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„… a modern állam a régi egyházzal incompatibilis.”1 
 
A régebbi egyháztörténet-írás2 igen sötét képet festett az 1867 és 1900 
közötti korszakról, amelyet gyakran egyház-, sőt vallásellenesként láttatott, 
de legalábbis egy olyan történeti periódusként, amely súlyos kihívást 
jelentett a katolikus egyház számára. E korszak ugyanis az egyház és az 
állam elválasztása felé mutató liberális egyházpolitikai reformok kora volt, 
az egyháznak tehát fel kellett adnia hagyományos, tulajdonképp 
államegyházi pozícióit. Ezekben az egyházias szemléletű, meglehetősen 
egyoldalú elbeszélésekben, amelyekben a katolicizmus legfontosabb 
kihívójaként rendre a liberalizmus jelent meg, igen sok szó esett az 
egyházat a közvélemény részéről ért támadásokról is. E tanulmány feladata 
a kor egyházkritikai gondolatvilágának a feltérképezése vitairatok alapján, 
eközben pedig annak bizonyítása, hogy a liberálisként aposztrofált korszak 
egyházkritikai diskurzusában, amelyben a szerzők a kor megkívánta 
liberális egyházpolitikai reformok mellett érveltek, épp olyan fontosak, sőt 
gyakran fontosabbak voltak az etatista, mint a liberális gondolatok. 

Eötvös József absztrakt egyházpolitikai programja, amelyet A XIX. 
század uralkodó eszméinek befolyása az államra című művében 
fogalmazott meg, kiváló példája a korabeli liberális, illetve liberális 
katolikus egyházpolitikai elképzeléseknek, ekképp fontos támpont lehet a 
liberalizmus kérdésében. Eötvös amellett érvelt, hogy a polgári szabadság 
abból a kereszténységből eredt, amely mindig is a szabadság vallása volt. 
Épp ezért lett káros, hogy az egyház állami függésbe, pártfogásba került. Az 
egyháznak tehát, ahogy egykor is független volt az államtól, újra 
függetlenné kell válnia, ezt pedig az államnak sem szabad 
megakadályoznia. Másrészt az egyház sem várhat többet az államtól 
magánál a szabadságnál. E tocqueville-i gondolat3 tulajdonképp azt 
jelentette, hogy a katolikus egyháznak le kell mondania államegyházi 
pozícióiról, privilégiumairól, hiszen – írta a szerző – „a vallás egyedül 

                                                 
1  TOLDY ISTVÁN: Elmélkedések az egyházreformról. Lipcse, 1868. (továbbiakban: 

TOLDY, 1868.) 112. p. 
2  Pl.: HERMANN EGYED: A katolikus egyház története Magyarországon 1914-ig. 

München, 1973.; KARÁCSONYI JÁNOS: Magyarország egyháztörténete főbb vonásaiban 
970-től 1900-ig. Veszprém, 1929.; SALACZ GÁBOR: Egyház és állam Magyarországon a 
dualizmus korában, 1867–1918. München, 1974.; TÖRÖK JENŐ: A katolikus 
autonómia-mozgalom, 1848–1871. Adalékok a magyar liberális-katolicizmus 
történetéhez. Bp., 1941. (továbbiakban: TÖRÖK, 1941.) 

3  „Aki magán a szabadságon kívül is vár valamit a szabadságtól, az szolgaságra 
született.” Bár a liberális Tocqueville e gondolatait nem az egyházzal kapcsolatban 
fogalmazta meg, maga is problémaként tekintett az egyház állami szolgaságára, és 
értékként annak régi szabadságára. TOCQUEVILLE, ALEXIS DE: A régi rend és a 
forradalom. Ford.: Hahner Péter. Bp., 1994. 143–146., 181–182., 197. p. 
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természetes állása keresztyén államokban: ha a világi és az egyházi 
hatalom függetlenül állnak egymás mellett”. Itt fontos volt az is, hogy egy 
független, önkormányzattal bíró egyház a központi hatalom térnyerésének 
is gátat szabhat, ekképp a szabadság fontos bástyája lehet az államban.4 
Eötvös tehát liberálisként elvetette az állam mindenhatóságát, tehát a 
korlátlan központi hatalmat, és itt érhető tetten az egyik legfontosabb 
különbség közötte és a később hivatkozott szerzők között, akik – mint 
később látható lesz – igen gyakran épp a központi állami hatalom 
kiterjesztésére és megerősítésére, illetve az attól független hatalmi 
tényezők felszámolására hivatkoztak, amikor az egyházpolitikai reformok 
mellett érveltek. A centralizáció és a liberalizmus körüli dilemma 
egyébként is jelentékeny kérdés volt a dualizmus korában. A koradualista 
állam eszköztára ugyanis igen szűk volt, a hatalomra jutott liberálisok 
feladata lett tehát, hogy erőfeszítéseket tegyenek az állami mozgástér 
kibővítéséért is. Eötvös, Deák és társaik, többek között épp liberális elveik 
miatt, mérsékeltek maradtak e kérdésben, miközben a politikai 
gondolkodók egy fiatalabb generációja már egy fokozottabb állami 
szerepvállalás mellett tett hitet a reformok érdekében.5 

