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I .  A MU NKA TÁRG YA, A KU TATÁS I F EL AD ATO K 
Az egyházak, különösen a történelmi egyházak az ún. rendszerváltást követően több-kevesebb 

sikerrel igyekeztek visszafoglalni a szocialista társadalmi viszonyok között elvesztett pozíció-

ikat. Az állam is újraértelmezte az egyház és az állam elválasztásának alkotmányban rögzített 

elvét, s megalkotta Európa talán legliberálisabb egyházi törvényét, a lelkiismereti és vallás-

szabadságról, valamint az egyházakról szóló 1990. évi IV törvényt. Az alkotmányban és e 

törvényben szereplő alapjogok értelmezése kapcsán az Alkotmánybíróság egyértelművé tette, 

hogy az egyházak között az alapjogok érvényre juttatásának igénye és gyakorlásának a módja 

tekintetében nem tehető különbség, de a társadalomban eddig hagyományosan betöltött szere-

pük és az állami feladatok ellátásából való részesedésük alapján differenciált kapcsolatok ki-

alakítása szükséges. Az európai, döntően keresztyén értékrendre épülő demokratikus jogál-

lamokban, így Magyarországon is a növekvő szekularizáció ellenére az egyházak is egyre 

nagyobb szerepet kell, hogy kapjanak. A Magyarországi Református Egyház mint hagyomá-

nyaiban és létszámában a második legnagyobb egyházszervezet is fel kell, hogy készüljön a 

megváltozott társadalmi keretek között a sok tekintetben új kihívásokat jelentő feladatainak 

ellátására. Ezért a dolgozatom elsődleges célja annak a megvizsgálása volt, hogy az egyház 

hagyományos és teológiai tételekben rögzített feladatait és az azon túl jelentkező vállalásait 

megvalósítani hivatott szervezete a jelenlegi formában alkalmas-e ezek hatékony, eredményes 

megvalósítására. A helyzetelemzést követően pedig a dolgozat kísérletet tesz a szervezetjog 

eszközeit segítségül hívva a szükséges változtatások felvázolására, a megvalósítandó felada-

tok, eszközök és módszerek ajánlásával. 

A dolgozat ennek megfelelően három fő részre tagolódik. Az első részben a keresztyén egy-

ház fejlődését vizsgálom, de kizárólag a szervezet kiépülése szempontjából. Ennek során tá-

rom fel mindazokat a történelmi, társadalmi okokat, amelyek következtében a reformációra 

sor került. Az uralkodó katolikus állásponttal szemben ugyanis vallom, hogy a jogi szerve-

zettségben testet öltött, vagy más néven „látható egyház” szervezete nem isteni jogon alapuló, 

tehát nem változtathatatlan. Nem csak azért, mert a Szentírásban az egyház szervezeti felépí-

tésére nem találunk isteni rendeléseket, hanem azért sem, mert a kezdeti keresztyén közössé-

gek még nem voltak, nem lehettek jogilag szervezett közösségek, s főleg nem alakulhatott ki a 

mai katolikus szervezethez bármiben is hasonló hierarchikus, mai kifejezéssel élve multinaci-

onális szervezet. A látható egyház a történelmi, társadalmi környezet hatására, de kezdetektől 

tudatos szervezői tevékenység mellett alakult olyanná, amilyenné lett, s ugyanezek a körül-

mények okozták az első nagy egyházszakadást 1054-ben, és kényszerítették ki a reformációt a 
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XV. században. A reformációt követően a reformáció annak megfelelően alakult, amilyen 

társadalmi feltételek között került sor elterjedésére. Így a feudális társadalmi viszonyok között 

állami segítséggel német területen a lutheri irány, míg a városi struktúrákban élők között a 

Zwingli és Kálvin reformátori tevékenységével összefüggésben a helvét irányzatok. A Ma-

gyarországi Református Egyház majd négyszáz éves fejlődési szakasz lezárása következtében 

tekinthető az 1882-es alkotmányozó Debreceni Zsinat után egységes egyháznak. 

 A második részben a kálvini egyházszervezeti és egyházalkotmányi alapelvek bemutatásával 

azt vizsgálom, hogy kálvini, s presbiteri rendszerű-e a Magyarországi Református Egyház. 

Ennek érdekében bemutatom a hatályos egyházalkotmányi rendelkezéseknek megfelelően 

szervezeti felépítését, alaposabban vizsgálva azokat a csomópontokat, ahol tetten érhető vagy 

számon kérhető a demokratikus elvek hangoztatása mellett az egyházközségek egyházkor-

mányzati hatalmára, s ebből következően a világi egyháztagok tevékeny részvételére építő 

kormányzati struktúra és kormányzati módszer. 

A harmadik rész az egyházi bíráskodás kérdéskörét tárgyalja. Az utóbbi években e „hatalmi 

ág” leválasztásának szükségessége és a kormányzati hatalomtól való függetlenítése területén 

bontakozott ki a legnagyobb elvi vita. Egyes egyházi vezetők teológiai alapon követelték a 

református püspökök számára is a kormányzati hatalom teljességét, s az igazgatási vezető 

funkcióik megtartása mellett igényt tartottak a bírói hatalom gyakorlására is. Dolgozatom 

harmadik részében e nézet tarthatatlanságát és indokolatlanságát bizonyítom. 
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I I .  A KU TATÁS  MÓ D S ZEREI 
1. A magyarországi egyházakról, így a Magyarországi Református Egyházról, különösen egy 

változó, átalakuló társadalmi környezetben csak a történeti fejlődés bemutatása, majd az így 

kialakult helyzet feltárása, részletes elemzése után alakítható ki reális kép. Csak történeti 

szemléletben érhetők meg a szervezetben mutatkozó, máig ható ellentmondások, s csak ezen 

szemlélet alapján határozhatók meg az e szervezetekben tapasztalható, a hagyományokhoz 

való erős kötődés által behatárolt cselekvési lehetőségek. 

