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Jelen tanulmány az elmúlt két év kutatásainak szerves folytatása, mely az 
állam-egyház viszony és a református öntudat összefüggéseinek rendkívül 
bonyolult és összetett problémahalmazát igyekszik szétszálazni. Az egyház-
történet-írás újabb hulláma módszertanilag általában a teológiatörténeti és 
közjogi-állampolitikai irányultságtól (az állam-egyház viszony történeti 
vizsgálatától) való elfordulást és a társadalom- és mentalitástörténet irá-
nyába való odafordulást hirdeti. A diszciplína hagyományos módszerei 
által nyújtott lehetőségek azonban koránt sincsenek teljesen kimerítve. 
Erre a felismerésre jutott Schwarczwölder Ádám is. A protestantizmus-
kutatásokkal azóta sajnálatos módon felhagyott fiatal doktorjelölt helytör-
téneti kutatásokkal indult, majd ezek népoktatási tárgyú vizsgálata1 elve-
zette őt a reformátusok valláserkölcsi viszonyainak vizsgálatához (mentali-
tástörténet),2 az állam-egyház viszonyhoz3 és a református hitélet 
megújításának problematikájához.4 

Baráth Béla kiváló összefoglalása szerint a szakirodalom a politikai 
protestantizmus fogalmát egyre gyakrabban használja, de a kérdést részle-
teiben még nem dolgozta fel. A meghatározást nehezíti, hogy e köré a 
szemléletmód köré külön párt nem szerveződött. A közéletben mégis mar-
kánsan jelen lévő „politikai protestantizmus” lényegében egy olyan egy-
házpolitikai indíttatású közpolitikai eszmerendszer, mely ernyőszerű mó-
don igyekszik elérni, hogy a világi ideológiák által megosztott protestáns 
egyháztagok egyházi és egyházias érdekből fontos kultúr- és társadalompo-
litikai kérdésekben egységesen lépjenek fel. Ennek a szemléletmódnak a 
kutatása természetszerűleg igyekszik a magyarországi protestánsok dua-
lizmuskori politikai kötődéseit is feltárni. Baltazár Dezső politikai „pálfor-
dulásainak” hátterét is innen érthetjük meg, hiszen minden látszólag kö-
vetkezetlen pártváltása hátterében ott találjuk az 1848. évi XX. törvénycikk 

                                                   
1  SCHWARCZWÖLDER ÁDÁM: A népoktatás helyzete a Dunamelléki Református 

Egyházkerület Felső-Baranyai Egyházmegyéjében 1886-ban. In: 6. Országos 
interdiszciplináris Grastyán konferencia előadásai. Szerk.: Dévényi Anna – Rab Virág 
– Schwarczwölder Ádám. Pécs, 2008. (Grastyán Endre Szakkollégium 
tanulmánykötetei, 6.) 270–280. p.; UŐ: Adalékok a baranyai református népoktatás 
dualizmus kori történetéhez. In: Pécs az egyháztörténet tükrében. Tanulmányok. 
Szerk.: Erdős Zoltán – Kindl Melinda. Pécs, 2010. 199–213. p. 

2  SCHWARCZWÖLDER ÁDÁM: A magyarpeterdi református eklézsia története az 1880-as 
években. In: 7. Országos interdiszciplináris Grastyán konferencia előadásai. Szerk.: 
Rab Virág – Schwarczwölder Ádám – Varga Mónika. Pécs, 2009. 286–298. p. 

3  SCHWARCZWÖLDER ÁDÁM: A református egyház és az állam kapcsolata a dualizmus 
kori Magyarországon. In: 9. Országos interdiszciplináris Grastyán konferencia 
előadásai. Szerk.: Szappanyos Melinda. Pécs, 2011. 377–388. p. 

