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WlAssics gyUlA kUltUszMinisztEr  
1898. éVi kongrUAtörVényE

BEVEzEtés

A dualizmus kori vallás- és közoktatásügyi miniszterek kodifikációs munkásságát 
alapvetően oktatástörténeti szempontból vizsgálták a történészek az elmúlt évtize-
dekben. Pedig egyházpolitikai, egyház-finanszírozási tevékenységük legalább annyi-
 ra meghatározta működésüket. Ahogy az oktatáspolitika kérdéséhez sem csupán 
pedagógiai, iskolai infrastruktúra-fejlesztési irányból közelítettek, hanem nemzet-
stratégiai, nemzetiségpolitikai szemüvegen keresztül is figyeltek egy-egy intézkedés 
megtételénél, ugyanúgy jártak el az egyházpolitika terén a követendő irány és a fel-
használandó eszköztár meghatározásakor. Az osztrák–Magyar Monarchia évtize-
deiben a magyar politikai elit az asszimiláció legfontosabb eszközének a magyar 
nyelvnek az oktatás általi térnyerését, ezzel párhuzamosan a nemzetiségi nyelvek és 
kultúra terjedésének visszaszorítását az iskolarendszer és az egyházak kézbentartá-
sában látta. Ebből a szempontból a törvényesen bevett hitfelekezetek papsága állam-
segélyben részesítésének kérdése és a megoldásukra benyújtott törvénytervezetek 
vitája legalább olyan fontosak, mint azok az oktatási törvények, amelyek miatt a kor-
szak magyar parlamenti elitjét a magyarországi nemzetiségiekkel szemben asszimi-
lációs politikát folytatónak és nacionalistának tartottak és tartanak a mai napig. 
Hangsúlyozni kell, hogy a magyar állam és parlament oktatás- és egyházpolitikán 
keresztüli konfliktusa a nemzetiségeikkel, nem sui generis magyar jelenség, hanem 
általánosan elterjedt volt a korabeli Európában.1

A 19. századi magyar történelem egészére jellemző volt, hogy valamennyi egyház 
számára anyagi gondot okozott az általuk fenntartott iskolahálózat és a plébániákon 
működő alsópapság finanszírozása, életkörülményeik javítása. Az egyes hitfelekeze-
tek vagyoni helyzete, híveinek száma, intézményrendszerének mérete lényegesen 
eltért egymástól. ráadásul – főleg a római katolikus és görög keleti egyházon belül – 
szakadéknyi távolság mutatkozott a fő- és az alsópapság egzisztenciális viszonyai 

1 nagy Péter tibor: szeparáció és reláció. in: Oktatáspolitika és vallásszabadság. Állam – egyház 
– iskola – társadalom a 20. században. szerk. Uő. Budapest, új Mandátum, 2000. 159–160.; tarján 
tamás: Lex Apponyi. in: Eszme és történet. szerk. EKert Mária – moLnár Attila károly. Budapest, 
nemzeti közszolgálati Egyetem, 2014. 403–404.
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között. A magyarországi római katolikus főpapság a többi felekezet hívei és politiku-
sai szemében irritáló gazdagságot tudhatott maga mögött. Ezt tovább növelte, hogy 
az 1848-as áprilisi törvények elfogadásáig államegyházként sokkal jobb kondíciók-
kal rendelkezett, mint más felekezetek. Ennek ellensúlyozására és érdekeik hatéko-
nyabb védelmére a 18–19. század folyamán a többi felekezet megalkotta a maga auto-
nóm szervezetét.2 

Az 1848-as forradalmi változás felszámolta a katolikusok államegyházi pozíció-
ját, melynek következtében a katolikusok körében is felmerült az egyházi autonó-
mia igénye.3 Megvalósítására 1849-től 1919-ig több kísérlet is történt, de soha nem 
érték el célkitűzésüket.4 A legtovább Apponyi Albert vallás- és közoktatásügyi 
miniszter jutott e téren, aki 1917-ben az országgyűlés elé terjesztette a katolikus 
önkormányzatról szóló törvényjavaslatát, melyet a parlamentben soha nem tár-
gyaltak meg.5 A katolikus egyházi földbirtokok jelentős hányadát alapi és alapít-
ványi formában a rendi és a polgári államban egyaránt a mindenkori kormány-
szervek felügyelték és kezelték a Habsburg királyok főkegyúri jogai jegyében, de 
folyamatosan ki voltak téve a szekularizációval fenyegető politikai körök támadá-
sainak.6

Az 1848-as áprilisi törvények sorába bekerült a vallásról szóló XX. törvénycikk, 
amelynek harmadik paragrafusa kimondta a jövőre vonatkozóan, hogy: „[…] minden 
bevett vallásfelekezet egyházi és iskolai szükségletei közálladalmi költségek által 
fedeztessenek, s ez elvnek részletes alkalmazásával a ministerium az illető hitfeleke-
zetek meghallgatásával a közelebbi törvényhozás elébe kimerítő törvényjavaslatot 
fog előterjeszteni.”7

A törvényben előírt „közelebbi törvényhozás elébe kimerítő törvényjavaslat”-ra 
egészen 1917. december 21-ig kellett várni, amikor is Apponyi vette a bátorságot és 

2 A protestáns és görög keleti egyházak az 1791. évi XXVi. és XXVii., illetve az 1868. évi iX. tör-
vényekben foglaltak alapján szervezhették meg felekezeti önkormányzataikat Magyarországon.

3 sarnyai csaba Máté: Horváth Mihály kultuszminiszter felhívása katolikus autonómia kongresszus 
megtartására. Magyar egyháztörténeti vázlatok. Regnum, 1997/1–2. 147–150.

4 Herger csabáné: Polgári állam és egyházi autonómia a 19. században. Budapest, új Mandátum, 
2010. 118–160.

5 „Törvényjavaslat a katholikus önkormányzatról.” Egyetemi nyomda, 1917. 88–91. l. Az 1910. évi 
június hó 21-ére hirdetett országgyűlés képviselőházának irományai. lXi. köt. 51–73. (a további-
akban: ki).

6 A téma legalaposabb körüljárását és elemzését elvégezte: csorba lászló: A vallásalap „jogi termé-
szete”. Az egyházi vagyon problémája a polgári átalakulás korának Magyarországán. 1782–1918. 
Budapest, EltE Btk, Művelődéstörténeti tanszék, 1999.

7 Magyar Törvénytár (a továbbiakban: Mtt). 1836–1868. évi törvényczikkek. Budapest, franklin, 
1896. 243. 
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benyújtotta az 1848: XX t.c. fokozatos végrehajtásáról szóló törvénytervezetét,8 ami 
szintén a katolikus autonómiával foglalkozó javaslat sorsára jutott. Pedig a dualiz-
mus évtizedeinek folyamán politikai csaták egész sorát vívták meg e témakörben  
a magyar parlamentben és azon kívül.

