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Kovács Kálmán árpád:

aZ ÁLLaMseGéLyes eGyHÁZPoLitika  
és a reForMÁtUsok a sZÁZaDForDULón  
(1868–1898)

Hogyan folytathatott a liberális magyar állam a száz évvel korábbi jozefinizmushoz 
sokban hasonlító egyházpolitikát? Bepillanthatunk-e a „cseppben a tenger” elve 
alapján az úgynevezett államsegélyes egyházpolitikán keresztül a dualizmus kori 
valláspolitika rendszerszintű összefüggéseibe? Kutatásaim során úgy találtam, a kér-
déskör legalapvetőbb fogalmi és kronológiai tisztázását sem végezték el előttem. 
Jelen írásom 1868-tól 1898-ig tekinti át az államsegélyes egyházpolitikát a refor-
mátusok szemszögéből, mely felekezet annak egyik legfőbb kedvezményezettje volt 
a dualizmus időszakában. Már csak ebben a szűkített kérdésfeltevésben is külön kell 
kellett választanom az egyházi államsegélyt az iskolaitól, mely kérdés vizsgálatát 
elvégezte már előttem Nagy Péter Tibor.1

Az 1898 utáni időszak a kongruaügy és államsegélyes egyházpolitika fejlődésének 
újabb, minőségileg sokban különböző szakaszát hozta. Ennek számos jellegzetes-
ségét bemutatta Baráth Béla Levente, a korszak emblematikus figuráján, Baltazár 
De  zsőn keresztül.2

a kongruaügy és az államsegélyes egyházpolitika mindenképpen meg külön böz-
tetendőek, még ha sokban össze is függnek egymással. A keresztény társadalomtörté-
netben a kongrua gondolata a congrua sus tentatio, vagyis a méltó megélhetés igényé-
ből fejlődött ki, melyet a közösség saját örök és földi java érdekében maga biztosít 
lelki funkciókat végző elöljáróinak. A megfelelő ellátás tekintetében elválaszthatjuk 
egymástól a lelkigondozói és a tanítói kongruát . kong ruapolitikáról akkortól beszél-
hetünk, ha a közjót szolgáló állam a magán- és a községi (önkormányzati) érdeke-
ket is részben felülíró általános rendelkezéseket léptet életbe a kongrua biztosítása 

1 nagy Péter tibor: Járszalag és aréna. Egyház és állam az oktatáspolitika erőterében a 19. és 20. 
századi Magyarországon . Budapest, Új Mandátum, 2000 . 

2 Baráth Béla Levente: „Földbegyökerezés és égbe fogózás...”. A Tiszántúli Református Egyházkerület 
története Baltazár Dezső püspök tevékenységének tükrében (1911–1920) . sárospatak, Hernád 
kiadó, 2014 . 
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érdekében. Államsegélyről pedig akkor, ha az állam konkrét pénzbeli kifizetéseket 
eszközöl az államkincstárból, az állampénztárból vagy egyéb államinak tekintett ala-
pokból, forrásokból . Az államsegély négy formája a jövedelemkiegészítő, a beruhá-
zási, az iskolai és az egyházi segélyek voltak . 

A 19. század első felét megélt református lelkészgeneráció a kongrua lényegének 
azt tekintette, hogy „[ . . .] olyan illetmény, a mit az oláh, meg az orosz papok az ország 
közös vagyonából […] fizetésük pótlása czímén [kapnak].”3az államsegélyes egy-
házpolitika rendszerváltoztató erejű törvénye az 1848. évi XX. törvénycikk, hiszen a 
dualizmus református közéletének meghatározó része forgott e törvény körül, a tel-
jes vagy részleges végrehajtás mikéntjét és módozatait taglalva . a vallás dolgában 
hozott forradalmi törvénycikk nem önmagában, hanem a papi tized kárpótlás nél-
küli megszüntetéséről szóló XIII. törvénycikkel együtt értelmezendő. Ennek 2. §-a 
ugyanis elrendeli, hogy amennyiben a tized megszüntetése érinti a katolikus alsó-
papság jövedelmeit, ezeknek, mint bármely bevett vallásfelekezeten levő kisebb 
rendű papságnak illő ellátása (kongruája) iránt általánosan is, részletes törvényjavas-
lat fog előterjesztetni. 

Hasonlóan kerettörvényszerű, későbbi tartalmi kitöltést előíró rendelkezés az 
1848. évi XX. törvénycikk is. Ennek 3. §-a a bevett vallásfelekezetek egyházi és isko-
lai költségeinek állami finanszírozását alapelvül jelentette ki. Ez a törvényalkotó 
eredeti szándékai szerint sem jelentett teljes állami finanszírozást. Az illető hitfele-
kezetek meghallgatásával felmért hiányok kitétele egyértelműen arra utalt, hogy az 
államsegélyes egyházpolitikának a bevett felekezetekre vallásegyenlőségi alapon 
való kiterjesztéséről van szó. 

az alkotmányos kormányzás helyreállítása után a húsz évvel korábbi kerettörvény 
tartalmi kitöltését célzó 1868 . évi Liii . törvénycikk csak félmegoldást hozhatott: 
arról rendelkezett, hogy az egyenlőség későbbi törvényi megvalósításáig melyek a 
viszonosság keretei, így a vallásügyet lényegében nem az 1848 . évi XX ., hanem az 
1844 . évi iii . törvénycikk alapján rendezte . a kormányzat ugyanakkor a dolgokat a 
szabadságharc leverésével megszakított mederbe igyekezett visszaterelni . Így került 
1869-ben először sor a református egyház részére folyósítandó államsegély-összeg-
nek az állami költségvetésbe való beállítására . a mindössze 100 000 forintnyi összeg 
csekélysége mellett az is csalódást keltett a protestáns közvéleményben, hogy a vele 
való szabad rendelkezés joga is korlátoztatott . kultuszminiszteri iránymutatás sze-
rint ugyanis sem iskolai, sem közigazgatási [vagyis egyházmegyei, -kerületi igazga-
tási, konventi vagy zsinati] célokra nem volt szabad felhasználni .4

3 Debreceni Protestáns Lap (a továbbiakban: DPL), 1895 . 177 . a kongruáról .
4 Zsilinszky Mihály (szerk .):  A magyarhoni protestáns egyház története . Budapest, athenaeum, 1907 . 731 . 
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Még a református egyházegyetem (közegyház) felállítása előtti időben a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter 3072/1869. számú leiratában tudatta a református egyház-
kerületekkel, hogy az országgyűlés által megállapított országos egyházi segélynek 
kiosztása ő császári és királyi felségének az évi február 15-i Budán kelt legfelsőbb 
elhatározásánál fogva az evangéliumi egyházak kormányzó testületeire bízatott . 
ennél fogva az államsegélyt népesség szerinti arány szerint osztotta fel . ez a kul-
tuszminiszteri leirat meghagyta továbbá, hogy ez a segélyösszeg kizárólag olyan 
egyházi célokra fordítandó, mint új egyházközségek létrehozásának elősegítése, sze-
gény egyházak segélyezése vagy a lelkipásztorok csekély fizetésének javítása. 

