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FQtisztelet_ és Méltóságos Püspök Úr!
A „Második Országos Presbiteri Értekezlet” vezetQsége elQterjesztést óhajt tenni a 

végleges megalakulást illetQleg.
A „Második Országos Presbiteri Értekezlet” nagyon megtisztelve érezné magát, ha 

Méltóságod az egyik alelnöki tisztet elfogadni kegyeskednék, és igen örülnénk, ha ebben 
az életteljesnek ígérkezQ református összefogásban tevékeny részt méltóztatna venni.

Kérjük, kegyeskedjék válaszát „express” a fQtitkári hivatal címére: Budapest Vilma 
királyné út 5. szám alá megküldeni.

Jelen kérésem Baltazár püspök úrral és a vezetQséggel történt megállapodás eredménye.
Mély tiszteletem kifejezése után vagyok Méltóságodnak
kész híve
Csikesz 
egyetemi tanár, ORLE fQtitkár

A levél írója dr. Csikesz Sándor (1886–1940), a debreceni egyetem hittudományi karán a gyakor-
lati teológia tanára, 1925-tQl az induló Theológiai Szemle szerkesztQje, az Országos Református 
Lelkészegyesület (ORLE) és 1926–1935-ig a Magyar Református Presbiteri Szövetség fQtit-
kára.2 SzervezQképességére jól rávilágít a következQ visszaemlékezQ összegzés: „Neki indult 
az egyházmegyének. Papoknak, presbitériumoknak, espereseknek. KierQszakolja ott is az érte-
kezletet, ahol semmiképpen nem akarják és megtartja bámulatos sikerrel. […] – Sárospataktól 
Pápáig, Nyíregyházától Dunavecséig, PcsénytQl Putnokig tartott beszédeket, toborzásaiban 
mennyi embert tett nagyszer_ presbiterré a fáradhatatlan szervezQ, elsQ lökéseket tulajdon ige-
hirdetésével, megrázó erej_ elQadásaival megadó ORPSz fQtitkár! A debreceni kollégium udva-
rán 1926-ban és a Duna partján 1927-ben, amikor a magyar református presbiterek ezrei vártál 
a bécsi hajón érkezQ Presbiteri Világszövetség tagjait, mintha Kanizsai Pálfi János, Lorántffy 
Zsuzsánna és Medgyesi Pál lelke ragyogott volna Csikesz Sándor szemében.”3

Az 1922-ben dunamelléki református püspöknek megválasztott dr. Ravasz Lászlóhoz 
írt levelébQl is megtudhatjuk, hogy immár második éve létezik ez az „életteljesnek ígér-
kezQ református összefogás”, azaz a Presbiteri Szövetség, mely 1926. október 24-én 
alakult meg Debrecenben. Dr. Baltazár DezsQ tiszántúli, debreceni református püspök 
hozta létre Csikesz Sándor egyetemi professzorral, eleinte mint a Baltazár DezsQ által 
jóval korábban, 1907-ben Budapesten alapított Lelkészegyesület (Országos Református 
Lelkészegyesület, vagyis az ORLE) egyik alosztályát.4

Ravasz püspök alelnökségérQl nincs tudomásunk, de mint dunamelléki püspök, termé-
szetesen részt vett a „Presbyteri Szövetség második, budapesti ülésén”5.

ElsQ lelkész elnöke természetszer_leg az alapító, a nagy formátumú, bár sokak szem-
ben ellentmondásos, megosztó személyiség, a kiváló szervezQ és nagy hatású szó-
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nok, dr. Baltazár DezsQ (1871–1936) tiszántúli püspök, a Magyar Református Egyház 
Egyetemes Konventjének egyházi elnöke volt. Ravasz László jellemzése szerint „a XX. 
század elején a magyar református lelkészek az Q egyéniségének hatására egy táborrá 
nQttek, s ezzel a magyar református egyház lelki egysége egy nagy lépéssel elQrehaladt. 
Azt a nagy történelmi erQt, amelyet magyar református egyháznak neveztek, Q akarta idQ-
szer_vé tenni s ezáltal politikai tényezQvé tenni; ebben az idQszer_ségben rejlett küzdelme 
és tragikuma, mert vagy elQbb járt, vagy elkésett a pillanattól. Nem azért mintha benne 
lett volna a hiba, hanem azért, mert magának az egyháznak olyan különös az alkata, hogy 
mindig idQszer_ és mégis sohasem az, mert idQfeletti javakat az idQ edényébe tölt. Ezért 
pályája – sikereiben és csalódásaiban egyaránt – annak a nagy igazságnak az elQkészítése, 
hogy az egyházat mindig lélekben kell erQsíteni.”6

A meghívó az elsQ Országos Református Presbiteri Tanácskozásra 1926. szeptember 
8-án kelt, Baltazár DezsQnek, az ORLE elnökének aláírásával.

„Az Országos Református Lelkész Egyesület ez idei közgy_lése elhatározta, hogy az or-
szág református gyülekezeteinek presbitereit tanácskozásra hívja össze. IllendQnek, szüksé-
gesnek, hasznosnak és jónak látszik összegyülekezni évenkint egy-egy testvéri találkozáson 
azoknak, akiknek elsQrenden joga és kötelessége építeni egyházunk védQfalait, erQsíteni 
lelkét, alkotmányát, meghányni-vetni bajainkat és kitalálni azok okát és orvosságát.