A Magyarországi Református Egyház csak a XIX. század végén, az 1882. évi Debreceni Al-

kotmányozó Zsinat után nyert egységes szervezeti formát. Mire a kezdeti lépések után meg-

szilárdult volna struktúrája az első világháború, majd az azt követő békeszerződések a területi 

elv alapján felépülő, a történelmi Magyarországhoz tagolásához kötődő szerkezetét szétrob-

bantották. A szervezési feladatokat újra kellett kezdeni. Mire azonban körvonalazódhatott 

volna egy, a megváltozott viszonyokhoz igazodó, hosszú távon is életképes szervezeti rend, a 

második világháború és annak következményei akadályozták a szervezet megerősödését. A 

Magyarországi Református Egyház 1948-at követően egészen 1990-ig, az ún. rendszerváltás 

első évéig fenntartotta létét, de a kormányzathoz hű vezetői a „keskeny utat” sem mindig ta-

lálták meg. Az egyházért aggódó, létéért felelősséget vállaló reformátusok újra a látható (jogi 

szervezettségben formát öltő) és a teológiailag tételezett egyház különbségének, az utóbbi 

elsőrendűségének megfogalmazásában találtak kapaszkodót. Ravasz László így fogalmazott: 

„Az instituált egyház jelenleg egy spirituális ÁVO, amelyet az állam megfizet, felhasznál, 

abban a reményben, hogy amikor nincs szüksége rá, félredobja. Az egyháznak vállalnia kell 

ezt a szerepet, mint tőle idegent, rákényszerítettet, minimalizálva, azért, hogy biztosítsa vele 

lelki munkáját, és síró magvetése növekvő aratását betakarja. Ebben egyik eszköz a szocialis-

ta társadalmi rend és termelés nyílt elfogadása és megtartása. Lelki birtokállományából azon-

ban semmit sem szabad feladnia, sőt e téren igényeit állandóan fejlesztenie kell. Az egyháztól 

fellebbezni kell a gyülekezethez. Az egyház idegen hatalom kezébe került, s annak politikai 

faktorává vált. De a gyülekezet olyan, mint az igehirdetés, a pásztori munka, a munkálkodó 

Szentlélek. Az élő gyülekezet elbírja a halott egyházat is.”1 

                                                
1 Ravasz László: Emlékezéseim, (Szerkesztő: Gyökössy Endre) MRE Zsinati Irodájának Sajtóosztálya Budapest, 

1992. Idézi Bogárdi Szabó István: Egyházvezetés és teológia a Magyarországi Református Egyházban 1948 és 

1989 között, teológiai doktori értekezés, a magyar Protestáns Közművelődési Egyesület kiadványa Debrecen, 

1995. 174. oldal 



 6 

2. A levéltári és könyvtári kutatásokhoz kapcsolódó anyaggyűjtést követően a történeti fejlő-

dés bemutatásával igyekeztem bizonyítani azt, hogy hazánkban az egyházszervezet mindig 

akkor volt erős, amikor világi tagjaira támaszkodott, amikor a nép egyháza kívánt lenni. A 

kálvini egyházszervezet lényegét jelentő, a polgárok (és nem alávetett jobbágyok) alkotta 

presbitériumok azonban meglehetősen későn, a XVIII. század végén jelentek meg nagyobb 

számban, de a mai fogalmak szerinti polgári fejlődésről csak a XIX. század második felétől 

beszélhetünk.  

Nehezítette a kutatást, hogy a diktatórikus államszervezethez integrált egyházszervezet, az 

egyházakat felügyelő Állami Egyházügyi Hivatal iratanyaga csak részben vagy egyáltalán 

nem volt hozzáférhető, így az erre a korra vonatkozó megállapításaimat korabeli, határon túl 

megjelent vagy a titkosított anyaghoz hozzáférő, más által végzett kutatások publikált forrá-

saira is alapoznom kellett.  

3. 1948-at követően az egyházjog művelése elsorvadt, átfogó munka a Magyarországi Refor-

mátus Egyházban ezt követően nem jelent meg. Oktatása e tudományterületnek megszűnt, a 

megjelenő tudományos cikkek, tanulmányok csak érintették az egyházjogot, így az alapelvek 

és az erre épülő szervezési elvek átgondolása a hagyománytisztelet mellett új megállapítások 

megfogalmazását is szükségessé tette. 

A dolgozat harmadik pillérét így az 1989-óta végzett egyházszervezeti tevékenységem során 

gyűjtött személyes tapasztalataim, valamint a Magyarországi Református Egyház Zsinati Bí-

róságának kezdetben póttagjaként, majd rendes tagjaként végzett ítélkező tevékenységem ta-

pasztalatai alkotják. Az általam tárgyalt ügyek anyagai, illetve a rendelkezésemre álló egyéb 

periratok tartalma hűen leképezi az egyház útkereső, forrongó, változó korát. Részt vettem 

több, az egyházalkotmányt érintő egyházi törvény előkészítésében, kiemelten az egyházi tör-

vénykezésről és az egyház gazdálkodásáról szóló törvények kodifikálásában. Ezeknek az 

elemzése segített a reális helyzetértékelésben és adott útmutatást arra, hogy a már hivatkozott 

hagyományhűség és a hatékonyság célkitűzése milyen ellentmondásokat eredményezhet, mi 

segítheti és mi gátolhatja egy, a feladatai ellátására képes, hatékonyan és gazdaságosan mű-

ködő egyházszervezet kialakítását. 
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I I I .  A KU TATÁS  ERED MÉ NYEI, AZ ERED MÉ NYEK HAS ZNO S U L ÁS A 
Az alkotmányozó debreceni zsinat által elgondolt szervezeti struktúra - mely először tette 

egyházalkotmányi szinten kötelezővé a presbitériumok felállítását - a hamar jött háborúk, 

majd az egyházellenes állam uralkodása miatt ténylegesen megvalósulni soha nem tudott. Az 

igazi reformok ideje talán csak most lett igazán aktuális, de ennek felismerésében az egyház 

késlekedik. 

