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Magyarország polgári fejlődésének meghatározó időszakában, a dualizmus évti
zedei alatt a közép-európai régió nemzetiségileg és felekezetileg leginkább hete
rogén államalakulata volt. A nemzeti hovatartozás és a felekezeti meggyőződés
leginkább fedte egymást, sőt az is mondható, hogy számos magyarországi
nemzetiség kimondottan egyházi-vallási keretek között vált nemzetté ebben az
időszakban. Ezért a magyarországi társadalom- és politika-történet fontos kérdés
köre az itteni egyházak működése, ami messze túlmutat a szigorúan vett egyháztörténet keretein.
A polgári Magyarország egyházpolitikai viszonyait alapvetően az 1848-as áprilisi tör
vények szabták meg. Az áprilisi törvénykönyv III. tc.-e kimondta, hogy „az érsekek, püs
pökök, prépostok s apátoknak a kinevezése mindig az illető felelős magyar miniszter el
lenjegyzése mellett, egyenesen ő Felségét illeti”. Tehát továbbra is érvényben lévőnek
minősítette a mindenkori apostoli király főkegyúri jogát. A XIII. te. pedig a papi tized meg
szüntetéséről szólt, aminek értelmében az egyházi rend a papi tizedről minden kárpótlás
nélkül lemondván, az ország rendei ezen „a haza oltárán tett áldozatot örök emlékezet
okáért törvénybe iktatják”.
A legfontosabb idevágó törvénycikk az 1848: XX. te. volt a vallás dolgában. Ez először
is kimondta, hogy az unitárius vallás a Magyar Királyságban is bevett vallás. (Ugyanis
addig csak Erdélyben volt az.) A 2. § szerint a törvényesen elismert vallásfelekezetek
között különbség nélkül tökéletes egyenlőség és viszonosság állt fenn. A törvény azt is
kontemplálta, hogy „minden bevett vallásfelekezetek egyházi és iskolai szükségletei közálladalmi költségek által fedeztessenek”. (Az egyházak állami költségvetésből való fenntartása
nem történt meg. így a törvény a jogi egyenlősítés mellett a gazdasági egyenlősítést nem
végezte el, mert a katolikus egyház hatalmas földbirtokvagyonát nem kobozta el.)
A továbbiakban az 1848-as XX. te. még számos fontos intézkedést helyezett kilátásba:
így a felekezeti iskolák szabad látogatását, a tábori lelkészi szolgálat bevezetését, az
ortodox felekezet (románok és szerbek) önkormányzatának elismerését. A törvény értel
mében ekkor a bevett felekezetek a következők: a latin, görög és örmény szertartású
római katolikus, a református, az evangélikus, az unitárius és az ortodox (görögkeleti)
egyház. Az 1849-ben Szegeden hozott törvény az izraelita felekezet államilag elismertté
nyilvánításáról már nem lépett életbe.

Vessünk egy pillantást a dualizmus-kori Magyarország felekezeti viszonyaira (Horvát
ország és Fiume nélkül 1. táblázat)
Amint a statisztikából kitűnik, a lakosságon belüli arányszámát tekintve a katolikus és
az izraelita felekezet növekedett, míg a többi stagnált vagy csökkent. Mindez a nagyrészt
katolikus agrárproletárság nagyarányú szaporodásával, illetve a bevándorló (galíciai)
zsidóságnak a magyar polgári fejlődésbe való integrálódásával hozható kapcsolatba.
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Felekezet