Ezek a jogszabályi keretei és előzményei annak, hogy a megélhetési gondokkal 
küzdő plébánosok állami támogatásának gondolata felmerült és törvényalkotói lépé-
sekhez vezetett.9

A kongrua katolikus eredetű fogalom, a lexikonok is e szerint kezelik. kezdetben 
kettős jelentéssel rendelkezett (congrua sustentatio, congrua portio). szűkebb érte-
lemben a papi jövedelem minimumát jelentette, ebből nőtte ki magát idővel – és lett 
felekezetektől független általános értelmű – az a tartalom, miszerint a kongrua a plé-
bánosok egyházi jövedelmét kiegészítő állami támogatás (államsegély). E tanul-
mányban – mint már a tárgyalt korszakban is – az államsegély és a kongrua szino-
nim fogalomként kerülnek használatra.

Magyarországon a törvényesen bevett vallásfelekezetek lelkészeinek és segédlel-
készeinek államsegélyben részesítését a korszak második felében négy törvényben 
szabályozták. Először Wlassics gyula vallás- és közoktatásügyi miniszter intézke-
dett az 1898. évi XiV. törvénycikkben a katolikusok kivételével a többi hitfelekezet 
papságának állami támogatásáról,10 majd Apponyi Albert kultuszminiszter fogad-
tatta el az országgyűléssel az 1909. évi Xiii. törvényt,11 amely a katolikus plébániák 
segélyezésével toldotta meg Wlassics jogszabályát. Ezeket egészítette ki gróf zichy 
János miniszter 1913. évi XXXViii. törvénye, mely az államsegély mellé bevezette 
a korpótlékot is.12 A sort az első világháború idején elfogadott 1917. évi iX. törvény 
zárta, amely tizennegyedik szakaszának ötödik–hetedik bekezdése a nem katolikus 
alsópapság tagjai számára megadott, gyermekszámhoz kötött családi pótlékot hatá-
rozott meg bizonyos jövedelemszint alatt.13

A magyar egyháztörténet-írás művelői alapvetően elkerülték kongruakutatást. 
Eredmény eddig a katolikusok és reformátusok segélyezésének feltárásához kötő-

8 A törvényjavaslat szövegét ld. Az 1896. évi november hó 23-ára hirdetett országgyűlés nyomtatvá-
nyai. Képviselőház – Irományok (a továbbiakban: ki). 1910. lXi. köt. 74–77. Apponyi megoldást 
kereső 1917-es jogszabálytervezete kizárta a rendezésből a magyarországi görög keleti egyházakat, 
mivel az első világháborús körülmények megingatták e felekezetek román és szerb híveinek 
magyar államhűségét.

9 csizmadia Andor: A magyar állam és az egyházak jogi kapcsolatainak kialakulása és gyakorlata 
a Horthy-korszakban. Budapest, Akadémiai, 1966. 96.

10 Mtt, 1899. 61–68.
11 anKa lászló: Apponyi Albert gróf és a kongruatörvények. Egyháztörténeti Szemle, 2010/1. 51–65.
12 Mtt, 1914. 406–410.
13 Mtt, 1917. 35.
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dik.14 Az alábbiakban az első, Wlassics gyula tárcavezetéséhez köthető kongrua-
törvény keletkezésének körülményeit mutatom be a korabeli országgyűlési nyomtat-
ványok, éves miniszteri jelentések, a sajtó, valamint a fellelhető levéltári források 
tükrében.

A törVényJAVAslAt tArtAlMA  
és fElEkEzEti fogADtAtásA

Wlassics gyula kultuszminiszter az 1898-as év elején benyújtotta az országgyű-
lésnek a lelkészi jövedelem kiegészítéséről szóló törvényjavaslatát. Ebben a latin,  
a görög és az örmény szertartású katolikus egyház lelkészeinek kivételével vala-
mennyi törvényesen bevett felekezet lelkészségének államsegélyt határozott meg.  
A katolikusok is kaptak a javaslat értelmében támogatást, de mivel folyamatban volt 
a plébániáik összeírása, nem írták körül részletesen támogatásuk mikéntjét. A többi 
felekezetek papjainak jövedelmét iskolázottságtól függően, 1600, illetve 800 koro-
nára tervezte kiegészíteni az előterjesztés. A tervezet kitért a kongruára való jogo-
sultság igazolásának részleteire, a kiegészítés időrendi szakaszolására, de kimondta 
azt is, hogy az államnak milyen feltételekkel van joga ahhoz, hogy megvonja a jöve-
delem-kiegészítést egy-egy lelkésztől.

A törvénytervezethez Wlassics részletes indokolást mellékelt,15 melyben magya-
rázattal szolgált, hogy az előterjesztés azért készült, mert az egyházpolitikai viták 
idején a kabinet megígérte a kongrua rendezését. A miniszter úgy ítélte meg, hogy  
a hazai viszonyok között nem lehet az államot és az egyházakat szétválasztani úgy, 
hogy a vallási társulatokat magánjogi keretek közé szorítsák, és ne részesítsék anyagi 
támogatásban. Mi volt az egyházpolitikai viták eredménye? „A tárgyi hatásköröket 
elválasztja olyképen, hogy a mi lényegénél fogva az állam feladata, az az állam hatás-
körébe esik, és viszont, a mi az egyház hatáskörébe tartozik, abba ne avatkozzék  
a világi hatalom. […] A vallásfelekezetek intézményeiben a nép életére a legnagyobb 
jelentőséggel és befolyással bírnak a lelkészi állások. […] Az állam elsőrendű köte-
lessége mindent megtenni, a mit saját hatáskörében a lelkészi intézmény emelésére 
és czélfelelőbb működésére nézve megtehet a nélkül, hogy ez által a vallásfelekeze-

14 Kovács kálmán árpád: A politikai protestantizmus mint interakció a századfordulón. Egyház-
történeti Szemle, 2016/4. 8–10.; Uő: Az államsegélyes egyházpolitika és a reformátusok a század-
fordulón (1868–1898). VEritAs évkönyv 2015. szerk. ujváry gábor. Budapest, VEritAs tör-
ténetkutató intézet–Magyar napló, 2016. 13–32.; saLacz gábor: Egyház és állam Magyarországon 
a dualizmus korában. 1867–1918. München, Aurora, 1974. 110–114. 

15 ki. Xii. köt.  82–97.
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tek autonóm hatáskörébe avatkoznék.”16 két érvvel támasztotta alá, miért kell a lel-
készi jövedelem kérdését rendezni. Egyfelől: ne kelljen a papoknak egzisztenciális 
gondokkal küszködni, másfelől: ez a pálya a művelt egyének számára minél vonzóbb 
legyen.

Az indoklás nemzetközi kitekintéssel is élt, hogy hol mekkora a lelkészi jövede-
lem és milyen forrásból származik, amikor a törvényhozók számára igazolni akarta 
a kongrua mértékét. olaszországban minden pap 800 líra (ami akkor 400 forintnak 
felelt meg) jövedelemmel rendelkezett. franciaországban és Belgiumban a szabá-
lyozás értelmében a hívek számával arányosan emelkedett a jövedelem, melynek 
mértéke felekezetileg eltért és 450–1500 forintnak megfelelő összeg körül ingado-
zott. németország tartományaiban a szolgálati éveket is figyelembe véve 900 és 2000 
forinttal egyenértékű összeg között mozogtak a papi fizetések, míg Ausztriában 
tartományonként eltért a szabályozás módja és a jövedelem mértéke.17 A nemzetközi 
példák szerint a támogatásnak kétféle változata különböztethető meg egymástól. Van, 
ahol a lelkészek állami fizetésként jutnak hozzá a jövedelmükhöz, máshol csak jö -
vedelem-kiegészítés formájában vesz részt az állam a lelkészségek finanszírozá-
sában.