Az ugyanazon évi 9612. számú kultuszminiszteri leirat arról értesítette a tiszán-
túli püspököt, hogy az államsegély az egyházközségek és lelkipásztorok segélye-
zésén kívül fordítható a lelkészképző intézetek fenntartására vagy fejlesztésére is, az 
iskolai tanítók segélyezésének feltétele pedig, hogy vallástanítással és énekvezetés-
sel (kántorsággal) is foglalkozzanak. A tiszántúli egyházkerületi közgyűlés az állam-
segély megküldését örömmel vette tudomásul, és bizottságot küldött ki az államse-
gély kezelése és kiosztása körül követendő elvek megállapítása végett. A főgondnok 
elnöklete alatt az esperesi kar és közgyűlési képviselők bevonásával működő bizott-
ság javaslata szerint „[…] a kérelmezők között mindig elsőbbség adassék a valódi 
szegény, kevés lélekszámú, idegen nemzetiség vagy felekezetek közt letelepedett 
[vagyis az úgynevezett missziói] egyházközségek, ezek között is főleg azoknak, 
melyek építkezési költségekkel vannak terhelve . ezután jönnek az ilyen elhagyatott 
szegény egyházakban levő lelkipásztorok és tanítók. A segélyosztásnál nagy figye-
lembe veendő, vajon a segélyt kérő egyház tagjaiban van-e akarat és készség önere-
jükön, saját igyekezetük folytán áldozatot hozni egyházuk javára, hogy az egyház 
iránti érdekeltség és nemes buzgalom, nem pedig a közömbösség vagy tétlenség 
jutalmaztassék .”5

a közvagyon kérdésében a reformátusok kossuth 1871 . január 12-i nyílt levelét 
vették irányadó útmutatásként, mely szerint a beköszöntött békeidőben az 1848. évi 
XX. törvénycikk 3. § tévútja az állam és egyház teljes szétválasztásával annál is in -
kább korrigálandó, mivel újabban a katolikus egyház is autonómiaigénnyel állt elő.6 
Szeremlei Sámuel szerint a kossuthi útmutatástól függetlenül is követelni kell, hogy 
ahol a klérus kezében a köznevelés emelését célzó országos vagyon van, az – miután 
az állam szeretné a nevelést a felekezeti vezérlet alól kivonni [szeremlei szerint: 
emancipálni] – ezentúl a felekezetekre való tekintet nélkül használtassék fel eredeti 

5 DPL, 1891 . 109–110 .
6 szeremlei samu: A népiskolai kérdésről. Különös tekintettel az 1868. XXXVII. t.-cikkre és a prot. 

egyház érdekeire. Budapest, 1870 (sic!). Szerzői kiadás. 184–185.
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rendeltetésére .7 Az [egyházfenntartási célú] államsegély átmenetileg, a bevett val-
lások közötti egyenlőtlenség fennállásának idején méltányos és jogos lenne, Sze-
remlei mégsem óhajtja azt, éppen egyháza érdekét szem előtt tartva. „Ha életké-
pesség van bennünk, meg fogunk élni magunk erejéből; ha nincs, ily gyógyszer 
sem tarthat meg, sőt arra fog szolgálni, hogy belszervezetinket és életerőnket meg-
vesztegesse .”8

a protestáns és a liberális álláspont tehát megegyezett abban, hogy a teljes vallás-
egyenlőség és viszonosság kimondása olyan új alkotmányos helyzeteteredményezett, 
ami felülírja a felekezeti korszak rendelkezéseit . ezzel a véleménnyel szemben 
apponyi albert 1874-ben kánonjogilag meggyőző módon bizonyította, hogy a kato-
likus tanulmányi és vallásalapok az egyházi tulajdonjog részét képezik .9 anka 
László szerint apponyi igazát az is alátámasztja, hogy a kormányzat a koncepcióját 
sem 1874-ben, sem 1880-ban, sem később (1895 után) nem engedte országgyűlési 
tárgysorozatba vétetni, mivel ennek elfogadása azzal az egyenes következménnyel 
járt volna, hogy a katolikus egyház magának követelheti az alapok és alapítványok 
vagyonának teljes kezelési jogát .10

az államsegély-ügyet kovács albert – a protestáns teológiai liberalizmus elköte-
lezett képviselője – politikai támogatása lendítette tovább. A jeles egyházjogász 
érdeklődése annak hatására fordult a politika felé,11 hogy az 1870-es év második felé-
ben az általa oly igen szorgalmazott Protestáns egylet12 puszta vergődését látta, és 
nyilvánvalóvá vált az úgynevezett konventista mozgalom veresége a kvázi-kong-
regácionalistákkal szemben .13 A budapesti teológiai tanár döntő hatással bírt az 1883 . 

7 Uo . 175 .
8 Uo . 174 . 
9 Lásd Csorba László: A vallásalap „jogi természete”. Budapest, ELTE BTK Művelődéstörténeti 

tanszék, 1999 . 149 .
10 anka László: Gróf Apponyi Albert belpolitikai pályafutása a dualizmus korában. Doktori érteke-

zés (kézirat). Budapest, 2014. 117–119. A későbbiekben szeretnék arra visszatérni, hogy a helyzet 
mégsem volt ilyen egyértelmű, és a kormányzat az egyházpolitikai küzdelmek kapcsán akár a meg-
valósultnál jóval keményebb kultúrharc megvívására is hajlandó lett volna.

11 1881-től 1896-ig, három cikluson át volt szülőföldjének, a kovásznai kerületnek országgyűlési kép-
viselője, ahol előbb a közoktatási, később a pénzügyi bizottság tagja lett, közben pedig elnyerte az 
apponyi-féle nemzeti Párt alelnöki tisztét is . 

12 a német mintára 1871-ben alapított Protestáns egylet a protestáns ökuménia elve alapján még az 
unitáriusokat is soraiba fogadta . 

13 Az úgynevezett konventista mozgalomnak az volt a célja, hogy az öt református egyházkerület egy 
határozatképes konventben nagy nemzeti egyházzá egyesüljön, közös szükségeinek ellátására 
domesztikát (házipénztárt) létesítsen, misszióügyét egyöntetűleg szervezze, tanügyét, egyházpoli-
tikáját egységesen intézze. Fő képviselői Ballagi Mór, Kovács Albert, báró Vay Miklós és Török 
Pál voltak . Velük szemben révész imre szinte kongregácionalistának nevezte magát, és az egyház-
községek és presbitériumok önállóságának bebetonozásával kívánta megakadályozni a kis egyház-
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évi XXX . törvénycikk (a középiskolai törvény) elfogadására,14 melynek 47.§-a az 
országos műveltség vagy kiemelkedő helyi érdek alapján lehetővé tette felekezeti 
középiskolák állami segélyezését . 

A középiskolai államsegélyekkel párhuzamosan haladt előre a lelkészi államse-
gély ügye is . 1881-ben következett az erdélyi cameraticum15 beneficium megváltása 
14 000 forinttal. A tiszántúli kerület is kieszközölt 1885-ben 4000 forintot a debre-
ceni kollégium részére, a ménesgyoroki (Arad vm.) egyházközségnek 1895-től évi 
252 forintot, a Máramaros megyei egyházközségeknek pedig 5000 forintot . Mindezen 
összegek természetesen csekélységet tettek ki ahhoz képest, mely az összes szükség-
leteket kielégítette volna, így a szegény sorsú lelkészek rendszeres segítésére, lel-
készségek élhető állapotba juttatására indult 1889-ben az úgynevezett „közpapok 
mozgalma”, mely követelte az egyházi felsőségek ilyen irányú megmozdulását.16

nevezetes volt a kérdésben az 1890 . szeptember 30 . – október 1-jei református lel-
készértekezlet, melynek fő tárgya az ínséges gyülekezetek és a nyomorban sínylődő 
lelkészek anyagi helyzetének javítása volt. A kérdés jelentőségénél fogva nagy töme-
get mozgatott meg . a köznyelvben szerencsétlen módon (katolikus módra) elneve-
zett lelkészréteg még a Baross-féle vasúti zónadíjszabás költségeit sem engedhette 
meg magának, csak postai üdvözleteikkel köszönthették a tanácskozást . a volt szat-
mári esperes, az idős Asztalos György nagykárolyi lelkész a század közepének hege-
liánus retorikájával17 vázolta a helyzetet .18 Központi jelentőséget kapott Kovács 
Albert hozzászólása. A teológiai tanár, aki az egyházi közalapi bizottság előadója-
ként évente több száz segélykérvényt olvasott át – és teljesen tisztában volt a lelkészek 
anyagi helyzetével – tragikusnak tartotta, hogy a református egyházban 100 forint 
alatti fizetés is van, számtalanok a 200–300-as kategóriába esők, 400 forintos fizetés 
felett a lelkészek már nem is kérvényeznek. Egyetértett azzal, hogy az egyenlőség  

kerületek összefogását a legnagyobb (tiszántúli) rovására. Ez az irányzat sikeresen nyerte el Tisza 
kálmán támogatását is . 