Ami a történeti kontextust illeti, igen fontos az egyetemes 
egyháztörténet, amelyre egyébként az egyházkritikai irodalom is rendre 
hivatkozott. A katolikus egyház korabeli politikáját jól demonstrálhatja IX. 
Pius 1864. évi Syllabusa, amely a kor egyház elítélte tévedéseit foglalta 
pontokba, ekképp – többek között – a lelkiismereti szabadságot, a 
tudományok és a vélemények szabadságát, az egyház és az állam 
elválasztását, vagy épp azt a gondolatot, hogy „a római pápának lehet, sőt 
kell az előhaladással, a liberalismussal és az új civilisatióval kiegyezkednie 
és ahhoz alkalmazkodnia”. A dokumentum tévedésként jegyezte azokat a 
teóriákat is, amelyek az egyház kizárólag lelki, tehát nem-világi hatalmáról, 
illetve az államok egyház feletti jogairól szóltak, így például arról, hogy 
„midőn mindkét hatalom törvényei összeütköznek, a polgári jog bír 
fölénnyel”.6 Tulajdonképp a Syllabus képviselte elvek szerint járt el IX. 
Pius 1868-ban, amikor semmisnek, az egyház számára nem létezőnek 
nyilvánította az osztrák liberális egyházpolitikai törvényeket. E római 
politika vezetett az I. vatikáni zsinathoz, amely dogmaként fogadta el a 
pápai tévedhetetlenséget. E dogmára egyébként Németország a 
kultúrharccal, Magyarország pedig a felújított királyi tetszvényjoggal 
válaszolt.7 „A zsinat püspökei a pápa kolompossága alatt körülállják a 
modern civilisátió nagyszerű palotáját, s vásott utczagyerkőcök módjára 
sárral dobálják be annak falait” – fogalmazott a Papramorgóként publikáló 

                                                 
4  EÖTVÖS JÓZSEF: A XIX. század uralkodó eszméinek befolyása az államra. II. Pest, 

1871. (2. kiad.) (továbbiakban: EÖTVÖS, 1871.) 539–556. p.; TÖRÖK, 1941. 53–61. p. 
5  CIEGER ANDRÁS: A hatalomra jutott liberalizmus és az állam a dualizmus első felének 

magyar politikai gondolkodásában. In: Századvég, 2001. 20. sz. 95–118. p. 
(továbbiakban: CIEGER, 2001.) 96–107. p. 

6  A Syllabus magyar fordítását ld.: FÜSSY TAMÁS: IX. Pius pápasága. III. Bp., 1880. 
518–545. p. 

7  FAZEKAS CSABA: Egyházak, egyházpolitika és politikai eszmék az Osztrák–Magyar 
Monarchiában. Miskolc, 2008. (Műhelytanulmányok, 4.) Online: Magyar Elektronikus 
Könyvtár: mek.oszk.hu (2013. november) (továbbiakban: FAZEKAS, 2008.) 9–11. p. 
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Kóródy Sándor,8 a zsinat alatt igen aktív antiklerikális szerző Barátfülek 
című kiadványában.9 Sorai kiváló példái lehetnek a tipikus korabeli 
reflexióknak. 

Ekkorra Magyarországon is időszerűvé váltak az egyházpolitikai 
reformok, Eötvös pedig kezdeményezte annak a katolikus autonómiának a 
felállítását, amelynek gondolata rendre akkor merült fel, amikor alapvető 
változások kerültek kilátásba egyház és állam viszonyában. A viták hamar 
rámutattak, hogy az autonómia mást és mást jelentett az eltérő érdekekkel 
bíró csoportok számára. Amíg Eötvös nyomán a liberálisok az új 
intézményt a papság és a világi hívek közös önkormányzataként képzelték 
el, addig a püspöki kar lényegében jogbiztosítási céllal kívánta azt – az 
állam által gyakorolt egyházi jogkörök átvételének szándékával –, de a 
laikusok valós befolyása nélkül. Ugyanakkor a radikális körök számára az 
autonómia a katolikus egyház demokratikus és nemzeti jellegű, gyökeres 
reformjának lehetőségét jelentette. E tábor tehát egyházfegyelmi 
reformokat is felvetett, amíg Eötvös az autonómia ilyen hatáskörét 
elvetette. Végül egyik elképzelés sem valósult meg.10 A vatikáni zsinat és az 
autonómiamozgalom keltette feszültségeket szemléltethetik az egyházi 
reform iránt elkötelezett Hatala Péter sorai, amelyekben arról értekezett, 
hogy a püspöki kar félt az autonómiától, ugyanis felismerte, hogy „a 
magyar kath. világi intelligentia nem hajlandó az egyházi hierarchiában, ez 
idő szerint lábra kapott, s a csalatkozhatlan pápaságban dogmatizált 
egyházi absolutismusnak, a hazátlan ultramontanismusnak, a főpapi 
kényuralomnak, vakon engedelmeskedni”.11 

