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Dr. Rajki Zoltán 

 

Szabad államban – szabad egyházak.  

A Magyarországi Szabadegyházak Szövetsége  

1945. évi kiáltványának mai üzenete
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 A Horthy-rendszer „szekta-ellenes” politikája több szabadegyházi vezetőt felekezeté-

nek vallásszabadsági helyzete javításáért vívott küzdelemre késztetett. Különösen dr. Kiss 

Ferenc (Keresztyén Testvérgyülekezet), dr. Somogyi Imre (baptista) és Michnay László (ad-

ventista) tevékenységét említhetjük meg. Somogyi Imre 1940-ben így értékelte a kis egyházak 

közösen elszenvedett, megpróbáltatásokkal teli nehézségeit: „Némelyek ellenszenvből, mások 

érzékenységből bántanak bennünket. Ezek a napok gonoszak, éppen ezért kell, hogy a reális 

alapon élő hívők egyesüljenek. Krisztus testét értéktelenítjük el az egyenetlenséggel. Az egy-

ség Isten akarata. Az egység által a misszió ereje is növekszik, míg a kicsinyeskedés, félté-

kenység, őszinteség hiánya stb. komoly akadályt jelent, melyet csak hivatástudattal, komoly 

felelősséggel lehet elhárítani.”
2
  

Ezek a gondolatok vezettek a Magyarországi Szabadegyházak Szövetségének 

(MSZSZ) megalakulásához, amelynek közvetlen előzménye a Magyar Evangéliumi Szövet-

ség tevékenysége. E felekezetközi mozgalom munkájában egyre nagyobb súllyal vettek részt 

az újprotestáns felekezetek. Választmányában jelentős helyet kaptak a baptista, a metodista 

lelkipásztorok, a Keresztyén Testvérgyülekezetek és az Üdvhadsereg képviselői. A főtitkári 

tisztet a baptista Somogyi Imre töltötte be, ugyanakkor a titkárok, a pénzügyi tisztségviselők, 

valamint a választmányi tagok között is szép számmal találunk olyanokat, akik újprotestáns 

gyülekezetekhez tartoztak. Az 1937. november 19-én elfogadott alapszabály szerint az egye-

sület célja többek közt az volt, hogy védelmezze a vallásszabadságot és mindent megtegyen a 

vallásüldözés megakadályozásáért. Így 1937-ben a Magyar Evangéliumi Szövetségen keresz-

tül nyújtottak be sikertelenül kérvényt a belügyminiszterhez. Beadványukban kiemelték, hogy 

az alsóbb fokú közigazgatási hatóságok az egyes vallásos mozgalmakkal eltérően lépnek fel. 

1939. május 4-én Dr. Kiss Ferenc orvosprofesszor, a Keresztyén Testvérgyülekezet vezetője, 

a Magyar Evangéliumi Szövetség alelnökeként a Szövetség elnökével Dr. Vitéz Csia Sándor-

ral közösen megírt levelükben kérték a belügyminisztert, hogy a Szövetségben lévő el nem 

ismert felekezetek (metodisták, keresztyén testvérgyülekezetek, üdvhadsereg) tevékenységét 

különböztessék meg az egyéb szektáktól, és azokat „úgy tekintsék és kezeljék, mint amelyek a 

vallás szabad gyakorlatáról alkotott törvények szellemében, keresztyén és hazafias szempont-

ból kifogástalanul működnek, s így azoknak működése elé akadályokat ne gördítsenek.”
3
 

 A Keresztes-Fischer Ferenc 1939. december 2-ai betiltó rendelete utáni jogbizonyta-

lanság az újprotestáns felekezetek vezetőit további összefogásra ösztönözte. Ebben a nehéz 

időben minden eszközzel arra törekedtek, hogy istentiszteleteik szabadságát visszaszerezzék. 

Kapcsolatokat próbáltak kiépíteni egyrészt a miniszteriális szervekkel, másrészt a történelmi 

protestáns egyházakkal. Ennek példája, hogy az adventista egyház, a Generál Konferencia 
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európai divíziójának aktív támogatásával, kapcsolatot keresett a református egyházzal, vagy a 

pünkösdiek védelmet kerestek az evangélikus egyháznál. Ezekben a fáradozásokban sokat 

segítettek a Magyar Evangéliumi Szövetségben kialakult jó kapcsolatok, de szükség volt egy 

olyan külön szervezetre, amely egyesíti a kisegyházak fáradozását a szabad vallásgyakorlat-