14 Protestáns Egyházi és Iskolai Lap (a továbbiakban: PEIL), 1904 . 82 .
15 Az erdélyi reformátusok által a fejedelmi idők óta élvezett évi 3360 tallér értékű kincstári segély.
16 Zoványi Jenő: A magyarországi protestantizmus története 1895-ig. II. köt. Máriabesenyő–Gödöllő, 

attraktor, 2004 . 334 . 
17 Hegel szerint a legfőbb kultúrahordozó, a szellem tükre, a rendezett és civilizált viszonyokat meg-

teremtő állam az emberi társas szerveződés legfelsőbb foka és végcélja. Minden közösség kisebb és 
partikulárisabb jellegű, és mint ilyen, a nagyobb és általánosabb egység kialakítását és megszilár-
dítását kell szolgálnia, annak céljai alá rendelve magát .

18 „Rég óta hangzik a panasz. A nyomorban sínylődő lelkészek ajkai s a pusztulásnak indult egyhá-
zak segítségért kiáltanak . a kiáltást nem hallotta meg sem a kormány, sem a nemzet . ridegen nézte 
a hazafias és érdemes lelkészi testület nyomorát, pedig e testület terjesztője a nemzetiségnek, a val-
láserkölcsi életnek, hű őre a társadalom jólétének, védője az imádott hazának, erős támasza a trón-
nak és a koronás királynak .”
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és viszonosság elve csak papíron érvényesül . a katolikus papság ellátása jónak 
mondható, a statisztikai adatok szerint pedig az erdélyi szász lutheránus egyházra és 
az unitáriusokra tíz krajcár/fő, a (görög katolikus) románok államsegélyéből pedig 
hét krajcár esik egy lélekre . ezzel szemben a reformátusoknál egy lélekre két és fél 
krajcár a dotáció . a református egyházközségek még ilyen körülmények között is kö -
zepes nívón képesek biztosítani a lelkészi fizetéseket. Ez kényszerű módon na  gyobb 
teherviseléssel jár, ami Magyarország teljes vallási helyzetét tekintve egyáltalán 
nem kedvező, de legalább nemzeti szempontból nem káros. A közpapok mozgalma 
azt javasolta, hogy a lelkészek államhivatalnokokká tétetve az államkincstárból 
vehessék fel fizetésüket. Ezer forintos lelkész kongruát kívántak, mely csak a lelké-
szeket illette volna meg, de ebből – szükség esetén – biztosítaniuk kellett volna 
segédlelkészük megfelelő eltartását is. Kovács Albert vázolta, mi lenne a helyzet 
ebben az esetben . ez azt jelentené szerinte, hogy – kb . 2000 parókussal (anyaegyházi 
lelkésszel) számolva – a magyar állam 2 000 000 forintot fordítana a református 
magyar egyházra, ezzel szemben három-néggyel támogatná a nemzetiségi román 
egyházakat .19 Olyan pénzeszközökkel, melyeket a maguk erejéből soha elő nem 
teremthetnének, a magyar állam segítené meg saját ellenségeit .20

kovács albert mérsékelni kívánt egy másik nézetet is . a ’80-as években a reformá-
tusok között több radikális felfogás is lábra kapott . 1880-ban, éppen az alkotmányozó 
zsinat előtt, tudományos vizsgálódás után, nem függetlenül a közvélemény nyomásá-
tól, mely országgyűlési bizottság felállításához is vezetett, Orbán József pataki jeles 
tanár, az Alapok és alapítványok szerzője Protestáns Egyházi és Iskolai Lap hasábjain 
foglalta rendszerbe az állami finanszírozás kérdését. Cikkének végkövetkeztetése: 
„Mondjuk, kiáltsuk [...], míg meg nem hallják: [...] 48-ik XX- ik t.c. sürgős végrehaj-
tásának ezen fenkölt szellemi megokolását: a kiváltságos protekciónak meg kell 
szűnni, s a státus protekciójának minden vallásfelekezetre egyiránt [értsd: egyformán] 
kell kiterjesztetni. [...] Az egyetemes zsinat nevezzen ki egy szakértő küldöttséget az 
alapok és alapítványok megvizsgálása tárgyában, egy kimerítő munkálat készítésére, 
mely egyrészről, mutassa ki, hogy ezen alapok és alapítványok országos jellegűek; 
másrészről követelje határozottan az országgyűléstől, hogy ezen országos alapítvá-
nyokban minden vallásfelekezet egyenlő arányában részesíttessék.”21

19 a bizonytalanság abból adódik, hogy míg a szerb és román ortodoxokat 1864 után külön met ro-
póliákba szervezték, a munkácsi görög katolikus egyházmegye vegyesen foglalt magába román és 
ruszin plébániákat . a nemzeti elkülönítés itt olyan mélyebb kutatást igényelt volna, melyre a refor-
mátus Kovács Albert külső szemlélőként nem vette a fáradságot, de pontatlansága ellenére hallga-
tósága számára elfogadható nagyságrendeket tudott közölni .

20 PEIL, 1890 . 1379–1380; 1383–1384 .
21 PEIL, 1890 . 1336 .
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kritikai irányzat is kialakult a református egyházon belül, melynek rácz károly 
által 1884-ben alapított és megszűnéséig szerkesztett lapja a beszédes Szabad Egy-
ház címet viselte . a szapáryfalvai (krassó-szörény vm .) lelkipásztor mozgalma 
a külföldön már elterjedt szabadegyházi törekvés megvalósítási kísérlete volt Ma -
gyar országon . szerinte az igehirdetés tisztasága érdekében istentisztelet formájában 
semmiféle világi emlékünnepély nem szerepelhet, az egyház prófétai jellegének meg-
őrzése és felragyogtatása végett a lelkipásztorok kormányhivatalnoki állást ne vállal-
janak, püspökök főrendiházi tagságot, egyházi vezetők kitüntetéseket, rendjeleket ne 
fogadjanak el. Az egyházi iskolákban a hitvallásoknak megfelelő vallási nevelés 
szükséges, sőt a hitvallások talaján állva csakis a vallás lehet tanításuk központjában. 
Követeléseit kortársai általában túlzónak tartották. Hatása alig volt érzékelhető.22

A protestáns sajtótérfélen legnagyobb befolyással rendelkező Egyházi és Iskolai 
Lap szerkesztését 1887-ben a belmissziói-ébresztési (evangéliumi alliansz) mozga-
lomhoz sorolt Szőts Farkas vette át. A budapesti teológiai tanár-főszerkesztő már  
a következő évben elismerte a papság erkölcsi-anyagi függetlenségének szerepét a jól 
teljesített lelkigondozásban .23 A lap hasábjain tíz év leforgása után Orbán József újra 
jelentkezett A protestáns egyház állami javadalmazásáról szóló cikkel, mellyel egy 
B. J. monogramú szerző szerint „az egyházi élet ütőerére tette kezét”. Szerinte az 
igazi autonómia lényege az erkölcsi és az anyagi függetlenség . az anyagi független-
séget a protestánsok [értsd: elsősorban a reformátusok] az időszak nehéz anyagi 
viszonyai között, önerőből fokozni nem képesek. Oly külerőre kell tehát hagyat-
kozni, melyek segítségét a protestáns egyházak sérelem nélkül elfogadhatják, melyet 
a törvény megenged, melyet az államhoz való jogviszony követel, s ahol az anyagi 
helyzet javítására szükséges pénzalap már létezik . Ha már a (középiskolai) tanárokat 
„az egyház által ki nem elégített jogos érdekök az állami jótétemény élvezetére 
jogossá teszi”, miképen lehetne jogtalan a csekélyebb jövedelmű lelkészek részéről, 
az erre irányuló törekvés . a nyomor megléte, a közpapok mozgalmának24 igazsága . 
A jól rendezett jogállamban mindenkinek hivatalos teendői, munkaköre és társa-
dalmi helyzetének megfelelő anyagi díjazás szükséges, más szóval megkívántatik, 
hogy a közszolgálat embere erkölcsileg, anyagilag független legyen .25

22 Bíró sándor – szilágyi istván (szerk .): A magyar református egyház története . Budapest, kossuth 
könyvkiadó, 1949 . 393 . 

