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Az egyházigazgatás története
A magyarországi evangélikusok egyházszerveződésének 

területi alakulása

Kósa 
László

Az idén számos országban megemlékeznek a reformáció kezdetének ötszázadik évfordulójáról. Írásomban a legré-
gibb és világviszonylatban az egyik legnagyobb lélekszámú protestáns egyház magyarországi területi szerveződését 
mutatom be. Az egyháztörténetben kevéssé jártas érdeklődő logikusan feltételezheti, hogy a lutheránus (evangélikus, 
ágostai hitvallású evangélikus) egyház egyidős a reformáció indulásával. Amennyiben arra gondolunk, hogy Luther 
tanításai a Német-római Birodalommal szomszédos magyar királyságba a sokszálú kapcsolati hálónak köszönhető-
en a reformáció kezdete után alig néhány évvel már eljutottak és ott elfogadásra találtak, a föltevés igaz. Azonban 
csakis úgy érvényes, ha tudjuk és alább látni is fogjuk, hogy a lutheránusok területileg szervezett intézményei Luther 
kilencvenöt tételének nyilvánosságra hozatala után évtizedekkel később jöttek létre Magyarországon. Sőt közel 
négyszáz év telt el, mire a kezdeti laza egyházkormányzati struktúra országos egyházzá szerveződött.

A tárgyválasztás és az elemzés hangsúlyosan történeti földrajzi és egyháztörténeti szempontú. Tudomásom 
szerint eddig hasonló történeti földrajzi szempontú áttekintésre nincs példa. Ugyancsak hangsúlyoznom kell, hogy 
– noha teljesen nem nélkülözöm fi gyelembevételüket – nem teológiai és nem egyházjog-történeti megközelítésű a 
munkám. Az utóbbit Lackner Pál PhD-disszertációjában részletesen elvégezte (2009).

A magyarországi evangélikusok egyháztörténeti sajátosságai

Legelőbb a magyarországi evangélikusok néhány kiemelkedően fontos történeti jellegzetességét veszem számba, 
amelyek meghatározóan befolyásolták egyházuk területi szerveződésének alakulását.

1. Az egyház alapegysége, az egyházközség meghatározott területen lakó vagy más területről oda bejegyzett 
egyháztagok hitéleti céllal szervezett közösségét, a gyülekezetet foglalja magában. A jelenleg hatályos magyarországi 
evangélikus egyházi törvények szerint az egyházközség lehet anya-, társ-, leány- (fi lia), valamint külön szabályozású 
„újonnan alakult” egyházközség, továbbá valamely egységhez tartozó szórványként is számon tartanak híveket. 
Bizonyos számú egyházközség egyházmegyét (esperesség, szeniorátus), több egyházmegye összekapcsolódása egy-
házkerületet (szuperintendencia) alkot. Az egyházkerületekből tevődik össze az országos egyház („egyházegyetem”), 
mai hivatalos nevén Magyarországi Evangélikus Egyház. 

A gyülekezettől az országos egyházig minden szinten paritás érvényesül, azaz az egyházkormányzati testületek-
nek kettős elnöksége, egymással egyenlő jogú lelkészi és világi vezetője van: gyülekezeti lelkész és felügyelő; esperes 
és egyházmegyei felügyelő; püspök (szuperintendens) és kerületi felügyelő; elnök-püspök és országos felügyelő.

Az alulról építkező rendszerben minden szintnek van presbitériuma (operatív, irányító, döntés-előkészítő szerve-
zet) és döntéseket hozó, ellenőrző jogokat is gyakorló közgyűlése. Mindkettő kollektív testület, amelyekkel vezetőik 
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együtt irányítják az egyházigazgatási egységeket. A közgyűlés helyére az országos egyház szintjén a zsinat lép. „A zsinat 
a Magyarországi Evangélikus Egyház legszélesebb körű döntéshozó, legfőbb képviseleti és törvényhozó testülete. 
Irányítja, segíti és felügyeli az egyház lelki, szellemi és anyagi életét.”1 (Itt jegyzem meg, hogy ezúttal nem lehet felada-
tom az egyházszervezet teljes működésének bemutatása és magyarázata, csupán a legfontosabb elemekről eshet szó.)

2. Joggal merülhet föl a kérdés: hierachiát alkotnak-e ezek a fokozatos egyházigazgatási szervezetek? Véleményem 
szerint bizonyos mértékig igen. Vagy legalább emlékeztetnek rá, ami azt jelenti, hogy a római katolikus és a keleti 
egyházak fölépítéséhez hasonló hierarchiáról nem beszélhetünk. De még az évszázadokon át (sőt Skandináviában 
a közelmúltig) államegyházi formában élő nyugat- és észak-európai lutheránus egyházakhoz viszonyítva sem. Az 
utóbb említetteket általánosítva konzisztoriális rendszerűnek szokás nevezni. A magyarországi evangélikus egyház-
igazgatásnak is vannak konzisztoriális elemei, amelyeket itt most nem részletezünk, de egészét tekintve az egyház 
nem konzisztoriális rendszerű, hanem sajátosan egyedi struktúrát képvisel az evangélikus egyházak világcsaládjá-
ban. Erőteljesen hasonlít a magyar reformátusok zsinat-presbiteri egyházkormányzásához, azzal párhuzamosan és 
kölcsönhatásban alakult ki. A fokozatos testületek – mint fentebb említettük – alulról építkeznek, autonómok, 
vezetőiket és tagjaikat választják, illetőleg kisebb részük hivatalból tag vagy delegált tag. A konzisztoriális rendszer 
viszont felülről építkezik. Az egyházak eredetileg uralkodók, fejedelmek, szabad városok fennhatósága alá tartoznak. 
A felsőbb szervek, esetenként világi hatóságok kinevezései érvényesülnek.

Magyarországon az evangélikus püspökök (szuperintendensek) még a tisztán lelkészi vezetés időszakában 
(16–17. század) sem rendelkeztek a katolikus püspökökéhez hasonló, kiterjedt joghatósággal, és a tisztségekhez 
nem járult földrajzilag kötött feudális eredetű javadalom. Utóbb a világi elem egyházkormányzásban való megje-
lenése (18. század közepe), majd erősödése még ezt a hatáskört is gyengítette. Bizonyos fokig ellentmondásban áll 
az egyházközségi autonómiával a püspöki látogatás (canonica visitatio), amennyiben az nemcsak a gyülekezetekkel 
közelebbi megismerkedést és a személyes kapcsolattartást, hanem az ellenőrzést és akár a fegyelmezést, szankciók 
kezdeményezését is szolgálhatja. Ez föltehetőleg a középkori egyház tradíciója, és Luther is az egyházkormányzás 
részének tekintette, azonban nincs sem pontosabban szabályozva, sem időhatárhoz kötve.

A fokozatos testületek rendszeresen üléseznek. Az egyházközségi ülések helyszíne mindig az egyházközség. 
A megyei és kerületi székhelyek századokon át nagy változékonyságot mutattak. Az egyházkerületi és egyházmegyei 
ülésekre rendszerint a lelkészi vezető szolgálati helyén, korábban akár a patrónus, majd a világi vezető birtokközpont-
jában, vagy a nagy utazási távolságok miatt közlekedés-földrajzi szempontból kedvező településen gyülekeztek össze. 
Például a Dunántúli Egyházkerületben a szuperintendens (püspök) egészen kis lélekszámú községben (Nemeskér, 
Vadosfa, Tét), illetőleg tekintélyes polgárvárosban (Győr, Sopron, Szombathely, mindhárom vármegyei székhely) is 
lakhatott. Vagy a Tiszai Egyházkerületben olyan egymástól jelentősen eltérő jogállású és történeti múltú városi tele-
pülésekkel találkozunk a püspöki székhelyek sorában, mint Késmárk, Dobsina, Miskolc és Nyíregyháza. Különben 
a püspöki székhelyek – az erdélyi szász egyház kivételével (Berethalom) – csak a 20. század első felében rögzültek. 
A változékonyság oka elsősorban az volt, hogy a modern polgárosodás kibontakozásáig az egyházigazgatási egységek 
nem igényeltek jelentékenyebb központosítást, hivatalaik szerény infrastrukturával működtek.