Még ha nem volnának bajaink, akkor is idvességes volna szentek egyessége képen 
egybeseregleni a presbitereknek és épülni a közös hitben, kölcsönös szeretetben és há-
lát adni javaiért a mi megtartó Istenünknek. Az ilyen nehéz idQkben, mint a mostaniak, 
még inkább szükséges. Van javítani való bQven a közerkölcsök romlandó voltán, a kál-
vinista hit haloványuló állapotán, szegény sorsunkon, ellenség által állandóan támadott 
kerítéseinken.

Szükséges együttesen nyilvánvalóvá tenni hitbeli h_ségünket, sérelmeink közösen át-
érzett fájdalmát, a jogunkhoz való ragaszkodásunkat, készségünket a harcra minden ellen, 
ami evangéliumi tiszta szent hitünkre és magyar nemzeti egységünk csendes, békességes 
épületére veti idegennek szolgáló kezét.

Hívom tehát az Országos Református Lelkész Egyesület nevében, mint annak elnöke, 
minden presbiter társamat az országos tanácskozásra, melynek helye Debrecen, ideje 
1926 október 24;”7

A gályarabok megszabadulásának 250. évfordulójára hívta egybe az ORLE és a debre-
ceni református egyház „a csonka ország minden reformátusát presbiteri tanácskozásra, 
hogy a Rákóczi-harang kondulásával a fejedelmek bibliás hite, a százados Nagytemplom 
láttára a sziklafundamentumon épült református Sion felvirágzásának reménysége, a gá-
lyarabok emlékoszlopa szemlélésekor a sok szenvedéssel megszentelt magyar református 
hit iránt való, halálnál is erQsebb szeretet ragadja meg a lelkeket.”8

Az emelkedett hangú meghívó és az azt követQ ünnepélyes felhívás mellett a valóságos 
égetQ okok közé tartozott a presbiterség megújításának szándéka. Az elQbbi szöveg után 
kemény kritikát közöl az ORLE hivatalos közlönye Réthy Lászlótól:

„Ezer bajunknak és nyomorúságunknak egyetlen oka, hogy nincs lelki presbitérium. 
Alig találunk bibliát olvasó, kegyes élet_ presbitert, ellenben gyakran akad olyan, akinek 
fQ gyönyör_sége a lelkész munkája ellen akadályt gördíteni. A mai, hitélet nélküli pres-
bitérium nem alkalmas a fegyelem gyakorlására és továbbvitelére. Hiába a törvény és a 
szabályrendelet! Örökös feddés és dorgálás biztosíthat valamilyen rövid élet_ eredményt, 
de teljes átalakulást nem eredményez, a szigorúbb eljárás pedig (feddés, jogoktól meg-
fosztás, úrasztalától eltiltás, habár illuzórikus arra nézve, aki egész életén át nem él úrva-
csorával, kirekesztés) a gy_lölet egész folyamát zúdítja a lelkész életére. Én csak egy élet-
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mentQ utat ismerek. Ez pedig a ránevelés. Ezzel állunk vagy esünk. Minden belmissziói 
munka ezt célozza, de az eddigi még kevés. Meg kell szervezni a presbitériumot képzQ 
tanfolyamot minden gyülekezetben.

Legkevesebb hat hónap legyen és két téli idQszakra terjedjen. Csak az választható presbiter-
nek, aki szorgalmasan végighallgatja és erQsebb hitéletének, tisztultabb felfogásának, bizonyos 
határok közt mozgó ismeretének bizonyságát adja. Ennek a munkának megállapított program és 
utasítás szerint halálosan komolynak és buzgóságtól megszenteltnek kell lennie. E nélkül min-
den küzdelmünk, törvénytervezetünk és gyötrQdésünk csak fél úton való megállás, mert lelki 
elQkészület nélkül nincs lelki presbitérium és nincs presbiteri fegyelem. E nélkül pedig új életet 
teremtQ, hatásaiban áldásosan megnyilvánuló gyülekezeti fegyelemre még csak gondolni sem 
lehet, mert a gyülekezeti fegyelem csak a presbitérium lelki tartalmával indulhat meg.”9

Másik oka részben az összefogásnak a katolikus egyházzal szembeni határozott állásfog-
lalás, melyet a vissza-visszatérQ beszédek, cikkek, tudósítások is mutatnak, melyek sorra 
jelentek meg a Lelkészegyesület, azaz az Országos Református Lelkészegyesület hivatalos 
közlönye hasábjain is.10

A gy_lés elQestéjén tehát e két fontos okból is remélik a szervezQk: „A nagy egység ko-
vácsolódik. Belefonódnak egymás lelkébe a presbiterek, aztán általuk a gyülekezetek, min-
den népe a hamisítatlan evangélium és magyar nemzeti érzés szent ügyének. Mint zászlós 
tábor; mint gyQzelemre edzett fegyver_ sereg. Istenért, hazáért! És majd ha a Sátán, mint a 
villámlás, hamarosan lehull az égrQl, egybekapcsolódnak minden felekezet- és sorsbeliek, 
akikben az Isten-, ember- és hazaszeretet lelke él.”11 Egészen tömören pedig: „A debreceni 
országos presbiteri tanácskozás a református közösség megbizonyítása lesz.”12