Az indoklás nem tért ki a magyar finanszírozás múltjára, csupán megemlítette, 
hogy 1650-ben vette kezdetét a katolikus plébánosok királyi kincstári segélyezése. 
De a miniszter úgy fogalmazott, hogy az állam eszközei korlátozottak, ezért a tör-
vénytervezet követendő alapelve: a jövedelem kiegészítése. „nagyobbmérvű anyagi 
támogatást a jelenlegi pénzügyi helyzetünk sem enged meg, de nem is volna kellő-
képen indokolt, mert mindegyik vallásfelekezetnek módjában áll a hivatásukban 
érdemesebb vagy korosabb lelkészeket nagyobb jövedelemmel bíró lelkészi állások-
kal jutalmazni.”18

A törvénytervezet szerint az állam nem kívánt a főfelügyeleti jogon túlterjesz-
kedni, kizárólag csak erkölcsös és államellenes bűncselekmények elkövetésétől men-
tes lelkészeket részesíthetett pénzügyi támogatásban.

A katolikus plébániák államsegélyét azért gondolták külön kezelni a miniszteri 
érvelés szerint, mert egyfelől a lelkészségek és segédlelkészségek összeírása még 
folyamatban volt és még éveket vett igénybe a teljes körű feltérképezésük, másfelől 
plusz forrásként rendelkezésre állt a vallásalap és a kongruaalap, amely segítségül 

16 Uo. 83.
17 Az osztrák császárságban egy 1885-ös törvényben rendezték a kongruát. Magyarországon csupán 

ezt követően kezdtek vele foglalkozni a kultuszkormányzat illetékesei, trefort ágoston miniszter 
utasítására.

18 ki. Xii. köt.   85.
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szolgálhatott a katolikus papok segélyezésében addig is, amíg törvényalkotási úton 
végleges megoldás születik.19

A jogszabálytervezet 800 és 400 forintra egészítette ki a lelkészek fizetését. A kü -
lönbség a lelkészek végzettségéből eredt, azok számíthattak a 800 forintos kiegészí-
tésre, akik hittudományi végzettséggel rendelkeztek.

A törvény elfogadása után felállított plébániák lelkészei abban az esetben jogosul-
tak a kongruára, ha a kabinet a lelkészi intézmény alapítását indokoltnak fogadta el. 
Ugyanis gyakorlati tapasztalatból tudták, hogy feleslegesen sok a görög katolikus 
lelkészség, amit a hívek száma nem indokolt. Ezt a törvényjavaslat vitájában az ellen-
zék a kormány szemére is vetette.

A református, az evangélikus, a görög keleti, az unitárius papok és az izraelita rab-
bik saját elöljáróságaik útján pályázhattak jövedelem-kiegészítésért. Jogosultságukat 
egyéb bevételeik igazolásával kellett bizonyítani.

A javaslatot készítő vallás- és közoktatásügyi minisztérium munkatársai az egyes 
hitfelekezetek főhatóságaitól kapott adatok alapján dolgoztak. E szerint 1206 refor-
mátus, 253 evangélikus, 106 görög keleti szerb, 1906 görög keleti román, 93 unitárius 
lelkészre és 303 zsidó rabbira, összesen 3857 stallumra terjed ki a törvény hatálya.  
A tervezet kidolgozói úgy számoltak, hogy kilenc év alatt emelik fel a jövedelmeket 
a törvényben előírt szintre, mégpedig két szakaszban. Az első, hároméves időszak-
ban 600, a második, hatéves időintervallumban 800 forintra történik az állami kiegé-
szítés. Ehhez az első szakaszban összesen 1,8 millió forintot, a másodikban 600 ezer 
forintot kellett 1899. január 1-jétől az államnak mozgósítania. 

A kultusztárca az érintett felekezetek elöljáróságainak február első napjaiban 
elküldte véleményezésre a törvényjavaslatot, azzal egy időben, mikor Wlassics a kép-
 viselőházban benyújtotta.

szász Domokos, az erdélyi evangelizált református egyházkerület püspöke és 
igazgatótanácsi elnöke így reagált a megküldött törvényjavaslatról a miniszterhez 
intézett válaszában. „[Ha] a nem katolikus egyházak régen érzett szükségleteinek 
kielégítése csak fokozatosan és az állam pénzügyi viszonyai által megengedett mini-
mális mértékkel történik is, mindazonáltal, magunk részéről, e kiváló fontosságú 
törvényjavaslatban az 1848. évi 20 t. cz. szellemének megvalósítására czélzó bölcs és 
jóakaratú törekvést látunk, törvénynyé válásától és életbeléptetésétől pedig az állam 
és egyház közötti üdvös viszony erősödését s az ebből folyó áldásos következmények 
egész sorozatát várjuk és reméljük. Erdélyi ev. ref. anyaszentegyházunk nevében 

19 A katolikus kongrua kérdéskörének aktuális állapotát az egyházpolitikai harcok végére nagy szak-
értelemmel és alapossággal fejtette ki egy katolikus arisztokrata, ld. szécHényi Miklós: A lelkészi 
kongrua ügye 1885–1895. Esztergom, Buzárovits, 1895.
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tehát őszinte örömmel üdvözöljük a törvényjavaslatot s midőn erről nagyméltóságodat, 
mint érdemekben gazdag vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztert mély tisztelet-
tel értesítjük: egyszersmind a legmélyebb köszönetünket és hálánkat fejezzük ki 
Excellencziád előtt a törvény-javaslat előkészítése és benyújtása által az érdekelt 
összes felekezetekkel szemben tanúsított bölcs jóakaratáért.”20

Miközben az erdélyi református püspök a megküldött törvényjavaslatra postafor-
dultával örvendező és hálálkodó válasszal reagált, sőt az 1848. évi XX. törvény leg-
alább részleges végrehajtását vélte belőle kiolvasni, addig egyházának egyetemes 
konventje március 25-én sokkal higgadtabb és az elégedettségtől igencsak távolálló 
véleményt fogalmazott meg. nem tekintette az 1848. évi XX. törvény végrehajtásá-
nak a miniszter javaslatát. Bizakodtak, hogy ennek végrehajtására a jövőben még sor 
fog kerülni. nem látta benne valamennyi egyházi igény kielégítését. A konvent remé-
nyét fejezte ki, hogy ami támogatást eddig kaptak, legalább annyira ezután is számít-
hatnak. sürgették az egyházi adók rendezésének kérdését. Hosszúnak tartották azt 
az időszakot, amit a lelkészi fizetésnél az előterjesztés a 600, 800 forintig való kiegé-
szítésre meghatározott. Javasolták, hogy a tervezetben megfogalmazott büntető 
intézkedések a katolikusokat is sújtsák.21