4  SCHWARCZWÖLDER ÁDÁM: A református hitélet megújításának kísérletei 
Magyarországon a 19. század második felében. In: 10. Országos interdiszciplináris 
Grastyán konferencia előadásai. Szerk.: Szamonek Vera. Pécs, 2012. 308–316. p. 
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teljes végrehajtására való következetes törekvést.5 Újabban Hatos Pál fog-
lalkozott a kérdéssel. Szerinte a magyar reformátusság aktivitását a szá-
zadelőtől fogva az eljelentéktelenedéstől való félelem motiválta. A protes-
táns teológiai liberalizmus racionalizmusa vallási sivatagot hagyott maga 
után. A liberalizmus ereje nem bizonyult elégségesnek egy egységes protes-
táns és szabadelvű nemzeti diskurzus kijelöléséhez. Míg a katolikus egyház 
egységes szervezete és kiterjedt földbirtokai révén hatalmas anyagi erőfor-
rásokkal rendelkezett, a protestantizmus egyre nagyobb függésbe jutott az 
államsegélyektől. Az állításaiban konzervatív, sőt reakciós, de módszerei-
ben a modernizmuson nevelkedett, öntudatosabbá váló, többségi elvhez 
egyre eredményesebben alkalmazkodó katolicizmus mellé felzárkózott a 
radikális szekularizáció materialista irányzata, mely már nemcsak a katoli-
cizmust, hanem általában a vallást tartotta a fejlődés által meghaladott 
jelenségnek. A magyar kultúra tengelye az addigi katolikus-protestáns 
megoszlás helyébe a progresszió-reakció kérdésére helyeződött át. Bár 
mértékadó személyiségként Tisza István és a korszak fenntartotta a sza-
badelvű protestantizmus hagyományos keretrendszerét, a református szel-
lemi élet vívódásai során mégis erősödött és rögzült annak gondolata, hogy 
a protestantizmus nem nemzeti, nem kulturális jelenség, hanem elsődlege-
sen mégiscsak a vallási élet megnyilvánulása. Az 1921-es dunamelléki püs-
pökválasztás során Kovács J. István volt a közjogias, „jezsuitizmus”-ellenes 
politikai protestantizmus jelöltje, mely főpásztorától a hagyományos egy-
házpolitika folytatását kívánta.6 

Jelen tanulmány a kérdéskör interaktív jellegét igyekszik feltárni, va-
gyis hogy a politikai protestantizmus hogyan ragadható meg a személyek 
egymás felé irányuló, és egymás viselkedése által vezérelt aktivitásaként. 
Bár a tanulmánynak részét képezhetné a korabeli szocialista jellegű ideoló-
giák hatásának vizsgálata a magyar reformátusságra, ennek a problémának 
– szélesebb összefüggésekbe ágyazva – külön tanulmányt szeretnék szen-
telni. Az időhatárokat tekintve a századforduló két évtizedét veszem vizsgá-
latom fókuszába. Előzményekre és utóhatásokra csak annyiban térek ki, 
amennyiben azok az 1889 és 1909 közötti időszak eseményeinek megérté-
séhez szükségesek. Ezen időhatárok kijelölésével alapvetően az úgynevezett 
Tisza-korszak (egyházpolitikai értelemben 1858–1898) fokozatos megha-
ladását szeretném vizsgálni.7 

                                                   
5  BARÁTH BÉLA LEVENTE: „Földbegyökerezés és égbe fogózás...” A Tiszántúli 

Református Egyházkerület története Baltazár Dezső püspök tevékenységének 
tükrében. (1911–1920) Sárospatak, 2014. (továbbiakban: BARÁTH, 2014.) 32. p. 

6  HATOS PÁL: Szabadkőművesből református püspök. Ravasz László élete. Bp., 2016. 
(továbbiakban: HATOS, 2016.) 32–35., 70–75., 76–80., 150–157. p. Utóbbi két 
részben a szerző a szakirodalom alapján ismerteti Baltazár Dezső politikai 
protestantizmusát, és az 1921-es dunamelléki püspökválasztás kiváló leírását adja 
jelöltekkel, támogatóikkal, motivációikkal. 