23 Lásd PEIL, 1890 . 1339 .
24 Az országos mozgalom tehetséges és áldozatkész újságíró-lelkipásztor kezdeményezője, Péntek 

Ferenc 1893 elejétől Közpapok Lapja címmel lapot is alapított, törekvéseit mégsem koronázta siker . 
Baráth: i . m . 44 . 

25 PEIL, 1890 . 1333–1335 . segítsünk az államnak . 



20

koVÁCs kÁLMÁn ÁrPÁD:

Vagyis a középiskolai államsegélyes gyakorlat kiélezte a társadalmi ellentéteket 
tanárok és lelkészek között . az egyház egyházi (tehát nem iskolai) államsegély-igé-
nyét arra a közhasznosságot is figyelembe vevő, társadalmilag megalapozott tételre 
alapozta, miszerint megfelelő munkáért megfelelő díjazást kell kapni. Az államse-
gélyt csak mintegy gyógy- és tápszerként, megerősödésének és újbóli talpra állásá-
nak idejéig veszi be, s küzdelmének fő irányát a katolikus vallási és tanulmányi ala-
pok vallásegyenlőségen alapuló megosztására helyezi. 

a Protestáns Egyházi és Iskolai Lap főszerkesztő-tulajdonosa, Szőts Farkas éppen 
ez utóbbi kitételben nem értett egyet a cikkíróval . Politikailag kivihetetlen, nemzeti 
szempontból káros, a protestáns autonómia szempontjából halálos javaslatnak tar-
totta. Hiszen „[…] ki kívánhatja a magyar államtól, hogy a jogegyenlőség ideális 
elvéért [az oláh, szász, rácz stb . nemzetiségi egyházakat a maguk magyarellenes és 
államveszélyes törekvéseikkel] állami erő segítségével maga ellen fölhizlalja?! [Más-
részt] […] ha összes egyházi és iskolai szükségeinket az állam fedezné, egészen ter-
mészetes és jogos volna azon követelése, hogy az egyházi-iskolai élet minden nem-
sacramentalis ügyeiben ő parancsoljon.”26

Hegymegi kiss Áron 1892 . május 17-i programbeszédében foglalkozott a bel- és 
az állam-egyházi viszonyok megoldatlan problémáival. A porcsalmai lelkészségből 
és szatmári esperességből előre lépett újdonsült tiszántúli püspök az egyháztagok 
egyenlőségének kongregácionalista eszméjét összekötötte a gazdagok és előkelők 
fokozottabb anyagi tehervállalásának, feleslegükön túlmenő önkéntes adakozásá-
nak igényével . ez ugyanakkor szerinte lehetetlen hitbeli ébredés és valódi megtérés 
nélkül .27 a kibontakozó egyházpolitikai küzdelmek között a vallási problémákat 
a nyelvi és szertartási korlátokat meghaladó testvérszeretet jegyében kívánta megol-
dani. Tényként kezelte az ötször nagyobb számú, szerencsésebb viszonyok közt élő, 
„régebbi felekezet”28 gazdag ellátottságú alapjait és alapítványait, ezeknek létével 
azonban összeegyeztethetetlen a református egyház szenvedő szegénysége. Kifejtette, 
hogy saját részről a mártíromságot is vállalva minden erővel szembe fognak szállni 
azokkal, akik a református hívekben ármány és a hatalom eszközeivel kívánnak 
zsákmányt vetni .29 Tevőleges katolikus támogatást igényelt a tényleges vallásegyen-
lőségért folytatott küzdelemben, ezen belül pedig hangsúlyozottan követelte annak 
elismerését, hogy a református iskolák a közművelődésnek mint állami feladatnak 

26 PEIL, 1890 . 1339 . 
27 „Ha bűneink miatt ostoroz, tűrjük, de térjünk meg, hogy sorsunk is megkönnyebbedjék.” Beszé-

dének ebben a részében utal a Lk 21, 1-4 . verseire, és idézi a Lk 18,22-t és ef 5,14-et ., a Jézushoz 
jövő előkelő gazdagot pedig egyértelműen „megtérni óhajtozó”-nak nevezi.

28 A római katolikus füleknek az utóbbi kifejezés egyszerre volt elismerő és sértő.
29 Utalás a kol 2,8-ra . 
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már eddig is milliókban mérhető megtakarításokat jelentettek. Az állam ezt az érde-
met ne államsegéllyel, hanem állandó fenntartási alapok létesítésével ellentételezze, 
az állami dotáció összegére vonatkozólag pedig általában azt az elvet érvénye-
sítse, hogy megállapításánál nem (kizárólag) az ország népességének felekezeti 
aránya, hanem az egyes felekezetek tagjainak adózási teljesítménye (is) figye-
lembe veendő.30

Ezeknek a megszólalásoknak az egyházi államsegély szempontjából az volt a jelentő-
ségük, hogy 1 .) a re  formátusok számára hitelvi és nyelvi okok nem akadályozták az 
államsegély felvételét . 2 .) a reformátusok osztották a liberális (felekezetsemleges) 
kultúrnacionalizmus optimizmusát, nemzeti jellegük a magyar állami főhatalmat 
erősítette. 3.) Az államosítás révén csökkenhettek a belegyházi, közegyházi vagy 
felekezetiként jelentkező, valójában szociális feszültségek.31 4 .) a reformátusok tuda-
tában voltak annak, hogy az államsegély lehetősége mindenképpen egy elnyújtott 
államosítást eszköze . 5 .) a népiskolák teljes államosításával levált volna a vallásról az 
oktatásügy, ami megkönnyítette volna az 1848 . évi XX . törvénycikk végrehajtását .32

A kormányzat az 1892–95-ös kultúrharc során – szükség esetén – készen lett 
volna olyan frontokat is megnyitni, melyek túlmentek volna az 1894–95-ös törvény-
alkotáson. Ezt bizonyítja az 1892. május 27-i képviselőházi ülésnap egymásra felelő 
két beszéde is . az egyházpolitikai kérdésben kormányoldalról megszólaló tisza 
istván, látszólag békülékeny szavakba csomagolva, igen kemény fenyegetést fogal-
mazott meg. Szóba hozta az egyházi kultúrtényezők (lényegében az iskolaügy) kér-
dését, majd egy lehetséges kultúrharc kimeneti eshetőségeit mérlegelte. Véleménye 
szerint csak ez az elmérgesedő helyzet vezethet Magyarországon a vallástalan, sőt 
vallásellenes liberalizmus megerősödéséhez. A liberális katolicizmusnak az ateista 
liberalizmus és a reakciós (vagyis ultramontán) katolicizmus malomkövei közötti 
felmorzsolódását csak az akadályozhatja meg, ha a katolikus felső klérus ragaszko-
dik 1790 óta gyakorolt történeti bölcsességéhez: elfogadja az alkotmányos helyzetet, 
és nem kezd e keretek feszegetésével a tömegek fanatizálása által tömegmozgal-
mat szervezni. Bár meg van győződve az esetleges harc esetén a liberális állam 

