
 
Bihar vármegye állásfoglalásai egy álnéven  megjelent könyv ügyében, 1838–1839  
Olykor még egy könyv szerzőségének kérdése is szerepet játszhat nagy egyházpolitikai konfliktusokban.1 Ezt példázza Beke Ince Kristóf (1785–1862) veszprémi egyházmegyés katolikus pap 1838-ban, a pesti Beimel József nyomdájában egymás után két kiadásban is megjelent könyvének esete.2 Beke Ince Kristófot 1809-ben szentelték pappá, történetünk idején (1835 és 1842 között) a veszprémi püspöki tanítóképző tanára, majd vö-rösberényi plébános volt.3 Ima- és énekeskönyvek mellett pedagógiai szak-írói munkásságáról vált ismertté, az elsők között írt jelentős neveléslélek-tani munkát. Élénken foglalkoztatta kora közélete, elsősorban a katolikus egyház jelenét és jövőjét illető egyházpolitikai kérdések, melyekről röpira-tokat is megjelentetett.4 Igaz-e, hogy mindenben hátra vagyunk? c. könyvének előszavát 1838. március végén írta, mint kifejtette, azért, mert károsnak ítélte azt a „korszellemet”, mely az annyira divatossá vált haladás jelszavát tűzte zász-lajára. A címválasztást egyértelműen Széchenyi Istvánnak szánta, akit ugyan „halhatlan nevű és érdeműnek”, „dücső hazafi s írónak” minősített, de nem tudta elfogadni, hogy – úgymond – nemzetének „szemére lobban-totta”: „mi mindenben hátra vagyunk”.5 Beke Ince Kristóf ezzel a nézettel kívánta felvenni a harcot, mint említett előszavában írta: „Jelenleg […] az úgynevezett korszellem, fölvilágosodás, szabadság, előrehaladás s.a.t. szél-tében minden ajakról pereg, hogy tehát a sokat jelentő szavak helytelen érteménye által a rövidebb látásúak el ne csábíttassanak, és talán épen ellenkező túlságokra ne veteműljenek, tanácsos üdejében ezen eszméket 
                                                   
1  Az alább olvashatókat röviden megemlítettük a témára vonatkozó nagyobb 

áttekintésű munkánkban: FAZEKAS CSABA: Protestantizmus és közélet a 19. századi 
Bihar vármegyében. Szilágyi Lajos életútja. Nagyvárad, 2017. (Megjelenés alatt.) 

2  Igaz-e, hogy mindenben hátra vagyunk? Békeházy Innocent által megfejtve. Pesten, 
1838.; A korszellem. Békeházy Incze által fejtegetve. Második kiadása ezen czímű 
munkának: Igaz-e, hogy mindenben hátra vagyunk? Pesten, 1838. 

3  M.I. [MÉSZÁROS ISTVÁN]: Beke Ince Kristóf. In: Magyar Katolikus Lexikon, I–XIII. 
köt. Főszerk.: Diós István. Bp., 1993–2009. (Online: Katolikus Lexikon, 
lexikon.katolikus.hu – 2017. november.) 

4  Lehet-e a vegyesházasságoktól a beszentelést törvényesen megtagadni vagy 
reversalist elfogadni. Buda, 1840. [Alapi Ignác álnéven.]; A vegyes házasságok 
egyházi ünnepesítése körül fenforgó kérdések megfejtve a „Pesti kalászok” 
szedegetője által. Pest, 1841. [Névtelenül, második, bővített kiadásban is.] 