Amíg Eötvös az Uralkodó eszmékben, amelyet először 1851–1854-ben 
publikált, még nem írt ultramontanizmusról, addig később e fogalom vált 
az egyik, ha nem a legfontosabb kulcsfogalommá az egyházkritikai 
irodalomban. Katus László definíciója szerint az ultramontanizmus „a 
Rómára, mint a katolicizmus egyetlen központjára tekintő, a pápa iránt 
feltétlen engedelmességet tanúsító, a megváltozott világ új jelenségeivel, 
problémáival kapcsolatban tőle eligazítást váró irányzat”.12 E jelenség 19. 
századi egyházkritikai interpretációját példázhatják Toldy István13 sorai, 
amelyeket a jeles irodalomtörténész fia Elmélkedések az egyházreformról 

                                                 
8  Az antiklerikális és politikai ellenzéki Kóródy munkásságáról ld.: VÁRKONYI ANDRÁS: 

Az elfelejtett „papramorgó”. In: Világosság, 1962. 7–8. sz. 92–96. p. 
9  PAPRAMORGÓ [KÓRÓDY SÁNDOR]: Barátfülek. Szent elmélkedések a papság vérszomja, 

az inquisitió gaztettei, az új Syllabus káromkodásai és a zsinat egyéb botrányai felett 
igazhívők számára. Pest, 1870. (továbbiakban: KÓRÓDY, 1870/a.) 6. p. 

10  SARNYAI CSABA MÁTÉ: A katolikus autonómia megközelítési lehetőségei 
Magyarországon 1848-tól a századfordulóig. In: Századvég, 2001. 21. sz. 85–101. p., 
93–98. p. 

11  HATALA PÉTER: Az én hitvallásom. Bp., 1875. (továbbiakban: HATALA, 1875.) [Előszó, 
I. p.] 

12  KATUS LÁSZLÓ: Liberális katolikusok és katolikus liberálisok Nyugat-Európában a 19. 
század derekán. In: Állam és egyház a polgári átalakulás korában Magyarországon, 
1848–1918. Szerk.: Sarnyai Csaba Máté. Bp., 2001. 17–28. p.; 17. p. 

13  Toldy antiklerikális irodalmi munkásságáról ld.: GUTTER JÓZSEF: Egy elfelejtett 
antiklerikális publicista nyomában. Toldy István emlékezete. In: Világosság, 1970. 1. 
sz. 52–55. p. 
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című vitairatában jegyzett. „A római egyház nemcsak státust alkot a 
státusban, hanem megtámadja annak erkölcsi alapját, melyen nyugszik. 
Ezen erkölcsi alapok egyik legfőbbike a hazafiság. – De az ultramontán 
hierarchia nem szülőföldjén, hanem az olasz havasokon túl találja hazáját.” 
Ugyanakkor a katolikus papok a politikai és a társadalmi reakció 
elkötelezett harcosaiként jelentek meg a szövegben, akik a hierarchia 
érdekeit szolgálják a haza érdekei helyett. E hierarchia célja pedig a 
társadalom, sőt az állam feletti papi hatalom fenntartása volt. Toldy, 
amikor egy, a kor megkívánta egyházreform mellett érvelt, gyakran 
hivatkozott arra is, hogy „a katholikus egyház szervezete a legridegebb 
absolutismusnak mintaképe”.14 Tipikus gondolatok voltak ezek az 
egyházkritikai szövegekben, amelyek a vatikáni zsinattal még inkább 
előtérbe kerültek. Ugyanis a pápai primátust megerősítő tévedhetetlenségi 
dogmát, amely lényegében az ultramontán irányzat győzelmét, valamint a 
liberális irányzatok vereségét jelentette az egyházban, a kortársak gyakran 
úgy értelmezték, hogy az egyház – elutasítva a század alkotmányos és 
demokratikus vívmányait – újra az abszolút monarchia mellett tett hitet.15  