30 DPL, 1892 . 161-163 .
31 Vö . nagy Péter tibor: A növekvő állam árnyékában. Oktatás, politika 1867–1945 . Budapest, 

Gondolat, 2011 . 29–31 .; 33 .; 42-43 .; 50 . 
32 az államosítás, az 1848. évi XX. törvénycikk és a protestáns jellegű szociálpolitika gondolatait 

majd Baltazár Dezső fűzi össze következetes rendszerré 1907-ben. Szerinte szükséges a törvény 
betű szerinti, tehát a szekularizáció bizonyos nemét és mértékét involváló végrehajtása, ugyanak-
kor az egyháznak fel kell karolnia a szociális eszmét, hogy a jövendő ne legyen vallástalan. Ennek 
megfelelően programjában elsősorban a kötött (holt kézi) birtokok megváltását (mindenekelőtt 
a katolikus egyházi birtokokét) és a bérleti rendszer bevezetését (az így felszabadult területekre val-
lásarányos alapon szegényparaszti telepítés megvalósítását) tűzte ki célul. Baráth: i. m. 71.
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győzelméről, a nemzet előtt álló kulturális feladatok megoldásához kivéreztetés nél-
kül van szükség mindkét fél közreműködésére.33

a keményebb katolikus hangok szószólójaként az ellenzéki Vajay istván vissza-
utasította Csáky albin kultuszminiszter azon vádját, miszerint a konzervatív katoli-
kusoknak kizárólag olyan szabályozás felelne meg, mely minden gyermeket nekik 
juttat . kimondta, hogy a kormány a katolikus alapítványok millióit jogtalanul és 
önkényesen a maga hatalmi körének tágítására, a kormány érdekében tett szolgála-
tok jutalmazására, tehát lényegében hatalmi és kortescélokra használja fel . a családi 
életbe való beavatkozással az állam lényegében felcsap a protestánsok misszionáriu-
sának . Márpedig a felekezetileg semleges államhatalom célja nem lehet, hogy kvóták 
arányában szállítsa a felekezeteknek az embereket .34

A kvóták említése utalás volt azokra a protestáns törekvésekre, melyek 1871-től 
kezdve egyértelműen a Tanulmányi és Vallásalapok felekezetarányos felosztását 
célozták, és 1889-től a közpapok mozgalma alapításával egyfajta radikalizálódáson 
is átmentek .35

tisza istván viszontválaszában annyit jegyzett meg, hogy sem általánosságban, 
sem elvileg nem tartja helyesnek a „szabad egyház szabad államban” teóriáját, mert 
sokkal nagyobb hatalmat lát az egyházban, sokkal több rokonságot az egyház val-
láserkölcsi hivatása és az állam legmagasabb értelmében vett rendeltetése között, 
hogy az állam egyszerűen megszakítson minden összeköttetést az egyházzal, és 
abban egy közönséges humanitárius társulatot lásson . a cél tehát az, hogy az állam 
jobban vonja be, nagyobb hatalommal és több joggal ruházza fel, ugyanakkor tartsa 
is szorosabb felügyelet alatt az egyházat, mint a magánegyesületeket . sokkal üdvö-
sebbnek látja a kettőnek egymással való összekapcsolását és együttműködését, és 
sokkal károsabbnak a kettő egymás ellen működését. Radikális jelszavak kedvéért 
az állam nem fogja kiszolgáltatni a kezében levő felügyeleti hatalmat a klerikális túl-
zóknak. Tisza óvott azon külföldi példáktól, ahol ultramontánok bújtak radikális 
köpönyegbe . az állami és nemzeti akciók esetén pedig a hon érdekére felesküdött 
képviselőknek kerülniük kell mindenfajta felekezetieskedést.36

Prohászka Ottokár kiváló érzékkel figyelt fel arra a tényre, hogy a jozefinista 
szemléletnek megfelelő, hegeli alapokon nyugvó liberális elvárás lényegében nem-
csak elválasztja, de szembe is fordítja egymással a nemzet és a vallás érdekét . ez hat 
igazából bénítólag a magyar katolicizmusra . 1894-ben nagy vehemenciával támadta 
meg samassa egri érseknek a liberális egyházpolitikai törvényjavaslatok ellen mon-

33 Képviselőházi Napló (a továbbiakban: KN), 1892–1895, III. köt. (1892. május 27.)  383–384. 
34 kn, 1892–1895, iii . köt . (1892 . május 27 .) 396 . 
35 a kérdés kifejtését lásd fentebb .
36 kn, 1892–1895, iii . köt . (1892 . május 27 .) 381 ., 400 . 
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dott főrendiházi beszédét. A beszéd filozófiáját érintő kritikája kettős volt: a halo-
vány, erőtlen és eufemisztikus védekezés eleve kudarcra van ítélve. Csakis a valóság 
nyílt, őszinte és kendőzetlen kimondása kelthetné fel a társadalom valós veszélyérze-
tét, miszerint liberális formában tulajdonképpen a vallási közömbösség állami pro-
pagálása valósul meg . a „vallási érzelem” kifejezés pedig teológiailag és szellemileg 
is vakvágány: szubjektivizmus, mely a vallási hajlamban mutatkozó alapvető érzel-
met az ész (istenismeret) és akarat (erkölcs) aktusaitól elválasztja, lemondás a keresz-
ténység objektív voltáról .37

A középiskolai államsegélyt biztosító 1883. évi XXX. törvénycikk 47.§-a után az 
1893 . évi XXVi . törvénycikk tanítói államsegélyt fogadott el . Csak rövid említés ere-
jéig tudunk itt azzal a kérdéssel foglalkozni, hogy a törvény felszakította a nemzeti 
sebeket, a vele egy időben zajló egyházpolitikai harc pedig felzaklatta a katolikusok 
vallási érzékenységét. Ennek megfelelően a ’90-es években a katolikus egyházi fel-
sőbbségek és a nemzetiségeket képviselő egyházak felekezeti főhatóságai az állami 
befolyás növekedésétől való féltükben eltiltották az államsegély igénybevételét.38 
a tanítói államsegély ismételten kiélezte a reformátusok politikai és belegyházi 
feszültségeit .39 Ráadásul az államsegélyügy az 1893 utáni időszakban a magyar 
állameszméhez és a liberális politikai berendezkedéshez való lojalitás szimbólumává 
is vált. Egy M. F. monogramú somogyi lelkész annak a véleményének adott hangot, 
hogy amikor a katolikus és nemzetiségi izgatások árjában egyedül a reformátusok 
nyilvánítják töretlen államhűségüket, méltó, hogy stólapénzük elvesztéséért megke-
vesbedett jövedelmükben kárpótolja őket a magyar állam. Számára ilyen körülmé-
nyek között mélységes csalódás az ezt nem tartalmazó törvényjavaslat, bár tudja, 
hogy a lelkészek államsegélyügyének megvalósíthatósága leginkább a dinamikusan 
növek vő hadiköltségvetés függvénye. Az egyházpolitikai törvénykezés lezárulta 
után Bartha Béla szinte szó szerint megismételve a három évvel korábbi véleményt, 
ismét sürgette a stólapénz-kárpótlást .40

a megszületett egyházpolitikai törvények mind a felekezetnélküliség, mind  
az állami anyakönyvezés tekintetében messze túlhaladtak azon a mértéken, melyet  

37 nem véletlen, hogy az így megtámadott egri érsek Prohászka 1906-os püspöki bemutatkozó láto-
gatása alkalmával nyíltan megfenyegette az újdonsült székesfehérvári püspököt, hogy indexre 
téteti . az adatokra lásd: Frenyó Zoltán: Prohászka index-ügye száz év távlatából . http://www .ppek .
hu/konyvek/Frenyo_Zoltan_Prohaszka_index-ugye_szaz_ev_tavlatabol_1 .pdf (letöltve: 2015 . 
november 30 .) 6–7 .

38 nagy Péter tibor: A növekvő állam árnyékában. Oktatás, politika 1867–1945 . Budapest, Gondolat, 
2011 . 41–43 .

39 Most már a felekezeti középiskolai tanárok mellett a népiskolai tanítókat is jogosulttá tette az egy-
ház által ki nem elégített jogos érdekük, az állami jótétemény élvezetére . 