ért. Már 1942-ben felmerült bennük az igény, hogy a vallásszabadság biztosítása érdekében, 

továbbá az egyház és az állam szétválasztását kimondó új vallásügyi törvény kiharcolása cél-

jából, közjogi státusuk fenntartása, illetve önállóságuk megtartása mellett együttműködjenek.
4
 

1944. október 5-én a Keresztyén Testvérgyülekezetek, a Magyarországi Baptisták Szövetsége, 

a Magyarországi Bibliakövetők Felekezete
5
, illetve az Üdvhadsereg vezetői Michnay László 

adventista elnök javaslatára elhatározták, hogy az 1943 október hava óta közöttük fennálló 

baráti kötelék megerősítésére „szoros és szerves evangéliumi alapon álló kapcsolatot” terem-

tenek, „melynek célja hazánkban a lelkiismereti szabadság és a vallás szabad gyakorlatának 

védelmezése és előmozdítása.”
6
 A szervezetnek később – valószínűleg 1945 márciusában – a 

Magyarországi Szabadegyházak Szövetsége (MSZSZ) nevet adták. A Szövetséghez 1945 

márciusában csatlakoztak az ókatolikusok és a metodisták
7
, majd 1950. június 1-jétől a sza-

badkeresztyének.
8
 A szervezet befolyását jelzi, hogy a tagegyházaikon kívül – a nazarénusok 

kivételével – a legjelentősebb szabadegyházi felekezetek valamilyen formában kapcsolódtak 

hozzá.  

  Az MSZSZ már 1945. márciusában elhatározta, hogy az állam és az egyház szétvá-

lasztása tárgyában az Ideiglenes Magyar Nemzetgyűléshez és az Ideiglenes Nemzeti Kor-

mányhoz intéz. Az emlékiratot először 500 példányban tervezték sokszorosítani, hogy pártok-

hoz, fontosabb közhivatalokhoz, illetve intézményekhez eljuttassák.
9
 Címe Szabad államban 

– szabad egyházak már sejteti, hogy elképzelésük szerint az új vallási törvénynek az állam és 

az egyház szétválasztásán kell nyugodnia.
10

 Elképzelésük klasszikus szabadegyházi nézeten 

alapult, amelyet Roger Williams baptista lelkész, Rhode Island kormányzója fektetett le, és 

később az Amerikai Egyesült Államok alkotmányának egyik alappillére lett. Eszerint a polgá-

ri ügyekben mindenki engedelmeskedik az államhatalomnak, de az minden lakos számára 

biztosítja a vallás szabad gyakorlását és a hitének terjesztéséhez való jogot. A hatóságok pe-

dig nem rendelkeznek azzal a joggal, hogy lelkiismereti kérdésekbe beleszóljanak.
11

 A kora-

beli politikai helyzethez igazodva nézetük alátámasztására az Egyesült Államok és a Szovjet-

unió törvényeire hivatkoztak, amely szerint az állampolgárok szabadon alakíthatnak saját fe-

lekezetet, gyakorolhatják vallásukat, amennyiben nem ellenkezik a jó erkölcsökkel, és nem 

bontja meg a társadalmi rendet.
12

 A személyi adatok felvételekor nem tartozik senki sem szá-
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  Kiss – Michnay – Deák – Szécsey – Papp – Gyarmati (1945) 16-17. oldal 
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  A szabadegyházi közösségek azonban e kritériumokat jóval szabadabban értelmezték, mint a magyarországi 

államhatalom, és a történelmi egyházak. A felekezetváltás, hitviták, illetve a másik felekezet tanításának nyílt 

bírálata nézetük szerint nem számít a társadalmi rend megbontásának kategóriájába. Az államhatalom ezért 

ezekbe a kérdésekbe nem avatkozhat bele.  
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mot adni vallási hovatartozásáról. A felekezetek belső ügyeiket maguk intézhetik, és minden 

külső beavatkozás nélkül választhatják vezetőiket.
13

  

A szabadegyházak retorikájukban – a baloldali pártokhoz alkalmazkodva – az egykori 

elnyomott egyházak képviselőiként új vallásügyi törvény megalkotását sürgették, mivel a 

„magyar vallásügyi törvények hiányosak, elavultak.”
14

 A régi rendszert azzal vádolták, hogy 

az érvényben lévő törvényeket sem tartotta be,
15

 mert: 

- nem biztosította az egyházak esetében az „egyenlő elbánás elvét”, amit az 1848. évi 

XX. törvénycikk mondott ki. 

- nem alkalmazta az 1895. évi XLIII. törvénycikk rendelkezéseit az újabb, illetve a 

kisebb felekezetek elismerése területén, illetve az el nem ismert felekezetek istentisz-

teleti szabadságára vonatkozóan nem a törvényben lefektetett elvek szerint járt el. 