Az Országos Református Presbiteri Tanácskozás 1926. október 24-én zajlott le 
Debrecenben. Fél kilenckor gyülekeztek az összegy_ltek a Református Kollégium udva-
rán, majd innen vonult ki a menet a Rákóczi-harang kondulására kettes sorokban a csak 
ilyen ünnepi alkalmakkor kinyitott nyugati kapun. ElQl ment az ORLE vezetQsége, majd 
az egyházkerületek és a meghívott országos egyesületek küldöttei, majd a dunántúli, 
dunamelléki kerületek, Budapest, a tiszáninneni, a tiszántúli kerületek és Debrecen pres-
biterei jöttek, végül a vidékrQl érkezett nQk. A Nagytemplom minden ülQhelye megtelt a 
háromezer vidékivel, az állóhelyeket pedig a helybeli érdeklQdQk töltötték meg.13 Az ere-
detileg kiadott programnak14 megfelelQen a prédikációt Baltazár püspök mondta, melyben 
a gályarabokra emlékezett a Dániel 3, 17–18. alapigébQl kiindulva: „Az Q országukat is 
sokszor végigtiporták a Nabukadnezárok, a rabigát Qk is húzták vad idegenben és ették a 
rabkenyeret penészes börtönök fenekén; kínpadra vonattak, vesztQhelyre, gályákra vitet-
tek, égtek a meggyaláztatás és pusztulás kemencéiben. […A mi atyáink] megálltak az ál-
taluk vallott, boldogságnak és dicsQségnek tartott evangéliomi és nemzeti igazságok mel-
lett, és Qk is megtartattak, mint a nemzeti történelem kitörülhetetlen nev_, hervadhatatlan 
érdem_, olthatatlan emlék_ hQsei, „akik fénylenek, mint a nap az Q Atyjoknak országában, 
s akikre nem volt méltó a világ”. Ha Qk nem lettek volna, már rég nem zengne a magyar 
nyelv, nem buzogna a nemzeti érzés, hanem a császár és a pápa vazallusának, Kolonics 
hercegprímásnak mérgei nyomában lennénk koldus ország, szolgaország, katholikus or-
szág, és minden ország, csak nem Magyarország.”15

Az emlékkerti ünnepségen, Bocskai szobra és a gályarabok emlékoszlopa körül 15-20 
ezer ünneplQ gy_lt össze.

Az alakuló tanácskozáson a Kossuth utcai templomban Batazár püspököt lelkészelnö-
kül, világi elnökül pedig dr. gróf Degenfeld József egyházkerületi fQgondnokot, az egye-
temes konvent akkori elnökét választották meg.16
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Baltazár DezsQ lelkészelnök mellett a Presbiteri Szövetség igazi összetartója „a hatal-
mas szervezQerej_” dr. Csikesz Sándor egyetemi tanár volt, ki 1935-ben bekövetkezQ le-
mondásáig fQtitkárként munkálkodott a magyar presbiterek intézményesült összefogásán.

A megalakulást követQen Baltazár DezsQ mondott megnyitó beszédet. Beszéde most 
sem nélkülözte a heves kirohanást a katolikus egyház térhódítása és fQként a szerinte leg-
kártékonyabb jezsuita befolyás ellen. Ma már sokszor érthetetlen haragját, intelmeit, erQ-
teljes bíráló szavait azonban csak az akkori mércével ítélhetjük meg, amikor pedig nem 
volt különösebben jónak mondható a katolikus egyházzal való kapcsolat, s valljuk be, a 
református Horthy Miklós kormányzó is eleinte kénytelen volt gesztusokat tenni a kato-
likus klérusnak és az Qt, legalábbis eleinte meglehetQsen rossz szemmel nézQ, gyanakvó 
katolikus, többnyire királypárti magyar arisztokráciának. Kétségtelen térnyerésük ellen 
valószín_leg Baltazár DezsQ és a reformátusok szemszögébQl nézve legalábbis részben 
jogos volt a kritikus hangvétel, habár, ahogyan az máskor is megmutatkozott nála, nem 
volt igazán jó diplomáciai érzéke, s ezzel többször is bajba keverte magát.

A jezsuitizmus sötét szellemének erQre kapását tartja a legfQbb veszedelemnek, „amely 
a biblia Qs, tiszta, szent keresztyénségébQl a középkor lelki törpeségére, erkölcsi ala-
csonyságára próbálja átformálni az úgynevezett katholikus keresztyénséget, csak azért, 
hogy a Krisztus által megvalósított és parancsolt szeretetbeli szolgálat helyére a maga 
gazdagságát, uraságát és hatalmát állítsa oda.