40 PEIL, 1893 . 290 .; PEIL, 1896 . 424 . 
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a konzervatívabb református véleményformálók kívánatosnak tartottak .41 a lelké-
szek elveszítették az addig biztos jövedelemnek számító anyakönyvezési illetéket 
vagy más néven stólapénzt,42 ugyanakkor az a veszélyérzet alakult ki, hogy a refor-
mátusság a bigott katolicizmus, az unitárius jellegű racionalizmus és a „szaladgáló 
szekták” közé szorulva felmorzsolódik .43 ráadásul az amerikai és az orosz gabona 
dömpingje, a gabonaárak zuhanása csökkentette a gazdálkodás jövedelmezőségét, 
ami addig a református lelkészek megélhetését minimális szinten biztosította . a hely-
 zet égetővé tette a belmisszió és az államsegély kérdését, ráadásul irigységet keltett 
azokkal a nemzetiségi papokkal szemben, akik már több mint száz éve rendelkeztek 
ilyen jövedelemkiegészítő állami támogatással (elsősorban a ruszin és a román görög 
katolikusok), vagy a reformátusoknál jóval tehetősebbek voltak (elsősorban a katoli-
kus sváb plébánosok) .44

„Pénz és állam nem teremthetnek vallást [eredeti kiemelés - kkÁ], s nem tarthat-
ják fenn az egyházat. Erre csak a hit ereje képes, […] mely ezelőtt […] nem hiányzott 
a magyar protestánsokban […]” – idézi a Protestáns Egyházi és Iskolai Lap szem -
lézője Kaas Ivort a Nemzeti Újság 1896. január 22-iki vezércikkéből.45 a megállapí-
tás a református lelkészi kar körében is élénk visszhangot vetett . a haláláig evan-
gélikus vallásán megmaradt, szigorú pietista beállítottságú, Prohászka barátjaként  
a sajtó- és a politikai katolicizmusba bevonódó báró46 az 1848 . évi XX . törvénycikk 
végrehajtása körül keletkezett mozgalmak és memorandumok47 kapcsán adott hangot 
kemény véleményének, miszerint a magyar protestantizmus a szolgaság küszöbén 
áll . Csak egy lépés, és beleesik a korrupcióba . tisztes szegénységben élt eddig, most 
nyomorba jutott. A vele sok mindenben egyetértő Váradi Ferenc ezt egyszerűen túl-
zásnak nevezte .48 M. F. monogramú somogyi lelkésztársa ekkor már a hithűség és az 
áldozatkészség lanyhulásának keserű példái mellett reformált, lángoló hitű, kitűnő,  
a gyermekek felfogásához alkalmazkodó, kézbe való népiskolai vallástankönyvek 
megíratására kiírt pályázatot szorgalmazott .49

41 Lásd pl . a nagy sándor és szunyogh szabolcs között lezajló vitát a Debreceni Protestáns Lap 
hasábjain: DPL, 1893 . 617 .; 670-671 . 

42 Zoványi: i . m . 373 . 
43 Pokoly József: a belmissió munkái . DPL, 1895. 303.; [Szőts Farkas]: Hazai egyházi szemle. 

Protestáns Szemle (a továbbiakban Psz) 1897 . 44 . 
44 DPL, 1895 . 177 . a kongruáról .
45 PEIL, 1896 . 57 . 
46 Frenyó: i . m . 7–8 .
47 1896-ban éppen az evangélikusok adtak be ilyet . 
48 PEIL, 1896 . 155 . 
49 PEIL, 1896 . 155 . 
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Fontos vita zajlott az államsegélyről a belmissziói-ébresztési irányzathoz sorolt 
lelkészek között is 1896–97-ben. Szabó Aladár nem csekély gúnnyal tett egyenlőség-
jelet Rácz Károly szapáryfalvai és Erőss Lajos püspökladányi lelkész között, mint 
akik egyformán az igazi vagy szigorú kálvinistaság jelének tartják az iskolai célú 
államsegély visszautasítását .50 Szőts Farkas a sárospataki főiskola napirendre kerülő 
államsegélyügye kapcsán mérlegeli az iskolai államsegély és az államsegélyes, vala-
mint az úgynevezett szabad iskolák viszonyait. Óvatosságra intik a változó politikai 
viszonyok. A háborús készülődés és a Katolikus Néppárt erősödését érzékelve bő 
negyedszázaddal révész imre után ismét konzervatív [értsd: reakcionárius] vissza-
rendeződést vizionál, és burkoltan kifejezi a német szövetségi politikával szembeni 
ellenérzéseit is .51 A lelkészi államsegélyt viszont melegen pártolja. Szigorúan viszo-
nossági alapon, a nemzeti szempontból leghűségesebb egyház múltbéli nyomorban 
tartásának történeti ellentételezéseként, a szabad államban szabad egyházak elve 
alapján, a református egyházi közalap segélyezésén keresztül, viszontszolgálat vára-
dalma nélkül, mint ami katasztrofális következményekkel járna mind az államra, 
mind az egyházra nézve .52

Az iskolai és egyházi célokra államsegély fokozatos kiterjesztésében a kultúr-
protestáns szellemű liberálisok különösen kiváló érdekképviselők lehettek volna. 
Darányi Ignác a dunántúli egyházkerület komáromi gyűlésén elmondott főgondnoki 
beiktató beszédében a reformátusságot érintő állam-egyház viszonyban impozáns 
programot vázolt fel. Az állam támogatásának nem szabad – úgymond – évről évre 
kérdés tárgyát képeznie, nehogy a változó kormányok esélyeitől függjön, hanem tör-
vény által állandó módon kell szabályoztatnia . Ha az ország pénzügyi helyzete nem 
engedné azt meg, hogy mindez egyszerre történjék, akkor a megalkotandó törvény-
nek egy kiszámítandó menetrendet kell felállítania, hogy az egyházközségek eszerint 
rendezhessék be dolgaikat, eszerint állapíthassák meg fokozottabb tevékenységüket 
az egyházi és nemzeti érdekek előmozdításában.53

Szabó Aladár részben azért rontott neki elkeseredetten a földművelésügyi minisz-
ternek, mert az az állam-egyház viszony református dogmatikai hátterét illetően 
árult el hajmeresztő tudatlanságot. Hiába érdeklődik élénken a vallás és az egyház 

50 PEIL, 1896 . 513 . 
51 „A század vége reactionárius eszméktől, törekvésektől kezd terhes lenni. A hosszú fegyveres béke 

a katonát, a conservativ törekvések a papot és a rendőrt, ezt a hármas szövetséget kezdik a társada-
lom oszlopai gyanánt oda állítani . Hogy ez a hármas szövetség aztán mit tud csinálni: arról eleget 
beszél a történelem .”PSz, 1897 . 41 .

52 PSz, 1897 . 40–42 .
53 Dunántúli Protestáns Lap (a továbbiakban DTPL) 519–523. A komáromi egyházmegye közgyű-

lése . 
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dolgai iránt, és igyekszik tevékenyen az egyik keresztyén [szabó aladár kiemelése] 
egyház sebeinek gyógyításában, nem jut tovább a „magyarok istene” koncepción,54 
a valláserkölcsi élet felvirágoztatásának elcsépelt közhelyén, az állami szempont és 
az államhűség hangsúlyozásán (amihez a miniszter – önmaga tudatlanságát lelep-
lezve – szónoki fogásként még hozzá is tette: tulajdonképpen ezt akarta és ezt kellett 
volna első helyen említenie), amelynek fejében az egyház számot tarthat az állam 
támogatására is . ez a Magyar Állam és az Alkotmány című „jeles lapok” bölcsessé-
gének szintje, lényegi katolicizmus .55