3. Ismert, de nem kellően hangsúlyozott tény, hogy a reformáció nem új egyház (egyházak), különösen nem 
vallások alapításának szándékával lépett föl, hanem az egyetemes egyház megújítása, az evangéliumi és az apostoli 
kor tisztának vett tanításához való visszatérés igényével. Szintén ismert, hogy a katolikus reformot megalapozó 

 1 http://zsinat.lutheran.hu/torvenyek/hatalyos-toervenyek/2005.%20evi%20IV.%20toerveny%20az%20egyhaz%20szerveze-
terol%20es%20igazgatasarol.pdf/view. Az egyházkormányzati testületek meghatározása: 1., 42., 77., 101., 103. §.
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trienti zsinat befejeződésével (1563) vált nyilvánvalóvá a szakadás a reformáció hívei számára. Addig a lutheri 
eszmékkel rokonszenvezők a katolikus egyházhoz tartozás tudatában élve, vallási-szellemi irányként tekintettek a 
reformációra. Ezután kellett ráébredniük az önálló szerveződés szükségességére.

4. Az egyházkormányzási struktúra alakulásában lényeges körülményként játszott közre, hogy a magyarországi 
reformáció elterjedésének a nyugat- és észak-európai államalakulatoktól eltérően nem az uralkodói (királyi, fejedelmi) 
udvarok voltak a központjai. A hazai történetírás többközpontúsággal számol: főúri udvarok, privilegizált városok, 
mezővárosok, végvárak. Evangélikus szempontból a királyi Magyarországon meghatározó szerepet játszott a rendi 
társadalomszerkezetben kulcshelyzetben lévő főnemesség és a szabad királyi városok polgársága. Payr Sándor, a 
Dunántúli Evangélikus Egyházkerület történetének monográfusa a reformáció nyugat-magyarországi terjedését 
jellemzően nagyobb birtokközpontok szerint haladva, a patrónusok uradalmai határain belül mutatja be. Valamelyest 
az erdélyi fejedelemség kivétel, de a protestantizmus a református fejedelmek idején sem jutott államegyházi státusba.

5. Mintegy fél évszázad alatt Magyarországon (beleértve a külön fejedelemséggé váló Erdélyt) a nyugati ke-
resztyénséghez tartozó lakosság túlnyomó többsége a reformáció híve lett. A keleti egyházak (ortodoxok) körében 
protestáns oldalról a 16. és a 17. században több ízben kezdeményezték a reformáció befogadását, ami azonban 
csekély sikert ért el, és nem járt maradandó eredménnyel.

A 16. század második felében alakult ki a vallásoknak és etnikumoknak a Szent Korona országaira több száza-
don át európai viszonylatban egyedülállóan jellemző kapcsolata. Korabeli statisztikák nincsenek, de a későbbiekből 
visszakövetkeztetve a lutheránus hívek a 16. század második felében már éppen úgy négy nyelvi csoportot alkottak, 
mint még a 20. század első felében is: valószínűsíthető nagyság szerinti sorrendben szlovákok, magyarok, németek és 
kis számban vendek (szlovének). A történelmi Magyarországon lezajlott utolsó népszámlálás adatai szerint 1910-ben 
az evangélikus vallásúak közül 34,6% szlovák, 31,9% magyar, 31,5% német, 0,1% román, 1,9% egyéb és ismeretlen 
anyanyelvű volt (Karner 1931, 68. o.). Tehát az első háromhoz külön-külön a teljes egyháztagság harmadához 
közeli (több vagy kevesebb), míg a negyedikhez hozzájuk képest töredéknyi népesség tartozott. A németeken belül 
már itt megemlítjük a csaknem egységesen lutheránus erdélyi szászokat, akikre alább külön visszatérünk.

6. A protestáns felekezetiesedést megelőző – átmenetinek mondható – néhány évtizedben a gyülekezetek 
egyházi felettes csaknem teljes hiányában önállóak voltak. Középkori előzmények nyomán egymással laza társulást 
(confraternitas, contubernium, archidiaconatus) alkottak. Egyidejűleg az eredeti katolikus szerveződések a 16. szá-
zad végéig helységenként, vidékenként egyre gyöngülő joghatósággal ellátták az egyházkormányzási funkciót. Az 
evangélikusok szorosabb szerveződési formája legelőbb a saját hitvallásokhoz (confessio) csatlakozás lett. Az Ágostai 
hitvallás (1530) változataiként fogalmazták meg azokat a hitvallásokat, amelyek alapjai lettek első – szervezetnek 
még nem mondható, de annak előzményként szolgáló – egyházi csoportosulásaiknak, például: Confessio Pentapo-
litana (Ötvárosi hitvallás: Kassa, Eperjes, Bártfa, Kisszeben, Lőcse hittani egysége, 1549), Confessio Heptapolitana 
(Hétbányavárosi hitvallás: Körmöc-, Selmec-, Beszterce-, Libet-, Baka-, Béla- és Újbánya írta alá 1559-ben), Confessio 
Sepusia (Szepességi hitvallás: tizenhét szepesi város fogadta el 1569-ben).

Az 1550-es évektől a királyi Magyarországon és Erdélyben a reformáció svájci iránya, sőt néhány év múltán a 
protestantizmusból kiágazó antitrinitáriusok (utóbbi nevükön unitáriusok) és az anabaptisták hódítottak teret. 
A magyarországi reformációról sokat tudunk, lefolyásának történetében azonban – elsősorban források hiányá-
ban – sok a megválaszolatlan kérdés is. Nincs konszenzusos magyarázat arra sem, hogy a 16. század utolsó harma-
dában miért váltak lutheránusok tömegei rövid idő alatt a svájci irány híveié széles földrajzi területen, elsősorban 
Magyarország középső és keleti tájain. Tény, hogy a 16. század végére az evangélikusok és reformátusok egymáshoz 
viszonyított térbeli elhelyezkedése nagy vonalakban a 20. század derekáig tartóan kialakult. Értjük ezen, hogy a 
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rekatolizáció során mindkét felekezet jelentékeny teret veszített, de nem egymással, hanem a katolikussággal szem-
ben. Szempontunkból lényeges, hogy a 16. század utolsó harmadától az evangélikusok zöme Felső-Magyarország 
nyugati és középső részén, valamint a Dunántúl nyugati felén és Dél-Erdélyben helyezkedett el.

Mint láthattuk, a hat pontban fölsorolt jellegzetességek jelentős része a reformáció századában kialakult. Legke-
vésbé az egyházkormányzás struktúrája kristályosodott ki. Pedig hitéleti, társadalmi, gazdasági szempontból már első 
szervezett egységei megjelenésekor sem volt közömbös földrajzi meghatározottsága. A legkorábbi időszakban azonban 
nem mindig lehet pontosan megkülönböztetni egymástól a később egyházkerületeknek, illetőleg egyházmegyéknek 
nevezett egységeket. Mind a korban, mind a történeti irodalomban főként szup er in ten den cia ként említik a nagyobb, 
de utóbb kiterjedésük alapján inkább egyházmegyének, esperességnek (szeniorátusnak) megfelelő formációkat. 
A szuperintendenciák azonban mindig kisebb önkormányzati egységekből, egyházmegyékből (esperességekből) 
tevődtek össze, ám a modern kori struktúrát alkotó formájukban voltaképpen csak a 18. század közepétől léteznek.

Nemcsak székhelyeik, hanem az egyházkerületek és az egyházmegyék területei is nagy változékonyságot mu-
tatnak. Ennek többféle oka közül feltehetően az egyik legfontosabb az a passzív tényező, hogy a teológiai háttér ezt 
megengedte. Következésképpen időszakról időszakra érvényesülhettek változások, legyenek azok kiváltói akár külső 
(egyházon kívüli) történelmi, politikai események és társadalmi körülmények, amelyek általában kényszerítően 
léptek föl, akár belső egyházi szükségletek, hitéleti és praktikus egyházszervezési megfontolások.

Részletesebben az egyházkerületek megalakulását és kiterjedését vázolom. Az egyházmegyék létrejöttének és 
területük módosulásainak csupán néhány fontosabb állomását, indokait vagy motivációit tekintem át, példákkal 
illusztrálva. A kerületekénél jóval bonyolultabb variációik, nagy számú határ- és névváltozásuk miatt a tanulmány 
terjedelme többet nem enged meg.