- nem tartotta be a trianoni békeszerződés vallásszabadsági rendelkezéseit. 

- gátolta a kisebb felekezeteket a Biblia nyilvános olvasásában és a közös imádkozás-

ban.  

A memorandum ezt követően a hatályos törvények hiányosságait sorolja fel
16

:  

- Az 1848. évi XX. törvénycikk csak a törvényesen bevett egyházak közti egyenlőséget 

és viszonyosságot állapította meg. A bevett egyházak számára az állam anyagi támo-

gatását biztosította. Így azok nem váltak az államtól anyagilag független szervezetté.  

- Az 1895. évi XLIII. törvénycikk hibájának tartották, hogy három kategóriába sorolta 

(bevett, elismert, tűrt) a felekezeteket. Másrészt korlátozta az egyházak egyházközségi 

elöljáró és lelkészválasztását azáltal, hogy a megválasztott személyt kötelesek voltak 

az illető törvényhatóság első tisztviselőjének tudomására hozni, aki ellenvetését 

írásban közölhette. Az összetettebb egyházszervezettel rendelkező egyházak pedig a 

vallás- és közoktatásügyi miniszternek voltak kötelesek megerősítés végett a felső 

egyházi vezetés személyváltozásait bejelenteni. Nem érvényesülhetett így az egyházak 

önrendelkezési joga.  

A szabadegyházi vezetők a fent említett visszásságok megszüntetése érdekében a következő 

javaslatokat fogalmazták meg: 

- Az állam és az egyház szétválasztása, amely alapját képezi az egyéni jog és a lelkiis-

mereti szabadság érvényesülésének. 

- Ne szólhassanak bele egyes egyházak az állam ügyvitelébe. 

- A közigazgatósági hatóságok ne értelmezhessék és alkalmazhassák különböző módon 

a nem egyértelműen megfogalmazott törvényeket. 

- Az állami hatóságok ne szolgálják ki egyes felekezetek lelkészeinek érdekeit. 

- Szűnjön meg annak a lehetősége, hogy tisztán vallási okok miatt hatósági közbelépés-

sel zaklatnak, bántalmaznak embereket. 

Az Egyesült Államok példájával cáfolják, hogy a vallási sokszínűség vallástalansághoz 

vezetne. Sőt a vallás- és gondolatszabadságnak tulajdonítják az Egyesült Államok gyors üte-

mű fejlődését. Az esetleges komolytalan vallási csoportosulások a történelem tanúságtétele 

szerint önmaguktól eltűnnek, vagy jelentéktelen csoportokká zsugorodnak. Ez a prognózis a 

21. század elején Magyarországon is igaznak bizonyult. A Szegedi Tudományegyetem BTK 

Vallástudományi Tanszékének felmérése szerint a korábban bejegyzett 307 egyház fele nem 

működött. 
17
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A szabadegyházi memorandum teljes egészében elveti, hogy az egyházak az államtól 

anyagi segítséget kapjanak. A kiadvány konkrétan utal a kongruára, egyházi adók beszedésé-

re, illetve az egyházi segélyre. Nincs azonban benne szó az egyházi intézmények állami finan-

szírozásának kérdéséről, illetve az egyházakat megillető adókedvezményekről. Utóbbit való-

színűleg támogathatták, míg az előbbit elvethették. Az intézményeiket ugyanis adományokból 

tartották fenn. Az államsegély megvonása – szerintük – nem rendítené meg a korábbi bevett 

egyházakat, mert az egyház lényege és ereje nem az organizációban, hanem az egyháztagok 

élő hitében található. Az élő hitű hívek készségesen hozzájárulnak az egyház személyi és do-

logi kiadásaihoz. Az egyházak anyagi vesztesége prognózisuk szerint átmeneti lesz, mert a 

hívek önkéntes adományai felülmúlják az állami támogatás nagyságát az észak-amerikai ta-

pasztalatok szerint. Az akkori magyarországi példák is ezt támasztották alá, mert a 100–150 

tagú szabadegyházi közösségek képesek voltak lelkipásztort alkalmazni, míg a több száz, 

vagy akár több ezer tagú egyházközségek a bevett egyházaknál nem tudták, vagy nem akarták 

lelkipásztorukat megfelelő ellátásban részesíteni. 
18

  