Zoványi Jenő szerint jellemző volt, hogy a kongruatörvény 1898-as képviselőházi 
tárgyalásán a hozzászólók között a néppárti (ultramontánus) gr . Zichy János irányá-
ból több jóindulat nyilvánult a protestáns lelkészek iránt, mint a legrégebbi reformá-
tus főgondnok Tisza Kálmán részéről.56 A Képviselőház 1898. április 23-i ülésén 
a szintén ultramontánnak tekintett Apponyi erőteljesen szorgalmazta, hogy a megál-
lapítandó államsegély keretén belül lehessen az egyházi beladózási viszonyokon is 
könnyíteni. Négy nappal később – a liberális katolikus Wlassics Gyulával egyet-
értve, Tisza Kálmánnal szemben – szorgalmazta, hogy a készülő törvény engedje 
meg a lelkészek és egyházközségek számára, hogy a vallás- és közoktatásügyi mi -
niszter döntésével szemben a kongruával kapcsolatos problémáikkal jogorvoslati 
lehetőségként a közigazgatási bírósághoz fellebbezzenek. Ezzel Apponyi a jogálla-
miság képviselőjeként tetszeleghetett az öreg „Generálissal” szemben.57 sikere mind-
össze szónoki maradt, de tisza bosszantásával a politikai állóvízbe nagy követ tudott 
bedobni. Apponyi gúnyos megjegyzése58 arra utalt, hogy bizonyos szempontból 
éppen olyan alkalmatlannak tartotta tiszát a református érdekek képviseletére, mint 
saját magát . 

apponyi egyébként azért találta fején a szöget, mert a reformátusok számára rend-
kívül érzékeny pontra sikerült rátapintania . az egyházpolitikai nézetrendszerét az 
1857–59-es „államsegély vagy belmisszió” és az 1859–60-as pátensharc élményeiből 
merítő Tisza ugyanis az 1898. évi egyházi értekezleten kijelentette, hogy az 1848. évi 
XX. törvénycikket nem betű szerint kell értelmezni, mert az a protestáns autonómia 
végét jelentené, hanem a mindenkori valós szükségletek hiányzó hányadát kell kérni 

54 Darányi a magyarság keleti, sztyeppei természetét, vallásos érzékét és hazafias elkötelezettségét a 
Kárpát-medence többi népe fölé emelő államszervező képessége bizonyítékának tekinti. Ez nem 
keresztyénség, hanem pogányság, jelzi szabó aladár . 

55 PEIL, 1896 . 529–530 . 
56 Zoványi: i . m . 374 . 
57 anka László: apponyi albert gróf és a kongruatörvény . Egyháztörténeti Szemle 11/1 . (2010) 51–65 . 

55–56 . 
58 „[…] az öreg olyan dühös is lett, mint a ki más vadászt talál saját tilosában . […] .” idézi anka: i . m . 

56 . 
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az államtól .59 a református közvélemény azonban ekkor már többet várt, és a mi -
nimálisat a teljestől elválasztó hatalmas szakadékot önfeladásként értelmezte. 

Nem véletlenül fogalmazta meg Szőts Farkas 1897 elején, hogy a politikai protes-
tantizmust két szélsőség fenyegeti: a békés fejlődést veszélyeztető és kiszámíthatat-
lan pusztításokat okozni képes offenzíva és a katolikusoktól és a nemzetiségektől  
a református lelkészi fizetések rendezéséért szinte bocsánatot kérő, „paczifikáczió”-t 
emlegető defenzíva. E két rossz közül kell azt az „arany középút”-at választani, mely 
a tiszta nemzeti elemet, tehát többek között a református magyarságot is nyugodtan, 
öntudatosan, minden kihívás, de egyúttal minden pacifikálgatás nélkül építi és erő-
síti .60 apponyi – saját bevallása szerint – tudtán kívül érzett rá erre a gyenge pontra 
a református tisza kálmán egyházon belüli helyzetében . 

nézetem szerint ugyanakkor benne rejlett a nemzeti Párt elnökének református 
alelnökével, kovács alberttel való, ekkor már majdnem két évtizedes politikai 
együttműködéséből leszűrt tudása és tapasztalata is. A magyar reformátusok ezen 
politikai attitűdjére Apponyi szintén igyekezett rájátszani, de ebben a kérdésben túl-
zásokba esett . annyit példálózott beszédében – negatív értelemben – a görög nem 
egyesült lelkészekkel, hogy a román nemzetiséggel szembeni animozitással, gyűlö-
lettel vádolták meg .61

Az elfogadott úgynevezett első kongruatörvény, az 1898. évi XIV. törvénycikk  
a nem katolikus felekezetek esetében megállapított egy lelkészi minimumjövedelmet 
(lelkészek esetében 1600, segédlelkészekében 800 koronát, valutareform előtti érté-
ken 800 és 400 forintot), ameddig az állampénztár terhére kiegészítendőek azon lel-
készek jövedelmei, akiknek szegény gyülekezeteik ezt képtelenek voltak biztosítani 
(2. §). A kongruát a törvény igazolt állampolgársághoz (6. §), megfelelő képzettség-
hez (lelkészek esetében hazai középiskolák nyolc évfolyama, hazai lelkészképző 
intézmények legalább hároméves, akadémiai szintű képzésének elvégzése) kötötte 
(4.§), és az államellenes tevékenység esetén a segélyvesztést az 1893. évi XXVI. tör-
vénycikk 13. §-a alapján62 kiterjesztette az államsegélyben részesített lelkészekre is 
(7. § b) szakasz). A vallás- és közoktatásügyi miniszter számára az egyházi főható-
ság felmentő ítélete esetére is különleges mérlegelési jog bízatott (9. §), a felállítandó 

59 idézi kósa László: Művelődés, egyház, társadalom. Tanulmányok . Budapest, akadémiai, 2011 . 
316 . 

60 PSz, 1897 . 42-43 . 
61 anka: i . m . 55 . 
62 „Államellenes iránynak tekintendő különösen minden cselekmény, mely az állam alkotmánya, 

nemzeti jellege, egysége, különállása vagy területi épsége, továbbá az állam nyelvének törvényben 
meghatározott alkalmazása ellen irányul, történt legyen az akár tanhelyiségben, akár azon kívül 
vagy más állam területén, élő szóval, írásban vagy nyomtatvány, képes ábrázolat, tankönyvek vagy 
egyéb taneszközök által .”
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új lelkészségek segélyezése esetében pedig a vallás és közoktatásügyi miniszter előtt 
kellett az adott állás szükségességét bizonyítani (2. §). 

a kongrua és az államsegély kérdése tehát olyan mélyen beivódott a magyar köz-
életbe és hagyományokba, hogy az államsegéllyel szakítani a szerves fejlődésű 
magyar vallásügy teljes elutasítását jelentette volna . a reformátusok között valami-
lyen formáját szinte mindenki, még a belmisszió-ébresztési mozgalom embereinek 
túlnyomó többsége is indokoltnak tartotta. 

Az államsegély jobb esetben nem állandó forrást jelentett (volna), hanem külső 
(állami) forrás időleges bevonását az adott egyházi közösség vagy intézmény ismé-
telt lábra állásának időszakáig, így célja elsősorban nem az eltartás, hanem a teher-
könnyítés és a fejlődés lehetőségének biztosítása volt. Négy formájával kapcsolatban 
a református egyházon belül több, egymással szöges ellentétben álló nézet létezett . 

az egyik nézet szerint az államsegélyt az oktatásügyben kell igénybe venni, mert 
ez esetben az egyház társadalmi közfeladatot lát el . a másik szerint az államsegélyt 
az oktatásügyben nem lehet igénybe venni az autonómia sérelme nélkül, mert ez 
esetben nem lehet garantálni a felnövekvő református elit keresztyén-nemzeti szel-
lemben való kinevelését. A következő vélekedés szerint vallási célokra nem lehet az 
autonómia sérelme nélkül államsegélyt igényelni . itt leginkább a közegyházi viszo-
nyok rendezésével kellene a forrásokat előteremteni. Az ezzel ellentétes nézet szerint 
viszont éppen a vallási célokra igényelt államsegély nem sérelmes az autonómia szá-
mára, hiszen a bevett vallások dogmatikai nézetei az államélet szempontjából közöm-
bösek, a nemzetiségi vidékek szórványmagyarsága számára a magyar nyelvű igehir-
detés és imádkozás viszont elsőrangú nemzeti cél lehet. 