Az egyházigazgatás területi szerveződésének első két évszázada

A 16. század második harmadában a Magyar Királyságban és Erdélyben korábban nem tapasztalt, igen összetett vallási 
sokféleség alakult ki. De viszonylag hamar megteremtődött és megszilárdult a vallások közötti egyensúly vagy legalább 
annak modell értékű megoldásai is. Jóllehet a szűkebben vett Magyar Királyságban, elsősorban Felső-Magyarországon 
és a Dunántúlon egy évtizeddel hamarabb kezdett hódítani a reformáció, időrendben legelőbb Erdélyben szerveződött 
önálló és folytonosságát megtartó lutheránus egyházkormányzás. Luther tanításait a szász székek lakossága az 1540-es 
években széleskörűen és egységesen nemcsak befogadta, hanem a reformáció újabb irányzataival szemben ragaszkodott 
is hozzájuk. Középkori eredetű területi és közjogi autonómiájuk (Andreanum: 1224, kápolnai unió: 1437, Universitas 
saxonum: 1486) szilárd összetartó keretnek bizonyult. A rendi elkülönülés megkönnyítette a szászság lutheránussá válását, 
sőt később az evangélikus egyházzal kölcsönösen erősítették egymást. Hozzájárult a folyamathoz a német nyelvűség is. 
Az első püspökválasztással (1553) megalakuló szuperintendencia önálló országos egyház alapjait vetette meg, amely az 
egyházkerületi és az egyházmegyei formációt mellőzve, a középkori katolicizmusból megtartott, de több elemében átértel-
mezett, káptalannak nevezett egységekbe szerveződött. A rendi privilégiumokkal összefüggésben gazdasági és hiteleshelyi 
funkciókkal ruházták föl. 1850-ben volt a legmagasabb a számuk (16). Miután azonban a polgári korszakban nem hitéleti 
szerepkörei okafogyottá váltak, a káptalani rendszer 1861-ben belső reform eredményeként tíz egyházmegyévé alakult át.

A szász egyház története során mindvégig úgy működött, hogy a magyar királyságbeli evangélikusokkal semmiféle 
szervezeti kapcsolatban nem állt. Nem jelent meg azok zsinatain, a hívást el nem fogadva nem csatlakozott a megalakuló 
magyarországi egységes evangélikus egyházhoz sem. Képviselői mindössze egyetlen alkalommal vettek részt olyan ta-
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nácskozáson, ahová az összes protestáns felekezet küldöttei hivatalosak voltak, 1848. szeptember első napjaiban a pesti 
protestáns értekezleten, amelyet Eötvös József miniszterként hívott össze. A berendezkedő polgári államban az egyházak 
elhelyezkedését vitatták volna meg. A szászok akkor is a magyarországi evangélikusoktól elkülönülten jelentek meg. (Is-
mert, hogy az értekezlet néhány nap után eredménytelenül föloszlott, Eötvös pedig Jellasics támadása miatt lemondott.) 

A kiegyezés után sem változott a helyzet. A Magyar Királyságban – jóllehet hitvallási azo nos sággal (Confessio 
Augustana) – 1918-ig egymástól függetlenül két evangélikus országos egyház létezett. Figyelemre méltó, hogy az 
1885-ös főrendi házi reformmal az evangélikusoknak jutó három-három rangidős püspöki és felügyelői hely elosztá-
sából a szászok megkülönböztetés nélkül részesültek. A dualizmus kori vallásügyi törvények pedig egységesen rájuk 
is vonatkoztak. A polgári állam tehát egyenlően 
viszonyult a két evangélikus egyházhoz. Rész-
letezés nélkül csupán még annyit jegyzek meg, 
hogy a külön tradíciókat ápoló szász egyházban 
a többi magyarországi protestáns egyháztól elté-
rő, számos egyedi sajátosság alakult ki. A szász 
egyház területiségével néhány, az erdélyi magyar 
evangélikusokat érintő mozzanat kivételével a to-
vábbiakban tanulmányomban nem foglalkozom.

Visszatérve a 16. század második feléhez, 
az erősödő konfesszionalizáció jegyében az er-
délyi szász evangélikusok után Erdélyben és a 
királyi Magyarországon az evangélikusok és a 
reformátusok ugyancsak önigazgató egyház-
kormányzati egységekbe igyekeztek tömörül-
ni. A szervezeti elkülönülést egyre több tényező 
ösztönözte, maga a folyamat azonban nem gyors 
változásokkal, hanem fokozatosan, évtizedekig zajlott. A vallásgyakorlás szabadságát biztosító 1606. évi bécsi béke 
és az azt becikkelyező 1608-as pozsonyi országgyűlés tette törvényesen is lehetővé a felekezetenként önálló egyház-
kormányzás megszervezését (1559-től törvény tiltotta). Sürgetően hatott a protestantizmus fölött joghatóságát egyre 
határozottabban érvényesíteni törekvő, az egyházlátogatás jogát, a papszentelést, az anyagi forrásokat – hitvallásokat 
fi gyelmen kívül hagyva – magának követelő katolikus egyház. 

Alább a szűkebb Magyarországon a 18. század közepére kialakuló négy evangélikus egyházkerület szervező-
désének történetét részint párhuzamosan, részint egymásutániságban, esetenként a lineáris előadást megszakítva, 
a kronológiában előre vagy visszafelé tájékozódva mutatjuk be.

Az áttekintést nyugatról keletre haladva a Dunántúli Egyházkerülettel kezdjük. A földrajzi nagytáj egymástól 
távol fekvő, két vidékén, a Délkelet-, valamint a Nyugat-Dunántúlon szerveződtek először olyan lutheránus egy-
házkormányzati egységek, melyek élére püspököt (szuperintendenst) választottak. Legelőször a neves reformátor, 
Sztárai Mihály viselte ezt a tisztséget 1553-ban az általa reformált tolna-baranyai gyülekezetek élén. Egyházkerülete 
azonban hamarosan kettévált, másik felének a szintén jeles magyar reformátor, Szegedi Kis István lett a püspöke, 
aki azonban nem sokkal később már a svájci irányt követte. Minthogy Sztárai ugyanakkor az Alföldre távozott, a 
hívek reformátusokká lettek, a lutheránus egyházszervezet megszűnt.

A Nádasdyak és a Batthyányak patrónusi támogatásával tartósabbnak bizonyultak a nyugat-magyarországi evan-

1. térkép. Evangélikus egyházigazgatási egységek a királyi Magyarországon 1614-ben
(Forrás: KUSENDOVÁ–BENŽA 2011, 33. o.)
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gélikus szerveződések. Mint fentebb szó esett róla, részint a patrónusok udvarához és uradalmi központjaihoz, részint 
a vármegyei beosztáshoz és a királyi városokhoz igazodva, a Pozsony és a Muraköz közötti széles térségben lazán 
egymáshoz kapcsolódó egyházmegyék sora alakult ki a 16. század második felében. Szuperintendenciájuk kirajzolódó 
határai gyakran módosultak, ezért körülményes kiterjedésének vonalait pontosan meghúzni. Püspöknek először Sze-
gedi Mátét választották meg (1576), akit Beythe István (1585) követett. Mindeddig az evangélikus és református hívek 
azonos szervezetbe tartoztak. Mivel Beythe egyre határozottabban a svájci reformáció hívévé lett, 1591-ben a csepregi 

kollokviumon a két irány hívei szétváltak. Beyt-
he a gyülekezetek kisebb hányadával 1595-ben 
távozott a lutheránusnak maradó szervezetből, 
amely azonban az ő haláláig, 1612-ig nem válasz-
tott magának másik püspököt.

A hamarosan fölerősödő ellenreformáció és 
a rekatolizáció igen súlyos veszteségeket okozott a 
nyugat-dunántúli evangélikusságnak. Egyházköz-
ségek sora szűnt meg, számos templomot és iskolát 
veszítettek el. Az egyházkormányzás területi szer-
vezete szétzilálódott. Több mint fél évszázadon át, 
1736-ig püspököt sem tudtak választani. Valójában 
csak ekkor alakult meg véglegesen, egységes szerke-
zetben a Dunántúli Egyházkerület. A régi-új szer-
vezet egyik bázisát a korábbi nyugat-magyarországi 
esperességek maradékai, a másikat egy teljesen új 
formáció, a tolnai esperesség képezte. A tolnai 
evangélikus egyházmegyét 1720-tól német és ma-
gyar telepes falvakból – eleinte a kerületektől füg-

getlenül – Bárány György, a hazai pietista irodalom egyik jeles művelője szervezte és vezette hosszabb ideig. Jogi helyzetükre 
jellemző, hogy közben három évig egyházmegyéjéből hatóságilag kitiltva, távolról láthatta el esperesi tisztségét.