A Syllabus képviselte egyházi irány is fontos szerepet játszhatott 
abban, hogy az állami önvédelem gondolata került előtérbe az 
egyházkritikai vitairatokban megfogalmazott programokban, amíg a 
liberális gondolatok gyakran háttérbe szorultak. „A kormányok józanul 
nem támogathatnak tovább oly hatalmat, mely elvi ellentétben áll az állam 
életfeltételeivel, mely lázadást prédikál híveinek a törvény ellen, melynek 
papjai breviáriumjokban naponként az állam elleni lazításokkal táplálják 
lelköket” – írta Kóródy. Később Antisyllabusában, amelyben az eredeti 
pontokra utalt, de nem mint tévedésekre, olyan állításokat fogalmazott 
meg, hogy „az egyházi hatalomnak a maga tekintélyét az államhatalom 
engedélye  s beleegyezése nélkül gyakorolnia nem szabad”, hogy „az egyház 
szolgái s a pápa a világi ügyek vezetésébe való minden befolyásból 
kizárandók”, vagy épp, hogy a „királyok és fejedelmek nemcsak ki vannak 
véve az egyház joghatósága alól, de felette is állanak”.16 Toldy már a 
hivatkozott vitairatában is az állam egyház feletti jogait hangsúlyozta. „Az 
állam természeténél fogva a legfőbb hatalom a maga területén. Nem fér 
meg az államsouverainitás fogalmával, hogy maga mellett még egy másik 
kormányt tűrjön; hogy külföldi, elérhetetlen, absolute létező hatalomnak 
módot nyujtson ügyeibe beavatkozni” – fogalmazott a szerző.17 Később, A 
katholikus egyházi autonomia és veszélyei című röpiratában ismét arról 
értekezett, hogy a katolikus egyháznak csak akkor adható szabadság, tehát 
autonómia, ha megtörténik többek között az egyházszervezet demokratikus 
reformja, mégpedig a világi katolikusok bevonásával, az egyházi javak 
részleges szekularizációja és a szerzetesrendek eltörlése. Arról is írt, hogy a 
magyarországi katolikus egyháznak függetlenednie kell Rómától. Ellenkező 
esetben az állam, ha egy idegen hatalomtól függő, ugyanakkor jelentékeny 
pozíciókkal és privilégiumokkal bíró egyháznak ad szabadságot, amely 
„idegen organismus” az államban, merényletet követ el maga ellen. Toldy 

                                                 
14  TOLDY, 1868. 24., 29–30., 84–85., 94., 195. p. 
15  A zsinatról és a közvéleményről ld.: TÖRÖK, 1941. 201–245. p. 
16  KÓRÓDY, 1870/a. 101–102., 114–119. p. 
17  TOLDY, 1868. 97. p. 
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katolikusként fogalmazta meg e programot.18 „Az egyház, illetőleg Róma, 
nyílt hadat üzent magának a modern államnak, elkárhoztatta a 
türelmességet, a lelkiismereti szabadságot, a modern civilisatiót, sőt magát 
a modern államot” – fogalmazott Simonyi Iván Állam és egyház című 
vitairatában, amelyben tulajdonképp a liberális egyházpolitikával 
polemizált. Szerinte nem kaphat szabadságot egy olyan egyház, amely nem 
ismeri el más felekezetek hasonló jogait, valamint magát az állam és a 
törvény fölé helyezi, azok a liberálisok pedig, akik mégis egyházi 
szabadságról beszélnek, az ultramontanizmus érdekeit szolgálják. Ugyanis, 
ha az állami kontrolltól megszabadulna, az ultramontanizmus még 
nagyobb hatalomra tehetne szert. Simonyi szerint egyébként is képtelenség 
„egy világi és lelki auctοritásnak egymás mellé állítása”. A katolikus 
egyházat tehát, amellett, hogy meg kell fosztani előjogaitól, még szigorúbb 
állami gyámság alá kell helyezni. Az államnak a maga hatáskörébe kell 
vonnia a papság képzését és a stallumok betöltését, meg kell határoznia az 
egyházvagyon maximumát, el kell törölnie minden szerzetesrendet, zárdát 
és káptalant, sőt még a cölibátust is, és felül kell vizsgálnia mind a pápai 
bullákat, mind a kánonjogot, mégpedig az állami törvények alapján. Ahogy 
Toldy, úgy Simonyi is utalt arra írásában, hogy maga is katolikus volt.19 
Később egyébként antiszemita közíróként és politikusként működött.20 

A vitairat-irodalom az egyházi–egyházpolitikai kérdéseket egy olyan 
diskurzusba illesztette, amely rendre az egyházi hatalomról és az állami 
szuverenitásról szólt. Igaz, különösképp a vallásszabadság és a polgári 
házasság kérdésében, a liberális elvek és jelszavak is fontosak voltak. 
„Hogy csak némileg plausibilis jogcímmel bírjon az universalis 
uralkodásra, Róma feltalálta azon tant, hogy egyháza az egyedül üdvözítő” 
– fogalmazott Kóródy, majd arról értekezett, hogy a vallásszabadságot 
elítélő Syllabus-tétel egyik tanulsága épp az, hogy az egyház a 19. 
században is uralkodni akar. Ugyanis az intolerancia, amely egykor az 
eretneküldözéseket és az inkvizíciót generálta, amelyekről egyébként igen 
sokat írt a szerző, mindig is az egyházi hatalom alapja volt. Arról is írt, 
hogy „a különbség a múlt és jelen közt csak az, hogy ma már nem onthat a 
papság annyi vért, mint hajdan”.21 Toldy is úgy fogalmazott, hogy „az 
uralkodó vallás a türelmetlenség, a vallásüldözés elvének megtestesülése”. 
Az államnak tehát alapvető feladataként fel kell számolnia a katolikus 
egyház államegyházi privilégiumait, és egyenjogúsítania kell a 
felekezeteket, a vallásokat. Toldy, ahogy más szerzők is e kérdésben, az 
állami értéksemlegesség liberális elvére hivatkozott.22 