5  Nem szó szerinti idézetről van szó, viszont tény, hogy Széchenyi – elsősorban 
Stádium c. művének előszavában – gyakran fogalmazta meg Magyarország más 
európai országokhoz képest tapasztalt lemaradásával, elmaradottságával kapcsolatos 
ilyen értelmű gondolatait. Vö. pl.: SZÉCHENYI ISTVÁN: Stádium. 1831. H.n., 2002. 
Online: Magyar Elektronikus Könyvtár, mek.oszk.hu – 2017. november. Előszó. 
Megjegyezzük, későbbi interpretációban nem véletlenül tűnt úgy, hogy Beke Ince 
Kristóf munkája („avult forrásokon alapuló, eszmékben szegény támadás”) 
beleilleszkedett a Széchenyi személyét lejáratni hivatott sajtóhadjáratba. Vö.: BÁRTFAI 
SZABÓ LÁSZLÓ: Gróf Széchenyi István és kortársai. Bp., 1926. 283., 550. p. 
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nekik helyesen megfejteni.” Széchenyivel ellentétben az elmaradottság kérdését nem gazdasági vagy társadalmi oldalról, hanem a műveltség és a korra jellemző szellemi irányzatok felől kívánta megközelíteni. Három részre osztott terjedelmes munkájának első részét általában a művelődés és a koreszmék tárgyalásának, a másik kettőt pedig részletesen a felekezetek egymás közötti viszonyának, egyházpolitikai kérdéseknek szentelte. Az egyes alfejezeteket a „Korszellemi” szájába adott provokatív kérdésekkel vezette be, melyekre saját maga adta meg a válaszokat. A több mint 300 oldalas kötetben felvetődött valamennyi kérdésre mindenütt lényegében ugyanazt a választ adta: történelmi adatok felvonultatásával a katolicizmus elsőbbségét és felsőbbségét hirdette minden szellemi, vallási irányzattal szemben, erélyesen tiltakozott a katolikus vallásosság helyének bármilyen megkérdőjelezése ellen például az iskolai oktatásban, kifogásolta az egyhá-zat vagy egyházi személyeket negatív kontextusban említő színdarabokat, irodalmi alkotásokat,6 továbbá a katolikus egyház társadalmi és politikai privilégiumainak változatlan megőrzését és megerősítését a nemzet valódi érdekeivel azonosította. Stílusa meglehetősen érdes, kifejezetten gúnyos és arrogáns, stilisztikai eszközeiben (például az olvasót megszólító kérdései-ben) és logikai fejtegetéseiben egyaránt. Részletesen és rendkívül negatívan írt a magyarországi protestánsok-ról, vitatta létszámukat, társadalmi súlyukat, magyarországi történelmi szerepüket rendkívül elítélően részletezte, lényegében felforgatóknak, és a nemzeti egység szempontjából nemkívánatosnak minősítette tevékenysé-güket. Az ország, a nemzet és az uralkodó iránti lojalitás szempontjából csak a katolikus egyházhoz való tartozást tartotta elfogadhatónak, a protes-tánsoktól eleve elvitatta a törvénytisztelő magatartást. Hallani sem akart – az 1832–36. évi országgyűlés vallásügyi tárgyalásaiban már testet öltött – jogkiterjesztésről vagy egyenjogúságról, a protestánsoknak tett addigi en-gedményeket is sokallta, kívánatosnak a katolicizmus pozícióinak megerő-sítését tekintette, például a rendi törvényhozásban, a vármegyékben, az iskolai oktatásban, sőt, még olyan ügyekben is, mint az istentisztelet latin nyelvűségének megőrzése. Különösen sokat foglalkozott – az igazából nagy belpolitikai viharokat csak később kiváltó – vegyes házasságok ügyével, amelyben keményen és határozottan képviselte egyháza álláspontját, vitat-ta a protestánsok, illetve a szabadelvű katolikusok követeléseinek jogossá-gát. Aligha túlzás, hogy Beke munkája azok közé, a már saját korukban sem jellemző hangvételű katolikus munkák közé tartozott, amelyek „a protes-tantismus gúnyolásával és ócsárlásával valóságos sportot űztek”.7 A kötet 1838 tavaszán nem véletlenül váltott ki nagy visszhangot. Az kevésbé volt meglepő, hogy a Toldy (Schedel) Ferenc, Vörösmarty Mihály és Bajza József által szerkesztett Figyelmező az egyetemes literatúra köré-ben az elsők között hívta fel a figyelmet az új kiadványra,8 és gúnyosan utasította vissza a könyvből áradó vallási türelmetlenséget, továbbá részle-tes ismertetést közölt arról, melynek a nagykőrösi református tanár, Warga 
                                                   
6  Például még a kortárs Vörösmartyt is emiatt ostorozta, ld. erről: HÁSZ-FEHÉR 

KATALIN: Elkülönülő és közösségi irodalmi programok a 19. század első felében. (Fáy 
András irodalomtörténeti helye.) Debrecen, 2000. (Csokonai könyvtár, 21.) 142. p. 