 Az MSZSZ vezetői tisztában voltak azzal, hogy az állam és az egyház közötti kapcso-

lat nem szüntethető meg teljesen, mert az államnak jogában áll az egyházi életet rendelkezésre 

felügyelni a vallásszabadság biztosításával. Az egyházak pedig tanításukkal támogatják az 

államot a rend, a béke és a termelőmunka előmozdításában.
19

  

 A kiáltvány legaktuálisabb üzenetét a vallási közösségek állam előtti egyenjogúságá-

nak biztosításában találhatjuk. A 2011 júliusában kiadott egyházügyi törvény még a saját ma-

ga által felállított szabályoknak sem felel meg. Így például azokat a vallási közösségeket, 

amelyek nyilvánvalóan megfelelnek kritériumoknak, nem kaptak állami elismerést. Több fe-

lekezet bizonyíthatóan 20 éve működik az országban. A nazarénusok például már az 1840-es 

években megjelentek Magyarországon. Állami elismerésük az egyházbarátnak nem nagyon 

nevezhető Kádár-rendszer idején megtörtént 1977-ben. A metodisták, adventisták az 1890-es 

évektől vannak szervezett formában hazánkban. A metodistákat az állam 1947-ben, míg az 

adventistákat 1957-ben ismerte el. Az egykori Magyarországi Szabadegyházak Tanácsában 

együttmunkálkodó vallásközösségek is legalább 50-60 éves felekezetek. Ugyanúgy megem-

líthetjük az 1970-es és 1980-as években vallásszabadságukért küzdő vallásfelekezeteket is, 

akik mindenféle elbírálás nélkül elismerést érdemeltek volna a rendelkezésünkre álló nyilvá-

nos adatok alapján. Az egyházak és az egyházi intézmények finanszírozásának problematikája 

is sok kérdést felvett. A magyarországi „egyházalapítás láz” és az új egyházügyi törvény 

megalkotásának hátterében gazdasági kérdések (adókedvezmények, egyházi intézmények 

finanszírozása, hitéletre fordítható pénzek ellenőrzésének kérdése stb.) állnak. A témának 

érdemes volna ezért külön konferenciát szentelni.    

Az MSZSZ vezetői a mindennapokban is ragaszkodtak ahhoz, hogy a hatóságok a be-

vett egyházakkal egyenlő bánásmódba részesítsék a szabadegyházi felekezeteket. Az 1945. 

június 1-jei elnökségi ülésükön elhatározták, hogy tisztelgő látogatást tesznek Vass Zoltán 

budapesti polgármesternél, és megkérik, hogy valahányszor az állam az egyházakkal tárgyal, 

hívja meg a szabadegyházak képviselőit is.
20

 Az MSZSZ országos szinten is kérte, hogy a 

vallásfelekezeteket érintő jogszabály és egyéb rendelkezés kiadásainál az MSZSZ-hez tartozó 

felekezetek érdekeit is vegye figyelembe az államhatalom.
21

 

  Felléptek továbbá annak érdekében is, hogy tagegyházaik lelkészei a történelmi egy-

házak lelkészeihez/papjaihoz hasonlóan papi kedvezményben részesüljenek. Az MSZSZ elle-
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  Kiss – Michnay – Deák – Szécsey – Papp – Gyarmati (1945) 10-13. oldal 
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  Kiss – Michnay – Deák – Szécsey – Papp – Gyarmati (1945) 14. oldal 
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  MSZSZ jegyzőkönyv (1945. június 1.) RZ III-B-7. 
21

  MSZSZ jegyzőkönyv (1948. július 14.) RZ I-A-21. (BL) 



 5 

nezte a kötelező hitoktatást, mert szerintük az evangélium értelmében senkit sem lehet kény-

szeríteni a vallástanulásra.
22

 Támogatták ezért a fakultatív hitoktatás bevezetését, illetve szor-

galmazták, hogy a szabadegyházi szülők maguk dönthessenek gyermekeik hitoktatása felől. 

Gyermekeik pedig ne csupán a bevett, vagy az elismert egyházak hittanát tanulhassák, hanem 

a szabadegyházi közösségekéét is. Az MSZSZ tagegyházainak hitoktatásán a hozzájuk tartozó 

hallgatókon kívül, más felekezetűek is részt vehessenek.
23

 Az MSZSZ vezetői 1945 júniusá-

ban felkeresték a Belügyminisztériumban Kiss Roland államtitkárt, és kérelmezték, hogy a 

szervezet egész országra érvényes arcképes igazolványokat adhasson ki. Szorgalmazták egy 

leirat elkészítését is, amely engedélyezi tagegyházai számára, hogy az egész országban isten-

tiszteleteket tarthassanak, illetve híveiktől pénzt gyűjthessenek.
24

  