1868

1910

Latin szertartású katolikus

45,8

49,3

Gőróq

11,7

11,0

Ortodox

15,2

12,8

Evangélikus

8,01
14,9

7,1
14,3

Unitárius

0,4

0,4

Izraelita

4,0

5,0

Református

1. táblázat

A dualizmus kori Magyarország felekezeti viszonyai
Ha pedig azt vizsgáljuk meg, hogy az egyes felekezetek miként oszlottak meg nemzetsógileg, a következő képet kapjuk: A korszak végére majdnem abszolút többségbe
jutó katolikus (latin szertartású) egyház nemzetiségileg a leginkább heterogén. Nagyobb
részben magyar, de jelentős a német és a szlovák elem is a katolikusok között. A görög
katolikusok 1/3-ad része ruszin, közel 2/3-ada román, s van köztük néhány százezer ma
gyar is. Az ortodoxok Magyarországon két nemzetiséghez tartoztak: a zömmel Dél-Erdélyben élő románok és szerbek alkották ezt a felekezetet. Az evangélikus felekezet
nagyjából egyenlő arányban három részre oszlott: magyarok, németek és szlovákok al
kották. A református egyház tagjai szinte kizárólag csak magyarok voltak, tehát ez tekint
hető - legalábbis etnikailag - a nemzeti egyháznak. Az unitárius felekezethez ugyancsak
kizárólag magyarok tartoztak, s ez az egyház Erdélyben volt honos. A királyi Magyaror
szágon csak az elvándorlók nyomán lehet ennek nyomait felfedezni. Végül az izraelita
felekezethez tartozók - itt nem szólva a kikeresztelkedett zsidókról - mintegy 75-80%-a
magyarnak, a többi németnek vallotta magát.
A nemzetiségeket is érdemes összevetni a felekezeti megoszlással, mert igazából a
kétféle arányosítás jelzi a nemzeti és felkezeti hovatartozandóságok kapcsolatrendsze
rét. A századfordulóra a lakosság abszolút többségét kitevő magyarság volt a feleke
z e tiig legheterogénebb: többsége katolikus, mintegy harmada református, a többi evan
gélikus, unitárius és izraelita volt. A számarányát tekintve második legnagyobb nemzet,
a román (kb. 15%) felekezetileg egyértelműen meghatározható: kétharmada ortodox,
azaz a román ortodox nemzeti egyház tagja, 1/3-ada pedig görögkatolikus, akik zöm
mel Észak-Erdélyben éltek. A számarányát tekintve 10-11%-ot kitevő szlovákok és
németek felekezeti megosztása a következőképpen alakult: a szlovákok 2/3-ad része
katolikus (főleg a nyugat-felvidéki területeken), és 1/3-ad része lutheránus. A magyarországi németek esetében is hasonló a helyzet: mintegy harmaduk lutheránus (szá
szok, zipszerek), és a többi katolikus (svábok). A magyarországi ruszinok teljes egé
szében a görögkatolikus egyházhoz tartoztak, amint a horvátok is kizárólag katoliku
sok, míg a szerbek ortodoxok voltak.
Ez a felekezeti és nemzetiségi sokszínűség szerintünk nem gátja, hanem előmozdítója
lehetett a magyarországi polgári fejlődésnek. Ennyiféle kultúra és kultusz együttélése és
egymásra hatása ugyanis —a közismert politikai konfliktusok ellenére —olyan lehetősé
geket rejtett magában, amilyeneket csak a 20. század végének új, európai integrációs
kereteket kereső folyamatai villantottak fel előttünk.
Az is kétségtelen tény, hogy Magyarországon a magyarság és a németség - valamint
a nemzetté váló zsidóság —leszámításával, az itteni nemzetiségek: a szlovákok és a ro
mánok—egyházias keretek között, nem pedig politikai keretek között fejlődtek nemzetté.
(A szerbek és a horvátok e tekintetben már nemzetek voltak.) Ugyanis a liberális magyar
állam keretei között a szlovákok és románok elsősorban egyházi intézményeik - azok
törvényben garantált autonómiája —segítségével fejleszthették anyanyelvűket, kultúrá
jukat, alakíthattak egyházmegyei takarékpénztárakat és tarthattak fenn iskolákat. Nem
véletlen, hogy a román és a szlovák nemzeti mozgalmak főideológusai és esetenként
politikai vezetői is a papság közül kerültek ki. Ugyanis a magyar törvények értelmében
az elemi és népoktatás —az egyházi iskolákban elsősorban —az autonómia felügye53
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leteésfenntartásaalattállóiskolákbanfolyt. Az egyházi ügyintézés, levelezés, kormány
zás ugyancsak anyanyelven történt. Nem is szólva arról, hogy az istentiszteleteken
elhangzó imák, szent énekek stb. kizárólag anyanyelven (vagy a megfelelő liturgikus
nyelven) történtek.