A protestáns felekezeti sajtó össztűz alá vette a törvényjavaslatot. Az Evangelikus 
Egyházi Szemle publicistája szerint a támogatás „[…] igazságos módja az lett volna, 
ha egyházunk eddigi államsegélye a lélekszám arányában felemeltetett volna.”22 
kifogást emelt az ellen, hogy az egyes egyházak között a plébániák és a népesség 
száma nincsen egymással arányban. természetesen a kiegészítés mértékét rendkívül 
alacsonynak tartotta. tiltakozott a névtelen cikkíró amiatt is, hogy a vallás- és köz-
oktatásügyi minisztériumban panaszt lehet tenni a lelkészekre, mert ezzel azok füg-
getlensége megkérdőjelezhetővé válik. A „már megint ők járnak jól” szellemében 
kirohanást intézett a katolikusok és a zsidóság ellen is, de állítása részletes megma-
gyarázását mellőzte a cikkíró.

A Szemle még egy hónappal később is tiltakozott a kultuszminisztérium panasz-
jogi eljárásba való bevonása ellen. „Az önálló független papot sokan követik, taná-
csára hajlanak, de a kóczmadzagon vezetett papot nem fogja követni senki, csak saját 
görnyedt árnyéka.”23

20 Az erdélyi ev. ref. egyházkerület püspökének levele Wlassics Gyulához, 1898. február 10. Magyar 
nem  zeti levéltár országos levéltár, k 721, Vallás- és közoktatásügyi Minisztérium, Wlassics gyu-
 la miniszter iratai (a továbbiakban: Mnl ol, k 721), 2. cs. 1/b. t. református egyház 1883–1904. 10.

21 A ref. egyetemes konvent a törvényjavaslatról, 1898. március 25. Mnl ol, k 721 2. cs. 1/b. t. 
református egyház 1883–1904. 12–13.

22 Evangelikus Egyházi Szemle, 1898. február 28. 2.
23 Uo. 1898. március 30. 1.
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A Protestáns Egyházi és Iskolai Lap sem viszonyult pozitívan a kultuszminiszter 
előterjesztéséhez. szőts farkas, a Magyar Protestáns irodalmi társaság titkára egyik 
cikkében azon reményének adott hangot, hogy ezzel nem az 1848. évi XX. törvény-
cikk harmadik szakaszának végrehajtását akarja a parlament elintézni. kifogásolta, 
hogy az egyházi főhatóságok által nyújtott adatok alapján lett a kongrua meghatá-
rozva, de a kormányzat nem vizsgálta meg, hogy az egyes felekezetek tagjainak 
milyen terhet jelent az egyházi adó. Hogy a jogszabálytervezet első szakasza kiemel-
ten foglalkozott a görög, a latin és az örmény szertartású katolikus lelkészek kong-
ruájával, az ebben az esetben is kiváltotta a publicista ellenszenvét.24

A dualizmus korában a hírlapírók és a politikusok a magyarországi vallásfele ke-
zetek kérdésével nemzetiségi szempontból is mindig foglalkoztak, hiszen a fele-
kezeti hovatartozás sokszor nemzetiségi hovatartozást is jelentett a közvélekedésben 
és a valóságban is (görög keleti = délvidéki szerb/erdélyi román, evangélikus = szlo-
vák/erdélyi szász). A római katolikus és a református hit követőit tekintették elsősor-
ban magyarnak és egyházaikat nemzetinek. Így nincsen abban semmi meglepő, 
hogy szőts a nemzetiségieknek és felekezeteiknek is odapörkölt a törvényjavaslattal 
foglalkozó írásában: „[…] egy kalap alá von a nemzetiségi egyházakkal, s velünk is 
itatja azt a keserű levet, a mit jogosan csak a nemzetiségi fészkelődéssel teljes szerb 
és oláh egyházakkal kellene megitatnia.”25

A felekezeti sajtó még hónapokig volt azon érintett lelkészek szócsöve, akik keve-
sellték a kongrua javasolt mértékét. tizenkét református lelkész még februárban 
memorandumot intézett a kultusztárca vezetőjéhez, hogy meggyőzzék őt, kevés  
a 800 forintra történő kiegészítő államsegély.26

A törvényjavaslat által érintett vallásfelekezetek több delegációt is menesztettek  
a kultuszminiszterhez és báró Bánffy Dezső miniszterelnökhöz,27 hogy elérjék a ja -
vaslat általuk elfogadhatónak tartott módosítását. A felekezeti sajtó és szervezetek 
nyomásgyakorlása közepette a képviselőház oktatási és pénzügyi bizottsága is meg-
tárgyalta a tervezetet és csekély módosítással elfogadásra javasolta a t. Háznak.

ilyen előzmények után vette kezdetét a javaslat vitája az országgyűlésben, ahol  
a képviselőház tagjai április 15. és 29. között tizenhárom ülésen folytattak róla dis-

24 Protestáns Egyházi és Iskolai Lap, 1898. február 20. 113–115.
25 Uo. 115.
26 Uo. 1898. február 27. 130–131., 1898. április 24. 257.
27 A kormánypárt és a kabinet soraiban a reformátusok erős pozíciókkal rendelkeztek. A kormányfő 

az Erdélyrészi református Egyház, szilágyi Dezső képviselőházi elnök a Dunamelléki református 
Egyházkerület és tisza kálmán exminiszterelnök a Dunántúli református Egyházkerület főgond-
noki tisztségét töltötte be, Darányi ignác agrárminiszternek pedig ekkoriban indult el az előbbiek-
hez hasonló református felekezeten belüli karrierje, de szilágyi és Darányi nem vettek részt  
a javaslat képviselőházi vitájában.
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kurzust, majd az ügyet áttették a főrendiházhoz, ahol a június 7. ülésen fejtették ki 
véleményüket az érintett felekezetek főpapjai, valamint világi vezetőik.

A törVényJAVAslAt VitáJA A PArlAMEntBEn

A témát illetően az ellenzéki pártok vezető alakjai közül elsőként Apponyi Albert 
gróf, a nemzeti Párt vezére osztotta meg véleményét a képviselőház tagjaival. El -
fogadhatatlannak tartotta, hogy a törvényjavaslat az iskolázott lelkészek mellett az 
iskolázatlanokat is kongruában részesíti. felszólalásában indítványozta, hogy a meg-
felelő képesítéssel nem rendelkezőket támogassa a saját egyházuk, de az állam ne 
tegye ezt. A felekezetek lélekszáma és a plébániáik számára kiutalandó államsegély 
között aránytalanságot vélt felfedezni. Hibás elképzelésnek tartotta, hogy a feleke-
zeti adókat nem érintik, miközben azok kiegészítését tűzte ki célul a törvényterve-
zet. Határozati javaslatot is benyújtott ennek visszavonására, hogy fenti észrevételei 
mentén új jogszabály-előterjesztést eszközöljön, ám a kormánypárti többség figyel-
men kívül hagyta a gróf elképzeléseit, és leszavazta kezdeményezését. A hiú arisz-
tokrata az eredménytelen kísérlet ellenére is optimista hangnemben tájékoztatta 
barátját és politikai harcostársát, az államsegély vitája idején külföldön tartózkodó 
károlyi sándor grófot. „Egyebekben a congrua-javaslat tárgyalásánál igen sikeres 
actiót fejtünk ki. nem is sejtettem hogy añyira eltaláltuk a dolgot, ma a protestantismus 
bennünk látja jogos érdekeinek védőit. Az öreg tisza [kálmán] bőréből kibuvik 
bosszankodásában.”28 