Időrendben vissza kell lépnünk Felső-Magyarországra, ahol a majdani Dunáninneni Egyházkerület alapjait 
megvetve, legelőbb az észak-nyugati vármegyék evangélikus egyházközségei kezdtek nagyobb és utóbb is folytono-
san fennálló területi egységbe szerveződni. Akárcsak a Dunántúlon, ezen az országrészen is fontos szerep jutott a 
patrónusoknak. A királyság akkoriban legvagyonosabb főura, a magas nádori méltóságot viselő evangélikus Th urzó 
György 1610-ben Zsolnára hívott össze ebben az ügyben parciális (rész)zsinatot. A gyűlésre Felső-Magyarország nyu-
gati részének nemesi vármegyéiben, mindenekelőtt a kiterjedt Th urzó birtokok településein működő prédikátorok 
és a patrónusaik jelentek meg. A nádor elnöklésével három szuperintendenciát szerveztek. Az elsőbe a Liptó, Árva és 
Trencsén vármegyei, a másodikba a Turóc, Nógrád, Zólyom, Hont vármegyei, a harmadikba a Bars, Nyitra és Pozsony 
vármegyei evangélikus egyházközségek kerültek. Lévén a három szuperintendencia evangélikusainak nagy többsége 
szlovák anyanyelvű, a pozsonyi és az alsó-magyarországi bányavárosok német evangélikusai, valamint a Pozsony, Nyitra 
és Bars vármegyei magyar lutheránusok számára külön inspektorátusokat hoztak létre. Az inspektorátusok a föléjük 
rendelt szuperintendenciáknál kevésbé erős önkormányzati jogokkal felruházott egyházigazgatási alegységek voltak.

A szerveződéseket befolyásolta a nagybirtokok kiterjedése (Th urzó család) és a rendi meghatározottság (ná-
dori kezdeményezés; a jobbágyfalvak, a vármegyék és a kiváltságos városok jogállás szerint elkülönülése), sőt mint 

2. térkép. Evangélikus egyházkerületek Magyarországon 1894 előtt. A Tiszai Egyházkerülethez 
tartozó Brassói Egyházmegye nincs jelölve (Forrás: BALOGH–GERGELY 1996, 274. o.)
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láthattuk – jóllehet akkoriban a modern nemzeteszme még nem létezett – az etnikai-nyelvi hovatartozás is. Az 
utóbbi szempont részben „fölülírta” a földrajzi határokat.

A zsolnai zsinat kezdeményezéseit az 1614-ben a nádor testvére, Th urzó Kristóf főispán által összehívott és 
patronált szepesváraljai zsinat folytatta, és újabb szuperintendenciákat szervezve, befejezte. Ekkor jött létre a saját 
hitvallásuk kapcsán fentebb említett öt szabad királyi város szuperintendenciája és a szepesi, valamint a sárosi 
evangélikusokat szervezeti egységbe összefogó „megyei” szuperintendencia. Ezek az egyházkormányzati egységek 
a későbbi Bányai és Tiszai Egyházkerületek magját képezték. Mielőtt azonban kifejlődésükkel megismerkednénk, 
egyelőre még visszatérünk a Th urzók által ösztönzött első szerveződések folytatólagos történetéhez.

Hamarosan ebben a térségben is erőre kapott az ellenreformáció és a rekatolizáció. Az eredmény nagy arányú 
vallásváltoztatás lett, önálló egyházközségek sora szűnt meg, vagy a hívek számának csökkenésével összezsugo-
rodott. Az egyházkerületek és az egyházmegyék norma szerinti működése ellehetetlenült, szuperintendenseket, 
espereseket nem tudtak választani. A templomvisszavételek és -foglalások, továbbá az üldözések következtében 
lelkész- és tanítóhiány lépett föl.

A zilált állapotokat a II. Rákóczi Ferenc engedélyével 1707-ben összehívott rózsahegyi zsinat próbálta meg ren-
dezni. Résztvevői a korabeli Felső-Magyarországról és annak déli határvidékeiről gyülekeztek össze, azaz a kurucok 
által biztosan ellenőrzött vármegyékből és városokból, Erdélyből és a Dunántúlról nem. A feltételes fogalmazás azért 
indokolt, mert a számos problémát megválaszoló, a kusza helyzetet konszolidáló zsinati határozatok nemhogy uralkodói 
szentesítést nyertek volna, hanem azokat – az 1712–1715-ös, a vallásügyet tudvalévően illetékességéből kitevő – or-
szággyűlés megsemmisítette. A döntésben a szabadságharc bukásának és a rekatolizáció újabb lendületének egyaránt 
része volt. Ezt a több évtizeden át húzódó időszakot nevezi a protestáns történetírás csendes ellenreformációnak.

A rózsahegyi zsinat számos, az egyház belső életére vonatkozó rendelkezése nem hivatalosan mégis érvényesült. 
A szervezeti széttagoltság azonban változatlanul megmaradt, mert a zsinat által újonnan tervezett – egyébként a nyel-
vi-etnikai és a rendi-közjogi szempontot már kevésbé fi gyelembe vevő – négy szuperintendencia nem valósulhatott meg. 
Az egyházkormányzás területi beosztásáról végül egyházon kívüli tényező, a két Carolina Resolutio (1731, 1734) döntött.

Kiadásukkal a protestáns egyházak közjogi helyzete mélypontra süllyedt. Törvényi szabályozás helyett királyi 
kegytől tette függővé az egyházak működését, ami folytonos bizonytalanságot jelentett. Ugyanakkor a második Ca-
rolina Resolutio engedélyezte az evangélikusoknak és a reformátusoknak négy-négy szuperintendencia szervezését és 
vezetésükre szuperintendensek választását. Az 1735–1737-ben életre hívott négy szuperintendencia (végleges nevén 
Dunántúli, Dunáninneni, Bányai, Tiszai) mint egyházkerületek többszörös határmódosulásokkal a magyarországi 
evangélikus egyházkormányzás legmagasabb szintű szerveződései maradtak mintegy másfél száz éven át, az országos 
egyház megalakulásáig. Sőt ez a struktúra – bár területváltozásokkal – 1918-ig működött.

Az országos egyház megalakulásának előzményei

Hivatalos megalakulásuktól az országos egyház létrejöttéig a Magyar Királyság nyugati és északi határai mentén 
elterülő vidékekre mint törzsterületekre támaszkodva, északról déli-délkeleti „hosszanti” irányban, csaknem egy-
mással párhuzamosan húzódott, változó ütemben növekedett az egyházkerületek földrajzi kiterjedése. Az evangé-
likus egyházkerületek végleg kiléptek a regionális keretek közül, és miközben a háromnyelvűséget megtartották, 
fokozatosan lefedték az ország teljes területét.

Közben az evangélikus hívek lélekszámában az ellenreformáció okozta fogyással szemben ellentétes tendencia 
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bontakozott ki. A növekedés a természetes szaporulat mellett két fő eredőre vezethető vissza. A meggyérült lakosságú 
egykori hódoltságba a német tartományokból szervezett betelepítéssel németek, a felső-magyarországi szlovák helységek-
ből részint szervezett telepítéssel, részint spontán belföldi, észak-déli fő irányú vándormozgalommal szlovákok érkeztek.