Tekintsük át ezek után azokat a jogi kereteket, amelyek között a liberális magyar polgári
államban az egyházak működtek.
Az 1848-49-ben félbenmaradt jogalkotás befejezéseként a kiegyezést követő első tör
vények között született meg az 1867: XVII. te. „Az izraeliták egyenjogúsításáról polgári
és politikai jogok tekintetében”. Ez a rövid törvénycikk kimondta, hogy az ország izraelita
lakosai a keresztény lakosokkal minden polgári és politikai jog gyakorlása terén egyenlőek. Ez azért volt fontos jogszabály, mert a felgyorsuló polgári fejlődésben a zsidó pol
gárság vagyon- és jogbiztonságát és egyenlőségét garantálta.
A kiegyezési törvények elfogadása után a magyar törvényhozás gyors egymásutánban
szavazta meg azokat a törvényjavaslatokat, amelyek az abszolutizmus időszakában csá
szári pátensekkel szentesített egyházi jogalkotást kodifikálták. így jóváhagyták a zágrábi
püspökség érsekséggé emelését, a gyulafehérvár-fogarasi román görögkatolikus érseki
tartomány felállítását, a szerb és a román ortodox egyházak szétválását és az önálló ro
mán ortodox egyház felállítását (Nagyszeben központtal). Az önkényuralom egyházpo
litikai intézkedései - a főkegyúri jogból adódóan - a nemzetiségi egyházaknak kedvez
tek, de a liberális magyar jogalkotás ezeket mint alapvető emberi jogokat szankcionálta.
A dualizmus kori egyházpolitika végrehajtó szerve a Vallás- és Közoktatásügyi Minisz
térium volt. A kialakult szokásjog szerint ennek élén csak katolikus közéleti ember állha
tott, s adott olyan személyiséget a magyar történelemnek, mint báró Eötvös József, Trefort Ágoston és gróf Apponyi Albert. A VKM I. ügyosztálya a katolikus egyház és az állam
kapcsolataival foglalkozott, élén rendszerint egy esztergomi kanonok állt osztályfőnöki
rangban. A többi egyház ügyeivel különféle ügyosztályok foglalkoztak, a korszak nagyobb
részében a II. ügyosztály. Emellett a kormányzatban főleg az oktatásügyi reszortfelelősök
között találunk gyakran egyházi személyeket. De ugyancsak a hatalomgyakorlás szem
pontjából fontos a tábori lelkészet jelenléte, amely a k.u.k. hadseregben a katolikus tábori
püspök irányításával folyt, míg a magyar királyi honvédségnél az ilyen irányú feladatokat
a területileg illetékes lelkészek látták el.
A dualizmus kori egyházpolitikai törvényalkotás alapja az 1868: Lili. te. volt, amely „A
törvényesen bevett keresztény vallásfelekezetek viszonosságárórszólt. Ez a törvény tu
lajdonképpen az 1848: XX. te.-re építkezett. Kimondta, hogy 18 éves kortól szabadon
lehet átlépni egyik felekezetből a másikba. A Magyarországon gyakori vegyes házassá
gok - bármelyik keresztény felekezet papja előtt kötötték meg azokat - egyaránt érvé
nyesek. A vegyes házasságból származó gyermekek közül a fiúk apjuk, a leányok anyjuk
vallását követik. A törvény az egyenjogúság szellemében mondta ki azt az alapelvet, hogy
az állami és községi szubvenciókat a hívek számaránya szerint kell szétosztani.
Az egyházak tehát a polgári kori Magyarországon alapvetően megőrizték addigi pozí
cióikat, ami elsősorban az oktatás és nevelés terén szembetűnő. Az elemi iskoláknak
több mint a fele az egyház alá tartozott, és a tanítóképzésnek is közel 90%-a egyházi
fenntartású iskolákban történt. A szakiskolák és a polgári iskolák iránt az egyházak ke
vésbé voltak fogékonyak. Ugyanakkor a középiskolákban, a gimnáziumokban igen stabil
pozíciókkal rendelkeztek. A középszintű oktatás-nevelés nagyobb része a nagymúltú
szerzetesrendi iskolákban, a történelmi patinájú protestáns kollégiumokban folyt. Eötvös
és utódai az állami felügyelet hatékony kiépítése mellett meghagyták az egyházak iskolai