1990 után az egyháznak kétségkívül még kevés idő jutott, hogy holtából felépüljön. Lelki 

birtokállományából is túl sokat feladott, s a szabadság kezdeti lelkesedésében szembetalálta 

magát a megoldhatatlannak tűnő feladatok sokaságával. Meg kellett szabadulnia hitelét vesz-

tett korábbi vezetőitől, újra kellett fogalmazni teológiáját, a megváltozott körülmények között 

elvégzendő feladatai stratégiáját úgy, hogy szakképzett, egyházszervezésben jártas lelkészei, 

világi segítői nem voltak. Szembetalálta magát a leromlott infrastruktúrával, elsorvasztott 

intézményrendszerével, mely különösen az egyház tagjaival fenntartandó kapcsolataiban tűnt 

végzetesnek. Nem működtek a világi egyháztagság társadalmi szervezetei, a hajdan volt akti-

vistái megöregedtek, elhaltak. Az egyházjog tudományos művelése a történetiség kutatására 

korlátozódott, nem jelentek meg tudományos művek, tankönyvek, a teológiákon főleg egy-

háztörténészek oktattak egyházjog történetet. Erejének nagy részét lekötötte az intézményei-

nek újraindítása, az anyagi források felkutatása, megszerzése. Emellett pedig a zsigerekben 

élő bizalmatlanság okán továbbra is befelé fordult, bizalmatlanul tekintett és tekint az egyház 

világi tagjaira, s ebben a körben is kiemelten igyekszik távol tartania magát a világi jogász-

ságtól. A viszonylag hamar megindult alkotmányozó tevékenysége során történelmi hagyo-

mányait kereste, a múltbéli alkotmányformák között keresett példát, de ugyanakkor ragaszko-

dott az 1967. évi törvényalkotás eredményeként kialakult, erősen központosított szervezeti 

felépítéséhez is. Nem vette figyelembe, hogy a világ, s benne az egyházszervezet, az egyház 

tagjainak gondolkodásával együtt lényegesen megváltozott. Így struktúrája hirdetett alapelve-

ivel ellentmondásba került.  

Az egyház vezetése a jövőt még tervezni sem kezdte el. A vezetők személye kicserélődött, de 

még várat magára a jelenlegi helyzet értékelése, annak pontos meghatározása, hogy milyen a 

Magyarországi Református Egyház most. Várat magára a pozíciók, képességek, adottságok 

feltárása annak érdekében, hogy megállapítsuk, mire lehet ezekkel a lehetőségeivel képes, és 

várat magára annak a feltárása is, hogy mivé kellene válnia. Mivé kellene válnia ahhoz, hogy 

az egyház örök feladatát az adott és jövőbeli körülményei között teológiájában az alapító Isten 

és a részeit képező egyháztagok elvárásának megfelelően megvalósítsa. Végezetül várat ma-
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gára annak pontos meghatározása, hogy kimondhassa határozottan és céltudatosan, mivé kí-

ván válni. A katolikus egyházban ezt a II. Vatikáni Zsinat megtette. A Magyarországi Refor-

mátus Egyház a maga területén ezzel még adós maradt. 

Minden szervezet akkor működhet hatékonyan, ha a vezetése meghatározza a szervezet hosz-

szú távú céljait, a célhoz vezető utakat, a célok eléréséhez szükséges tevékenységeket, mely-

nek során számba veszik a szükséges erőforrásokat, meghatározzák, hogy a célok elérése, a 

feladatok megvalósításában résztvevők általi elfogadása érdekében milyen szervezet szüksé-

ges. Meghatározzák azt a gondolkodásmódot, amelyet a vezetés a mindennapi döntéseiben 

érvényesíteni fog, és talán sokak számára szokatlan lesz, de kialakítják a szervezet egységes 

képét, az egyházszervezet image-ét.  

A dolgozatom a fenti feladat-együttesből elődlegesen a helyzetelemzésre vállalkozott. Azt 

igyekezett bemutatni, hogy honnan indult és hová jutott a Magyarországi Református Egyház, 

mint a látható egyház szervezete. Az alapelvek újragondolásával arra törekedtem, hogy bemu-

tassam, a református egyház csak a gyülekezetekre épülve tudhat jövőt maga számára. Érté-

kén kell kezelnie a világi egyháztagságban rejlő kezdeményező készséget, energiát, 

jószándékú ötleteket. A szervezeti felépítés ellentmondásainak feltárásával arra hívom fel a 

figyelmet, hogy az alapelvek között szereplő egyetemes papság és a zsinatpresbiteri elvek 

sokszor csak formálisan érvényesülnek, a szervezet működése és működtetése néha indokolat-

lanul kizárja a világi egyháztagság alkotóerejét a közös célokért folyó munkálkodásból. Az 

egyháznak választ kell adnia végre arra a kérdésre, amit Révész Imre 1935-ben a sárospataki 

előadásában máig aktuálisan felvetett: presbiteri rendszerű-e a magyar református egyház?2 

Szerintem gyakorlatában nem az. 