Az MSZSZ egyes tagegyházai, illetve más szabadegyház vallásszabadsági problémáit 

is képviselte az állami szerveknél. A Szövetség vezetői például írtak az adventista gyerekek 

szombati iskolalátogatási mentessége érdekében.
25

 Az adventista (szombatos) vallású közal-

kalmazottak részére pedig kérvényezték a szombat-napi munkavégzéstől való mentességet, 

akik a szombati munkaórák vasárnap, illetve hétköznapi túlmunkával való pótlását ajánlották 

fel.
26

 A nazarénusok esetében több alkalommal közbenjártak – sikertelenül – a vallás és köz-

oktatásügyi miniszternél fegyver nélküli katonai szolgálatuk ügyében. A Hetednapi Reform-

Adventisták Felekezete részére 1949 nyarán adtak ki igazolást a Közigazgatási és Rendőrha-

tóságoknak, hogy a közösség az MSZSZ felügyelete alatt működik, ezért kérték, hogy velük 

kapcsolatban is az 1895:43. tc. és a 250.105/1945. számú belügyminiszteri rendelet szerint 

járjanak el.
27

  

Vallásszabadsági nézetük terjesztése érdekében Szabadegyház címmel lapot akartak in-

dítani 1945 augusztusában.
28

 A lap negyedévenkénti megjelentetésére kaptak engedélyt 1945 

végén, 1946 elején.
29

 A periodika publikálása vontatottan haladt, ezért folyóirat helyet egy al-

bum megjelentetéséről hoztak határozatot, amely tartalmazza a tagegyházak jellegzetességeit, 

illetve szolgálja a magyar ébredés gondolatát.
30 

Az album végül Szabad Egyház címen 1947 

tavaszán jelent meg kb. 6 ezer példányban, amelyből kb. 450 példányt hivatalok, egyházak, 

pártok és képviselők számára küldtek el.
31

 Nézeteik terjesztése érdekében 1947. május 17-én 

este a Zeneművészeti Főiskola nagytermében pedig vallásszabadsági ünnepélyt rendeztek.
32

  

Az MSZSZ vezetőinek érdekérvényesítő képességét elősegítették a kiváló baloldali 

kapcsolataik, illetve, hogy a hatalomra jutott politikai erők egyházpolitikai céljai megegyeztek 

a szabadegyházak legfontosabb követeléseivel. A baloldal átmenetileg szövetségest látott 

bennük a politikai katolicizmus (valamint a többi történelmi egyház) elleni küzdelemben. Eh-

hez szívesen elfogadták a kisegyházak támogatását, ami hozzájárulhatott ahhoz, hogy az 

MSZSZ vezetőinek nyilatkozatai országos lapokban megjelentek. Ezt támasztja alá Michnay 

László 1946 augusztusi nyilatkozata: A „szabad egyházak együtt működnek a demokráciák-

kal, mert nem követelnek politikai előjogokat és nem akarnak az adózó nép terhére az állam 

eltartottjai lenni. …. A magyarországi szabadegyházak szövetsége, amely annak idején az 

ideiglenes nemzetgyűléshez memorandumot intézett, határozataiban leszögezi, hogy evangéli-

                                                           
22

  A Szabad Egyházak Elnöki Tanácsának nyilatkozata a vallásoktatás kérdésében. (1947. március 31.) RZ III-C-11. 
23

  MSZSZ levele a VKM-hez (1947. március 13.) RZ III-C-8. 
24

  MSZSZ jegyzőkönyv (1945. június 1.) RZ III-B-7.  
25

  MSZSZ levele a VKM-hez (1946. október 18.) RZ III-C-9. 
26

  MSZSZ levele a kormány egyik miniszteréhez. (1949. augusztus 31.) RZ III-C-35.  
27

  MSZSZ elnökségének levele a Közigazgatási és Rendőrhatóságoknak. (1949. június 21.) RZ III-C-30. 
28

  MSZSZ jegyzőkönyv (1945. augusztus 24.) RZ III-B-10. 
29

 MSZSZ jegyzőkönyv (1946. január 25.) RZ III-B-13. 
30

  MSZSZ jegyzőkönyv (1946. november 19.) RZ I-A-9. (BL) 
31

  MSZSZ jegyzőkönyv (1947. április 22.) RZ I-A-16. (BL) 
32

  MSZSZ jegyzőkönyv (1947.április 10.) RZ I-A-14. (BL) 



 6 

umellenesnek minősít minden faji, nemzetiségi, vagy felekezeti megkülönböztetést, mely az 