pozícióit, hiszen egy merőben új állami iskolai struktúra aligha lett volna kiépíthető.
A polgári fejlődés maga után hozta a társadalom szekularizálódását, elvallástalanodását is, ami nem annyira a felekezetből való kilépésekben, hanem sokkal inkább a vallásos
élet formálissá válásában figyelhető meg.
A magyar liberális törvényalkotás szinte utolsó csúcspontjának tekinthetjük az 189495. évi egyházpolitikai törvényeket, amelyek egyben kiváltói, generálói is voltak a hazai
„Kulturkampfnak”, tágabb értelemben a politikai katolicizmus megszületésének. Hogy stí
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lusosak maradjunk, a harc nyitányát akár jellemezhetjük XIII. Leó pápa 1893. szeptember
2-án kelt Constanti Hungarorum kezdetű enciklikájával is, amelyet Buda török uralom alóli
felszabadításának évfordulójára adott ki.
Ha a 19. század végén már nem is a pogány törökkel kellett harcba szállnia a magyarországi katolicizmusnak, a pápa szerint legalább ekkora ellenség az újpogány liberaliz
mus és szabadgondolkodás. Ez volt az a motívum, amely az egyházpolitikai törvények
ellenében életre hívta a politikai katolicizmust.
Végül is hosszú parlamenti csatározások után, 1894. december 18-án hirdették ki az
első három egyházpolitikai törvényt. Ezek kétségtelenül korlátozták az egyházak, főleg
a többségi és uralmi helyzetben lévő katolikus egyház jogállományát, ugyanakkor azon
ban a polgári fejlődéshez feltétlenül szükséges jogi, öröklési, polgárjogi kereteket terem
tették meg. Korszerűségüket mi sem bizonyítja jobban, mint hogy jelentős részében mind
a mai napig érvényben vannak.
Az 1894: XXXI. te. a házassági jogról szólt. Ennek 29. § kimondta: „A házasságot pol
gári tisztviselő előtt kell megkötni.” Ezáltal polgári jogi tekintetben lehetségessé vált a
válás, a másodszori vagy többszöri házasság. (Addig az állam szempontjából érvényes
házasság az egyházi volt. Miután a katolikus egyház ezt szentségnek tekinti, a válás is
lehetetlen volt.)
Az 1894: XXXII. te. a vegyes házasságokban született gyermekek vallásáról rendelke
zett. A törvény abból indult ki, hogy a vegyes házasságba lépő felek megegyezhetnek a
tekintetben, hogy gyermekeik milyen vallást fognak követni (reverzális). Ezt a magánjogi
aktust azonban a törvény csak akkor ismerte el, ha azt közjegyző előtt kötötték. (Ti. egyik
fél a másik javára lemond a neme szerinti gyermek felekezeti hovatartozandóságának
meghatározásáról. Az pedig természetes dolog volt, hogy a törvénytelen gyermekek any
juk vallását követték.)
Az 1894: XXXIII. te. az állami anyakönyvekről rendelkezett. E szerint „a születések, há
zasságok és halálesetek közhitelű nyilvántartására és tanúsítására kizárólag a jelen tör
vény értelmében arra hivatott közegek által vezetett állami anyakönyvek szolgálnak.” A
polgári házasság, anyakönyvezés és a vegyes házasságokból származó gyermekek val
lása egyaránt a polgári jog- és vagyonbiztonság érdekeit szolgálta. Ezeket a törvényeket
a képviselőház és a jóval konzervatívabb főrendiház viszonylag gyorsan keresztülvitte,
és az uralkodó is szentesítette.
Jóval nagyobb vitákat váltott ki a zsidó vallás recepciója és a vallásszabadságról szóló
törvényjavaslat. Kezdjük az egyszerűbbel. Az 1895: XLII. te. az izraelita vallásról dekla
rálta, hogy az izraelita vallás törvényesen bevett vallásnak nyilváníttatik. Ez azt jelentette,
hogy a korábbi politikai jogegyenlősítés után az izraelita felekezethez tartozók nemcsak
politikailag, hanem vallásilag is egyenlőek lettek a keresztény egyházakkal (ki-, át- és