A IX. Pius által elítélt és semmisnek nyilvánított 1868. évi osztrák 
liberális egyházpolitikai törvények egyike épp arról a polgári házasságról 

                                                 
18  TOLDY ISTVÁN: A katholikus egyházi autonomia és veszélyei. Pest, 1870. 92–95., 102–

107., 116. p. 
19  SIMONYI IVÁN: Állam és egyház. Bp., 1874. (továbbiakban: SIMONYI, 1874.) 10–13., 15., 

19., 24–25., 32–40., 51–52., 144–147. p. 
20  SZINNYEI JÓZSEF: Magyar írok élete és munkái. XII. Bp., 1908. (továbbiakban: 

SZINNYEI.) 1098–99. col. 
21  KÓRÓDY, 1870/a. 46., 84–86. p. 
22  TOLDY, 1868. 160–161. p 
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szólt,23 amely ekkorra Magyarországon is az elsők között szerepelt a 
vitairatokban megfogalmazott egyházpolitikai követelések között. 
„Alkotmányos államban a polgári házasság intézménye által a házasságot 
megmentik az egyház tyrannismusától” – fogalmazott Kóródy Coelibatus 
és polgári házasság című vitairatában, amelyben amellett érvelt, hogy a 
házasságban – mint polgári szerződésben – az alkotmányos állam az 
illetékes. Bár alapvetően liberális érvekre hivatkozott, így például a 
jogegyenlőségre és a lelkiismereti szabadságra, a szövegben előtérbe került 
a kultúrharc gondolatvilága is. Tehát arról írt, hogy a magyar papság, ha a 
polgári házasság ellen izgat, később pedig nem ismeri el azt, tehát a pápai 
irányt követi, akkor nem ismeri el az állam főségét és joghatóságát sem, 
ekképp hazaárulást követ el. „De hiszen a hazaárulás kenyere az 
ultramontánoknak” – jegyezte meg a szerző.24 

Az egyházpolitikában, ekképp az egyházkritikában is igen fontos volt 
az oktatás kérdése. Amíg Eötvös – bár az 1868. évi népoktatási törvénye 
teret engedett a nem-felekezeti alsófokú oktatásnak, és erre az egyház 
oktatásügyi monopóliuma elleni támadásként tekintett25 – nem törekedett 
a felekezeti oktatás felszámolására,26 addig az egyházkritikai vitairatok 
jellemzőképp épp a teljes szekularizációt foglalták programjaikba. „A 
nyilvános iskoláknak az állam, illetőleg a világi hatalom vezetése alatt kell 
állniok; és pedig oly módon, hogy semmi más tekintélynek, sem az iskolai 
fegyelembe, sem a tantárgyakba s tanrendszerbe, sem a tanítók 
alkalmazásába semmi beleszólása ne legyen.” Az idézett gondolatokat 
Kóródy jegyezte Antisyllabusában,27 de ezen a párton állt Toldy is. „Aki a 
gyermeken uralkodott, befolyással fog bírni a férfira is” – írta a szerző, aki 
szerint a papság többek között épp e hatalomért ragadta magához az 
oktatást, és a régi Magyarország egyik legnagyobb hibája volt, hogy hagyta 
ezt. „Kecskére bíztuk a hájat, midőn azon hierarchia kezébe adtuk a 
tanügyet, mely csak addig tarthatja fenn túlsúlyát államéletünkben, míg 
népünk tudatlan, míveletlen marad” – fogalmazott a szerző.28 
Hasonlóképp a tudomány monopóliuma volt az egyházi hatalom egyik 
legfontosabb alapja annál a Simonyinál is, aki a liberális tanszabadságot 
olyan káros elvként láttatta, amely teret engedhet az ultramontán szellemű 
oktatásnak. „Felekezetlen államban felekezeti iskolának nincsen helye” – 
jelentette ki a szerző, aki szerint az államnak a maga hatáskörébe kell 
vonnia az oktatást.29 

A szerzetesrendek állami eltörlése ugyancsak gyakran merült fel 
követelésként a 19. században, még a radikális katolikus papság részéről 
is.30 A rendekkel kapcsolatban még inkább előtérbe kerülhetett az idegen 

                                                 
23  FAZEKAS, 2008. 9. p. 
24  PAPRAMORGÓ [KÓRÓDY SÁNDOR]: Coelibátus és polgári házasság. Pest, 1870. 

(továbbiakban: KÓRÓDY, 1870/b.) 66–67., 136., 142–147., 152–154., 159–164. p. 
25  FAZEKAS, 2008. 9. p. 
26  Eötvös, aki hitt a liberális tanszabadságban, az oktatás központosítását is elvetette. 