ártatlanok üldözését táplálja és a lelkekben elhinti a gyűlölet magvait. A gyakorlati keresz-

ténység megvalósulásáért küzdve – az igazi demokrácia szellemében – akarja biztosítani mind 

a lelkiismereti szabadságot, mind a szociális igazságok érvényesülését. Éppen azért változat-

lanul kitart amellett, hogy az egyházak ne politizáljanak, hanem hirdessék tisztán és apostoli-

an Isten igéjét.”
33

 1947. évi XXXIII. törvény vitájában, − amely az elismert felekezetek bevett 

egyházakkal szemben meglévő joghátrányának megszűntetéséről szólt – az MSZSZ vezetői 

1947 novemberében kijelentették, hogy „mi nem csupán türelmet, hanem teljes vallásszabad-

ságot kívánunk. A vallási türelem engedmény, a vallásszabadság jog. Mi a teljes vallássza-

badság törvénybe iktatását a szabad polgárok társadalmában elvitathatatlan és elodázhatat-

lan szükségnek tekintjük.”
34

 1947 tavaszán pedig az MSZSZ vezetőinek fakultatív hitoktatás 

melletti nyilatkozatait közölték a lapok.
35

   

  Erőfeszítéseik nem voltak eredménytelenek. Az 1939-es betiltás után 1945. július 31-

től szabadon működhettek. A Belügyminisztérium (BM) engedélyt adott az MSZSZ-nek, 

hogy a tagegyházaiban működő evangéliumi munkásait személyi igazolással lássa el. Vallásos 

összejöveteleik nem estek gyülekezési tilalom alá. Nem kellett hatósági engedélyt kérniük 

istentiszteleteik tartására. Templomaik, imatermeik és az egyházi célokat szolgáló helyiségeik 

mentesültek a hatósági igénybevétel alól.
36

 Az iskolai tantermek nem csupán a bevett és az 

elismert egyházak számára lettek kiadva a tanítási idő után, hanem az MSZSZ tagegyházainak 

is a VKM 132081/1946. rendelete értelmében.
37 

Az 1946. évi köztársasági államformáról szó-

ló I. törvénycikk bevezető része pedig biztosította az állampolgárok természetes és elidegenít-

hetetlen jogaként a szabad vallásgyakorlatot. A kormány az 1946. július 4-ei rendeletében 

hatálytalanította az 1938. évi XVII. törvénycikk 3.§-át, amely alapján betiltották az általuk 

szektáknak nevezett vallásos gyülekezeteket, és vagyontárgyaik felől rendelkeztek.
38

 A bel-

ügyminiszter érvénytelenítette az 1939-es BM rendeletet, amely működésüket államellenes-

nek minősítette és betiltotta.
39 

Sőt a honvédelmi miniszter a katonaság területén is hasonló 

kedvezményeket biztosított lelkészeik számára, mint a bevett és elismert vallásfelekezetek 

egyházi személyei részére.
40

  A szervezet befolyását tükrözi, hogy a Vallás- és Közoktatás-

ügyi Minisztérium 1946 januárjában az újonnan alakulandó felekezetekkel kapcsolatos véle-

ményezést az MSZSZ-re kívánta bízni. Az MSZSZ elnöksége az új törvény megalkotásáig 

vállalta a feladatot, mivel attól tartott, hogy az esetleges negatív véleménye és az általános 

vallásszabadság elvi állásfoglalása között összeütközés jöhet létre. Az MSZSZ 1946 elején 

különösen azt tartotta fontosnak, hogy az állam a felekezetváltoztatást, illetve a hitoktatás 

engedélyeztetését egyszerűsítse.
41

 Az 1947 és 1949 közötti években tovább javult a magyar-

országi szabadegyházak közjogi helyzete. Az 1947. évi XXXIII. törvény megszüntette a be-

vett és az elismert felekezetek közötti különbséget. Az 1949. évi magyar alkotmány pedig 

kimondta az állam és az egyház szétválasztásának elvét.
42

 A fakultatív hitoktatás bevezetésé-

vel pedig gyermekeiknek nem kellett más, elismert vagy bevett felekezet hittanát tanulni.
43  

                                                           
33

  A szabad egyházak az államtól különválasztva harcolna a demokráciáért. Népszava, 1946. augusztus 14.  
34

  Minden szabadság bölcsője: a vallásszabadság. Világ, 1947. november 18. 
35

  A szabad egyházak evangéliumi álláspontja a kényszerű vallásoktatás ellen. Világ, 1947. április 3. – A Szabad 