belépés, a vegyes házasság stb. tekintetében).
Véleményünk szerint a polgári kori egyházpolitikai törvénykezés legfontosabb, és alap
elemeit tekintve a jelenleg érvényben lévő vallásügyi törvény által is megtartott részét
illetően maradandó az 1895: XLIII. te. a vallás szabad gyakorlásáról. Az 1. § szerint „min
denki szabadon vallhat és követhet bármely hitet vagy vallást és azt az ország fövénye
inek, valamint a közerkölcsiség kívánalmainak korlátai között külsőképpen is kifejezheti
és gyakorolhatja. Senkit sem szabad törvényekbe vagy a közerkölcsiségbe nem ütköző
vallási szertartás gyakorlásában akadályozni, avagy hitével nem egyező vallási cselek
mény teljesítésére kényszeríteni.”
A vallásszabadságot korszerűen kodifikáló törvény 2. §-a leszögezte, hogy a polgári
és a politikai jogok gyakorlására való képesség a hitvallástól teljesen független. Az pedig
az állam előtti egyenlőséget és polgári jogegyenlőséget szolgálta, hogy a 3. § szerint „val
lási hite vagy egyházi szabályai senkit sem menthetnek föl törvényen alapuló bármely
kötelesség teljesítése alól”.
A 19. század végének liberális jogalkotása addig is elment, hogy kodifikálta a felekezeten kívüliség állapotát is. Az 5. § szerint ugyanis valamely vallásfelekezetből kilépni,
vagy valamely vallásfelekezetbe belépni mindenkinek szabad a törvényekben megálla
pított feltételek alatt. (Ez tette lehetővé a felekezeten kívüliséget.)
A vallásszabadságról szóló törvény azt is kimondta, hogy a jövőben a törvényesen el
ismert felekezet-státus elnyeróséhe’z legalább egy működő egyházközösség létezése,
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és a hitéletükre vonatkozó szervezeti szabályzatnak a VMK előtti bemutatása szükséges.
Ez a törvény alkotta meg Magyarországon a felekezetek háromfázisú koordinált rend
szerét. Ez azt jelenti, hogy a felekezeteket három kategóriába sorolták. Az elsőbe tartoz
tak az ún. bevett felekezetek: a latin, örmény és görög szertartású római katolikus, to
vábbá a református, az evangélikus, az unitárius, az ortodox és az izraelita felekezet,
amelyek, illetve egyházaik megtartották addigi kiváltságaikat és előjogaikat, egymással
szemben teljesen egyenlők voltak, s nemcsak szabadon működhettek, hanem működé
sükhöz állami támogatást is kaptak. (Például lelkészeik kongruát, azaz állami fizetéski
egészítést, iskoláik fenntartásához költségvetési támogatást stb.) A bevett felekezetek
közül a katolikus főpapok valamennyien hivatalból tagjai voltak az országgyűlés második
kamarájának, a főrendiháznak, ahol annak megreformálása után a protestáns egyházak
is képviseletet nyertek. A második kategóriába tartoztak az ún. elismert felekezetek, mint
például a baptista, vagy az iszlám vallás. Ezek is teljes szabadságot élveztek, a törvény
keretei között szabadon működtek, de nem kaptak hivatalból állami támogatást (bár adott
esetben igényelhettek). Végül a harmadik kategória volt az el nem ismert vagy tűrt fele
kezetek csoportja, amelyeket a köznyelv szektáknak nevezett. Ezek is működhettek, de
csak az egyesülési és gyülekezési jog szabályai szerint, ami azt jelentette, hogy gyakor
latilag rendőri-csendőri felügyelet alatt álltak. A hatalom azokat a szektákat üldözte, ame
lyek hitelvei valamely fennálló törvénybe ütköztek, illetve tagjaik állampolgári kötelezett
ségeiknek nem tettek eleget. (Mint például a fegyverfogás vagy a hivatali eskü letétele.)
A dualizmus időszakában alkotott liberális egyházpolitikai törvények a polgári kor egé
szében érvényben maradtak, és azok a kor színvonalán álló jogalkotást jelentettek.