7  ZSILINSZKY MIHÁLY: A magyarhoni protestáns egyház története. Bp., 1907. 646. p. 
8  Figyelmező, 1838. június 26. (26. sz.) 422–423. col. 



 Bihar vármegye állásfoglalásai egy álnéven megjelent könyv ügyében     145 

 

János (1804–1875) volt a szerzője.9 Warga a protestánsok egyenjogúsága mellett érvelve részletesen utasította vissza Beke történelmi és aktuálpoli-tikai fejtegetéseit. De részletes elemzésben határolódott el a kötettől Guz-mics Izidor (1786–1839) bakonybéli apát, akadémikus is.10 Visszautasította „Békeházynak” a protestánsokat sértegető stílusát, a kirekesztő, intoleráns megfogalmazásokat, bár hangsúlyozta, hogy az efféle vallási türelmetlenség egyes protestáns szerzőktől sem volt idegen, Guzmics mindkettőt egyfor-mán elítélendőnek tartotta.11 1838 folyamán Lajcsák Ferenc (1772–1843) nagyváradi püspök és Bi-har vármegye között egyre inkább nőtt a feszültség. A vármegye protestáns, illetve ellenzéki nemesei egyre határozottabban tiltakoztak az ellen, hogy a püspök szigorúan követelte a vármegyétől, hogy az egyház érdekeinek meg-felelően járjon el a vegyes házassági ügyekben, illetve különösen az áttéré-seknél. Lajcsák ezért gyakran kereste meg a felsőbb hatóságokat is, hogy például a helytartótanács ilyen intézkedésekre kényszerítse a – protestán-sok jogait respektálni kész – vármegyét. 1838 szeptemberében ebből éles konfliktus alakult ki a püspök és a vármegye között, utóbbi határozottan utasította vissza a főpap vádjait, például azt, hogy önkényesen értelmezné a hatályos jogszabályokat stb., viszont leszögezte, hogy kötelessége a törvé-nyes trend fenntartásán túl a protestáns lakosság érdekeit védeni a katoli-kus klérussal szemben. Az uralkodóhoz intézett terjedelmes vármegyei feliratban szóba hozták a Békeházy-könyv ügyét is, mint amely beleillett a katolikus egyház erőteljesebb társadalmi és politikai fellépését a protestán-sok jogainak korlátozása útján képviselő, a felvilágosult és szabadelvű ten-denciákat erőszakkal elfojtani akaró irányzatába:  „Van még egy tárgy, legkegyelmesebb urunk, melyet cs. kir. felséged, mint törvényeink hatalmas őrje előtt fedezetlen nem hagyhatunk. Mély megilletődéssel vagyunk nevezetesen tapasztalni kéntelenek, hogy bizonyos Békeházi Inocent álnevű szerző ily cím alatt „Igaz-e, hogy min-denben hátra vagyunk” Pesten Beimel József betűivel nyomtattatott és országszerte árult könyvében az evangélikusok vallását nemcsak alacsony rágalmakkal tetézi, hanem annak törvényszerű létezését is megtámadván, ezáltal az alkotmányos törvények megrendítésére törekszik. És ámbár tudjuk mi azt, hogy az ily tartalmú gúnyiratokat kárhoztató közvélemény érdemlett megvetéssel adja át az utókornak, minthogy azonban az ország 
                                                   
9  Figyelmező, 1838. október 2. (40. sz.) 669–676., október 9. (41. sz.) 696–697. col. A 

szerzőről: Warga János. In: ZOVÁNYI JENŐ: Magyarországi protestáns egyháztörténeti 
lexikon. Szerk.: Ladányi Sándor. Bp., 1977. (3. jav. kiad.) Online: Debreceni 
Református Kollégium Nagykönyvtára, Elektronikus Könyvtár: digit.drk.hu – 2017. 
november. 