Apponyi azonban tévedett, amikor azt írta, hogy eltalálta a református és evan-
gélikus hitfelekezetek óhajait. Akik a protestánsok részéről a továbbiakban szintén  
a törvénytervezet elfogadása ellen emeltek szót, azok is elutasították a nemzeti párti 
vezér javaslatát, mondván, hogy az abban foglaltak kivitelezése hosszú időre el -
napolhatja a megoldást. A kabinettel szembenálló pártok sem tudtak megegyezni 
Wlassics előterjesztése ellenében egy közös alternatív megoldásban, s ez jól kifejezte 
az ellenzék széttöredezett állapotát.

A függetlenségi és 48-as Párt elutasította a miniszter előterjesztését. A nevükben 
nyilatkozó sima ferenc azok közé tartozott, akik az államsegélyezés kérdésének 
megoldását a katolikus vagyon szekularizálásában látták. „Abszurdum, mely fölött  
a korszellem nem térhet napirendre, hogy a katholikus [főpapok] 5–600.000 fo -
rintnyi jövedelemmel rendelkezzenek, és legyen katholikus pap, a milyen van is  

28 Apponyi Albert levele Károlyi Sándor grófhoz, 1898. április 22. Apponyi Albert válogatott levele-
zése. szerk. Anka lászló. Budapest, VEritAs történetkutató intézet – Magyar napló, 2016. 211.
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a kezünkben lévő statisztika szerint, a ki két-három száz forint évi fizetéssel küzkö -
dik. Ha magukban e katholikus egyházfejedelmekben nincs meg az az erkölcsi erő és 
a krisztusi szeretetnek az a mértéke, hogy a kongruát a maguk egyházára nézve 
gyorsan rendezzék, az államnak kell ezzel a jogi és existencziális, de történelmi 
szempontból is tarthatatlan helyzettel számolni.”29 államosítási véleményével a negy-
 vennyolcasok mind egyetértettek. sima felszólalásával azonos napon párttársa, Po -
lónyi géza határozati javaslatot nyújtott be, javasolva, hogy az 1848. évi XX. törvény 
alapján oldják meg az államsegélyezést. Polónyi és sima eszmetársa, kiss Albert  
– tiszántúli református egyházkerületi tanácsbíró és lelkész – megfogalmazásában 
ez úgy szólt, hogy „[…] ne legyenek tovább e magyar hazának mostoha gyermekei, 
hanem az egyenjogúság és a viszonosság nagy elveinél fogva méltó támogatásban 
és közálladalmi költséggel, országos forrásból méltán megérdemelt támogatásban 
részesüljenek.”30

Molnár János, a katolikus néppárt nevében szintén a javaslat elutasításáról be -
szélt. „A vallásoknak államosítása, és az állam, főleg pedig a kormányhatalmi kör-
nek egy újabb veszélyes kiterjesztése”31 – az, amit ő az előterjesztésből kiolvasott. 
A liberális eszméket azzal vádolta meg, hogy az államvallás eltörlésével, a vallások 
egyenjogúsításával akarja lépésről lépésre szétzúzni a katolicizmust. Az sem nyerte 
el a tetszését, hogy az állam a lelkész iskolázottságát vette alapul a kongruánál. 
Másnap rakovszky istván emelkedett szólásra a néppárt részéről. Visszavágott 
azoknak, akik a katolikus egyház vagyonának államosításáról beszéltek. Ha azt sze-
kularizálják, akkor szekularizálják a protestánsok vagyonát is – javasolta.32 ki  fo -
gásolta, hogy a készülő novella első szakaszában felekezetének támogatását csak 
általánosságban fogalmazták meg, amiből nem derül ki, hogy milyen keretből, meny-
nyi államsegély jut a katolikus alsópapságnak. Beszédében durva kirohanást intézett 
– ahogy ő nevezte: a törvényesen bevett izraelita felekezetet – a „mélyen tisztelt zsi-
dóság”33 ellen. ki is mondta, hogy elsősorban miattuk nem támogatja a javaslatot. 
Mégpedig azért, mert ennek a felekezetnek nincsen több fokú fegyelmi bírósága, 

29 kn, 1896. XV. köt. (1898. április 18. ülés) 57. (A katolikus főpapok jövedelmi szintjét nem érte el 
más felekezetek vezetőinek jövedelme, de a református nagypapok is legalább miniszteri fizetésnek 
megfelelő jövedelemmel rendelkeztek. A görögkeleti szerb főpapok jövedelméről bírtak a legpon-
tosabb adatokkal 1898-ban: a püspökök 12 ezer forintot és lakást kaptak a plaskii, szentendrei, 
szőregi, temesvári, verseci püspöki birtokok bevételéből, a metropolita pedig a délyai uradalomból 
nyerte javadalmazását. Mnl ol, k 721, 2. cs. 1/c. t. görögkeleti egyház 1869–1902. 16.)

30 kn, 1896. XV. köt. (1898. április 16. ülés) 34.
31 kn, 1896. XV. köt. (1898. április 20. ülés) 124.
32 A korabeli jogfelfogás értelmében az evangélikus és a református vagyon nem államosítható, csak 

kárpótlás ellenében, mert magánadományokból származik.
33 kn, 1896. XV. köt. (1898. április 21. ülés) 142.
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amely nyilvánosan tárgyalná a fegyelmi ügyeket, mint más egyházaknál ez megszo-
kott. feltette a kérdést, hogy „[…] mely zsidó-felekezetre kívánja a t. miniszter úr ezt 
kiterjeszteni: az orthodoxokra, a neológokra, vagy a többi számos alfelekezetre? 
(Derültség.) A spanyol felekezetű zsidóságra, vagy a szombatosokra?”34 Bár a vita 
során Wlassics több ilyen megjegyzésre ügyesen reagált, a felvetés, hogy tulajdon-
képpen egy vagy több zsidó felekezet létezik-e és utóbbi esetén melyik közülük a tör-
vényesen bevett, valóban gondolkodóba ejtette a vallás- és közoktatásügyi miniszté-
rium munkatársait. Ez abból derült ki, hogy – évekkel az egyházpolitikai küzdelmek 
után – 1899-ben a tárcán belül jelentést készítettek, amely megnyugtató választ adott 
arra, hogy mind államjogi szempontból, mind a zsidóság álláspontja szerint egy izra-
elita felekezet létezik.35 A néppárt amellett, hogy hangot adott zsidóellenességének, 
a törvénytervezetet a református érdekkijárás eredményének tartotta.

rakovszky után sághy gyula nemzeti párti képviselő is kifogásolta, hogy a nem-
zetinek tartott felekezetekkel együtt kezelik a zsidókat és a nemzetiségi egyházakat. 
Megjegyzését még a képviselőházi vitát figyelemmel kísérő felekezeti sajtó is szó 
szerint közölte. „Jogosan csak akkor volnának államsegélyezésben részesíthetők, ha 
meghozták volna, vagy meghoznák azokat az áldozatokat, a melyeket a prot. egyhá-
zak meghoztak úgy a saját önfentartásukra, mind az állam kulturális céljainak elő-
mozdítására.”36

A főrendek egyetlen ülésnapot szenteltek a kongruatörvénynek, miközben olyan 
személyek foglaltak helyet a kamarának helyet adó nemzeti Múzeum dísztermében, 
akik személyükben széles körű rálátással bírtak a vallásfelekezetek mindennapos 
finanszírozási problémáira: főpapjaik és világi vezetőik.