Egyházak Elnöki Tanácsának nyilatkozata, Szabadság, 1947. április 3. – A szabadegyházak a fakultatív val-

lásoktatás mellett. Szabad Nép, 1947. április 2. 
36

  BM 250105/1945. VI. 3. leirata. (másolat - Adventista Irattár továbbiakban AI)  
37

  RZ III-C-15.  
38

  6720/1946 M.E. rendelet. (másolat – Szigeti Jenő gyűjteménye, továbbiakban SzJ) 
39

  363500/1939. és a 70095/1948. B.M. rendelet. (másolat - SzJ) 
40

  20100 /1946. N.M. rendelet. (másolat - SzJ) 
41

  MSZSZ jegyzőkönyve (1946. január 25.) RZ III-B-13. 
42

Az 1949. évi XX. törvény 54. §-ának (1)–(2) bekezdése. 
43

Az 1949. évi 5. törvényerejű rendelet. 
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Helyzetüket azonban nehezítette, hogy törvényesen elismert vallásfelekezetté alakulásukra 

vonatkozóan az 1895. évi XLIII. törvénycikk 7-8. és 18. §-ai érvényben maradtak. Eszerint az 

elismerés megtagadható, ha ellentétes a vallási közösség működése a közerkölcsiséggel és az 

ország törvényeivel, azonos hitelvi és szervezeti téren valamelyik elismert vallásfelekezettel, 

illetve sérti valamelyik törvényesen elismert egyház érdekeit. Az állam által elfogadott szer-

vezeti szabályzaton megtett későbbi változtatást kötelesek voltak jóváhagyás végett a vallás és 

közoktatásügyi miniszternek előterjeszteni. Így az 1940-es évek második felében csupán a 

metodistáknak sikerült az állami elismertetést megszerezniük 1947-ben.  

 Akkoriban tehát a szabadegyházi közösségek közjogi helyzete ténylegesen javult, bár 

nem érte el az 1990-2010 között megszerzett jogokat. Összefoglalva a következő tényezők 

segítették elő a hatékony érdekképviseletüket: 

- A korszakra jellemző – számukra – kedvező politikai légkör. 

- Összefogás. A leglényegesebb újprotestáns felekezetek kapcsolatba kerültek a Magyar-

országi Szabadegyházak Szövetségével. Az összefogásukban rejlő erőt később a kom-

munisták is látták. 1960-ban például felmerült az Állami Egyházügyi Hivatalban, hogy 

utódszervezetét a Magyarországi Szabadegyházak Tanácsát (SZET) felszámolják, mert 

célszerűbbnek látszott a „szekták” elleni egyenkénti fellépés, mint egy szövetséggel 

szembeni. A SZET ugyanis olyan tényezővé vált megítélésük szerint, hogy az önma-

gukban súlytalan közösségek ügyeit az egész szövetség problémájának „fújták fel”.
44

 

- Teológiailag és jogilag világosan megfogalmazott programmal rendelkeztek, amely-

nek megalkotásában részt vett a csekély létszámú szabadegyházi értelmiség. Az elké-

szített vitaanyagot el lehetet juttatni a megfelelő kormányzati és politikai szervezetek-

hez. Így egy közös szervezet nevében egy közös program mögé felsorakozva össze-

hangolták propagálták nézeteiket.  

- A sikerükhöz hozzájárult, hogy kiváló vezetőik voltak, akik alkalmazkodva a korabeli 

politikai viszonyokhoz, tárgyalóképesnek bizonyultak a minisztériumokban, jól kom-

munikáltak a sajtóval, és a gyülekezeti tagokat is mozgósítani tudták. Utóbbira jó esz-

köznek bizonyultak a körlevelek, illetve a saját lapjaikban közölt cikkek mellett a Val-

lásszabadsági ünnepélyek.  

- Határozottan kiálltak saját, illetve a szövetségen kívüli kisebb felekezetek jogos érde-

keiért.  

A fenti tényezők tették lehetővé, hogy komolyabb társadalmi bázist tudhattak maguk mö-

gött, ami sok segítséget nyújtott számukra az érdekérvényesítésben. 

A jelenlegi helyzet szerint az újptotestáns felekezetek – a Magyarországi Baptista Egyház 

és a Hit Gyülekezete kivételével – 2012. január 1-től lényegesen rosszabb közjogi helyzetbe 

kerülnek. A kormányzati ígéretek teljesülése esetén is több ténylegesen vallási tevékenységet 

folytató közösség elveszítené egyházi státuszát.  