Magamat is szorgosan óvom attól, s a legteljesebb erQvel tiltakozom az ellen, hogy 
ezzel a jezsuita szellemmel az egész magyar katholikus társadalmat azonosítsuk. Ez a 
társadalom a maga egészében sokkal egészségesebb és becsületesebb, semhogy meg ne 
találnánk vele Isten országának s hazánknak építésére a testvéri találkozót.” A két nagy 
történelmi egyház közötti szakadékokra is kitér, Csernoch János hercegprímás azon kije-
lentésére, mi szerint a szakadékok mélyítQi hazaárulók, „mi azonban – igazságosan – a 
szakadékok csinálásának megkezdéséért és bevégzéséért is hazaárulóknak minQsítjük 
Qket” – teszi hozzá Baltazár, elsQsorban a jezsuitákat értve.17

„Mi magyar kálvinisták, ha szinte számban kisebbség vagyunk is, azért a vezetésre 
és közéleti érvényesülésre való szabad igényt hazánk iránti hagyományos h_ségünkben, 
szabadsághQsökkel és vértanúkkal koszorúzott múltunk érdemeiben, nagyobb világossá-
gunkban, okosabb szabadságunkban, tisztább hitünkben, erQsebb meggyQzQdésünkben, 
szilárdabb és önzetlenebb elhatározásunkban, építQbb és áldozóbb világnézetünkben 
hordjuk. A vezérségre való individuális tehetség kiváltságát különben sem a számbeli 
többség, hanem Isten ingyen kegyelme adja az embernek, mint gondviselésszer_en ha-
zánk mostani Kormányzójának is adta. Ha pusztán a szám döntene, nem a sasok, hanem 
a verebek közül kerülne ki a szabad levegQ királya.”

Végül az új elnök a következQ gondolattal zárja beszédét:
„Mi, magyar kálvinisták, a tiszta evangéliom igazságaival, azokra esküvésünkkel, s 

ha kell, odaáldozott életünkkel is a haza érdekeit szolgáljuk. A magyar hazát, és pedig 
történelmi határaival és jogaival egységes és egész Magyarországot sem a Máriáénak, 
sem a Kálvinénak, sem a Lutherénak, sem az Izraelének, hanem a Krisztusénak és a ma-
gyarokénak tudjuk és akarjuk, és az országos presbiteri szövetségünk szervezetét, lelkét, 
munkáját, küzdelmeit, egész életét ennek a célnak szenteljük oda.”18

A hatás nem maradt el. Óriási sajtóvisszhangja támadt. Bizonyos körök tajtékoztak, 
minden sorát cáfolni igyekeztek, ugyanakkor Klebelsberg Kuno vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter már október 25-én igen visszafogottan azt nyilatkozta, hogy „mind az 
egyik, mind a másik oldalon voltak élesebb hangok, de ezek csak akkor válhatnának 
veszedelmessé, ha a közvéleményben rezonanciájuk volna ezeknek a nyilatkozatok-
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nak, ami azonban egyáltalán nem tapasztalható.”19 Baltazár is reményét fejezi ki az ügy 
megoldását illetQen.20

Klebelsberg elnöklésével és Bud János pénzügyminiszter részvételével késQbb egyház-
politikai tanácskozást tartottak a református, az evangélikus és a római katolikus egyház 
vezetQi, s ezen a folyó évi költségvetéssel szemben támasztott pénzügyi igényeket, és „a 
keresztyén egyházak között az utóbbi idQben felmerült sajnálatos félreértéseket” tárgyalták. 
Ígéret történt a legégetQbb pénzügyi hiányok pótlására, továbbá „a kultuszminiszter által 
tolmácsolt kölcsönös felvilágosítások pedig elQmozdították mindkét részrQl oly hangulat ki-
fejezQdését, amely alkalmas arra, hogy felekezeti téren a komplikációknak elejét vegyék.”21

A vitához, a Baltazár beszédét ért támadásokhoz Révész Kálmán tiszáninneni és Ravasz 
László dunamelléki püspök is hozzászólt: kifejtették, hogy „itt nem személyi kérdés forog 
szóban, hanem a magyar kálvinizmusnak a magyarság lététQl elválaszthatatlan ügye.”22

Az 1926-os megalakuló elsQ nagygy_lés tehát még inkább demonstratív, politikával 
átitatott konferencia volt, s a presbiternevelés égetQ szüksége, melyre a kortársak sorra 
felhívták a figyelmet, meglehetQsen háttérbe szorult.

Az 1926-os megalakulás jelentQségén túl továbblépés volt a második országos pres-
biteri értekezlet összehívása 1927. szeptember 4-re, Budapestre. Ekkorra hívták össze az 
ORLE közgy_lését, szeptember 5-re, az egész összevont, nagyszabású rendezvénysorozat 
szeptember 2–6-ig tartott a fQvárosban,23 a Presbiteri Világszövetség tagjainak részvéte-
lével.24

Szeptember 4-én, az Országos Presbiteri Értekezlet közgy_lésén Baltazár DezsQ 
megemlékezett az elhunyt gr. Degenfeld JózsefrQl, ahogy nevezte, „a magyar kálvinista 
egyház legnagyobb presbiterérQl”, majd említi a felekezetközi helyzet vigasztalan képét, 
végül, ezekkel a szavakkal zárja beszédét:

„Az Országos Presbiteri Értekezlet nem lehet sem belpolitikai, sem külpolitikai fórum, 
de vannak úgy a belpolitikának, mint a külpolitikának részei, amelyekhez az igazság és 
erkölcs közössége folytán éppen a tiszta evangéliom alapján álló kálvinista egyházunknak 
ugyancsak van köze. Az igazságnak és erkölcsnek érvényesülését látjuk országunk éle-
tének nemzeti és polgári alapon épülQ konszolidációjában, amiért hozsannás elismerés-
sel vesszük ajkainkra Horthy Miklós kormányzó urunknak a nevét és utána Rothermere 
lordét, kinek lelkiismeretén megvirradt, ajakán kigyúlt és fegyvertelen hadüzenetén fel-
lángolt az igazság és erkölcs fénye, amely fény nagyobb, szebb és dicsQbb az erQszakos 
hatalom fegyveres dicsQségénél. Az igazság és erkölcs fénye kell, hogy irányítsa a nagy 
nyugati m_velt államok politikáját, mert a nemzetek szövetsége világuralmi jogosultságát 
és a tartós béke áldását csakis ezen a két oszlopon építheti fel és tarthatja fenn.”25