A protestánsok szervezett letelepítését a kormányzat eleinte nem engedélyezte. Utóbb azonban a bevándorlás-
ban és a belső vándormozgalomban a katolikusokhoz viszonyítva jóval csekélyebb, mégis jelentékeny létszámmal 
magyar evangélikusok is részt vehettek. Általában megígérték nekik a szabad vallásgyakorlatot, ami azonban nem 
mindenütt vált valóra. Nyugat-Magyarországról evangélikus vallásuk miatt elűzött jobbágyok az 1720-as években 
először a Tolna megyei Zomba községben telepedhettek le. De ugyancsak vallásuk miatt tovább kellett állniuk, majd 
Békés megyében a Harruckern-birtokokon fogadták be őket. 1744-ben így alapították Orosházát. Bő három évtized 
múlva egy csoportjuk innen is távozott, és előbb Szőlős-Nákófalván (Torontál megye) állapodott meg, majd újabb 
nyugat-dunántúli magyar evangélikusok csatlakozásával Galántai Fekete János gróf Arad megyei birtokán 1792-ben 
megalakította Újfazekasvarsánd községet. Ez a történet nyilvánvalóan egyedi, nem általánosítható, de a népmozgások 
viszontagságait példázva jellemző a korra, amelyben Magyarország etnikai és vallásföldrajzi képe átalakult.

Evangélikus szlovákok a Dunántúl északi és keleti vidékein, a Duna-Tisza köze több vidékén, a tőle északra 
elterülő dombvidékeken, délen a Szerémségben és Szlavóniában, másfelől Észak- és Dél-Tiszántúlon, Békés, Csanád, 
Arad megyében, valamint a Bánságban alkottak nyelvi és vallási szigeteket és szórványokat. Szervezett telepítéssel 
és a telepesekhez spontán társuló családokból jöttek létre a Bányai Egyházkerületben olyan, a 19. században már 
országos viszonylatban legnépesebb szlovák evangélikus helységek, mint Békéscsaba, Szarvas, Tótkomlós, Nagylak, 
illetőleg a Tiszai Egyházkerületben Nyíregyháza. 

Német ajkú evangélikus települések keletkeztek a Dunántúlon, zömmel délkeleten a fen tebb említett Tolna 
megyében, valamint Bara nyában és Somogyban, alacsonyabb számban Közép- és Északnyugat-Dunántúlon (Mo-
son), a Duna-Tisza közének déli felén, a Szerémségben, kisebb csoportokban Békés és Arad megyében, valamint a 
Bánságban. Az új egyházmegyékbe szervezés több-kevesebb késéssel követte a letelepedést. Az újonnan keletkezett 
területi egységek határait a gyakorlatban jelentkező szükségleteknek megfelelően alkalmanként korrigálták.

A türelmi rendelet (1781) jelentősen enyhített a protestáns vallásgyakorlat korlátozásán, és bővítette az egyházi 
nyilvánosságot. 1781-ben a négy kerületben összesen 235, 1790-ben már 436 volt az egyházközségek száma.2

A nagy változásokat részletezve, más forrá sok szerint közvetlenül a pátens megjelenése előtt mintegy ötven 
anyaegyháza volt a dunántúli kerületnek. A lehetőséggel élve már 1786-ra 129-re gyarapodott a számuk. Ezeket új 
beosztással tizenhárom egyházmegyében rendezték el.

Hasonló folyamat zajlott a bányai kerület főleg alföldi vidékein is. 1735-ben 70, 1791-ben már 137 egyház-
községet foglalt magában. A Nógrádi Egyházmegyéből kiszakadó Pest-Békési Egyházmegye 1791-ben vált külön 
Pestire és Békésire. Hamarosan már olyan nagy kiterjedésű lett, hogy belőle alakíthatták meg a Bánáti, továbbá a 
Bácsi (utóbb Bács-Szerémi) Egyházmegyéket.

A Tiszai Egyházkerületet földrajzi helyzeténél fogva kevéssé érintették telepítések. Egyházmegyéinek száma át-
rendezéssel és új szervezésekkel azonban 1742-től a 18. század végéig ötről nyolcra gyarapodott. Ez a szám az országos 
egyház megalakulása előtt 1886-ban még eggyel nőtt a szász egyházból 1866-ban kilépő barcasági magyar evangé-
likus gyülekezetek több évtizedes törekvésének eredményeként megalakult Brassói Egyházmegye csatlakozásával. 

Azonban vissza kell még térnünk a 18. század végi állapotokhoz. Nem hagyhatjuk fi gyelmen kívül, hogy az 
1790–1791. évi országgyűlés XXVI. törvénycikke ismét illetékességébe emelte a vallásügyeket, egyszersmind újra 

 2 Kertész Botond szíves közlése Székács 1848-ra hivatkozva.
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érvényesnek tekintette a protestánsok szabad vallásgyakorlatát megengedő korábbi törvényeket. A lehetőséggel élve 
1791-ben Pesten a magyar királyság minden evangélikusának küldöttei először találkozhattak országos zsinaton (a 
korábbiak parciális zsinatok voltak). Kánonjai azonban jogi-értelmezési viták miatt nem nyertek szentesítést, egy 
részük nem hivatalosan mégis átment a gyakorlatba, és mint láthattuk, az újabb egyházközségek és egyházmegyék 
alakulása is folytatódott. Eddig nem említettük, de nem feledkezhetünk meg róla, hogy a 19. század elejétől, majd 
a polgári társadalomban megélénkült demográfi ai és társadalmi mobilitás nyomán olyan helységekben jöttek létre 
kisebb, elsősorban városi gyülekezetek, amelyekben a reformáció kora óta nem éltek lutheránus hívek (pl. Kecskemét, 
Cegléd, Szolnok, Debrecen, Szatmárnémeti, Nagyvárad, Szeged, Arad).

Az evangélikus egyházban a nyelvi-etnikai 
különbségeket a modern nemzeti eszme megje-
lenése előtt mintegy három évszázadon keresz-
tül a hungarus tudat hidalta át. Ezt az utókor 
alkotta fogalmat nehéz pontosan meghatározni. 
Eredetileg nem különböztették meg, természetes 
magatartásformának, adottságnak tekintették. 
A nem magyar anyanyelvű magyarországi lako-
sok nyelvüket és kultúrájukat megtartva a ma-
gyar államisághoz lojálisak voltak, és a magyar 
kultúrát is magukénak tekintették. Esetenként 
és egyénenként dőlt el, ki melyik nyelvi kultú-
rához kötődik erősebben, miközben a másikhoz 
fűződő kapcsolatait nem számolja föl. Amikor 
utóbb „kettős identitásról” beszélünk, az már 
föltételez különálló polgári nemzeti azonosság-
tudato(ka)t. Az evangélikus egyházban elsősor-
ban a szlovák anyanyelvűek integrációja kapcsán 
merült fel, miután a 19. század első felében éledő szlovák nemzeti mozgalom legerősebb bázisát éppen az evangélikus 
lelkészek és világiak körében találta meg.

Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc nemzetiségi ellentétei ismertek. Mellettük két fontos dolog fokoz-
ta a feszültséget az evangélikus egyházon belül. Az egyik – már előzőleg – a protestáns unió kérdése. A hitvallási 
különbséget meghagyó közös protestáns egyházszervezet, az 1817. évi úgynevezett porosz unió mintájára a két ma-
gyarországi protestáns egyház hasonló egyesülésének ötlete némely előzmény után 1841-ben evangélikus világiak 
kezdeményezésére egyházpolitikai javaslatként vetődött föl. Az élénk érdeklődést és vitát kiváltó, nem titkoltan 
magyarosító szándékot is magában foglaló terv meghiúsulásában jelentős szerepet játszottak a szlovák lutheránusok.

Az 1859-ben kiadott, a két hazai protestáns egyház állami felügyeletét – tagadhatatlanul modernizációs szándé-
kokat is tartalmazva – bevezetni kívánó császári nyílt parancs („protestáns pátens”) ugyancsak élezte a nyelvi-nem-
zetiségi kérdést. Szorosabban előadásunk tárgyához tartozik, hogy át akarta rendezni az egyházkormányzás területi 
beosztását. Négy-négy egyházkerület helyett hat-hat jött volna létre. Oktrojált végrehajtását a reformátusok majdnem 
egyöntetűen megtagadták, az evangélikusok egy része azonban elfogadta. A számbeli többség ugyan elutasította az 
átalakítást, de zömmel szlovák, illetőleg német vezetőkkel és hívekkel nyelvi és nemzetiségi pozícióinak erősödését 
várva, új, korabeli kifejezéssel „pátentális” egyházkerületek és -megyék is szerveződtek. Ezzel az evangélikus egyház 

3. térkép. Evangélikus egyházkerületek Magyarországon (1895–1918) 
(Forrás: KUSENDOVÁ–BENŽA 2011, 79. o.)
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– történetében először – gyakorlatilag kettészakadt, azaz a nemrég fölmerült unió megvalósulásával ellenkező folya-
mat bontakozott ki. Az ellenállás hatására 1860-ban a császár felfüggesztette, majd a kiegyezés évében visszavonta 
rendeletét. Az új szerveződések pedig visszaosztódtak a korábbi egyházkormányzati struktúrába.