7  Meggyőződésem szerint az a tény, hogy a Ne temere kezdetű pápai dekrétum 1908. 
április 19-i magyarországi kihirdetése nyomán a Baltazár Dezső és Tisza István 
közötti viszony erőteljes enyhülésnek indult, újabb, és most kitűzött időszaknál jóval 
részletesebben feltárt szakaszt nyitott meg a dualizmus kori politikai protestantizmus 
történetében. Vö. BARÁTH, 2014. 159. p. 
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Jelen tudásunk szerint a 'politikai protestantizmus' kifejezést a 'Rabbi' 
melléknévvel is becézett John Duncan használta először egy 1842-es jelen-
tésében.8 Bár a forrást feltáró Kovács Ábrahám előadásában nem magya-
rázta meg a használat közelebbi értelmét, a „political” szó korabeli „köz-
igazgatási” jelentése alapján valószínűsíthetjük, hogy a Skót Misszió 
lelkésze ezzel arra a jelenségre utalt, hogy a református egyházban szokás 
volt a helyi, területi vagy országos hivatalokra is alkalmasoknak tekintett 
magasabb társadalmi állásúakat az egyházi vezető funkciókba választani.9 
Fontos megjegyeznünk, hogy ennek a korban nemcsak társadalmi és poli-
tikai, de legalább annyira praktikus és anyagi okai is voltak. Az egyes gyü-
lekezeteket csak az egyházmegyénél illette meg alanyi jogú képviselet. Az 
ennél feljebb lévő szinteken nem voltak jellemzőek a tömeges demonstratív 
gyűlések, sokkal inkább szűk grémiumok tárgyaltak. A kerületi és országos 
tanácskozásokon való részvétel ugyanis költséges utazással és ott tartózko-
dással járt, valamint a kor szokása megkívánta az illő ruhában való megje-
lenést is. Amikor tehát azt olvassuk, hogy a társadalmi elit tagjai egyházuk 
megsegítése végett – élő hit nélkül is – egyházi megbízatást vállaltak, azt 
úgy kell értenünk, hogy ilyetén szolgálatukban ők megengedhették maguk-
nak a részvételhez egyébként szükséges egyházi útipénzek és napidíjak 
nélkülözését.10 

A kor református sajtóját meglehetős alapossággal áttanulmányozva 
meg kellett állapítanom, hogy a politikai protestantizmus kifejezés egyálta-
lán nem nyert bevételt a református gondolkodásba, ellenben tökéletesen 
leírja azt a jelenséget, amit a kor szóhasználata az „egyház(unk) és (a) poli-
tika,” illetve a „protestáns egyházpolitiká(nk)” terminológiával ragadott 
meg. A politikai protestantizmus párttá alakulását nehezítette, hogy az 
egyház nemlelkészi-vezető tisztségeit is betöltő református társadalmi elit 
politikai kulcspozíciókat töltött be a dualizmus kor politikai életében. Min-
denképpen megjegyzendő, hogy a miniszterek és országgyűlési képviselők 
között a reformátusok országos arányukhoz képest erőteljesen felülrepre-

                                                   
8  KOVÁCS ÁBRAHÁM: A skót protestánsok véleménye a magyar egyházakról és a 

politikáról a reformkori Pesten. In: Egyházak és egyházpolitika Magyarországon és 
Erdélyben. a 18–19. században. A Carolina Resolutiótól az 1848. évi XX. 
törvénycikkig. Szerk.: Gáborjáni Szabó Botond. Debrecen, 2016. 216. p. 

9  Baráth Béla szerint Baltazár Dezső egyházkormányzói pályafutásának kezdetén (1899 
után) a nagyobb gyülekezetekben és az egyházmegyékben a kisszámú református 
arisztokrata mellett főleg a „történelmi középosztály” államigazgatásban dolgozó 
képviselői domináltak. Kerületi szinten pedig az országos politika markáns 
személyiségei töltöttek be irányító szerepet. Feltűnő volt, hogy amíg az egyháztagság 
és a lelkészek döntően függetlenségi érzelműek voltak, addig a világi irányítók 
többsége a kiegyezéspárti kormányok támogatói vagy legmagasabb tisztségviselői 
közül került ki. BARÁTH, 2014. 42. p. A korszak országgyűléseiben részt vevő 
református lelkészi vagy „világi” tisztségeket viselő személyek pártkötődéseinek külön 
tanulmányt szeretnék szentelni. 

10  Vö. Egyháztörténet 2. (1711-től napjainkig.) Szerk.: Ladányi Sándor – Papp Kornél – 
Tőkéczki László. Bp., 1998. (továbbiakban: LADÁNYI-PAPP-TŐKÉCZKI, 1998.) 99. p. 
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zentáltak voltak.11 Közkeletű ennek nyomán (is) a dualizmus kori libera-
lizmusról mint protestáns jellegű politikai képződményről beszélni. 