Ld.: EÖTVÖS, 1871. 287–298. p. 
27  KÓRÓDY, 1870/a. 117. p. 
28  TOLDY, 1868. 184–189. p. 
29  SIMONYI, 1874. 15–16., 29., 83–84., 137–138. p. 
30  TÖRÖK, 1941. 43. p. 
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befolyástól, valamint az attól való félelem, hogy idegen testet képeznek az 
államban. „Ki ne ismerné azon nagy kaszárnyákat, melyekből a pápai 
absolutismus őrseregei megszállva tartják hazánkat?” – tette fel a kérdést 
Toldy, majd arról írt, hogy a szerzetességre fokozottan igaz mindaz a rossz, 
amellyel egyébként a világi papságot is jellemezte. „Abban az örök harcban 
pedig, melyet az egyház még ma is folytat a felvilágosodás ellen, a 
szerzetesek Róma legkitartóbb, legfanatikusabb, legügyesebb előharcosai.” 
Toldy a rendek eltörlését később állami feladatként jegyezte.31 Akárcsak 
Simonyi, aki szerint az egyház, ha megkapná kívánt szabadságát, 
elárasztaná az országot barátokkal, apácákkal és jezsuitákkal. Arról is írt, 
hogy a szerzetesek, akiket az egyház mindig is távol akart tartani az állami 
törvények hatályától, feltétlen engedelmességet fogadnak a rendre külföldi 
generálisaiknak, amit egy állam sem tűrhet meg. A legtöbb támadás 
természetesen a jezsuitákat érte. Simonyi például a jezsuitákat a katolikus 
egyház igazi uraiként említette szövegében.32 Másutt a jezsuitizmus 
tulajdonképp az ultramontanizmus szinonimájaként szerepelt az 
egyházkritikai irodalomban. (Toldy például arról írt, hogy a fiatal papok 
jezsuitákként és ultramontánként lépnek ki a papi szemináriumokból.)33 

Gyakran került az egyházkritika fókuszába a papi ágyasság, illetve a 
cölibátus is, amelynek eltörlését egyébként még a radikális papság is 
felvetette a katolikus autonómia körüli vitákban.34 Kóródy a papságot 
nemcsak ágyassággal, hanem a legsúlyosabb szexuális aberrációkkal is 
vádolta, amelyeket a cölibátus természetellenes mivoltával magyarázott. 
Szerinte a pápák célja a cölibátussal az volt, hogy a társadalomból 
kiszakított papságot „a pápai hatalom rabszolgájává” tegyék, és valóban – 
jegyezte meg később a szerző –, az intézmény „hatalmas emeltyűje lett a 
pápai s általában a papi hatalomnak”. Kóródy amellett érvelt, hogy a 
cölibátust, amely a társadalom feletti papi hatalom érdekeit szolgálja, az 
államnak el kell törölnie.35 Hasonlóképp írt Toldy is a „pápaság korlátlan 
tyrannismusát a papság felett” biztosító intézményről, amely a papokban 
„az embert s a hazafit” egyaránt elnyomta. „Így lett a papságból szilárdan 
organisált hadserege Róma hatalmi törekvéseinek” – fogalmazott a szerző, 
aki szerint, mivel a cölibátus ellenkezik az állami érdekekkel, az államnak 
joga, sőt kötelessége is, hogy eltörölje azt.36 Simonyi írásában is megjelent 
az a gondolat, hogy a cölibátus elszakította a papságot a társadalom 
érdekeitől. „A pap még hús volt a mi húsunkból, vér a mi vérünkből. 
Velünk ment a csatába és velünk együtt vett részt a haza és emberiség 
érdekeiben” – írta a kötelező papi nőtlenség előtti időkről a szerző, aki a 
cölibátus eltörlését szintén állami feladatként jegyezte.37 

„A hierarchia, dogmáival uralkodni kívánt az ész, a tudomány felett, 
megtámadta a polgári szabadságot a csalatkozhatlan tekintélyünek 
hirdetett Syllabussal” – jegyezte Hatala Péter Az én hitvallásom című 