Végül tekintsük át a dualizmus kori magyarországi egyházak struktúráját, kormányzati
működését.
A katolikus egyház. A katolikus egyházszervezet alapegysége a plébánia, élén a me
gyéspüspök által kinevezett plébánossal. (A nem önálló plébánia - filia, leányegyház vezetője a lelkész.) A plébániák esperesi kerületeket képeznek, élükön az esperes-plébánossal. Ezek általában járásnyi nagyságúak. Több esperesi kerület alkotja a főesperességet, amelyek inkább vármegyei méregűek, ólén a főesperessel. A főesperességek
alkotják az egyházmegyét (érsekség esetén a főegyházmegyót), élén a megyéspüspökkel, illetve érsekkel. Az egyházmegyék egyháztartományokba tartoznak, és azok ólén az
érsek-metropolita áll. Végül a mindenkori magyar impériumra érvényes joghatósággal áll
a magyarországi katolikus egyház élén Magyarország hercegprímása, a mindenkori esz
tergomi érsek. A hercegprímás rendszerint megkapta a bíbort és hivatalból ő elnökölt a
püspökkari konferenciákon.
Korszakunkban a magyarországi katolikus egyház öt érseki tartományra oszlott:
1. Az esztergomi érseki tartomány, amelyben az esztergomi érsekség suffragán püs
pökségei: a győri, veszprémi, pécsi, székesfehérvári, szombathelyi, váci, besztercebá
nyai és a nyitrai latin szertartású, valamint az eperjesi, munkácsi (Ungvár) és 1912-től a
hajdúdorogi (Nyíregyháza) görög katolikus püspökségek.
2. A kalocsai-bácsi érseki tartomány, amelyben a kalocsai érsekség suffragán püspökségei:
a csanádi (Temesvár), nagyváradi és erdélyi (Gyulafehérvár) latin szertartású püspökség.
3. Az egri érseki tartomány, amelyben az egri érsekség suffragán püspökségei: a szat
mári, kassai, rozsnyói és szepesi (Szepeshely) latin szertartású püspökség.
4. A gyulafehérvár-fogarasi (román) görög katolikus érseki tartomány, amelyben a fogarasi érsekség suffragán püspökségei: a lugosi, nagyváradi és szamosújvári görög ka
tolikus püspökségek.
5. A zágrábi érseki tartomány, amelyben a zágrábi érsekség suffragán püspökségei:
a boszna-szerémi (Diakovár) és a zengg-modrusi (Zengg) latin, és a körösi görög szertartású püspökségek. (A zágrábi érseki tartomány Horvátország különállása értelmében
nem volt szoros egységben a magyarországi egyházzal. A boszniai - szarajevói érsek
ség - érseki tartomány pedig még formálisan sem tartozott a magyar egyházhoz.)
6. A pannonhalmi bencés egyházmegye. (Pannonhalma nullius apátság, így exemptként csak Rómának volt alárendelve.)
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A katolikus egyház kormányzatát egészítik ki a káptalanok. A káptalan az egyházme
gye központjában, a megyéspüspököt segítő testület (székeskáptalan, érsekség eseté
ben székesfőkáptalan.) A szóban forgó korban még működtek az ún. társaskáptalanok
is, amelyek nem a püspöki székhelyen voltak (így például a pozsonyi és nagyszombati
társaskáptalan Esztergom esetében, vagy a soproni társaskáptalan a győri egyházme
gyében).
A világi papság mellett fontos szerepet töltenek be a katolikus egyház életében a szer
zetesrendek. A századfordulón 214 kolostorban 2139 férfi szerzetes élt, míg 418 női rend
házban 5451 apáca munkálkodott. A szerzetesek többsége tanított, betegápolással fog
lalkozott, jelentős részük lelkipásztori munkát folytatott, illetve működtek ún. kontemplatív
rendek is.
A református egyház. A magyarországi református (kálvinista) egyház a zsinat-prebisteri elv szerint szerveződött. Alapegysége az egyházközség, élén a választott presbité