Protestáns képződmény-e a dualizmus kori magyar szabadelvűség 
vagy éppen nem? Ügyesen és következetesen sújtja a katolikusokat, vagy 
éppen ellenkezőleg, a felekezeti semlegesség rosszul értelmezett elvére 
hivatkozva lényegében a katolikus előjogokat védelmezi, és a protestán-
soknak a vallásegyenlőségre vonatkozó legelemibb és legméltányosabb 
követeléseit sem hajlandó teljesíteni? Nagyjából egy időben keletkezett 
értékelések látszólag feloldhatatlan ellentmondása áll előttünk. A probléma 
megértéséhez mindenképpen tekintettel kell lennünk arra a fogalomtörté-
neti jellemzőre, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy forrásaink a protes-
tantizmus fogalmát civilizációs (kultúrprotestáns), hitvallási (ortodox) 
vagy éppen hitvalló (ébredési) értelemben használták-e. Eszmetörténetileg 
mindenképpen jellemezhető a magyar reformátusság úgy, hogy raciona-
lizmusa a nyugatinál általában jóval tartósabbnak bizonyult. A sekélyes 
észelvűséggé silányult józanság olyan egyházi beszédeket inspirált, melye-
ket joggal illettek a „száraz”, „élettelen”, „tudományoskodó”, „sekélyes”, 
„moralizáló”, „vallásos mázzal leöntött világiasság” jelzőkkel.12 Ezen a hely-
zeten csak rontott a protestáns teológiai liberalizmus elterjedése. Ez prog-
ramja szerint meg kívánta haladni a hit, a tudomány, a racionalista termé-
szetvallás, a pietista érzelemvallás, a romantikus költészetvallás és a 
nemzeti ortodoxiák13 kibékíthetetlennek vélt ellentéteit, de csak tovább 
individualizálta és szubjektivizálta a református hittudatot, végső mérlegen 
pedig a német idealista filozófiát igyekezett vallási köntösbe öltöztetni. 
Dobos János a hegelianizmus és Ballagi Mór, a bauri (tübingeni vagy pan-
teista) teológiai iskola kiemelkedő hazai képviselői 1859-ben félszegnek, 
elvtelennek, importált jellegűnek, a magyar lélektől és a modern hittudat-
tól idegennek nevezve gúnyolták a kibontakozó ébredési-ébresztési moz-
galmakat.14 Mivel a történeti sajátosságoknál fogva − a német viszonyok-
hoz hasonlóan – magyar nemzeti vallás sem alakulhatott ki, a magyar 
racionalizmus és liberalizmus rendkívüli mértékben ellenséges volt a hitté-

                                                   
11  KATUS LÁSZLÓ: A modern Magyarország születése. Pécs, 2009. (továbbiakban: KATUS, 

2009.) 479. p. 
12  A jelzőkre ld.: KOVÁCS KÁLMÁN ÁRPÁD: Az állam–egyház viszony és a református 

felekezeti öntudat problémái a 19. században. Problémafelvetés és kultúrtörténeti 
háttér. In: Veritas Évkönyv, 2014. Szerk.: Ujváry Gábor. Bp., 2015. (továbbiakban: 
KOVÁCS, 2015.) 38. p. 

13  A kor szóhasználatának megfelelően „nemzeti ortodoxia” alatt értjük itt azon 
vallásokat, melyek a nemzeti karakter- és állammeghatározás szerepében 
tetszelegnek vagy ilyen szerepre törekszenek. Ld. később Dapsy László 1874-es, Nagy 
Sándor 1892-es vagy Darányi Ignác 1894-es megnyilatkozásait. Magyarországon 
ilyennek számított a katolikus a „keresztény (katolikus) magyar állam” és a 
református a „magyar (nemzeti) vallás” koncepciójának fenntartásával.  