                                                 
31  TOLDY, 1868. 223–227. p. 
32  SIMONYI, 1874. 16., 29., 44–45., 82–83., 144. p. 
33  TOLDY, 1868. 23. p. 
34  TÖRÖK, 1941. 43. p. 
35  KÓRÓDY, 1870/b. 18–20., 44., 48–49. p. 
36  TOLDY, 1868. 200–206. p. 
37  SIMONYI, 1874. 94., 144. p. 
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művében. A filológus és teológus, aki többek között a pesti egyetem rektora 
is volt, végül pedig szakított a katolikus egyházzal és unitárius hitre tért,38 e 
vallástörténeti munkájában törekedett cáfolni mind a pápa, mind pedig az 
egyház tévedhetetlenségét, sőt Jézus isteni természetét is a Szentírás 
alapján. A dogmatikus és hierarchikus egyházzal, amelynek célja szerinte is 
a papi hatalom fenntartása volt, a régi idők szabad és toleráns, jézusi 
kereszténységét állította szembe.39 (A Constantinus előtti, hatalmi 
pozíciókkal még nem bíró ősegyház idealizálása másutt is megjelent az 
egyházkritikai irodalomban, így például Simonyinál is.)40 Hatala később 
arról értekezett, hogy a haladó keresztényeknek felül kell emelkedniük a 
felekezetiségen, majd meg kell alapítaniuk a független magyar nemzeti 
egyházat, mégpedig épp e jézusi, őskeresztény elvek szerint. E nemzeti 
egyház alapjaként tekintett az unitárius egyházra. Egyházpolitikáról itt 
keveset írt, de akkor, bár maga is utalt egy, a katolikus egyház jelentette 
fenyegetésre, valamint arra, hogy a papok inkább a pápát követik, mint az 
állami törvényeket, mégis a liberális egyházpolitika mellett tett hitet. Az 
állam tehát teremtse meg a teljes lelkiismereti és vallásszabadságot, 
valamint a felekezetek egyenjogúságát, de – amíg nem sértik a törvényt – 
ne avatkozzon e felekezetek ügyeibe.41 

Amikor a fent hivatkozott vitairatok megjelentek, a kormányok még a 
kiegyezés rendszerének stabilizálására törekedtek, és nem kívántak 
konfrontálódni a katolikus egyházzal. Később Tisza Kálmán hasonlóképp 
kerülte a konfliktust, az állam és az egyház elválasztását szolgáló fontosabb 
liberális egyházpolitikai törvények tehát, mint például a polgári 
házasságról, a polgári anyakönyvezésről, vagy épp a vallás szabad 
gyakorlásáról szóló, egészen az 1890-es évekig elmaradtak. A kultúrharc 
ekkor a keresztelések körüli vitákkal indult, az állam és az egyház közötti 
konfliktusban pedig a katolikus papságot gyakran Rómából bátorították és 
tüzelték fel.42 Szigetvári Iván43 Lázadó papok című röpiratában, amely 
1893-ban jelent meg, a kultúrharc gondolatvilága artikulálódott. A szerző a 
katolikus egyházat olyan felekezetként írta le, amely „nem tűr meg maga 
felett hatalmat, az állam hatalmát sem, hanem folytonos törekvése, hogy az 
államot leigázza”. A kultúrharcot a papság állam elleni küzdelmeként 
definiálta. Utalt arra is, hogy a katolikus papságot Rómából irányítják. E 
harcban tehát – emlékeztette a szerző az utókort – „az állam legfőbb 
érdekei, egész hatalma forgott kockán”, fő kérdése pedig az volt, hogy „ki 
bírja a hatalmat a négy folyó és hármas bérc honában”. Nacionalista 
szólamok is megjelentek a szövegben. „Évtizedek óta folytatjuk a 
magyarosítást, nyelvünk hódít minden téren, csak a kath. theologiát nem 
bírja meghódítani; ennek a nyelve idegen marad örökké, hogy ez idegen 
nyelven dirigálhassák a papságot Rómából” – fogalmazott a szerző. Bár 
Szigetvári főként liberális elvekre hivatkozott, így például arra, hogy a 
vallás magánügy, később radikális programjába foglalta a felekezeti 
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iskolák, az iskolai vallásoktatás, de még az utcai körmenetek felszámolását 
is.44 A Hallgassanak a papok! című anonim röpirat szerzője a fiatal 
Gárdonyi Géza volt.45 Miután a papokat a denevérekhez hasonlította, 
amelyek félnek a fénytől, tehát a felvilágosodástól, ugyancsak 
megfogalmazta a tipikus vádat: „A zsidópap soha nem ágál az állam ellen, a 
lutheránus papnak nincs oka fenekedni; a református papjaink hazafisága 
kétségbevonhatlan; csak a katholikus papság az, a melynek nem Budapest 
parancsol, hanem roma, s nem a magyar nemzet boldogulása a törvénye, 
hanem a papi uralom biztosítása.” Ugyanakkor azt is felvetette, hogy a 
kormány a papok érdekeit is szem előtt tartja a polgári házasság 
kérdésében, pedig az egyház rendre háborúban áll az állammal. Gárdonyi 
mint „római katholikus polgár” publikálta e röpiratot .46 