A II. értekezletre, vagyis kongresszusra 4000 ember érkezett. A résztvevQk a fQváros 
különbözQ templomaiban tartott istentiszteletrQl nemzeti szín_ szalaggal átkötött bibliával 
felvonultak a Szabadság térre, és az otthonról hozott vadvirág koszorúkkal megkoszo-
rúzták az irredenta szobrokat. Délután 4-kor a Vigadó dísztermében folytatódott a nagy-
gy_lés. Baltazár DezsQ üdvözölte a Presbiteri Világszövetség tagjait, majd Ravasz László 
„A magyar presbiter hivatásáról„ mondott ünnepi beszédet, mely „felejthetetlen marad 
minden résztvevQre.” Majd Szabó Imre prédikált. A református napok szervezQje és ren-
dezQje Csikesz Sándor volt,26 ahogy az már a Ravasz Lászlónak szóló levélbQl is kit_nt.

Degenfeld József gróf halála után, 1927-tQl Dókus ErnQ (1852–1934), az egyetemes 
konvent akkori világi elnöke volt a Presbiteri Szövetség világi elnöke is. Világi elnöke 
utána – egész 1948-ig – dr. Balogh JenQ (1864–1953), a dunántúli egyházkerület fQgond-
noka, a korábbi igazságügy-miniszter (1910–1918), akadémikus 1931-tQl pedig az egye-
temes konvent világi elnöke.
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A presbiternevelés kérdésében az 1929. augusztus 25-én megrendezett III., diósgyQr-
vasgyári országos presbiteri értekezlet döntQ jelentQség_ volt, az eddigi legtöbbet tette a 
presbiterek felébresztése, öntudatra ébredése és megnevelése érdekében.27

Évfordulók sokasága is indokolta, hogy épp erre az évre esett a választás, 400 éve a 
speyeri birodalmi gy_lésen az evangélikus és református fejedelmek és városok protes-
táltak a lelkiismereti szabadság elnyomása ellen, ezért gúnyból protestánsoknak nevezték 
Qket, 400 éve született Károli Gáspár, 300 éve halt meg Bethlen Gábor erdélyi fejede-
lem – tudósít a Baltazár püspök által aláírt meghívó.28 A rendezvény színhelye a Miskolc 
melletti DiósgyQr-Vasgyártelep munkáskaszinójának hatalmas csarnoka.29 Mintegy 2500-
3000 lelkészi és világi presbiter jelenlétében folyt le az esemény. Baltazár elnök beszéde 
után a történelmi évfordulókra emlékezve Czeglédy Sándor, az ORLE alelnöke mondott 
szónoklatot, majd az egyház „sajgó sebeit és kívánságait” Csikesz Sándor egyetemi tanár 
ismertette, melynek következtében határozat született, hogy lapot indítanak a presbite-
rek számára.30 Ekkor született meg tehát a Magyar Presbiter, az „Országos Református 
Presbiteri Szövetség lapja” – a Presbiter, a Magyar Református Presbiteri Szövetség lap-
jának elQdje – melynek elsQ száma 1929 decemberében jelent meg.

Ugyanekkor a Kálvineum támogatására is határozatot hoztak. Ez a folyó 1929. csonka-
évre és az 1930., 1931. évre a református egyházak és egyháztagok közadakozási tárgyául 
a Kálvineum árvaházakat jelöli meg, „melyek a református nép minden rétegébQl szárma-
zó hadiárvák, továbbá tanító- és lelkészárvák segélyezésével s általában az egész magyar 
református egyház mindkét nem_ középiskolai és fQiskolai ifjúsága között végzett nevelQ 
munkájukkal a hajdúböszörményi, nyíregyházi és budapesti Kálvineumokkal, a nagyará-
nyú lelkes megsegítésre mindenképpen érdemesek.”31

A presbiternevelésre, a diakónusképzésre és a belmisszióra is nagy hangsúlyt fektettek.

Az ORPSz hivatalos lapja tehát az 1929 decemberében induló Magyar Presbiter. 
Mindenkori fQszerkesztQje a lelkészelnök, ki egyúttal az ORLE lelkészelnöke is, a szer-
kesztQség tagja a fQtitkár, és a felelQs szerkesztQ. Érdemes áttekinteni a folyóirat száma-
inak alakulását:32

1929. I. évfolyam 1. szám, december hó.
„Az Országos Református Presbiteri Szövetség lapja.”
„FQszerkesztQ: Dr. Baltazár DezsQ. FelelQs szerkesztQ: Szabó Imre. FQmunkatárs: 

Csikesz Sándor.”
„Megjelenik évente ötször.” [Ez a szám az idQk folyamán változott.]
„SzerkesztQség: Bp. VII. Vilma királynQ-út 5. Kiadóhivatal: Hermina-út 37.” [Egy 

szám terjedelme 8 A3-as oldal. Ez a lapszám késQbb változott.]
„Nyomatott a Sylvester Irodalmi Nyomdai Rt. körforgógépén. Budapest, VI. Hermina-

út 37. sz. FelelQs üzemvezetQ Gáncs JenQ.” 1931-tQl Schlitt Henrik.