10  Egyházi Tár, 1839. február. 95–110. p., 1839. március. 147–178. p. A szerzőről: M.I. 
[MÉSZÁROS ISTVÁN]: Guzmics Izidor. In: Magyar Katolikus Lexikon, I–XIII. köt. 
Főszerk.: Diós István. Bp., 1993–2009. (Online: Katolikus Lexikon, 
lexikon.katolikus.hu – 2017. november.) 

11  Megjegyezzük, a kritizált kötet szerzője önérzetesen, a vádakat visszautasítva, 
állításait fenntartva válaszolt a bírálatokra: BÉKEHÁZY [BEKE INCE KRISTÓF]: Válasz. 
In: Egyházi Tár, 1839. szeptember. Függelék. 165–172. p., 1839. október. Függelék. 
247–262. p. (Ez utóbbiak megjelenésekor Guzmics Izidor már nem élt, 1839. 
szeptember 1-én hunyt el.) 
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nyugodalmát a vallásos felekezeteknek ily módú egymás elleni ingerelte-tések által főképpen veszedelmeztetve van, szívünkön fekszik. Újabban is fájdalmasan érezni kénteleníttetünk a mostani környülményekhez képest, amennyiben még célszerű sajtótörvényeink nincsenek, mely alázatos fo-lyamodással járulunk cs. kir. felségedhez, hogy ama kölcsönös tisztelet és szelíd bánásmód fenntartására, mellyel a különböző vallást követők egy-máshoz viseltetni tartoznak, legbölcsebb belátása szerint törvényszerűleg intézkedni, a kihágókat pedig érdemlett fenyíték alá vétetni méltóztas-sék.”12  A feltételezés nem is lehetett teljesen alaptalan, ugyanis 1839. március 15-én Lajcsák Ferenc püspök egyházmegyéje papjai számára megtiltotta a vegyes házasságok megáldását, kivéve, ha a protestáns fél kötelezi magát gyermekei katolikus hitben való neveltetésére (Ilyen esetre a „passiva as-sistentia” gyakorlatát helyezte kilátásba.). A protestánsok jogait mélyen sértő püspöki intézkedésből óriási belpolitikai vihar támadt, melyben Bihar vármegye karolta fel leginkább a katolikus egyház privilégiumvédő, kon-zervatív közéleti törekvéseinek való ellenállás ügyét. Lajcsák lépését elhibá-zottnak, a kedélyeket feleslegesen felizgatónak, illetve a vármegyék ellen-zéki hangulatát továbbszítónak tartotta Bihar vármegye főispáni helytartó-ja, Lónyay János (1796–1859) is, a kancelláriához intézett beadványában.13 Levele arra utal, hogy a Békeházy-könyvet Biharban egyértelműen a Laj-csák-körlevelet előkészítő, azt szellemileg megalapozó programhirdetés-ként kezelték. A püspöki körlevélre önálló beadványban reagált Szilágyi Lajos (1784–1865), a Bihari Református Egyházmegye világi ülnöke, akinek An-tipasztorálé néven elhíresült röpirata14 szintén kiemelten foglalkozott a könyvvel, arra hívta fel a figyelmet, hogy az utóbbi időben megszaporodtak a katolikusok „ellenünk, protestánsok ellen gyűlölséget gerjeszteni kívánó könyveik, melyekben – kivált Békeháziban – a hierarchia a fejedelem s haza törvénye felett van felemelve”. A vármegye magáévá tette Szilágyi beadványát, így értelemszerűen fenntartotta a Békeházy-könyv ügyében megfogalmazott álláspontját.15 Gondolatmenete szinte szó szerint bekerült Bihar vármegye ellenzéki követe, Beöthy Ödön (1796–1854) 1840 január-jában az országgyűlésben elmondott nagy beszédébe is,16 Beöthy ezt egyér-telműen Szilágyitól vette át. 

                                                   
12  Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar Megyei Levéltára (továbbiakban: MNL. 

HBML.) IV.A. 1. b) (= Bihar vármegye nemesi közgyűlése. Közgyűlési iratok) 1838. I. 
357. sz. (fogalmazvány); MNL. HBML. IV.A. 1. a) (= Bihar vármegye nemesi 
közgyűlése. Jegyzőkönyvek) 2527/1838. 