14  A vád első jelentkezésére ld.: Dobos János 1858 utolsó napjaiban papírra vetett 
gúnyos sorait a belmisszióról: Protestáns Egyházi és Iskolai Lap, 1859. 163. p. 
Ballagi megnyilatkozását idézi: KOVÁCS ÁBRAHÁM: A Budapesti Ev. Ref. Németajkú 
Leányegyház eredete és története, 1858–1869. Debrecen, 2004. 25–27., 29. p. A vád 
makacs továbbélésére Ballagi Mór 1891-es halála után évekkel is ld.: Protestáns 
Szemle, 1897. 44. p. 
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telekkel szemben. Nemcsak számukra elfogadhatatlan tartalmuk miatt, 
hanem azért is, mert ezek választották el – úgymond – egymástól a külön-
böző keresztény felekezeteket, így akadályozták a nemzeti egységet is.15 A 
racionalizmuson alapuló bibliatudományok, mint amilyen a deista natura-
lizmus (természetvallás) vagy a liberális teológia,16 a tudományos szabad-
gondolkodás vagy szabad vizsgálat címe alatt az úgynevezett történetkriti-
kai módszert alkalmazta.17 Mindez eleve belekódolt a vallással kapcsolatos 
gondolkodásba egy „nyugodt”, „kissé közönyös”, „kissé magabízó”, „vállve-
regető”, gyámkodó” attitűdöt.18 

A racionalizmus és a német idealizmus gondolatvilágán felnőtt ma-
gyarországi 'filozófus' értelmiség19 felekezeti hovatartozástól függetlenül 
utasította el a „pietizmus” vallási jelenségét. A liberális katolikus Kóródy 
Sándor 1870-es megjegyzése szerint a pietizmus a vallásosságnak az a be-
teges neme, melyre a nőies jelleg, a kedély- és érzelemvezéreltség, s az ezek 
által táplált előítéletes, felvilágosulatlan, tekintélytisztelő és hiszékeny 
gondolkodásmód a jellemző.20 A fogalom ebben a használatában elveszítet-
te protestáns jellegét, a „jezsuitizmus” fogalmának egyik árnyalatává vált. 
Ilyen alapon beszélhetett a szintén liberális katolikus Kuti Márton 1890-es 
évekbeli naplójában Steiner Fülöp székesfehérvári püspök „pietizmusá-
ról”.21 Hasonló alapállás alapján kárhoztatta 1880-ban a fiatal Tisza István 

                                                   
15  LADÁNYI-PAPP-TŐKÉCZKI, 1998. 98. p. 
16  A deista naturalizmus és a liberális teológia bibliatudományának közös racionalista 

gyökereire ld.: KONCZ SÁNDOR: Hit és vallás. Magyar református vallástudományi 
teológia kibontakozás és hanyatlása. Debrecen, 1942. 79–82. p. 

17  Ez a századvég idején már a protestáns táboron belül is gyakran kapta meg a 
„célzatos”, „romboló” és „áltudományos” jelzőket. „[Teológus- és lelkész]árnyak 
jelennek meg előttem, szívükhöz szorítva az »Erő és Anyag« könyvet, a Renan 
poemáját stb. Bibliájokat nem látom, [...] pedig arra is rátalálhatnék, [...] mint 
munkaeszközre valami félreeső helyen!” Debreczeni Protestáns Lap, 1889. 208. p. 
„Jóllehet a független »kritika« kirostálta már belőle [az evangéliumból] az emberi 
találmányokat.” Debreczeni Protestáns Lap, 1892. 427. p. „Az ú. n. modern theologia 
[…] [alatt] értjük a tübingai iskola modern theologiáját, romboló, czélzatos kritikáját 
és a történetnek bizonyos áprioristikus előfeltételek szerint való construálását.” 
Protestáns Szemle, 1897. 44. p. 

18  Az első három jelzőt ld.: SZENTPÉTERI KUN BÉLA: Tisza István és a vallásfelekezeti 
béke. Debrecen, 1938. (A Debreceni Tisza István Tudományos Társaság I. 
Osztályának Kiadványai. VII. 9.) (továbbiakban: SZENTPÉTERI KUN, 1938.) 3. p. 
Utóbbi kettőre: Protestáns Egyházi és Iskolai Lap, 1904. 178. p. 

19  A filozófus identitásra ld.: RADA JÁNOS: Filozófia, teológia és identitás Kuti Márton 
székesfehérvári pap naplójában. (1874–1909) In: Doktoranduszok Fóruma, Miskolc, 
2014. november 20. Bölcsészettudományi Kar szekciókiadványa. Szerk.: Fekete 
Norbert – Major Ágnes. Miskolc, 2015. (továbbiakban: RADA, 2015.) 41–42. p. 