1936. augusztus 25-én meghal Baltazár DezsQ tiszántúli püspök, fQszerkesztQ. Az 
1936. 3., októberi és 4., decemberi számon a fQszerkesztQ neve gyászkeretben szerepel.

1937-tQl a fQszerkesztQ dr. Ravasz László dunamelléki püspök lett. FelelQs szerkesztQ 
továbbra is Szabó Imre, és a fQmunkatárs Csikesz Sándor.

1940-ben nem jelent meg a folyóirat!
1941-ben mint „Az Országos Református Presbiteri szövetség körlevele” jelent meg.
Mivel Csikesz Sándor meghalt 1940-ben, már csak ketten szerkesztik, fQszerkesztQ 

Ravasz László, felelQs szerkesztQ Szabó Imre.
1945-ben nem jelenik meg.
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1946-ban ismét mint „Az Országos Református Presbiteri szövetség körlevele” jelent 
meg, felelQs kiadó Szabó Imre.

1947-ben mint körlevél jelent meg,
1948-ban mint „Az Országos Presbiteri Szövetség húsvéti körlevele, felelQs szerkesztQ 

Szabó Imre. A tavaszi körlevelén „FelelQs kiadó Pap Béla.” A „pünkösdi körlevele” 4 pp., 
„FelelQs szerkesztQ és kiadó Szabó Imre” ismét!; „…zsinati körlevele” FelelQs szerkesz-
tQ és kiadó Szabó Imre.” [Ezt még az ORPSZ adta ki!]; A folyóirat utolsó száma: „…
Qszi körlevele” „Kiadja a Magyar Református Egyház Egyetemes Konventje.” „FelelQs 
szerkesztQ és kiadó Pap Béla.” A Sylvester Nyomda részérQl mindeddig maradt Schlitt 
Henrik.

[1949-ben „a Magyar Presbiter c. körlevél egész évben egyszer jelenhetett meg.”33]
A Sylvester Nyomdát Tahitótfaluban 1926-ban avatták fel.34

*
„A hivatalos Egyház másnak képzelte és másnak akarta a Presbiteri Szövetséget, mint 
ahogy másnak akarta volna, ha egyáltalában akarta volna annak idején az ORLE-t is. 
Pedig az ORPSz-nek a vezetQsége ugyanazokból állott, mint a hivatalos földi Egyháznak.” 
– emlékezik vissza 1940-ben Incze Gábor.35

Eredetileg bizonyos fokig az Országos Református Presbiteri Szövetség felülrQl lefelé 
építkezve igyekezett az Országos Református Lelkészegyesület mellett összefogni a ma-
gyar reformátusokat, hisz az alapszabály szerint mindenkori elnöke a Lelkészegyesület 
elnöke is egyúttal, illetve a korábbi alapítású (1907) Egyesület elnöke a Presbiteri 
Szövetség (1926) lelkész elnöke is. Így volt ez 1936-ban is, amikor az 1936. augusz-
tus 25-én elhunyt alapító elnök helyére 1936 decemberében az Országos Református 
Lelkészegyesület (ORLE) közgy_lése dr. Ravasz László dunamelléki reformtus püspököt 
választotta meg. Ezen tisztséget 1947-ben való lemondásáig viselte. Csikesz 1935-ben 
történQ visszavonulása után pedig ugyanekkor Szabó Imre budapesti esperest választották 
fQtitkárnak.36 Presbiter elnöke továbbra is Balogh JenQ volt.

Korábban már Ravasz püspök is többször szorgalmazta a presbiterek összefogását, lét-
feltételnek tartva az egyházmegyei presbiteri szövetségek létrehozását.37

Számos megmozdulása, összejövetele, között is kiemelkedQen fontos volt az 1934-
ben megrendezett országos református kiállítás a fQvárosban, melyet jórészt az ORPSZ 
rendezett.

Az ORLE 1935. november 26-án Budapesten tartott közgy_lésén az ORPSZ iroda-
vezetésével, ügyeinek vezetésével, vagyis a Szövetség egész pénzügyi és kiadóhivatali 
adminisztrációjának vezetésével dr. Tariska Sándort bízta meg.38 A hivatal ekkor még 
Debrecenben m_ködött. Valószín_leg már 1938-ban a hivatal Budapestre került.39

A Presbiteri Szövetség az egyházközségek presbitériumainak egységes irányítását is 
célul t_zte ki; még 1938-ban is felhívás történt az egyetemes konvent elnöksége részérQl, 
hogy az egyházközségek presbitériumai a Magyar Presbiteri Szövetségbe testületileg ta-
gul lépjenek be, és a Magyar Presbiter elQfizetési díját egyházközségenként szedjék be, 
s pontosan küldjék be.40