A 2010-2011-es egyházpolitikai változások felkészületlenül érték az újprotestáns feleke-

zeteket. A számukra kedvezőtlen politikai helyzetre eltérően reagáltak. Áttekintésük a rendel-

kezésünkre álló források hiánya, illetve az érintett vallási entitások nagy száma miatt nem 

könnyű feladat.  

A sajtóban megjelent és személyes információk alapján kitűnik, hogy az érintett vallásfe-

lekezetek eltérő érdekeiket, eltérő módon kívánták érvényesíteni.  

1. Egyes felekezetek elvi, vagy gyakorlati okok miatt nem törekednek az állami elisme-

rés megszerzésére.  

                                                           
44
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2. Az egyháziasabban működő egykori SZET-tagegyházak vezetői informálisan együtt-

működnek egymással, és a jó minisztériumi kapcsolatokra építve kívánják elérni az el-

ismerést. Az érdekérvényesítő módszereikben kerülik a „politikai nyomásgyakorlás” 

eszközeit. A kormányzati ígéretekbe bizakodva várják az állami elismerésüket. Utóbbi 

időkben már az egyesületi létre is el kezdték felkészíteni híveiket. Gyülekezeti tagjai-

kat maximum tájékoztatják a kormányzati tárgyalásaikon történtekről. 

3. Informális „szövetségesek” nélkül a minisztériumi ügyintézésen keresztül törekednek 

az állami elismerésre. Ők is kerülik a „politikai nyomásgyakorlás” eszközét. Ha nem 

sikerül, akkor belenyugodnak sorsukba.  

4. A „harcias jogvédők” legismertebb képviselője a Magyarországi Evangéliumi Test-

vérközösség. A politikai nyomásgyakorlás széles eszköztárát (nyílt levél, aláírásgyűj-

tések, gyakori sajtónyilatkozatok) kampányszerűen alkalmazza nézeteinek ismerteté-

sére. Liberális és baloldali gondolkodású szimpatizánsaikat is mozgósítja a felekezet. 

Jogi lépésektől sem riad vissza, mint például az Alkotmánybírósághoz való fordulás. 

5. A rendszerváltás követő újprotestáns felekezetek másik részét az „alkalmi jogvédők” 

közé sorolhatjuk. Egy-egy közös akcióra összefognak, vagy önmaguk követelik az ál-

taluk sérelmesnek tartott szabályok módosítását.  

Összességében elmondható, hogy az újprotestáns entitások kisebb-nagyobb laza felépítésű 

szövetségek, alkalmi informális együttműködések segítségével elsősorban saját érdekeiket 

próbálják meg érvényesíteni. Nincsenek közösen elfogadott, világosan megfogalmazott elve-

ik, célkitűzéseik, illetve egy olyan szervezet, amely mögé felsorakoznának. Helyette tiltakozó 

kiáltványok, néhány értelmiségi tanulmánya, vagy egy-két maximum néhány ezer tagot szám-

láló egyház tanulmányi anyaga került forgalomba, amely nem képezett akkora társadalmi 

súlyt, hogy kormányzati szinten komolyan vegyék őket. Néhány szervezet (Magyar Evangéli-

umi Szövetség, Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa, Magyarországi Baptista 

Egyház) kiállt pár konkrétan megnevezett egyház állami elismertetése mellett, de a felekeze-

tek neveinek többsége valószínűleg ismeretlenül cseng a társadalom előtt. A tömegkommuni-

kációs csatornákon az csapódik le, hogy egyes intézménnyel rendelkező vallási entitások az 

egyházi státusz elvesztésével –  állami támogatás hiányában – nem tudják fenntartani intéz-

ményeiket, és ezért küzdenek az elismerésért. A nem koordinált, világos üzenet nélküli sajtó-

megnyilvánulások, amely mögött nem áll egy általuk bevezetett közös elnevezés, elvész az 

információ tengerébe. Kritikaként fogalmazhatjuk meg, hogy a felekezetek többsége nem 

kellően vonta be a rendelkezésére álló értelmiségi bázisukat a problémamegoldásban. Csupán 

az egyházvezetéshez közelálló értelmiségiekre próbált meg támaszkodni. Félő, hogy több 

felekezet esetében a gyülekezeti tagság számára sem vált közüggyé e probléma. Az Iványi 

Gábor által elindított aláírásgyűjtési akció lényegében sikertelen maradt. Bár mozgósította a 

szimpatizánsokat, de társadalmi szinten 6,1 ezer aláírás nem jelent akkora társadalmi súlyt, 

hogy komolyan vegyék kormányzati szinten.  

     