A református egyház az örök reformáció szükségességét vallja: ecclesia semper reformari 

debet. Így a hagyományai tiszteletben tartása mellett a megváltozott társadalmi környezetben, 

a szekularizáció soha nem látott növekedésében elengedhetetlenül szükséges újragondolnia a 

népegyházból a hitvalló egyházba való átmenet lelki és anyagi természetű feladatait. Az egy-

háztagsággal kapcsolatos problémák felvetésével rávilágítok arra, hogy ez a kérdés megvála-

szolatlan, az egyháztagság feltételei ellentmondásosak, az egyház tagsága nem meghatározha-

tó sem számában, sem minőségében. Ez azon túl, hogy ellenkezik az egyházakról szóló tör-

vény rendelkezéseivel belső viták forrása is lehet. Az egyháznak döntenie kell a gyermekke-

                                                
2 Presbiteri rendszerű-e a magyar református egyház? Előadás az ORLE-konferencián 1935. augusztus 24-én 

Sárospatakon. Nyomtatásban megjelent: Theológiai Szemle 1935. 1-6. összevont szám 133-141. oldal. 
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resztség, a kötelező vagy önkéntes egyháztagság kérdésében, mert ez fogja meghatározni az 

egyháztagokkal szembeni elvárások mikéntjét. Az egyháztagság új fogalmának meghatározá-

sával ezt a problémát kívánom kiküszöbölni, mely fogalom-meghatározás közelebb viheti a 

Magyarországi Református Egyházat a hitvalló egyházhoz való viszonyának meghatározásá-

ban.  

Az egyházi igazságszolgáltatás szakszerűségének igényét és szükségességét az egyházi bíró-

ságok szervezetének hibái és hiányosságai feltárásával igyekszem körülírni. Csak megismé-

telni tudom Kenéz Ferenc e körben már idézett gondolatait, mely szerint az egyházjog nem 

tévesztendő össze az etikával: „Nagyon is lehetséges, hogy az ilyen bíróságok ítélete megfelel 

az általános emberi erkölcsi érzésnek, de szinte biztos, hogy nem felel meg a tételes jognak, 

ami legalábbis sajátossá – ha nem furcsává – teszi a jogszabályok alkalmazását.”3  

Az elemzett törvények fogalmazási, szövegütközési, szerkesztési hibáinak feltárásával arra 

akarom ráirányítani a figyelmet, hogy az elengedhetetlenül szükséges szervezeti reformokhoz 

meg kell teremtenie az egyházon belül az egyházjog tudományos művelésének feltételeit, ki 

kell nevelnie egy új tudós nemzedéket. Az egyháznak hittudományi és jogtudományi egyete-

mei számára egyházjogi tanszékeket kell létrehoznia. Csak ezeken az alapokon nőhet fel az 

egyházjog tudományával foglalkozó fiatal nemzedék, amelynek képviselői nem csak szeret-

nék tudni, hanem tudják is, hogy milyen törvényszerűségei vannak a jogalkotásnak, a jogsza-

bályszerkesztésnek. Ismerik a szervezetek működési mechanizmusát, és képesek is hatékony-

sága növelésére.  

A Magyarországi Református Egyháznak feladatai szakszerű ellátásához erősítenie kell re-

formátus egyházkormányzat presbiteri jellegét, a szakmailag jól felkészült világi egyháztag-

ság szerepvállalását. Leendő lelkészeit az elméleti tudományok mellett több és hasznosabb 

gyakorlati ismeretekre kell megtanítania, hogy a szószék közelebb kerülhessen a padsorokban 

helyet foglaló és a krisztusi közösséget áhító lelkekhez. Az egyházigazgatásnak egyszerűbb-

nek, hatékonyabbnak és olcsóbbnak kell lenni, ugyanis látható, hogy az állami szerepvállalás 

az egyház hitéletének támogatásában csökken, az állam és az egyház alkotmányos elválasztá-

sát meghatározó politikai erők értelmezik úgy, hogy az egyház csak saját bevételeire támasz-

kodhat. Ehhez azonban új szervezeti forma, kevesebb igazgatási szint szükséges. Törekednie 

kell az egyháznak a gazdasági önállóság megteremtésére, melyben nagyobb teret kell biztosí-

tani a közösség, az egymás terhének hordozása krisztusi gondolat érvényesítésének. Ahogyan 

                                                
3 Kenéz Ferenc: Egyházjogtan, Kézirat 53. oldal. 
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kényszerűen közeledik az egyház a hitvalló egyház megteremtésének szükségessége felé, úgy 

kell növelni az egyházfegyelmet mind a lelkészek, mind a világi egyháztagság körében. A 

kötelezettségek teljesítésének elvárásához pedig felelősséget kell adni, a felelősséghez pedig 

önálló döntési hatáskört, a kettő nem lehet meg egymás nélkül. 

Vállalva a lelkészi körökben már eddig is tapasztalt ellenérzéseket véleményemmel kapcso-

latban, határozottan vallom, hogy az egyház nem lehet csak a lelkészek egyháza! Az egyház-

ért a világi tagsága is képes és akar is legalább olyan felelősséget vállalni, mint hivatásos 

szolgái. A katolikus egyház, amelynek részegyházai az elmúlt 50 évben szabadabb társadalmi 

körülmények között élhettek, eljutottak annak felismeréséig, hogy élő egyházi közösség csak 

ott jön létre, az egyház és általa a társadalom is ott újul meg, ahol a világiak - a férfiak és a 

nők egyaránt - megkapják azt a helyet, amelyet Jézus Krisztus nekik szánt: 

„A világi híveknek, mint az összes Krisztus-hívőnek joga van ahhoz, hogy a fölszentelt pász-

toroktól bőségesen részesüljön az Egyház lelki javaiból, főként Isten igéjéből és a szentségek-

ből, és pásztora előtt föltárhassa szükségleteit és óhajait azzal a szabadsággal és bizalommal, 

mely Isten gyermekeit és a Krisztusban testvéreket illeti meg. Tudásukhoz, illetékességükhöz 

és rátermettségükhöz mérten szabadságukban áll, sőt olykor kötelességük is, hogy véleményt 

nyilvánítsanak az Egyház javát illető dolgokban. Ha mód van rá, mindez az Egyházban az e 

célra alapított intézmények által történjen, és mindig igazmondóan, bátran, okosan, tisztelettel 

és szeretettel azok iránt, akik szent hivataluk alapján Krisztus személyét képviselik. 