*
ORSZÁGOS GY^LÉSEK

I. 1926. október 24. Debrecen
II. 1927. szeptember 4. Budapest
III. 1929. augusztus 25. Miskolc, DiósgyQr-Vasgyár
IV. 1931. augusztus 30. Debrecen
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V. 1933. augusztus 27. NagykQrös 
Nagy választmányi gy_lés. 1934. október 7. Budapest, október 8-án bodrogkeresztúri 

jubileumi emlékünnepélye. (Már ekkor is Balogh JenQ a presbiter elnök.)
VI. 1935. augusztus 25. Sárospatak
VII. 1937. augusztus 29. Székesfehérvár
Magyar református világgy_lés. 1938. augusztus 23. Debrecen
VIII. 1939. augusztus 27. Cegléd
IX. 1940. augusztus 22–25. Révkomárom
1943. november 4. ORPSZ tisztújító és alapszabály-módosító közgy_lése, Budapest
[1946. szeptember 15. Egyszerre négy helyen presbiteri konferencia: Miskolc, 

Sárospatak, Pápa, Pécs és Veresegyház.]
1948. november 28. – december 5. Karcag

Az 1940-ben megtartott komáromi közgy_lés után a háborús események következté-
ben csak 1943-ban került sor ismét nagyszabású összejövetelre. November 4-én tisztújító 
és alapszabály-módosító közgy_lésre került sor. A korabeli beszámoló szerint a közgy_-
lést Czeglédy Sándor ORPSZ-alelnök imája után Balogh JenQ elnöki megnyitó beszéde 
követte. Szabó Imre fQtitkár szokás szerint elQterjesztette fQtitkári jelentését.41 EbbQl a 
jelentésbQl kit_nik, hogy az „1942. esztendQ az egyházmegyei presbiteri konferenciák 
esztendeje volt. Az 55 egyházmegye közül sikerült 42-ben presbiteri konferenciát tartani, 
amelyekben az ORPSz kiküldötte, vagy kiküldöttei által is képviseltette magát, és elQ-
adásokat tartott. A felszabadult országrészek valamennyi egyházmegyéjében tartottunk 
presbiteri konferenciát és a szövetséghez való csatlakozást csaknem valamennyi egyház-
megyében sikerült megvalósítani.

Míg az 1942. év a presbiteri konferenciák esztendeje volt, az 1943. esztendQt a szövetség 
újjászervezésére fordítottuk. E végbQl az egyházkerületek elnökségeit esperesi értekezletek 
alkalmával felkerestük. Így a dunamelléki, tiszántúli és tiszáninneni egyházkerületekben. 
A fQtisztelet_ püspök urak készségesen adtak alkalmat az esperesi értekezleteken mind 
az ORLE, mind az ORPSz tagjainak, valamint a presbitériumoknak a szövetséghez való 
csatlakozása elQmozdítására. […] Alig van 20-30 gyülekezet, amely nem lépett volna be az 
ORPSz-be, vagy még nem mondotta volna ki belépését. Legtöbb helyen az 1 pengQs tagsá-
gi díj fizetése akadályozta meg a belépési nyilatkozat kimondását. Elvi akadály sehol sem 
merült fel.”42 – Ha talán néhol kissé túlzónak is t_nik a jelentés néhány részlete, a helytállás 
a nehéz idQkben nem kérdQjelezQdhet meg, s az 1943-as év igyekezete is jól tükrözi az örök 
szándékot, a presbiterképzést, az önnevelést, a lélekápolást, vagy a keresztyén jellem lénye-
gét. Az egyházmegyék espereseihez intézett körlevelekben újabb presbiteri konferenciák 
rendezésére buzdítanak, megadva az elQadások címét is: 1. A presbiteri eskü jelentQsége. 2. 
Mikor gyenge és mikor erQs az egyház? 3. Mit üzennek katonáink a frontról?43

1946-ban amellett, hogy üdvözölték a demokráciát, egyre gyakrabbak az óvó, intQ, 
figyelmeztetQ szavak: „[…] bármely társadalomban követeljük a szellem fölényét a ter-
mészet felett, a lélek elsQbbségét a testtel szemben; a gondolatot többnek tartjuk, mint az 
anyagot, s hirdetjük, hogy az új világ felépítése csak a legnemesebb munkaerkölcs alapján 
lehetséges. Mert, ha rabol az, aki a munkástól elvonja a bérét, hamis pénzzel fizetQ tolvaj 
az a munkavállaló is, aki béréért nem dolgozik meg. […] Kívánjuk, hogy a közéletben 
uralkodó hazugságok kipusztuljanak; ne mondják demokráciának azt, ami diktatúra, sza-
badságnak, mi szolgaság, nemzeti egységnek azt, ami atomizálás, igazságszolgáltatásnak, 
ami bosszúállás, s ne dicsérjék haladásnak azt, ami visszaesés.” Ravasz László püspök 
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1946. szeptember 25-én az Országos Ref. Lelkészegyesület közgy_lésén az aktuális egy-
házpolitikai kérdésekrQl szóló nagy ív_ nyilatkozatából idéztünk, melyet októberi számá-
ban teljes terjedelmében a Magyar Presbiter is közölt.