Az ellentétek azonban továbbra sem oldódtak, sőt mélyülésük lassanként kérdésessé tette a hungarus nézőpontot, 
s az egyre gyöngébbnek bizonyult a nemzetiségi-nyelvi feszültségek tompításához. A szlovákok evangélikus egyházon 
belüli helyzete hangsúlyosan éppen akkor került előtérbe, amikor az egyház beilleszkedőben volt a polgári társadalom-
ba, és kikerülhetetlenül modernizálni kellett többek között az egyházkormányzati rendszert is. Hosszas készülődés, 
viták és véleménycserék előzték meg – 1791 után éppen száz évvel – 1891-ben az újabb országos zsinat összehívását.

Az 1894-ben záruló zsinat legfontosabb eredménye volt az egységes egyházi törvények megalkotásával (korabeli 
kifejezéssel alkotmányozással) önálló jogi személyként létrehozott országos egyház, a Magyarhoni (Magyarországi) 
Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház. Addig ugyanis – mint láttuk – nem létezett egységes egyházkormányzati 
struktúra. Az egységesülés fontos előzményeként alakult ki a rózsahegyi zsinat után a legfőbb világi tisztség, az egye-
temes felügyelő, a szélesebb körű egyeztetést igénylő egyházi ügyeket pedig 1774-től alkalmanként összehívott, hatá-
rozatképes egyetemes gyűléseken tárgyalták meg, és így alakították ki a közös álláspontot. Mindemellett a kerületeket 
1891 előtt alapvetően a közös hitvallás, a tradíciók és az evangélikusokra is érvényes vallásügyi törvények fűzték össze.

Az 1891–1894. évi zsinat előadásunk tárgyát közvetlenül érintő döntése volt az egyházkerületek határainak 
jelentős módosítása is. Nem titkolt célja volt az egyes kerületeken belül a szlovák nemzeti érzelmű egyházmegyék 
(ezeket a korabeli egyházi közbeszéd pánszlávként emlegette) többségi helyzetét megszüntetni. A területi és a tör-
téneti folytonosságot fi gyelmen kívül hagyva, a Fejér-Komáromi Egyházmegyét a Dunántúli Egyházkerületből, a 
Barsi, Honti, Nógrádi Egyházmegyét a Bányai Egyházkerületből a Dunáninneni Egyházkerülethez, az utóbbiból 
viszont az Árvai és a Liptói Egyházmegyéket a Tiszai Egyházkerülethez, a Turóci Egyházmegyét a Bányai Egyház-
kerülethez csatolták át. Az új struktúra elfogadását a szembekerülő álláspontok viharos összecsapása, személyes 
érzelemnyilvánítások, szenvedélyes viták, végletes megnyilatkozások kísérték.

Az új kerülethatárok azonban csupán 1918-ig, az első világháború befejeződéséig, az Osztrák-Magyar Monarchia 
széteséséig álltak fenn, miközben az egyházmegyei beosztás néhányszor, de nem jelentősen változott. Véglegesnek 
mondható állapotban az 1910. évi népszámláláskor együttesen 42 egyházmegyét foglalt magában a négy kerület.

A vesztes háború és a kettős monarchia bukása nem várt, teljesen új helyzetet teremtett. Az egységes evangélikus 
egyházat az új államhatárok szétdarabolták. Az Osztrák-Magyar Monarchia utódállamaiban (beleértve Magyar-
országot is) külön-külön próbáljuk meg követni az utódállam kifejezés mintájára utódszervezetnek nevezhető 
evangélikus egyházak történetének alakulását.

Evangélikus egyházak az Osztrák-Magyar Monarchia utódállamaiban

A trianoni békeszerződés következtében mind a négy magyarországi egyházkerület területe és lélekszáma csonkult. 
A tiszai és a dunáninneni kerület túlnyomó része, a bányainak és a dunántúlinak arányosan kisebb hányada került 
Magyarországon kívülre. 1924-ben összesen tizenkilenc egyházmegyét foglaltak magukban. Az egyházon belül 
hamarosan megindult a vita, hogy takarékossági és gyakorlati okokból új beosztással kiegyenlítsék-e a csonkán 
maradt kerületek területét, vagy politikai és érzelmi szempontok miatt ideiglenes állapotnak tekintve, ne változ-
tassanak rajtuk. A hosszabb szünet után 1934–1937-ben ülésező zsinat állandó püspöki székhelyeknek jelölte ki 
Győrt, Budapestet, Balassagyarmatot és Nyíregyházát, de nem módosította a status quót.
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Az 1938–1941 közötti terület-visszacsatolásokkal ismét Magyarországhoz került evangélikus egyházkormányza-
ti egységek visszatagolódtak 1918 előtti helyzetükbe. Az észak-erdélyi szász egyházrész Besztercei Vezérfőesperesség 
néven továbbra is a nagyszebeni püspöki székhelyhez tartozott. De a korábbi nyelvi-etnikai feszültségek is jelent-
keztek, most azonban nem a szlovákok, hanem a németek oldaláról. A dél-magyarországi német ajkú gyülekezetek 
egy része külön egyházba próbált szerveződni. Jogi helyzetük rendezését azonban a háború utánra halasztotta a 
központi egyházvezetés. A kérdésre alább még visszatérünk.

A második világháború utáni években a visszaállított államhatárok között addig nem tapasztalt nehéz körülmé-
nyek közé került a Magyarországi Evangélikus Egyház. A közép-európai németek túlnyomó többsége kitelepítésének 
és a csehszlovákiai magyarok éveken át tartó jog-
fosztottságának következményei érzékenyen csök-
kentették a hívek számát, egyúttal fölbontották a 
meglévő erősebb német és szlovák közösségeket.

Végül a területi egységek aránytalanságát 
nem az egyházban a két világháború között föl-
merült valamely elképzelés, hanem egészen más 
szellemben külső politikai kényszer, pártállami 
akarat újabb, másfajta aránytalanság bevezetésé-
vel váltotta föl. Ugyanebben az időben rendezték 
át szintén külső kívánságra a református egyház 
területi beosztását is, de nem annyira radikálisan, 
mint az evangélikusoknál történt. Formálisan az 
1948–1953 között ülésező evangélikus zsinat hoz-
ta meg a döntést az egyházigazgatás 1952-ben élet-
be lépő új struktúrájáról. Az addig hagyományos 
észak-déli négytől merőben eltérő, nyugat-keleti 
tájolású két nagy egységet hoztak létre, nyolc-
nyolc egyházmegyével az Északi és a Déli Egyházkerületet. Mindkettőnek Budapest lett az állandó székhelye. 
Láttuk, hogy az első budapesti zsinat (1891–1894) részben szintén megbontotta a kerületek történeti fejlődésének 
folyamatát és a tradíciókat, ezúttal azonban minden előzménynek teljes mértékben ellentmondó beosztást vezettek 
be. Az egyházmegyék határait pedig a nem sokkal előbb életbe lépett új közigazgatási megyebeosztáshoz illesztették. 
Nyilvánvalóan az ezek székhelyeire centralizált állami és pártellenőrzés biztosítása volt a cél. 

Ez az egyházigazgatási szervezet 1991-ig maradt érvényben. A következő évtizedben a politikai változásokkal 
megnyílt lehetőséggel élve, a meghatározott időre szóló mandátummal, megszabott rendszerességgel összeülő, új 
zsinatok alkották meg az új evangélikus egyházi törvényeket és a mai területi beosztást, amely azonban csak kisebb 
részben tért vissza a hagyományos tájoláshoz. 2000-ben Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület néven új kerületet 
hoztak létre Győr székhellyel. Jelenleg a három kerület összesen tizenhét egyházmegyét foglal magában.