A világi hívek, mint minden Krisztus-hívő, keresztény engedelmességgel, készségesen fogad-

ják el mindazt, amit a felszentelt pásztorok Krisztus képviselőiként mint tanítók és vezetők 

kimondanak az Egyházban; ezzel Krisztus példáját követik, aki mindhalálig való engedelmes-

ségével minden ember számára megnyitotta az Isten fiai szabadságának boldog útját. És ne 

mulasszák el, hogy imádságaikkal Istennek ajánlják elöljáróikat, akik úgy őrködnek fölöttünk, 

mint akiknek számot kell adniuk a lelkünkről, hogy ezt örömmel és ne sóhajtozva tehessék 

(vö. Zsid. 13,17). 

A fölszentelt pásztorok viszont ismerjék el és támogassák a világi hívek méltóságát és felelős-

ségét az Egyházban; szívesen használják föl okos tanácsukat, bizalommal ruházzanak rájuk 

feladatokat az Egyház szolgálatára, hagyjanak nekik szabadságot és teret a cselekvésben, sőt 

kezdeményezésre is bátorítsák őket. Atyai szeretettel figyelmesen vegyék fontolóra Krisztus-

ban a világi hívek kezdeményezéseit, véleményeit és kívánságait. Azt a jogos szabadságot, 

mely a földi társadalomban mindenkit megillet, a pásztorok tisztelettel ismerjék el. 
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A világi hívek és a lelkipásztorok e családias kapcsolatából igen sok jót lehet várni az Egyház 

számára: erősödik a világiakban saját felelősségük tudata, fokozódik cselekvőkészségük, és 

könnyebben is ajánlják föl közreműködésüket a lelkipásztoroknak. Ők viszont a világi hívek 

lelki és evilági tapasztalataik segítségével pontosabban és alkalmasabban tudnak ítéletet mon-

dani, s így a tagjaiból megerősödött Egyház eredményesebben tudja teljesíteni küldetését a 

világ életéért.”4 

Dolgozatom akkor érheti el a célját, ha a jövőben a református egyház dogmatikai koncepció-

jából idézhetek hasonló megfogalmazásokat.  

 

2. Hiszem és vallom, hogy egy demokratikus jogállamban szükség van az egyházak tevékeny-

ségére. Az egyházak sokszínűsége mellett szükség van a hagyományokra épülő, azokat meg-

őrző, mindennapi tevékenységében megtartó, erős nemzeti kulturális gyökerekkel bíró egy-

házra is, így szükség van a Magyarországi Református Egyházra is.  

 

2.1. A dolgozat eredményeit így elsősorban egy, a kölcsönös érdekeket tiszteletben tartó, és a 

vallásszabadság teljességét érvényre juttató társadalom hasznosíthatja. Ennek érvényesülési 

formája a világi jogi karokon ismételten megújuló egyházjogi oktatás keretében történő isme-

retátadás és nevelés lehet. Ezen oktatás területei a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudomá-

nyi Karán évente szervezett speciális kollégium, a Károli Gáspár Egyetem Állam- és Jogtu-

dományi Karán szigorlati tárgyként oktatott egyházjog, továbbá a Magyarországi Református 

Egyház hittudományi egyetemein és főiskolai karain folytatott egyházjogi oktatás, melyet 

részben e dolgozat szerzője jegyez. 

 

2.2. A Magyarországi Református Egyház csak akkor töltheti be vállalt feladatát és ezáltal 

csak akkor tud igazán hasznos autonóm szervezetként integrálódni a nagy társadalmi szerve-

zetek közösségébe, ha megújul. Ehhez azonban szervezetét és a benne dolgozók magatartását 

illetően egy új reformáció szükséges, melynek átgondolását és megvalósítását szolgálhatják e 

dolgozat megállapításai és javaslatai. 

 

2.3. Végül, de nem utolsó sorban e kutatás eredményei jelennek meg a szerző által eddig pub-

likált monográfiáiban és tanulmányaiban. 
                                                
4 Lumen gentium 37. in A II. Vatikáni Zsinat tanítása (Szerkesztette: Cseháti József és Fábián Árpád) Szent Ist-

ván Társulat, Budapest, 66. oldal. 
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I. The subject of the work, the tasks of research 

 

 The Churches, especially the historical Churches tried to get the positions they lost 

back in the socialist circumstances after the “changing of regime” with more or less success. 

The state also reinterpreted the constitutional principle of the separation of state and Church, 

and made the probably the most liberal clerical law about the liberty of conscience and 

religious freedom together with the enactment about Churches (1990/IV). In relation to the 

basic rights found in the Constitution and in the above-mentioned law, the Constitutional 

Court made it unambiguously clear that it was impossible to make a distinction between the 

Churches in the demand and method of the enforcement of the basic rights, but it is necessary 

to develop a differentiated relationship on the basis of their traditional role in the society and 

performance of civil tasks,. In the democratic European states built on decisively Christian 

values, so is in Hungary – in spite of the rising secularization – Churches must have a greater 

task. 

 The Hungarian Reformed Church as the second biggest Church in Hungary 

considering her traditions and headcount must prepare for solving the tasks in the changed 

social circumstances which means new challenges in many ways. Therefore the primary 

objective of my thesis is to analyze the Church’s suitability in her present form for the 

effective and fruitful accomplishment of her tasks fixed by both traditional and theological 

settings, and for undertaking the other tasks beside.  

 After the reporting progress, the dissertation takes a fling at delineation of necessary 

changes by the invocation of the organizational right’s devices and by suggesting tasks, 

implements and methods that wait for realization. 