riummal és annak elnökével, amely meghívja a lelkészt. Az egyházközségek egyház
megyékbe szerveződnek (általában egy vármegyényi), amelyet egyenlő joggal a vá
lasztott gondnok, illetve lelkész-elnök: az esperes vezet. Az egyházmegyék alkotják
az egyházkerületet, amelynek vezető testületében hivatalból tagok az egyházme
gyék vezetői is. Ennek élén ugyancsak párhuzamos elnökség, valamin a választott
főgondnok, illetve püspök áll.
Az egyházkerületek beosztása gyakran változott, és a püspök székhelye sem volt anynyira kötött, mint a katolikus püspöké. 1881-ig az erdélyi református egyházkerület or
szágos egyházként működött, függetlenül a magyarországi egyházkerületektől. Az 1881 es debreceni református zsinat alkotta meg az egyház alkotmányát, s fogadta el autonó
mia-szabályzatát, amelyet az országgyűlés becikkelyezett, az uralkodó pedig szentesí
tett. Ez kimondta, hogy az egyház legfőbb törvényalkotó szerve a zsinat, két zsinati
ülésszak közötti vezető testület a konvent. A zsinat és a konvent lelkész elnöke a hiva
talban legidősebb püspök, illetve társelnöke a hivatalban legidősebb főgondnok. A deb
receni zsinaton csatlakozott az erdélyi egyház a magyarországihoz. Ekkor öt egyházke
rület létezett: a dunántúli (Komárom, majd Pápa), a dunamelléki (Pest, Budapest), a tiszáninneni (Miskolc), a tiszántúli (Debrecen) és az erdélyi (Kolozsvár).
Az evangélikus egyház. Az evangélikus egyház szervezeti felépítése és működési me
chanizmusa sokban hasonlít a reformátusra, ezért itt csak az eltérésekre utalunk. Az
evangélikus egyházban a megfelelő világi vezetés elnevezése nem gondnok, főgondnok,
hanem felügyelő, illetve főfelügyelő. Az evangélikus püspököket a vizsgált korszakban
superintendenseknek nevezik.
Az erdélyi (szász) evangélikus egyház mint önálló, országos egyház a korszak egé
szében megtartotta különállását, és az 1891-es budapesti evangélikus zsinaton sem
csatlakozott a magyarországihoz. Ekkor alkották meg a lutheránus egyház szabályzatát
és autonóm szervezetét. Eszerint az egyház legfőbb vezető szerve az egyetemes gyűlés,
melyen a mindenkori egyetemes felügyelő elnököl, s a választott lelkész elnök nem volt
vele egyenrangú.
Az evangélikus egyházkerületek száma négy vol: a bányai, a dunáninneni, a dunántúli
és a tiszai egyházkerület (plusz az erdélyi). Az egyházkerület élén a felügyelő, illetve a
superintendens állt. Itt és ettől lefelé a lutheránus egyházban is megvalósult a párhuza
mos elnöklés.
Az unitárius egyház. Az unitárius egyház Erdélyben volt honos. Egy püspökséget al
kotott (Kolozsvár), amelynek élén a püspök, illetve 2-2 egyidejűleg választott világi gond
n o k á t. A püspökség ún. egyházkörökre oszlott. Magyarországon csak 1909-ben alakult
meg a Duna-Tisza menti unitárius egyházkör négy anyaegyházzal.
Az ortodox egyház. A magyarországi, horvátországi, délvidéki és erdélyi ortodox egy
házak két nemzeti egyházat alkottak: a régebbi a szerb ortodox egyházat (Szerb Ortodox
Metropólia, székhelye Karlóca) és a román ortodox egyházat (Román Ortodox Metropólia), amely 1865-től állt fenn, és központja Nagyszeben volt.
A Szerb Ortodox Metropóliában vezető szerepe a mindenkori karlócai érsek-metropoIrtának van. A metropóliába tartozó püspökségek: a bácsi (Újvidék), budai (Szentendre),
temesvári, verseci, károlyvárosi, pakráci egyházmegye.
57