Az első világháborút lezáró Párizs környéki békék következményeként létrejött Nagy-Romániában a szász 
egyházhoz csatlakoztak az egykori román fejedelemségek, továbbá Bukovina és Besszarábia kicsiny evangélikus 
közösségei. Ellenben sorra kiléptek belőle azok az erdélyi magyar evangélikus gyülekezetek, amelyek előbb nem 
tartoztak a brassói magyar evangélikus egyházmegyéhez. Az utóbbi magához vonzott további néhány 1920-ban 
Romániába került, a magyarországi evangélikus kerületekről szintén leszakadt, partiumi és bánsági egyházközséget. 

4. térkép. Evangélikus egyházkormányzati egységek Magyarországon (1920–1938, 
1945–1952) (Forrás: BALOGH–GERGELY 1996, 276. o.)
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A belőlük 1921-ben létrejött új országos evangélikus egyház először az Erdélybánáti Ágostai Hitvallású Evangélikus 
Egyház, majd a Romániai Zsinatpresbiteri Evangélikus-Lutheránus Egyház nevet viselte, 2001 óta Romániai Evan-
gélikus-Lutheránus Egyház a hivatalos neve. Jelenleg az egyházkerületi formációt mellőzve, három egyházmegyéje 
van (ezekből kettő magyar, egy szlovák nyelvű). Így Romániában 1920 után párhuzamosan két ágostai hitvallású 
evangélikus egyház létezett, és létezik ma is. Bár a szász egyház a romániai németek 1990 után fölgyorsuló, csaknem 
teljes kivándorlásával napjainkra minimális lélekszámúra zsugorodott.

Az első világháború után Magyarországtól 
Cseh szlovákiához került mintegy négyszázezer 
evan gélikus túlnyomó többsége szlovák, kisebb há-
nyada német és magyar anyanyelvű volt. A magya-
rok főleg az új államhatár közelében vallási-nyelvi 
szigetekben és szórványban helyezkedtek el. Kevés 
evangélikus gyülekezetnek volt meghatározóan 
ma gyar anyanyelvű többsége. A megszálló cseh 
ha tóság első intézkedései egyikeként már 1919. ja-
nuár végén fölfüggesztette az evangélikus egyház 
autonómiáját, és érvénytelennek nyilvánította az 
egyházszervezet addigi területi beosztását, valamint 
tisztségviselői mandátumát. Az új szlovák egyház 
két kerületre tagolódva, 1921-ben trencsénteplici 
zsinatán alakult meg hivatalosan. A németeknek 
utóbb sikerült két esperességet szervezni, sőt ezek-
ből 1939 után önálló német egyház alakult, a ma-
gyar evangélikusok azonban az egész korszakban 
nem jutottak részlegesen önálló egyházkormányzati 

egységhez sem, csak egyházközségi szinten istentisztelettel tudták anyanyelvi jogaikat érvényesíteni. A somorjai és a 
révkomáromi evangélikusok gyülekezete szabad egyházként próbált létezni, de végül anyagi okokból 1931-ben, ille-
tőleg 1937-ben csatlakozott a szlovák egyetemes egyházhoz. Érdekvédelem céljából hozták létre a Szlovákiai Magyar 
Evangélikus Szövetséget, amelyet azonban az egyházi főhatóság sosem ismert el jogi képviselőnek. Ezenkívül további 
saját egyháztársadalmi intézmények segítségével igyekeztek az összetartozás tudatát és a magyar nyelvűséget ápolni.

Fentebb említettük, hogy az 1938 és 1945 között ismét Magyarországhoz tartozó területeken az evangélikus 
egyházközségek visszarendeződtek az 1918-ban szétesett egyházkerületekbe. Ugyancsak utaltunk a Csehszlo-
vákia újraszervezésével bekövetkezett magyarellenes diszkriminációra: jogfosztottság, kitelepítés, lakosságcsere, 
reszlovakizáció, csehországi kényszermunka. Mindezek mellett a kommunista hatalomátvétel az evangélikusokat 
is sújtotta. Közösségeiket szétzilálta, lélekszámukat lecsökkentette. Saját egyházi intézményrendszerük ma sincs.  

A délszláv államba (SHS, majd Jugoszláv Királyság) a magyarországi evangélikus egyházból nagy többségben 
német és szlovák, kis számban magyar és szlovén (vend) anyanyelvű hívek kerültek. Két külön egyházba szerveződ-
tek: az Ágostai Hitvallású Német Evangélikus Keresztyén Egyház a Jugoszláv Királyságban, amely nevétől eltérően 
nemcsak a német, hanem a magyar és a szlovén evangélikusokat is tömörítette, és az Ágostai Hitvallású Szlovák 
Evangélikus Keresztyén Egyház a Jugoszláv Királyságban, amely kizárólag szlovákokat foglalt magában.

Jugoszlávia 1941. évi összeomlása után a két önálló egyház több részre szakadt. A Magyarországhoz visszakerült 

5. térkép. Evangélikus egyházkormányzati egységek Magyarországon 1977-ben (1952–
1990) (Forrás: BUCSAY 1985, 263. o.)
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területeken az eredetileg a Dunántúli és a Bányai Egyházkerülethez tartozó hívek nagy arányában nem magyar 
anyanyelvű egyházközségei újra betagolódtak korábbi egyházkormányzati egységeikbe. Ennek a folyamatnak mon-
dott ellent a bácskai és dél-baranyai német ajkú evangélikusokból horvátországi és német birodalmi bátorítással 
Újvidéken megalakult, de hivatalosan nem működő Dél-Magyarországi Német Evangélikus Egyház, amiről szintén 
esett már szó. Hasonló indíttatással Horvátországban és a Bánság német megszállás alatt lévő részében szerveztek 
külön német evangélikus egyházat. 

Ismert, hogy 1944–1945-ben a Jugoszláviát újjáalakító kommunista hatalom milyen súlyos retorzióknak, üldözés-
nek vetette alá a magyarokat és a németeket. Az ország területén egyetlen német lelkész sem maradt, és minden német 
evangélikus egyházközség megszűnt. A háború után azonban mégis négy lutheránus egyház szerveződött, csekély lélek-
számú magyar evangélikussal egy-egy a szlovén és a horvát tagköztársaságban, valamint kettő a szerb köztársaságban: a 
szlovák egyház, továbbá hosszas jogi és szervezeti viták, éles konfl iktusok után a jelenleg Ágostai Hitvallású Evangélikus 
Keresztyén Egyház Szerbiában-Vajdaságban nevet viselő egyházszervezet. Az utóbbi a két világháború között nevében 
„német” egyház utóda, és a ma zömmel magyar anyanyelvű maradék evangélikusok hitéleti gondozását végzi.

Végül a teljesség igényével említjük a Magyar Evangélikus Konferencia nevet viselő szerveződést, amely a Kár-
pát-medencében és a diaszpórában élő magyar evangélikusok összefogásának céljával Orosházán 2006 októberében 
alakult meg. Földrajzi kiterjedésű, de nem egyházigazgatási képződmény, joghatósága nincs, ezért részletes bemu-
tatását nem tartjuk feladatunknak.

Záró, összegző megjegyzések

1. Több mint négyszázötven esztendő telt el az első magyarországi evangélikus területi szerveződésektől napjain-
kig. Az egyházkormányzati egységek viszonylag gyakori területi és határváltozásának motivációi több csoportra 
különíthetők el. Az egyiket a belső szükségletként jelentkező hitéleti, kormányzati, demográfi ai, gazdálkodási, az 
egyházi élet mindennapos gyakorlatával összefüggő kérdések alkotják. Egy másik csoportba tartozó okok külső 
(egyházon kívüli) körülmények, gyakran elháríthatatlan kényszerként jelentkeztek. Az utóbbiak egyik része bel-
politikai hátterű és rendszerint politikai-ideológiai eredetű: ellenreformáció és rekatolizáció, uralkodói rendeletek 
(a két Carolina Resolutio, a protestáns pátens), a 20. században a diktatórikus rendszerek beavatkozása az egyházak 
életébe. Külön eseménysort képeznek a külpolitikai okok, az első és a második világháborúval járó határváltozások.

