk el. Van remény, hogy a közel jövőben eljutunk.
A magyarországi evang. egyház (a ref. testvéregyházzal
együtt) középen áll az államegyház és szabadegyház között.
Nem államegyház, mert önkormányzata van, püspökeit, felügyelőit szabadon választja, királyi megerősítésre sincsen szükségük, —• viszont nem teljesen szabad egyház, mivel az államsegélyt elfogadja és ennek ellenértékeképen a legfőbb felügyeleti
jog alapján bizonyos korlátok között beleszólást enged az államnak az egyház azon ügyeibe, amelyek az állam céljait és feladatait érintik. A fejlődés jövendő útvonala úgy látszik, az
államegyház felé m u t a t — amit elősegít az a körülmény, hogy a
világháborút követő világomlás szertelenségei után, amelyeket
a közhit a szabadság elvéből származtatott, a közhangulat mindinkább a rend eszménye felé hajol, amelyet a visszaélések fékének t a r t . Az egyházi életben a nők az 1891/94. évi zsinat előtt
csupán a szeretet munkájával vehettek részt; ők voltak a gyülekezet jótékonyságának közvetítői. A zsinat az egyházkormányzatban is részt j u t t a t o t t nékik, azonban szavazati jogukat csak
közvetett módon, evang. vallású meghatalmazott (egyháztag)
útján gyakorolhatták. Ε jogot a zsinat csak az önálló vagy
vegyes házasságban élő nőknek adta meg a gyülekezet anyagi
terheihez való hozzájárulás feltétele mellett, míg a tiszta evang.
házasságban élő nők e jogot nem gyakorolhatták. Ε különös és
az egyház eleven életérdekét sértő egyenlőtlenséget az magyarázza meg, hogy a zsinat a családfőnek, illetőleg családnak adott
szavazójogot s az önálló (hajadon, elvált, özvegy) nőt egy csonka
család fejének tekintette. Az utolsó zsinat a közvetlen egyéni
szavazójog elvét fogadta el, viszont a nők szavazójogát a gyülekezeti élet területére korlátozta.
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