a református egyház a korszak végéig védte szervezeti autonómiáját, melynek 
erkölcsi megalapozását is nélkülözhetetlennek tartotta . 1895-re két párhuzamos tétel 
együttes alkalmazása vált bevetté: 1 .) állami segítség nélkül lehetetlen az egyház 
talpra állása; 2.) modern dogmatikus (de nem modernista) hitéleti megújulás nélkül 
szintúgy lehetetlen. Az egyház talpra állását és a nemzeti lét kiteljesedését a refor-
mátusok egymástól elválaszthatatlannak tartották . az egyház az államsegély igény-
bevétele mellett is fenntartotta az állam-egyház viszonyban a kölcsönös be nem 
avatkozás („szabad egyházak szabad államban”) elvét, melyet erkölcsi súlyának 
belső növelésével is igyekezett alátámasztani. Mindezek következtében hamis az 
államsegélyes egyházpolitikára a kommunizmus kor lózungját alkalmazni, misze-
rint az az államnak való lefekvéssel egyenértékű.63

63 Vö . Bíró–szilágyi: i . m . 377 .; szikszai Béni: Ahogy én láttam. Feljegyzések a 20. századi magyar 
ébredéstörténetről . Budapest, koinónia, 2015 . 13 .
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tHe state’s sUBVentionary CHUrCH PoLiCy 
anD tHe Protestants at tHe tUrn oF tHe 
CentUry (1868–1898)

How was the liberal Hungarian state able to continue a religious policy that resem-
bled the earlier (dating back one hundred years) Josephinism in so many ways? are 
we able to gain insight of the systemic interdependencies of religious policy during 
the Dual Monarchy era by looking at the state’s subventionary church policy? During 
my research, i came to the conclusion that my historiographical predecessors had not 
even done the most basic conceptual and chronological clarifications of the issues. 
First of all, there was a distinct difference between congrua and the state’s subven-
tionary church policy, even though they were similar in many ways . But what did 
congrua refer to? it was when the Christian community provided congrua sustenta
tio (a basic level of income) for those members who fulfilled spiritual functions for 
the eternal and earthly good of the community. The basic level of income was defined 
differently for spiritual pastors and parochial schoolteachers . Congrua policy referred 
to the state forcing the landed gentry and the communities to provide congrua in the 
interests of the common good, even though doing so may have gone against indi-
vidual interests . state subvention referred to when the state itself stepped in and paid 
cash (income supplements) to cover any shortfall in order to reach the basic level of 
income . these cash payouts occurred at state treasuries designated by the state . the 
four types of state subvention were spending on income supplements, infrastructural 
investments, school upkeep and church charities . 

Covering the 1868–1898 period, the study reviews the state’s subventionary church 
policy from the perspective of the Calvinists, for they were one of the main bene-
ficiaries of the policy. The period following 1898 brought on a new phase that was 
qualitatively very different in terms of congrua and the state’s subventionary church 
policy . the study’s content is further narrowed to parochial and pastoral state sub-
ventionary income supplements . state subvention, its inherent supervision and the 
growing possibility of intervention clearly posed a certain danger to Protestant 
autonomy .
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By the end of the period, the Calvinists fiercely guarded their organizational inde-
pendence, whose moral foundation they also considered to be indispensible . By 1895, 
two parallel theses had become clear: the denomination was incapable of remaining 
standing without 1 .) state subvention and/or 2 .) modern dogmatic religious renewal 
(which did not mean the same thing as modernism) . Protestants considered religious 
renewal and the realization of a sense of national belonging to be inseparable . Despite 
accepting state subvention, the denomination maintained the principle that state-
church relations were best served by not interfering in the other’s endeavors (that 
is, “independent churches in an independent state”), to which the denomination 
attempted to give moral weight by setting a virtuous, unimpeachable example . as  
a result it is wrong to use communist-era rhetoric to describe state subventionary 
church policy, which equated the taking of state subvention as surrendering to the state.
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Die staatsHiLFe in Der kirCHenPoLitik  
UnD Die reForMierten UM Die JaHrHUnDert-
WenDe (1868–1898)

Wie konnte der liberale ungarische staat eine kirchenpolitik betreiben, die dem 
Josephinismus vor 100 Jahren in vieler Hinsicht ähnelte? können wir uns durch die 
sog . staatshilfe in der kirchenpolitik aufgrund des Prinzips „im tropfen das Meer” 
in systematische Zusammenhänge der religionspolitik der Dualismuszeit einblick 
verschaffen? Während meiner Forschungen fand ich heraus, dass vor mir nicht ein-
mal die grundlegendste begriffliche und chronologische Abklärung des Fragen-
komplexes vorgenommen worden war . Zunächst einmal sind die kongrua-angelegen-
heit und die staatshilfe in der kirchenpolitik auf jeden Fall zu unterscheiden, auch 
wenn sie in vieler Hinsicht zusammenhängen . Der kongrua-anspruch entwickelte 
sich in der christlichen sozialgeschichte aus dem Gedanken der congrua sustentatio, 
d .h . dass die Gemeinschaft im interesse ihres eigenen ewigen und irdischen Wohls 
ihren geistlichen Funktionsträgern ein würdiges auskommen garantiert . Die ent-
sprechende Versorgung war für seelsorger bzw . für Lehrer unterschiedlich . Von einer 
kongruapolitik kann man dann sprechen, wenn der dem Gemeinwohl dienende staat 
im interesse der absicherung der kongrua allgemeine Verfügungen erlässt, die auch 
die interessen von Privatpersonen und Gemeinden (selbstverwaltungen) begrenzen . 
Um staatshilfe geht es dann, wenn der staat konkrete geldliche auszahlungen aus 
der schatzkammer, der staatskasse oder aus sonstigen, als staatlich geltenden Fonds 
und Quellen vornimmt . Die staatshilfe hatte vier Formen: einkommensergänzung, 
investition in kirchliche immobilien, schulische und geistliche subventionen .

Die studie behandelt die staatshilfe in der kirchenpolitik von 1868 bis 1898 aus 
der sicht der reformierten, denn diese konfession war eine ihrer wichtigsten Be -
günstigten. Die Periode nach 1898 brachte einen weiteren, qualitativ in vielerlei 
Hinsicht unterschiedlichen entwicklungsabschnitt im kongruawesen und in der 
staatshilfe für die kirchen . Die Untersuchung wird aus Gründen des Umfanges 
weiter eingeschränkt auf die seelsorgerische staatshilfe . Die staatshilfe, die damit 
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verbundene kontrolle und die ausgeweiteten interventionsmöglichkeiten bedeuteten 
auf jeden Fall eine gewisse Gefahr in Bezug auf die autonomie der reformierten 
kirche .

Die kirche verteidigte bis ende der Ära eifersüchtig ihre organisatorische selb-
ständigkeit, deren moralische Fundierung sie ebenfalls für unentbehrlich hielt . Bis 
1895 war die gemeinsame anwendung zweier paralleler thesen üblich: 1 .) ohne 
staatliche Hilfe kann die kirche nicht auf die Beine kommen; 2 .) ohne eine moderne 
(aber nicht modernistische) dogmatische erneuerung des Glaubenslebens ist das 
ebenfalls unmöglich . Die reformierten betrachteten die erneuerung ihrer kirche 
und die volle entfaltung des nationalen Daseins als untrennbar . Die kirche behielt 
sich auch bei inanspruchnahme der staatshilfe das Prinzip „freie kirche in freiem 
staat” vor . sie war auch darum bemüht, diese gegenseitige nichteinmischung im 
Verhältnis staat-kirche durch die interne Verstärkung ihres eigenen moralischen 
Gewichtes zu untermauern . infolge all dessen ist es falsch, für die staatshilfe in der 
kirchenpolitik die Losung der kommunistischen Ära anzuwenden, wonach sie mit 
der völligen Hingabe gegenüber dem staat gleichzusetzen gewesen wäre .