 According to this the dissertation consists of three main parts. In the first I research the 

development of the Christian Church exclusively by the aspect of her organizational 

establishment. In this way I explore all the historical and social reasons through which the 

Reformation took place. In contrast with the dominating catholic point of view I confess that 

the church that was built on legal institute, alias the organization of the “visible church”, is 

not founded on divine right, consequently it is not immutable not merely because we cannot 

find divine ordinances for the organizational structure of the Church in the Holy Scripture, 

and not even because the first Christian communities were not and could not be legally 

organized communities. Moreover, that time it was impossible to establish a hierarchical 

organization (in modern terms multinational) similar to the present-day Catholic 

Organization. The visible Church became such as she is now due to the historical and social 
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influences, and also the conscious organizational work at the very beginning. The very same 

circumstances were the artificers of the first schism of the Church in 1054, and also the 

enforcement of the Reformation in the 15th century. After the Reformation it was shaped in 

accordance with the social circumstances in which it widespread. Thus, in German territory 

amongst feudal social relationships by the state’s support Luther’s direction, whilst among 

people living in urban structures – by Calvin’s and Zwingli’s work – the Helvetian direction 

were spread. The Hungarian Reformed Church can only be considered as a united Church as a 

result of the closure of the nearly 400-year period of development after the Conventional 

Synod in Debrecen (1882).. 

 In the second part I analyze whether the Hungarian Reformed Church is Calvinistic 

and Presbyterian by the presentation of Calvin’s church-structural and church-constitutional 

principles. For the sake of this I represent the organizational structure of her in accordance 

with the operative church-constitutional ordainments examining the meeting points more 

accurately where, beside emphasizing the democratic principles, it is possible to be found or 

called to account the regiment and the governmental manner built on the power of the 

congregations’ church leadership and the active participation of the secular church members. 

 The third part is about the question of clerical jurisdiction. In the last several years the 

biggest controversy of principle was about the necessity of this “power-arm’s” detachment 

and making herself independent from the governmental authorities Some church leaders 

claimed the fullness of governmental power for the reformed bishops on theological basis, 

and beside the managerial functions of the leaders they claimed to practice juridical power. In 

the third part of my dissertation I prove the indefensibility and the groundlessness of that 

view.  
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II. Methods of the research 

 

 1. We can have a real picture about the Hungarian Churches including the Hungarian 

Reformed Church, especially amidst unsteady and altering social surroundings, of course by 

detailed analysis only after representing the historical development and exploring the situation 

that were set. The contradictions that are shown in the organizational life and that are still 

influential up to now can be understood only from historical aspects. And similarly, the 

opportunities to do something which are experienced in these organizations and fettered by 

traditions can be defined only from those aspects. 

 The Hungarian Reformed Church evolved unified organizational appearance only in 

the end of XIX century after the Conventional Synod in Debrecen (1882). Whereon after the 

initial steps the structure was going to consolidate but the First World War, then the peace-

treaties broke up the organization that was built on the areal principle and on the construction 

of the historical Hungary. The restart of the organizational tasks came necessary. But before 

an organizational structure that is adopted to the changed circumstances could have been 

sketched and was visible for a long run. The Second World War and its aftermaths impeded 

the strengthening of the organization. The Hungarian Reformed Church maintained her 

existence from 1948 until quite recently to 1990 (the first year of the so-called “change of 

regime”), the leadership however that was loyal to the government rarely found “the narrow 

road”. The Reformed people, who worried about the Church and bore responsibility for her 

survival, found a handhold again in the distinction between the visible church (which took 

shape in a legal organization) and the theologically grounded Church. The latter was defined 

as prime. 

 László Ravasz said the following: 

 “The institutional church this time is a spiritual Committee of State Security [“Ávo” in 

Hungarian that is paid and used by the state in the hope that when the state does not need it it 

tosses the Church away. The Church must undertake this role as a strange, an enforced task in 

a minimized form in order to guarantee her own spiritual work and to get in the rising harvest 

of her crying sowing. So the acceptance and production of the socialist society might be 

implemented in this work. The Church, however, must not throw up anything from her 

spiritual properties on the contrary, she ought to develop them. 

 It is necessary to appeal from the Church to congregations. The Church got into alien 

authority’s hands and became its political factor. But the congregation is similar to the 
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preaching, pastoral work and the Holy Spirit at work. A living congregation can even bear a 

dead church.”5 

 

 2. Having collected the archival and librarian resources, I strove to confirm by the 

demonstration of historical development that our inland church was powerful only in the 

periods when she reclined upon her secular members, and when she wanted to be the people’s 

church. But the sessions, which were the essentials of Calvin’s church-structure that consisted 

of simple citizens (not bondslaves), appeared in major numbers fairly late about the end of 

XVIII century. By contemporary concepts we can talk about civilian development only from 

the second half of XIX century. 

 It made the research more difficult that I could hardly or not at all have access to the 

documents of the Church that was integrated to the dictatorial polity, the State Bureau of 

Ecclesiastic Matters that oversaw the Churches. Therefore I had to establish my conclusions 

connected to that period on resources of that age printed over the border, or to resources of 

others, who had access to undercover documents. 

 

 3. After 1948 the development of canon law wasted, and following this comprehensive 

work did not appear in the Hungarian Reformed Church. Education of this discipline petered 

out and scientific articles and treatises just hinted at the ecclesiastical law, consequently 

beside respecting her traditions the rethinking of principles and the structural doctrines built 

on them made the drafting of the new definitions necessary. 