GERGELY JENŐ

A Román Ortodox Metropóliában vezető szerepe a mindenkori szebeni érsek-metropolitának van. A metropóliába tartozó püspökségek: az aradi és a karánsebesi egyházmegye.
Az ortodox egyházak kormányzatát és autonómiáját az abszolutizmus idején alkották
meg, de 1867 után a magyar országgyűlés ezeket becikkelyezte. Az ortodox egyházban
a megfelelő testületek - amelyek világiakból és egyháziakból állnak - választják meg a
papokat, illetve a püspököket. A nemzeti egyházi kongresszus választja az érsek-metropolitát. A választást a király - mint főkegyúr - megerősíti (vagy elutasíthatja).
Az izraelita felekezet. Az izraelita felekezet nem szerveződött hierarchikus egyházzá.
Ennek önálló egységei a hitközösségek, élükön a választott rabbival vagy főrabbival. A
magyarországi izraelita felekezet az 1868-69-ben tartott országos izraelita kongresszus
ellentétei következtében három irányzatra szakadt. A korszerűsített szabályzatot eluta
sítók létrehozták az ortodox irányzatot; az újítók erre válaszul saját szabályzatot dolgoz
tak ki, és őket nevezik neológoknak. A kongresszus idején lévő állapotokhoz ragaszkodó
kis töredéket a kongresszusi iránynak nevezik. (A legnépesebb a neológ irányzat volt.)
A magyarországi egyházak és felekezetek a dualizmus kori magyar polgári fejlődésben
fontos szerepet töltöttek be. Kiemelkedő oktatási, kulturális és tudományos funkcióik mel
lett nem elhanyagolható az itt élő nemzetek nemzetté válásában játszott szerepük sem.
így váltak szerves részévé a nemzettudatnak, és a társadalom szociális lelkiismeretének.

A német összevont érettségi és felvételi vizsga írásbeli
tételeit összeállító bizottság tájékoztatja
a kollégákat és a vizsgázókat, hogy az idei írásbeli
feladatsor a következő 3 fő részből áll:
A rész: szövegértési feladatok
B rész: általános nyelvi kompetenciát mérő feladatok
C rész: 10-12 soros (60 leütés/sor) német szöveg fordítása magyarra
10-12 soros (60 leütés/sor) magyar szöveg fordítása németre
Az A és 6 feladatsor minden tesztfeladata eredeti német szövegen alapul, melye
ket a szövegből kiindulva vagy azt kiegészítve kell megoldani.
Segédeszköz nem használható.
A rendelkezésre álló idő 90 perc. A teszttel az írásbeli dolgozatpontok 60%-a
szerezhető meg.
A C részben a fordításokhoz egy- és kétnyelvű nyomtatott szótár használható.
A rendelkezésre álló idő ugyancsak 90 perc.
A két fordítással az írásbeli dolgozatpontok 20%-20%
(azaz összesen 40%) szerezhető meg.
Egy mintafeladatsort közzéteszünk a NYELVINFO c. folyóiratban.
Az Országos Felsőoktatási Felvételi Iroda (1014 Bp., Szentháromság tér 6.)
1995. március 15.-e után felbélyegzett válaszborítékkal ellátott levelekre a fenti
mintafeladatsort minden érdeklődőnek megküldi.
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