A kultúrharc idején már hivatkozási alapként is egyre inkább a 
nacionalizmus jelent meg az egyházkritikai irodalomban. A Harc a 
nemzetállam ellen című röpirat szerzője többek között arról írt, hogy hiába 
vette el II. Viktor Emánuel Rómát, a Vatikán még mindig nem mondott le a 
világi hatalomról. A kultúrharc márpedig mindig is e hatalomért folyt 
Európában. „És kétségtelen az is – fogalmazott a szerző –, hogy a pápaság, 
ez a világra szóló hatalom, soha sem állott talán jelentékenyebb áramlattal 
szemben, mint a mit a jelen század uralkodó eszméje: a Nemzetiségi eszme 
indított.” A röpirat azzal zárult, hogy a magyar állam és a római kúria 
harca, többek között a polgári házasságról szóló törvénnyel fontos 
fejezetéhez érkezett. „Az ifjú Nemzeti Eszme harca ez a Világi Uralom 
életunt ideájával” – hirdette a szerző –, eredménye pedig „a nemzeti eszme 
térfoglalása”.47 Etatista és nacionalista gondolatok uralták a Beksics 
Gusztáv48 publikálta Ultramontanismus és nemzeti állam című vitairatot 
is, amelyben már explicite megjelent az a gondolat, hogy „szükség van erős 
állami öntudatra, melynek legfőbb és legerélyesebb kifejezése a nemzeti 
fejlődés útján minden gátat letipró állami akarat”. A szerző jelentékeny 
veszélyként láttatta a felekezeti szellemet és az ultramontanizmust, amely 
gyakran liberálisként ható jelszavakra is hivatkozhatott. „A liberalizmus 
azonban nem mehet tovább, mint a hol már az állami érdekbe ütköznék” – 
fogalmazott a szerző, majd amellett érvelt, hogy a katolikus autonómia 
ellentétes az állami–nemzeti érdekekkel, ugyanis a katolikusok java része 
nemzetiségi, ekképp a katolikus autonómia nemzetiségi autonómiaként is 
működhetne. Beksics egyébként is elvetette azt a liberális egyházpolitikát, 
amely az egyház államtól való elválasztását célozta meg, és arról írt, hogy 
az államnak elég a legfontosabb funkciókat magához ragadnia. A polgári 
házasság itt már úgy jelent meg, mint „az állami és nemzeti czélok 
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megvalósításának egyik legfőbb eszköze”, amely lebonthatja a felekezetek 
közötti házasodás akadályait, így pedig segítheti a nemzetiségek és a 
zsidóság beolvadását.49 Beksics, aki fiatalként katolikus papi pályára lépett, 
majd elhagyta azt, e vitairatot Febronius álnév alatt publikálta. A 
febronianizmus egy olyan 18. századi német egyházpolitikai elmélet volt, 
amely többek között a Rómától független, ugyanakkor a császártól és a 
fejedelemtől függő nemzeti egyházak alapítását hirdette.50 A kultúrharc 
alatt publikált szövegek kapcsán fontos, hogy ekkorra a politikai 
gondolkodásban másutt is egyre gyakrabban kerekedtek felül a nemzeti 
gondolatok a liberális gondolatokon, a liberális paradigma tehát az 
etatizmus felé mozdult.51 

Összegzésként elmondható, a dualizmus kori egyházkritikát az 
indukálta, hogy a katolikus egyház elutasította a liberalizmus elvi alapjait, 
ekképp a polgári állam megkövetelte az egyházpolitikai reformokat is, és 
ragaszkodott hagyományos állami–társadalmi pozícióihoz. Ugyanakkor a 
IX. Pius pápa képviselte katolikus felfogás az állami szuverenitás 
tagadásaként is hathatott. E politikai és ideológiai konfliktus légkörében 
egyaránt az egyházkritikai vitairatok az egyházpolitikai reformot 
tulajdonképp egy állami–nemzeti önvédelmi küzdelemként láttatták, e 
küzdelemben pedig gyakran a liberális szabadságok korlátozását is 
lehetségesnek, sőt szükségesnek ítélték. Tehát etatista szempontok 
kerültek előtérbe. Később, a kultúrharc idején a liberális jelszavak mellett 
egyre hangsúlyosabban jelentek meg nacionalista jelszavak is az 
egyházkritikai diskurzusban. A vitairatokba foglalt egyházpolitikai 
programok, amelyek elszakadtak a liberalizmustól, olyan pontokat is 
tartalmaztak, amelyeket nem is a polgári állam, hanem majd csak az 1945 
utáni, a pártállami diktatúra felé haladó állam hajtott végre, amikor 
például a felekezeti iskolákat és a szerzetesrendeket egyaránt felszámolta.52 
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