A görög keleti hitfelekezet nevében Metianu János aradi püspök fejezte ki tiltako-
zását a törvénytervezettel szemben. „Egyházam minden nélkülözése daczára el nem 
fogadhatja a kilátásba helyezett államsegélyt, és azt hiszem, hogy annál kevésbbé 
fogják elfogadni azt az anyagilag kedvezőbb helyzetben levő egyházak vagy hitfele-
kezetek.”37 úgy ítélte meg, hogy az a körülmény, miszerint az egyházi főhatóság 
csak adatszolgáltatói szerepet kap a döntésfolyamatban és a minisztériumban meg-
hozott személyi/plébániai döntés után csak az államsegély kiosztása a feladata, sérti 
az egyházi autonómiát. Az államellenes bűncselekmény miatt akkor is elveszítheti  

34 Uo. 143.
35 Mnl ol, k 721, 2. cs. 1/d. t. izraelita egyház 1888–1899. 13. A jelentés szerint az 1888. június 

21-én kiadott 1191., az 1888. december 31-iki 2304. és az 1890. február 10. 341. elnöki szám alatt 
kiadott vallás- és közoktatásügyi miniszteri rendeletek biztosítják, hogy a magyarországi zsidóság 
valóban egy hitfelekezetnek minősül.

36 Protestáns Egyházi és Iskolai Lap, 1898. április 24. 278.
37 fn, 1896. ii. köt. (1898. június 7.) 51.
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a segélyt, ha a felekezeti hatóság nem találja vétkesnek, de annak döntésével a minisz-
ter nem ért egyet. A püspök úgy gondolta, ez a törvényi intézkedés a felekezeti ható-
ság iránti bizalmatlanságot fejezi ki. kifogásolta azt is, hogy miközben egyházi jogo-
sítvány az új plébániák létesítése, ezektől is megtagadható a segélyezés. tiltakozott 
a lelkészek iskolai végzettségéhez kötött megkülönböztetése ellen. Ez éppen a görög 
keleti román papságot érinti hátrányosan, mert nyilvánvaló, hogy e felekezetben volt 
a legtöbb alulképzett pap, miközben korábban a magyar kormány akadályozta meg a 
román nyelvű felekezeti gimnáziumok alapítását, így kénytelenek egyetlen ilyen 
intézménnyel beérni.

Mihályi Viktor gyulafehérvári görög katolikus érsek is a tervezet ellen foglalt 
állást, mivel a görög katolikus lelkészekkel kapcsolatban nem határozott meg létmi-
nimumot, mellyel kiegészítheti a plébánosok kongruáját. Ugyanakkor kimondta, 
hogy a miniszter fegyelmi hatósága is belép az egyházi mellé. Miközben az 1868. évi 
liii. törvény 24. szakasza világosan deklarálta, hogy felekezeti hatáskör az új lel-
készségek alapítása, ebbe a kormányzat úgy sem szólhat bele, hogy indokolatlannak 
tart egy újonnan szervezett plébániát.38

Prónay Dezső báró, az evangélikus egyház főfelügyelője szerint az egyenlőség és 
a viszonosság elve sérül a törvénytervezet által, mivel a katolikus alsópapságnak úgy 
folyósítanak segélyt, hogy nem részletezik annak feltételrendszerét. Mivel úgy vélte, 
a katolikus lelkészek kongruáját a vallásalapból fogják fedezni, nem pedig állami 
költségvetésből, így a katolikusok elkerülik az államtól való függőséget. 

Az előterjesztés mellett kért szót a főrendek közül az evangélikus solymossy ödön 
báró. A képzettségi szinthez kötött eltérő segélyezéssel azonosult, mivel azt gon-
dolta, ez a megkülönböztetés növeli a leendő lelkészek tanulási kedvét. nézete sze-
rint az állam nem sérti meg az egyházi autonómiát azzal, hogy az általa adott pénzért 
cserébe feltételeket szab és beavatkozási jogosultsággal ruházza fel magát. „Hatá  ro -
zottan kell hogy felügyeljen arra, nem dotál-e méltatlant.”39

Wlassics mind a képviselőházi, mind a főrendiházi diskurzusban igen agilis módon 
vett részt, és szinte minden egyes ülésen rögtön reagált a felmerülő ellenzéki kifogá-
sokra. lakonikus egyszerűséggel intézte el annak kérdését, hogy a katolikus alsópap-
ság államsegély-igénylésével mi lesz: „A katolikus lelkészeknél nincs biztosítva vala-
mely jövedelmi határig való kiegészítés”40 – jelentette ki, valaki kapni fog kongruát, 
valakinek a kérelmét elutasítják. Az ellenzék az egyházi adózás rendszertelenségét is 
firtatta, amit a tárcavezető szerint azért nem lehet a törvényben szabályozni, mivel az 

38 Uo. 70–72.
39 fn, 1896. ii. köt. (1898. június 7. ülés) 54.
40 kn, 1896. XV. köt. (1898. április 25. ülés) 206.
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egyházi adózás a felekezetek belügye, az ebbe való beavatkozás sértené az egyházi 
autonómiát. Ugyancsak az egyház jogosultsága dönteni az új lelkészi állások megte-
remtéséről, ha ebbe is beavatkozna az állam, azzal megint sérülne az önkormányzati-
ság elve. Az aluliskolázott görögkeleti papok egzisztenciális érdekeit is védte a minisz-
ter szerint az az intézkedés, hogy a 800 koronás kiegészítésre az ő iskolázottsági szint-
jük mellett is jogosultak. Hogyan lehet magyarul beszélő nemzetiségi plébánosokat 
állítani a lelkészi hivatalok élére, ami az ellenzék kedvelt felvetése volt a vitában?  
„A középiskoláknak nyolcz osztályát kell végezniök. […] Ezeknek tanterve szerint is 
a magyar nyelv tanítása tekintetében pedig az eredmény mindinkább jónak bizonyúl.”41 
A felekezetek és a nemzetiségiek nevében helyet foglaló országgyűlési képviselők 
azon véleményére, hogy az állam akkor is megvonhatja a kongruát, ha az egyházi 
főhatóság a fegyelmi eljárás végén felmentő ítéletet hoz, a következő választ adta:  
„A köz  felfogás is azt mondja, hogy igenis az a papi állással össze nem férő erkölcstelen 
életmódot folytat, de az illető egyházi fegyelmi hatóság bizonyos mellékes okokból 
szemet huny előtte: nem tartanám helyesnek, hogy az állam még ezután is kénytelen 
legyen az egész közfelfogás szerint erkölcstelen életet folytató lelkészt alimentálni.”42 
De arra is felhívta a figyelmet, hogy nem várható a minisztériumtól, hogy tömegesen 
vonja meg a segélyt, hiszen döntése ellen a lelkészeknek fellebbezési lehetőségük van 
a közigazgatási bírósághoz. A kormány pedig alaposan megfontolja, hogy a szabályo-
san lezajlott, minden érvet felsorakoztató egyházi ítélettel ellentétes döntésével meg-
kockáztassa, hogy a közigazgatási bíróság előtt jogi vereséget szenved. Az ezzel járó 
presztízsveszteséget a kabinet nem engedheti meg magának, így előzetesen jól meg-
fontolja, hogy megvonja-e a kongruát bárkitől is.