*
1948. szeptember 8-án Szabó Imre esperest az ORLE elnökévé és az ORPSZ lelkészelnö-
kévé választják.44 Szabó Imre 1949. december 4-én kelt, a konventi elnökségi tanácshoz 
intézett emlékiratában, melyben felmentését kéri, megválasztására így emlékezik vissza: 
„[…] 1947 tavaszán a négy egyházkerület püspökeinek és fQgondnokainak közmegegye-
zésével az ORLE elnöki tisztétQl megváló dr. Ravasz László helyébe az Elnöki Tanácson 
– mint abban az idQben legalkalmasabbnak látszó személyben – az én személyemben 
egyeztek meg az ORLE elnökségére. Megválasztatásom csak 1948. szeptember 2-án tör-
tént meg, mert az 1947 Qszén tartott ORLE választmány úgy határozott, hogy az ORLE 
lelépQ elnöke által javaslatba hozott új elnök személyére nézve kérdeztessenek meg az 
egyházmegyei lelkészegyesületek. Az elnöki tisztet erre az idQre dr. Enyedy Andor töl-
tötte be, mint ORLE-alelnök, akinek az elnökválasztó ORLE-közgy_lést 1948 tavaszára 
egybe kellett volna hívnia, amit a bekövetkezett egyházi események megakasztottak. Az 
1948. szeptember 8-ra összehívott közgy_lés azután egyhangúlag megejtette a csonka 
egy évre az elnökválasztást. 1949. szeptember 2-án pedig a Debrecenben tartott közgy_-
lés újból megválasztott az ORLE elnökévé.”45 Szintén az ORPSZ 1948. szeptember 8-án 
a Lónyay utcai gimnázium dísztermében tartott rendes közgy_lésén mondott le Balogh 
JenQ világi elnök, és helyébe Matolcsi Sándort választották világi elnökül, Papp Bélát 
(1907–1957) pedig fQtitkárnak, ki egyúttal a Magyar Presbiter egyik szerkesztQje lett.46

Balogh JenQ miután szeretettel üdvözölte az új tisztikart, az új lelkészelnök, Szabó Imre 
a jegyzQkönyv tanúsága szerint válaszában a következQket mondta: „… valamikor az öt 
pengQst erQsen odaütötték a pénztár elQtt lévQ márványlapra. CsengésébQl ismerték föl, 
hogy jó-e vagy hamis. Most minket is kemény sorshoz üt a Gondviselés. Tehát most kell 
mindnyájunknak megmutatnunk, hogy nem vagyunk hamisak. Egész életében arra töre-
kedett és az elnöki székben is arra törekszik, hogy jónak találtassék. Fölemlíti Medgyesi 
Pálnak a PresbiterekrQl írt könyvét. Neki ez a könyv nagyon kedves, mert ugyanazt vall-
ja, amit Q, hogy presbiter nélkül nincs református egyház. Örömmel foglalja el az elnöki 
széket, mert tudja, hogy abban a legtiszteletreméltóbb testület elnöki székében ül. Arra 
törekszik, hogy minden presbiter jusson el nagy hivatásának tudatára és minden presbiter 
legyen az Úr egyházának erQs oszlopa.”47

Szabó Imre esperes 1949. december 4-én mindkét tisztség alól a felmentését kéri. 
Lemondásának fQ oka az ORLE és az ORPSZ a politika részérQl történQ ellehetetlenítése 
volt, mely mindkettQ függetlenségének megszüntetéséhez, végül, mint általában az ösz-
szes egyesületnél, a végsQ feloszlatáshoz vezetett. A sajtószabadság is sérült, a Magyar 
Presbiter, ekkor az ORPSZ körlevele, 1949-ben csak egyetlen egyszer jelenhetett meg.48

1950. „Május hónapban az ORLE és az ORPSZ mondta ki feloszlását…”49 Valójában 
az Országos Református Presbiteri Szövetség az 1950. április 11-i budapesti közgy_lésén 
mondta ki a kényszer_ végsQ feloszlatást, Szabó Imre lelkészelnök és Matolcsy Sándor 
világi elnök elnöklete alatt, többek közt Pap Béla és Szabó Sándor fQtitkár részvételé-
vel. „A közgy_lés elhatározza a Szövetség megsz_nését és a felszámolásnak lefolyta-
tását.”

„Kegyelettel emlékezik meg a Szövetség nagynev_ alapítóiról. Hálás köszönetet 
mond a Szövetség minden önkéntes és buzgó munkatársának. Kívánja, hogy egyházunk 
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azt a szolgálatot, amit eddig a Szövetség végzett, vegye a maga kezébe s a gyarló és mégis 
áldott kezdetet vigye teljesebbre és tökéletesebbre.” A belügyminiszter (5639-198/2. szám 
alatt) 1950. május 4-én hagyta jóvá a feloszlatást.50

*
Befejezésképp, összegzQ zárszó helyett álljon itt az ORPSZ célkit_zése, ahogy azt az 
1938. évi alapszabály-tervezetének 4. §-ában rögzítették, és olvashatták a presbiterek és 
hívek a Magyar Presbiter 1938. 3., októberi számában:

„Az ORPSz célja: a magyar református presbiteri hivatástudatnak a Szentírás és a 
magyar református hitvallások alapján élesztése, fejlesztése, nevelése, a presbiteri össze-
tartozás kifejezésre juttatása által a magyar református egyház számára megfelelQ, h_ és 
hitvalló presbiterek képzése, a református egyháztársadalmi munka felkarolása által az 
egyházi élet felvirágoztatása, a református egyház jogait és kiváltságait biztosító alaptör-
vények – köztük az 1848: XX. tc. – végrehajtásának szorgalmazása, hitvallásaink alapján 
az egyetemes felvilágosodás és az evangélium szellemében a nemzeti haladás szolgálata.”
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