13  Lónyay János Majláth Antalnak, Pest, 1839. április 15. – Magyar Nemzeti Levéltár 
Országos Levéltára. A 45. (= Magyar Királyi Kancellária. Acta praesidialia) 1839. 395. 
sz. 

14  MNL. HBML. IV.A. 1. b) I. 31/1839. Ld. erről részletesen az 1. sz. jegyz.-ben idézett 
könyvben, illetve legutóbb: FAZEKAS CSABA: Egy egyházpolitikai röpirat utóélete 1848-
ban. In: Egyháztörténeti Szemle, 2016. 3. sz. 85–90. p. 

15  MNL. HBML. IV.A. 1. a) 152. köt. (1839) 1962. sz. 
16  BODON ÁBRAHÁM: Vallásügyi tárgyalások. Az 1839–1840. évi országgyűlésen. V. r. In: 

Sárospataki Füzetek, 1862. 201–266. p., 240. p. 
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Bihar vármegye 1838. szeptemberi felirata az álnév mögötti szerző ki-létének kiderítésére, valamint – közelebbről körül nem írt – fenyítésére irányult, tekintettel a könyv rágalmazó és uszító tartalmára (Jó érzékkel utaltak arra, hogy megfelelő sajtótörvény híján egy ilyen eljárás kimenetele valóban kétségesnek tűnt.). A felsőbb hatóságok nem kapkodták el a vá-laszt, a helytartótanács csak 1839 augusztusában, akkor is igen szűkszavú-an értesítette Bihar vármegyét, miszerint az uralkodó elrendelte, hogy a Békeházy-könyv a „tiltott könyvek közé számíttassék, és azok jegyzékében beiktattassék”.17 A vármegye azonban nem elégedett meg ezzel a megoldás-sal, hiszen nem azt kérték, hogy a könyvet tegyék indexre, hanem azt, hogy derítsék ki a valódi szerzőjét és figyelmeztessék:  „Császári-királyi felséged Magyar Királyi Helytartótanácsa által f.e. aug.[usztus] 26-ról 26500. sz. a. afelől értesítettünk, hogy Békeházi Inno-cens álnevű szerző által kiadott, s Pesten Beimel József betűivel nyomta-tott ily című munka: Igaz-e hogy mindenben hátra vagyunk m.e. szept.[ember] 4-ről 2527. sz.a. felterjesztett alázatos felírásunk következ-tében császári-királyi felséged legfelsőbb meghagyásából a tiltott könyvek közé számíttatott és azoknak jegyzékébe beiktatott. Midőn mi az említett munkában elhintett közbátorságot veszedelmeztető elvek, alacsony rágalmak és az evangélikusok vallását nemcsak becstelení-tő, hanem még alattvalói hűségüket is kétségbe hozó kitételei előtt császá-ri-királyi felséged előtt szavunkat felemelni bátrak valánk, nem volt cé-lunk az, hogy a kérdéses könyv a tiltottak sorába helyheztessék és a köztapasztalás szerint [az] olvasóknak köre épp azáltal nagyobbodván, ve-szedelmes hatása azáltal még inkább nevekedjék. Hanem azért könyörög-tünk császári k.[irályi] felséged előtt, hogy az emberiségről, a kölcsönös kíméletről, és a rágalmazást tiltó törvényekről megfelejtkezett szerző sújos bűntettéhez képest érdemes szerint lakoljon. Minthogy tehát ebbeli törvényes kérelmünknek telyesedését a felhívott helytartósági intézményben tett rendelésnél fogva tapasztalni szerencsé-sek nem lehettünk, maga azonban ezen intézmény tartalma is kezeskedne arról, hogy az érdeklett munka foglalatja a tilalmas és veszedelmesek közé számítandó, újabban is alattvalói mély alázattal esedezünk cs. kir. felsé-ged előtt, hogy a fent említett álnevű szerzőt a kiadó könyvnyomtató kér-dőre vonatása által kipuhatoltatni és érdeme szerint megfenyíttetni mél-tóztassék.”  A vármegye azt is kilátásba helyezte, hogy addig fogják ostromolni a hatóságokat, míg meg nem tudják a könyv valódi szerzőjének kilétét,18 de később nincs nyoma annak, hogy a bihari rendek kíváncsiságát kielégítet-ték volna, minden bizonnyal nem tudhatták meg hivatalos úton, ki szerezte az „ámításairól elhírhedt vitairatot”.19 Ebben alighanem szerepet játszott, hogy a Lajcsák-körlevél, illetve az 1839–1840. évi országgyűlés után az egyházpolitikai vita országos konfliktussá terebélyesedett, melynek során az egyház részéről dokumentumkötetek, cikkek, tanulmányok és politikai 