Mit mondott a főrendeknek, amikor az 1848. évi XX. törvénycikk végrehajtását 
követelték? Wlassics felfogása szerint az az egyházi autonómiát teljesen megsemmi-
sítené, hiszen az államhivatalnokká változtatná a lelkészeket, akik az államtól nyer-
nék fizetésüket.

 

összEgzés

A főrendiház szervezetének módosításáról szóló 1885. évi Vii. törvénycikk értelmé-
ben az országgyűlés megreformált első kamarájában a görög keleti egyház tizenhá-
rom érseke és megyéspüspöke, evangélikus részről három püspök, valamint az országos 

41 Uo. (1898. április 26. ülés) 238.
42 Uo. (1898. április 27. ülés) 263.
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főfelügyelő és két felügyelő, a kálvinista felekezet képviseletében három püspök és 
három világi főgondnok, az unitáriusok nevében egy főtisztviselő foglalt helyet.43 Ez 
összesen huszonhat mandátumot jelentett a törvényesen bevett felekezetek részéről  
a katolikus főpapok nélkül. De az érintett egyházak vezetői közül alig néhány főrend 
szólt a törvényjavaslathoz, amelyet a főrendiházi többség módosítás nélkül fogadott 
el.44 ferenc József június 29-én szentesítette és július 25-én már ki is hirdették a lel-
készi jövedelem kiegészítéséről szóló 1898. évi XiV. törvényt. 

Akár ellenezték, akár támogatták az egyházaik nevében felszólaló főpapok és 
világi vezetők, illetve a pártpolitikusok, az érintett felekezetek mindegyike élt a le -
hetőséggel és igénybe vette a kongruát. Wlassics arról számolt be minisztériuma 1900. 
évi működéséről szóló országgyűlési jelentésében, hogy 1899. július 30-ig 359 evan-
gélikus, 1446 kálvinista (a törvényjavaslat indokolásában csak ezerkétszázhattal szá-
moltak), 1938 görög keleti, 106 unitárius (a törvényjavaslat indokolásában csupán 
kilencvenháromra számítottak) lelkész és 64 izraelita rabbi, összesen 3913 lelkészi 
hivatal nyújtott be kérelmet államsegély folyósítására. A beadványok alapján 1900-
ban már 1 064 765 korona és 28 fillért utaltak ki.45 (A lelkészek egész tömegének nem 
sikerült határidőre kifogástalanul kitölteni és a szükséges dokumentumokkal alátá-
masztva beadni igénylési kérelmét, így a kultuszminiszter újabb és újabb határidőket 
tűzött ki rendeletben annak érdekében, hogy minél többen élhessenek a kongruatör-
vény kínálta támogatással.46) Az 1901-es költségvetésben 1,2 millió, 1902-ben már 
1,45 millió koronát különíttetett el a vallás- és közoktatásügyi tárca a törvény értel-
mében.47 

A többi hitfelekezet által kritizált katolikus egyház papjainak segélyezésére 1899-
ben és 1900-ban 500–500 ezer, 1902-ben 600 ezer és 1903-ban 700 ezer koronát fo -
lyósítottak.48 A latin, görög és örmény katolikusok kongruáját csak 1909-ben ren-
dezte teljesen az 1898. évi kongruatörvényt kiegészítő jogszabály, de addig is része-
sült államsegélyben a katolikus alsópapság. Az 1902-es adat ismert, eszerint 365 
igénylésből 278-at fogadtak el.49

kevés összehasonlító adat áll rendelkezésre, hogy egy-egy vallásfelekezet papsá-
gának mekkora összeget jelentett az államsegély törvény által lehetővé tett igénylése 
a korábbi segélyezéshez képest. Apponyi Albert úgy számolt a képviselőházban, hogy 

43 Mtt, 1884–1886. 190.
44 fn, 1896. ii. köt. (1898. június 7. ülés) 80.
45 Magyarország közoktatásügye az 1900. évben. Budapest, Athenaeum, 1901. 10.
46 Uo.
47 Magyarország közoktatásügye az 1901. évben. Budapest, Athenaeum, 1902. 10.
48 Uo. 10. Magyarország közoktatásügye az 1902. évben. Budapest, Athenaeum, 1904. 9.
49 Magyarország közoktatásügye az 1903. évben. Budapest, Athenaeum, 1904. 9.
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az evangélikus lelkészek az új jogszabály alapján országosan 438 ezer korona támo-
gatásban részesülhetnek.50 Ezzel szemben az 1898-as évben a Dunáninneni Evan gé -
likus Egyházkerület – az öt kerület egyike – mindössze 6 ezer forint (12 ezer ko  rona) 
állami segélyt kapott a kultusztárcától.51 A pénzügyi bizottságnak a törvénytervezet-
ről a képviselőházi vitát megelőző állásfoglalása pedig azt állította, hogy 1895 és 
1898 között éves bontásban 100, 150, 250, 300 ezer forintot használt fel az állam  
a felekezetek teljes segélyezésére, de ezt még a bizottság is kevésnek tartotta.52 Biztos 
tehát, hogy a kongruatörvény egy égető problémát orvosolt, és időszerű volt, hogy 
megalkotásra kerüljön.