2. Bár egységes tervezetként hivatalosan sosem fogalmazták meg, II. József egyházügyi rendelkezéseiben már fölsejlett 
egy az egész birodalomban egységes szervezetű, államilag ellenőrzött protestáns egyház elgondolása. Az abszolút kormányok 
szívesen vették volna, ha a magyarországi protestánsok önkormányzatiságukat föladva, ilyen struktúrába tömörülnek. Mint 
láttuk, 1859-ben részben hasonló tervet kíséreltek meg Bécsből realizálni. Történeti távlatban ugyanebben az időszakban 
mindkét magyarországi protestáns felekezet saját kebelén belül az udvar elképzelésével ellentétes irányú, de szintén magasabb 
fokú integrációra törekedett. Így jött létre több századnyi partikuláris szervezeti élet után a 19. század végére az evangélikus 
és a református országos egyház. Ismeretes, hogy az 1918-as történelmi fordulat következtében, tehát nem hittani okokból 
a két országos egyház szétesett. Mind az osztrák birodalmi, mind a magyar nemzeti formációtól eltérő, harmadik modell 
jutott érvényre. A háborút lezáró békekötésekkel leválasztott egyháztestek újonnan létrejött egyházakba kerültek, és egy 
szűk évszázad alatt további impériumváltások és határváltoztatások, valamint politikai ideológiai kényszerek következmé-
nyeként „utódszervezetek” sora keletkezett. Összegzően megállapítható, hogy nagy szerepet kaptak ebben a folyamatban 
a többnyelvűség egységét fölváltó, a dolgozatunkban többször említett nemzetiségi és nyelvi ellentétek.
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3. A Magyarországi Evangélikus Egyház területi szerveződése a kezdeteitől beleillett a kora újkori rendiséget 
jellemző helyi és regionális autonómiák sorába. A 16–17. században meghatározó szerep jutott az egyházigazgatás 
kialakulásában a nemesi vármegyékhez és a privilegizált városokhoz való igazodásnak mint rendező elvnek. Az 
országgyűléseken, amíg lehetőségük nyílt, együtt léptek föl közös érdekeikért, mindenekelőtt a vallásgyakorlat 
szabadságáért és az önkormányzatiságért a két protestáns egyházhoz tartozó követek, korabeli szóhasználattal az 
„evangélikus rendek”. A rendiséghez kapcsolódás – a hitelvi különbségek mellett – fontos magyarázata annak, 
miért került folyamatosan konfl iktusba a Habsburg abszolutizmussal az evangélikus egyház. Sikerült azonban 
auton ómiáját megőrizni, és mint működőképes tradíciót átvinni („átmenteni”) a polgári társadalomba, amely a 
korszellemnek, a politikai liberalizmusnak megfelelve mint sajátos rendszert befogadta.

4. Végül röviden szemlézzük az egyházigazgatási egységek elnevezéseit. Az országos egyházak hivatalos neve 
minden esetben tartalmazza az állami vagy nemzeti, valamint a konfesszionális azonosítást. A kerületek neve 
földrajzi nagytáji viszonylatokat örökít meg. A Dunáninnen és a Dunántúl Pozsony fővárosból tájékozódásra, a 
„bányai kerület” elnevezés a magját képező bányavárosokra, a „tiszai” megjelölés a folyó felső folyása vidékeinek a 
kerülethez tartozására utal. Az egyházmegyék (és a korai szuperintendenciák) elnevezéseiben döntő a lokális föld-
rajzi tájékozódás. Kevés kivétellel közigazgatási egységek, főleg vármegyék és szabadalmas városok nevét viselik. 
A természetföldrajzi utalás viszonylag ritka (Kemenesalja, Hegyalja, Tátraalja).

Szakirodalmi áttekintés és kutatástörténet

A gyakorta történelminek nevezett, két legnagyobb lélekszámú magyarországi protestáns egyház múltja tudvalévően 
sok vonásban azonos vagy hasonló, de legalább ennyire különbözik, mert egyedi is. Ezért volt lehetséges a 2016. 
évi A Kárpát-medence történeti vallásföldrajza című konferencián elhangzott előadásomra (A magyar református 
egyház területi szerveződése) mint közvetlen előzményre támaszkodva, párhuzamként bemutatni az evangélikusok 
egyházkormányzati térszerkezetének alakulását (Kósa 2016).

Munkámhoz levéltári kutatást nem végeztem. Amit vállaltam – a szakirodalom eredményeinek összegzése –, 
ezt nem is kívánta meg. Ugyanakkor tudatában vagyok annak, hogy a témakör részletesebb kidolgozásához újabb 
levéltári források feltárása szükséges. A magyarországi evangélikusok múltjának kutatása már 1945 előtt tetemes 
tartozásokat halmozott föl, amelyek ismert politikai okokból a 20. század második felében tovább nőttek. 1990 
óta – jóllehet a tudományterület valamelyest megélénkült – a hiányok eddig jelentősebben nem csökkentek. Vál-
tozatlanul nincs monografi kusan földolgozva az országos egyház története. A közös protestáns összegzések ezt 
csak részben helyettesíthetik (Zsilinszky 1907; Révész 1925; Bucsay 1985). Nem pótolja ugyan a korszerű 
összegzést, de jól szolgálja az evangélikus egyház múltjában és jelenében való tájékozódást egy nemrég megjelent, 
népszerű tudományos vállalkozás, A reformáció kincsei 1. – A Magyarországi Evangélikus Egyház című gazdagon 
illusztrált, enciklopédikus kötet (Kollega Tarsoly – Kovács 2015). Kárpát-medencei viszonylatban egye-
dülállóan értékes a szlovákiai evangélikus egyház néhány éve kiadott történeti atlasza. Az 1918-ig közös múlt 
kartografi kus bemutatását is tartalmazza (Kusendová–Benza 2011). Dolgozatunk szempontjából fontos az 
egyházigazgatási egységek történetének önálló földolgozása, ám eddig viszonylag kevés készült. A teljesség igényével 
a kerületek közül egyedül a dunántúliról van összegzés, de csak az első része jelent meg (Payr 1924). A jelenlegi 
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerületről néhány éve kiadott mű szerzői munkaközösség fi gyelemre méltó, értékes 
teljesítménye, elsősorban adattár jellegű összefoglalás (Keveházi 2011). Az ezredforduló állapotának hasonló 
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módszerű és jellegű megörökítése ösztönözte a jelenlegi Déli és Északi Egyházkerületről született terjedelmes 
összegzéseket (Sólyom 2002; Detre 2006).

Kedvezőbb a helyzet az egyházmegye-történetek esetében. Az utóbb idézett egyházkerületi összegzések min-
den jelenlegi egyházmegyéről közölnek rövid történeti áttekintést. Azonban ezek mellett – kettőt kivéve – az 
összes önálló egyházmegye-történet legalább hetven-nyolcvan évvel ezelőtt látott napvilágot, sőt száz vagy még 
több esztendős kötetek is akadnak közöttük. Az egyes egyháztörténeti korszakok monográfi áinak száma szintén 
alacsony. A vonatkozó könyvek és tanulmányok szerzőinek többsége lelkipásztor, tehát nem történészi végzettségű 
szakember. Egyfelől köszönettel tartozik nekik az utókor, mert munkáik hézagpótlóak és sok vonatkozásban idő-
közben elpusztult forrásokon alapulnak. Másfelől képzettségük, tehetségük és körülményeik függvényében igen 
különböző értékűek, a tudományos pontossággal elkészített tanulmányoktól a népszerű összefoglalókig terjed a 
sor. Az alábbi bibliográfi ába igyekeztem minden, a témakörrel szorosabban foglalkozó munka címét – a szövegben 
hivatkozottakkal együtt – fölvenni. A jegyzék azonban valószínűleg nem teljes. Az egyháztörténeti és a helytörténeti 
szakirodalom még feltehetően számos további, előadásom tematikájával összefüggő írást, adatközlést, dokumen-
tumot foglal magában.

A tanulmány lábjegyzetekkel kísérése jelentősen megnövelte volna a terjedelmet. Ezért a szövegben csupán a 
legszükségesebb hivatkozásokat jelölöm utalással. A hivatkozások nehézségeit példázza, hogy az egyik fő adatbá-
zisom, a Magyar protestáns egyháztörténeti lexikon (Zoványi 1977) az összes egyházigazgatási egységről közöl 
önálló szócikket, a megszabott terjedelemben csaknem kivitelezhetetlen lenne minden adatánál utalni rájuk. 
Végül, de nem utolsósorban e helyen is köszönöm Kertész Botondnak konzulensi közreműködését tanulmányom 
megírásához.
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