 The third pier of my work is a personal experience gained in the course of my clerical 

employment from 1989, and I include my juridical observations that I passed in the Synodal 

Court of Hungarian Reformed Church where I at first was an alternate member, then a full 

member. The juridical matters, which were under my review along with factums that were at 

my service, trustworthily depict the revolted and changing period of the Church which was 

looking for ways. I took a part in several preparations of laws that affected the Church 

Constitution and particularly in the codification of laws about clerical jurisdiction and 
                                                
5 László Ravasz: My Reminiscences (Ravasz László: Emlékezéseim), Editor: Endre Gyökössy, Press of 

Synodal Bureau of the Hungarian Reformed Church (MRE Zsinati Irodájának Sajtóosztálya) Budapest, 

1992. Cites theological doctoral treatise of István Szabó Bogárdi: Leading of the Church and Theology in 

the Hungarian Reformed Church between 1948 and 1989 (Bogárdi Szabó István: Egyházvezetés és teológia a 

Magyarországi Református Egyházban 1948 és 1989 között), printed by the Hungrian Protestant Cultural 

Association (a magyar Protestáns Közművelődési Egyesület kiadványa), Debrecen, 1995. p. 174. 
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housekeeping. The analysis of these helped me to make real evaluation and showed me the 

contradiction that the above-mentioned traditionalism and the goal of effectiveness can  result 

in and moreover, what can help and prevent a creation of a church capable of fulfilling her 

duty, and work effectively and economically.   

 

III. Results of the research and utilization of results 

 

 The organizational structure that was thought out by the conventional synod in 

Debrecen, which improved the obligatory establishment of presbyteries first on church 

constitutional level, could not be carried out in consequence of the soon coming wars and the 

ruling of the anticlerical state. Maybe the time of real reforms became actual just now, the 

church, however, still lingers to recognize this. 

 No doubt that after 1990 the church did not have enough time to recover from her 

death. She threw up too much of her spiritual properties, and in the initial enthusiasm of 

freedom she faced the plurality of tasks seeming insolvable. She had to get rid of her leaders, 

who lost their trustworthiness, and redefine her theology and strategies for performing tasks 

that were waiting for solution in the midst of changed circumstances without having trained 

pastors or secular helpers. She faced the run down infrastructure and its atrophied institution 

structure which seemed hopeless especially considering her relationship with her members. 

The social organizations of the secular church membership did not function. Their formal 

activists got old or died. The scientific development of canon law was limited to historical 

researching, Treatises and textbooks were not published, and the history of canon law was 

mainly taught by church historians in the Theological Seminaries. Big part of her power was 

engaged with the restarting her institutions, and researching and obtaining financial resources. 

Beside all that, due to the mistrust within inwards, she remained introverted, and looked and 

still looks at the secular members of the church mistrustfully and kept away from the secular 

legal fraternity. During the constitutional activity that got started relatively soon, she was 

seeking her historical traditions. She sought good samples of constitutions from the past, 

however she insisted to the strongly centered organizational build which was established in 

the 1967’s enactment. She did not consider that the world and the church in it and the church 

members’ way of thinking greatly changed. Thus her structure came into conflict with her 

advertised principles. 

 Church leadership did not even begin to plan the future. The leadership has changed, 

but the evaluation of the current status keeps waiting for itself and so does the exact definition 
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of what the Hungarian Reformed Church is like. The exploration of the positions, capabilities 

and talents for ascertaining what they can do with the possibilities they have keep waiting for 

themselves. The exploration of the question, what ought to become, also keeps waiting for 

itself. What should they become in order to carry out the eternal task of the Church in the 

current and future circumstances in her theology according to God the Creator’s and the 

participator church members’ expectations? Finally, the exact definition to assert boldly and 

purposeful what they want to become also keeps waiting for itself? In the Catholic Church it 

was performed by the II Vatican Synod. The Hungarian Reformed Church remained to be a 

debtor on her own domain. 

 All the organizations can operate effectively only if their leadership define their long-

term goals, the ways that lead to these goals and the activities that are necessary for achieving 

them considering their source power and defining what kind of organizations are necessary 

for the achievement of the aims and for making the participants accept the tasks. They 

determine the mentality the leadership will enforce in the course of its daily ruling. Although 

it may be quite unusual for some people, they will develop the uniform image of the 

organization, the church-organization. 

 Primary my work tries to analyze the situation by the collection of tasks above. It 

strove to represent where the Hungarian Reformed Church started from, and what she has 

become of as a visible church organization. Retracing the essentials, I strove to show that the 

Reformed Church has a future only if she is built on the congregations. She has to appreciate 

the willingness to initiate the energy and the constructive ideas that lie in secular church 

membership. Revealing the conflicts in the organizational structure, I want to draw the 

attention to the fact that the universal priesthood and the synod-Presbyterian principles, which 

are among the church principles, often predominate only formally. The operation and the 

actuation of the organization sometimes unduly disqualify the constructive power of secular 

church membership in the common work of achieving the aims. The Church must give 

answers to the following question which was delivered in Sárospatak in 1935 in Révész 

Imre’s lecture: “Is the Hungarian Reformed Church Presbyterian-systematic?”6 I think that in 

practice it isn’t. 

                                                
6 Presbiteri rendszerű-e a magyar református egyház? (Is the Hungarian Reformed Church Presbyterian-

Systematic?) Lecture at ORLE-conference in Sárospatak; 1935, the 24th of August. Printed in: Theológiai 

Szemle (Theological Review); 1935, contracted number 1-6. 133-141pp. 
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 The Reformed Church confesses the principle of perpetual reformation: ecclesia 

semper reformari debet. Beside respecting her traditions, it is indispensably necessary for the 

Church to reconsider the spiritual and material tasks of her transition from people’s church to 

confessors’ church in the changed setting in the midst of the unprecedented growth of 

secularization. Bringing up the problems of church membership, I throw light upon the fact 

that this question is unanswered and the requirements of church membership are full of 

contradictions. Neither the church membership nor the quality of it is definable. This status 

saving is in contradiction with the church law’s orders and can become the source of core 

debates in the church. The Church has to make a decision in the issue of children baptism and 

of obligatory or volunteer membership because all these are going to determine the 

expectations of church membership. I will keep out the above-mentioned problem by the 

redefinition of conception of the membership, which may take the Hungarian Reformed 

Church closer to the definition of the confessors’ church,. I intended to represent the demand 

and the necessity of ecclesiastic justice by the exploration of the mistakes and the defects of 

the ecclesiastical court. The only thing I can do is to repeat Kenéz Ferenc’s thoughts that say 

that ecclesiastic justice is not equal with ethics: “It is very possible that the judgment of such 

courthouses suits the requirements of general human morality, and it is almost sure that it 

does not suit the positive law that takes the use of statutes specific if not unusual.7” 

 By the exploration of the compositional and constructional problems along with 

textual errors of the analyzed statutes, I want to draw the attention to the fact that the Church 

has to create the scientific study of the canon law and raise a new scholar generation, which 

are indispensably necessary for the constitutional reforms. The Church has to create church 

law departments at her theological and jurisprudential universities. A young generation 

studying church law, who would not only like to know but know the ways of legislation and 

drawing up laws, can grow up only this way. They naturally know the operational mechanism 

of organizations, also they capable to enlarge efficiency of them. 