                                                   
17  MNL. HBML. IV.A. 1. b) I. 43/1839. (fogalmazvány) 
18  MNL. HBML. IV.A. 1. a) 152. köt. (1839) 2314. sz. 
19  Figyelmező, 1839. április 30. (17. sz.) 287. col. 
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röpiratok sorozata látott napvilágot,20 mely a katolikus álláspontot igyeke-zett alátámasztani, háttérbe szorítva az 1838-as könyv ügyét. „Békeházy”, vagyis Beke Ince Kristóf is újabb munkák írásába fogott, és semmi nem utal arra, hogy könyvéért bármilyen komoly figyelmeztetésben részesült volna. Könyve második kiadását – előszava tanúsága szerint – 1838. no-vember 12-én zárta le, büszkén hangoztatva, hogy az elítélő fogadtatás csak bátorította a folytatásra, „elkapatván a példányok a fölvett ügynek mind baráti, mind ellenségei által”,21 továbbá azt is kiemelte, hogy az első ki-adásban kifejtett protestáns-ellenes álláspontját nagyon is igaznak tartja, és erőteljesebben kívánja képviselni. A könyv szerzőségével kapcsolatos kíváncsiság így fontos adaléka lett az 1830-as évek végén Bihar vármegyében kibontakozott egyházpolitikai konfliktusnak. Tartalma a katolikus egyház protestáns-ellenes támadásá-nak szellemi megalapozását és megerősítését célozta, az álnéven való pub-likálás ügye pedig hozzájárult a vegyes házassági ügyekben a vármegye álláspontjának erősítéséhez. Pedig Beke Ince Kristóf nem rejtőzött különösebben nehéz álnév mö-gé, hiszen a „Bekeházi” családjának nemesi előneve volt,22 amiből a Béke-házi/Békeházy szójáték elég világosan következett. Talán nem is volt saját korában olyan titkos a kiléte, hiszen egy szűk évtizeddel később már nyom-tatásban is napvilágot látott olyan egyértelmű utalás, miszerint a Békeházy Innocent/Ince valójában Beke Ince Kristófot takarja,23 nem sokkal később pedig egy lexikon-szócikk már világosan ismertette az Igaz-e, hogy min-denben hátra vagyunk? szerzőségének ügyét.24 Az álnév mindenesetre összeforrott a katolikus vallási türelmetlenség, az elvtelenül képviselt ultramontanizmus magatartásával, jellemző például, hogy vármegyei gyűléseken a protestánsok jogait, történelmi és aktuális szerepüket tagadó szélsőségesen katolikus álláspontokat a kortársak „Bé-keházy-féle okoskodásként” interpretálták.25 (Fazekas Csaba)  

                                                   
20  Ld. erről pl.: FAZEKAS CSABA: Válogatott források és irodalom a vegyes házasságokkal 

kapcsolatos belpolitikai vita történetéhez a reformkori Magyarországon. In: Gesta, 
1998. 1. sz. 86–101. p. 

21  Ld. 2. sz. jegyz. 
22  Vö. pl.: NAGY IVÁN: Magyarország családai czimerekkel és nemzedékrendi táblákkal. 

I. köt. Pest, 1857. 273. p. 
23  PAUER JÁNOS: Az egyházi rend érdeme Magyarország történetében. Székesfehérvár, 

1847. 471., 495. p. 
24  FERENCZY JAKAB – DANIELIK JÓZSEF: Magyar írók. Életrajz-gyűjtemény. Pest, 1856. 

40–41. p. 
25  Ld. pl.: Pesti Hírlap, 1842. július 3. (157. sz.) 468–469. p. 