Miközben 1898-ban a negyvennyolcas képviselők a katolikus egyházi vagyont 
akarták szekularizálni, illetve minden ellenzéki politikus Wlassics szemére vetette, 
hogy elégtelen a főhatóságok által beszolgáltatott információkra alapozni az állam-
segélyezés pénzügyi számításait, addig a minisztériumban készült háttéranya-
gokból az derült ki a tárca illetékesei számára, hogy a görögkeleti szerb püspökök 
és érsek–metropolitájuk is igen jó anyagi körülmények között élnek.53 Ugyanennek 
az egyháznak a kolostoraiban szabálytalanságokat is felfedeztek, melyeknek a fel-
térképezésére vizsgálat indult.54 De rádöbbentek arra is, hogy egészen felesleges 
egyházi intézmény is létezik, melynek fenntartását a hívek csekély száma nem teszi 
indokolttá.55

nem állnak rendelkezésre olyan adatok, amelyekből következtetni lehetne, hogy 
államellenes cselekedet miatt bárkit is a kongrua megvonásával büntettek volna. Erre 
egyértelműen semmi nem utal a miniszterek éves jelentéseiben. Bár a századforduló 
utáni években több plébániai igényt is visszautasítottak a minisztériumban, ezekhez 
az éves jelentések a finanszírozás jogalapját érintő magyarázatot fűztek, és egyetlen 
esetben sem írtak államellenes cselekedetről. A beszámolók azt is meghatározták  
– felekezetekként részletezve –, hogy az 1898 után alapított plébániáktól hány eset-

50 kn, 1896. XV. köt. (1898. április 15. ülés) 20.
51 Baltik Frigyes evangélikus püspök levele Wlassics Gyula miniszterhez, 1898. december 26. Mnl 

ol, k 305, Vallás- és közoktatásügyi Minisztérium, Egyházigazgatási ügyek, 1. d. 13. t. 861 alap-
szám. 1.

52 A pénzügyi bizottság jelentése a „lelkészi jövedelem kiegészítéséről” szóló törvényjavaslat tárgyá-
ban. ki, 1896. Xiii. köt. 162.

53 Mnl ol, k 721, 2. cs. 1/c. t. görögkeleti egyház 1869–1902. 16.
54 Uo. 23–24.
55 „Jelentés az örmény kath. püspökség tárgyában. 1898. február 15.” Uo. 34. tartalmából kiderült, 

hogy az 1860-as években már Haynald lajos erdélyi püspök jelezte, hogy az örmény katolikus püs-
pökség fenntartása felesleges, de sem akkor, sem az előbbi jelentés készítéséig senki nem foglal-
kozott a kérdéssel, miközben az erdélyi örmények püspöksége mindössze 4 parókiát, 10 papot és  
8 ezer hívőt foglalt magában.
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ben érkezett kérelem, abból mennyit tartottak a tárcánál indokoltnak és mennyinek 
utasították vissza a kérelmét.

A polémiában sokat idézték az 1848. évi XX. törvénycikkely harmadik szakaszát. 
A függetlenségi és 48-as Párt alsóházi képviselői negyvennyolcas alapon viszonyul-
tak ehhez, és azonnali végrehajtását követelték, az első kamara tagjai viszont szi -
gorúan alkotmányjogi szempontból foglalkoztak vele, a függetlenségiek ideológiai 
megközelítése nem izgatta őket.

furcsa módon a főrendeket nem nagyon érdekelte, hogy az államsegély hány ko -
ronára egészítené ki a lelkészek jövedelmét, az 1600/800-as összeghez nem fűztek 
kommentárt. A kongrua mértékének kifogásolását meghagyták a sajtónak és a kép-
viselőház tagjainak. Bár a főrendi kamarában ülő egyházi vezetők látszólag elé -
gedetlenek voltak a törvény tartalmával, finanszírozási szempontból titokban való-
színűleg örömmel fogadták az anyagi segítséget, és nem az összegszerűség miatt 
illették kritikával a benyújtott tervezetet.
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MinistEr of cUltUrE gyUlA WlAssics’s  
1898 congrUA lAW

to this day historiography has done a poor job of presenting the church policy-
related endeavors of the various Ministers of religion and Public Education of the 
Dual Monarchy era, concentrating instead on their education legislation related to 
national minorities policy. At that time, the financing of church institutions and state 
support for clergymen – referred to as congrua – generated debates both inside and 
out of parliament similar to those on education policy. During the era, legislators 
passed four different laws related to state support for clergymen of legally recog-
nized denominations. in this study we wish to present the circumstances of how the 
first of this series of four – Article XiV of 1898 – linked to Minister of culture gyula 
Wlassics – was adopted. We use archival and press materials from the period, parlia-
mentary diaries and documents, and relevant sections of the Corpus Juris to recon-
struct the drafting of the article, including its reception by both the denominations 
and the political parties making up the opposition. Although a heated parliamentary 
debate ensued following the submission of the proposed law, the liberal Party, which 
backed the government, withstood the mudslinging, and while a significant number 
of religious leaders came out against state aid for their clergymen, following codifica-
tion of the law, more clerical requests were made than the church leadership had 
anticipated. However, both the government and the opposition made sure to keep 
national minorities from thinking the law was theirs. the liberal majority crafted 
the law such that it would defend Hungarian supremacy, while the opposition used 
the occasion as an opportunity to verbally chastise the minorities found within 
Hungary’s borders.
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DAs kongrUAgEsEtz DEs kUltUsMinistErs 
gyUlA WlAssics  AUs DEM JAHrE 1898

Die geschichtswissenschaft ist mit der Darstellung der kirchenpolitischen tätigkeit 
der kultusminister der zeit des Dualismus bis zum heutigen tage stiefmütterlich 
umgegangen. Viel mehr konzentrierte sie sich auf ihr Wirken als unterrichtspoliti-
scher gesetzgeber, das mit der nationalitätenpolitik zusammenhing, obwohl die 
finanzierung kirchlicher Einrichtungen und die gewährung einer staatshilfe  – der 
sogenannten kongrua –  an die geistlichen in der damaligen zeit sowohl innerhalb 
als außerhalb des Parlaments  ähnliche Debatten generierte, wie die Maßnahmen auf 
dem gebiet des Unterrichtswesens. im laufe dieser Epoche regelten vier gesetze die 
gewährung einer staatshilfe an die geistlichen der gesetzlich anerkannten glau-
benskonfessionen. Diese studie stellt die Umstände der Annahme des gesetzes-
artikels nr. XiV aus dem Jahre 1898 dar, der deren reihe eröffnete und mit dem 
namen von kultusminister gyula Wlassics verbunden ist. Aufgrund von zeitgenös-
sischen Archiv- und Pressequellen, Parlamentstagebüchern und schriftstücken sowie 
der einschlägigen Bände des corpus Juris rekonstruieren wir die Vorbereitung des 
gesetzesentwurfes und dessen Aufnahme durch die konfessionen und  oppositions-
parteien. obwohl sich aus dem eingereichten Vorschlag eine ernsthafte Parla ments-
debatte entwickelte, stand die liberale Partei ihren Mann, und während ein großteil 
der führer der konfessionen eine lanze dafür brach, dass die geistlichen von der 
Beantragung der Unterstützung keinen gebrauch machen sollten, reichten die Pfarrer 
nach der kodifikation mehr Ansprüche ein, als die regierungsstelle für kirchenwesen 
angenommen hatte.  regierungspartei und opposition achteten jedoch gleicherma-
ßen darauf, dass die nationalitäten das gesetz nicht als ihr eigenes betrachteten. Die 
liberale Mehrheit gestaltete das gesetz so, dass sie die ungarische suprematie 
schützte, die opposition wiederum nutzte die gelegenheit für einen verbalen Ausfall 
gegen die nationalitäten in Ungarn.