 The Hungarian Reformed Church has to reinforce her Presbyterian character and the 

role-taking of the well prepared secular church membership. In addition to the theoretical 

knowledge, the Church has to teach her pastors more useful practical knowledge so that the 

pulpit may be closer to the people sitting in pews and who long for Christ’s community. The 

church government must be more simple, efficient and cheaper, since it is obvious that the 

state plays less and less part in the support of the Church’s authenticity. The political parties 

                                                
7 Kenéz Ferenc: Egyházjogtan (Doctrine of Church Law); manuscript; page 53. 
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that determine the constitutional separation of the state and the Church construe that the 

Church should support herself by her own income. It requires, however, a new organizational 

system and less administrational levels. The Church must strive for creating an independent 

economic system that allows the validation of community and Christ’s idea of carrying each 

other’s burdens. As the church comes closer to the necessity of creating confessional church it 

becomes more and more important to tighten up the disciplines among pastors and secular 

church members. Responsibilities should be given for the accomplishment of the obligation 

but independent decision making is needed for the responsibilities since these two are 

inseparable. 

 Despite the pastors’ antipathy to my opinion, I am absolutely certain that the Church 

cannot be only the chaplain’s Church! The secular members similarly to the Church’s 

professional servants are able to and also want to take responsibility of the Church. The 

Catholic Church, whose sub-churches could exist in more liberal social circumstances than 

ours during the last 50 years, came to the realization that a vital clerical community comes 

into being and the Church and the society through her can be renewed where the secular 

members (both men and women) get the position Christ intended for them. 

 “Secular believers, as all other believers of Christ, have the right to come in for a 

heartily share in spiritual goods of the Church, principally from the Word of God and from the 

sacraments by consecrated pastors and furthermore they may reveal their needs and desires 

ahead to the pastor with liberty and reliance which are entitled to God’s children and to the 

brethrens in Christ. Depending on their knowledge, competence and suitability, it is in their 

freedom – sometimes in their obligation - to give their opinion on the matters of the Church. 

If it is possible, this should be done in the Church by the organizations founded for this 

purpose. And this should be done truthfully, bravely, wisely and with respect and love for 

those who represent Christ by their sacred office. 

 Secular believers like other believers of Christ should accept with obedience and 

readiness what their consecrated pastors as representatives of Christ (as masters and leaders) 

pronounce in the Church following the example of Christ, who with his obedience till death 

opened up the Way of liberty for the sons of God. They should not fail to pray for their 

leaders by their prayers because they keep watch over you as men who must give an account. 

Obey them so that their work will be a joy, not a burden, for that would be of no advantage to 

you (Cf. Heb 13:17). 

 Nevertheless, consecrated pastors should recognize and support the secular believers’ 

honor and responsibility in the Church.  Pastors should listen to their wise advice gladly and 
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give them tasks in the service of the Church, give them independence and scope for actions 

trustingly, moreover, they (the pastors) should think over the secular believers’ creativity, 

opinion and wishes thoughtfully. They should encourage them to initiate. Pastors should 

recognize the rightful liberty that is due to every people in the society on earth. 

 This family atmosphere between pastors and secular believers could create lots of new 

things: the secular members’ responsibility may increase, their desire to act fortifies and they 

offer their assistance to the pastors more freely. Pastors, on the other hand, could pass 

judgment more precisely and fittingly by the spiritual and mundane experiences with the help 

of the secular members, so the Church recruited by her members is able to perform her 

mission for the life of the World.”8 

 My dissertation could reach its goal if I could quote similar definitions from the 

dogmatic conception of the Reformed Church in the future. 

 

 2. I think and believe that a democratic constitutional state needs the work of the 

Church. And beside the variegation of the Churches it also needs the Church, which is built 

on traditions and which preserves them and keeps them in her daily work, and has strong 

national cultural roots, thus there is a need for the Hungarian Reformed Church. 

 2.1. The results of this dissertation might be useful for a society that enforces the 

mutual concerns and the religious freedom. The chance of the implementation of this might be 

in the repeatedly renewed teaching and upbringing of canonical education. A special course is 

organized yearly in the Faculty of State and Law of the University in Debrecen (at least twice 

a year), canon law is (a sessional subject) taught in the Faculty of State and Law at the Károly 

Gáspár  University and in the Theological Seminaries of the Hungarian Reformed Church  

 

2.2. The Hungarian Reformed Church can only fulfill her mission and can integrate into the 

community of social organizations as an effective autonomous formation if she is renewed. 

However, a new reformation of the clerical organization and of people is needed for this 

purpose. The statements and suggestions of this dissertation may serve the consideration and 

the fulfillment of this.  

 2.3. Last but not least, the results of this research appear in the author’s monographs 

and treatises that have been published so far. 

                                                
8 Lumen gentium 37. in the Doctrine of II Vatican Synod (A II. Vatikáni Zsinat tanítása) Editor: József Cseháti 

and Árpád Fábián, Publisher: Szent István Társulat), Budapest, 66. p. 
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