20  PAPRAMORGÓ: Coelibatus és polgári házasság. Pest, 1870. 74. p. Idézi: RADA JÁNOS: 
Egyházkritikai röp- és vitairatok a vallásról és a vallásosságról a 19. század utolsó 
harmadában. In: Ünnepi tanulmányok Gyapay László 60. születésnapjára. Miskolc, 
2016. (Megjelenés alatt.) 

21  Ez szerinte abban áll, hogy a püspök „minden beszédjében csak is dogmatizál, 
fanatizál, a jezsuitákkal trafikál, szent gyakorlatokat tartat, [...] a vallási 
türelmetlenséget szítja”. Idézi: RADA, 2015. 43. p. 
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nevelője, Géresi Kálmán előtt a „hypokrita kálomista jezsuitizmust”.22 Ez a 
háttér azon kifogások igazi egyházpolitikai súlyát is megérteti velünk, me-
lyek a „magyar belmisszió atyjával”, Szabó Aladárral és tevékenységével 
szemben merültek fel az 1880-as években.23 

Ki kell térnünk ezen a helyen a magyar reformátusságot megosztó 
azon regionalitásra, mely egyúttal szellemiségben mutatkozó különbsége-
ket is takart. Ravasz László szerint a magyar kálvinizmus két félgömbre 
oszlik: a dunai és a tiszai kálvinizmusra. A kettő közül a tiszai adja a na-
gyobb tömegerőt. Viszont a dunai európaibb (nyugatibb), urbánusabb, 
műveltebb, mozgékonyabb és innovatívabb szelleme révén gyakorolt na-
gyobb hatást a közéletre. A dunai kálvinizmus centruma Pest, a tiszaié 
Debrecen volt. A Dunántúl, mint történelmi adottság a dunait erősítette, 
Tiszáninnen a tiszait. Erdély mind a kettőtől különbözött, de a dunait köze-
lebb állónak érezte magához, ezenkívül Erdély a Tiszáninnennel, Sárospa-
takkal tartott lelki kapcsolatot a közös fejedelmi múlt és a liberális teológia 
alapján.24 Erdély „legnemesebb, legtisztább szenvedélye” speciális nemzeti 
liberalizmusa volt, mely nem egykézett, nem kötötte gyermekeit az eke 
szarvához, hanem adta tisztviselőnek, tanárnak, papnak, sőt iparosnak, 
kereskedőnek is. Nem véletlen, hogy az alföldi kálvinista mezővárosoknak 
számarányukhoz mérten rendkívül alacsony, míg a székelynek rendkívül 
magas volt az intellektuális exportja.25 A „nagyenyedi szellem” ugyanakkor 
hajlamos a szélsőséges racionalista és liberális elhajlásokra, így nem vélet-
lenül igyekezett Szász Domokos létrehozni riválisaként a kolozsvári refor-
mátus kultúrközpontot.26 

A lelkészi nyomorúság és az államsegély kérdése már az 1844. évi III. 
törvénycikk nyomán aktuálissá,27 de a neoabszolutizmus korában egyene-
sen égetővé vált, mert a református lelkészek elvesztették korábbi, feudális 
módon bírt jövedelmeiket, hazafias szemléletük és a szabadságharchoz 
való hűségük révén pedig 1849-ben a Kossuth-bankó törvénytelenítésével 

                                                   
22  Idézi: SZENTPÉTERI KUN BÉLA: Tisza István ifjúkori levelei. In: Tisza-emlékkönyv. 

Gróf Tisza István halálának tizedik évfordulójára. Debrecen, 1928. 62. p. 
23  Az 1883-as alapítású KIE alapszabályának belügyminisztériumi jóváhagyását 

„mértékadó körök” kilenc évig akadályozták. Fő indokuk az volt, hogy a tiszaeszlári 
per által felkorbácsolt közhangulatban a társadalom keresztyén – nem keresztyén 
részekre osztása nem szerencsés, vagyis megnevezése miatt az egyesület az 
antiszemita fiatalság gyűjtőhelyévé válhat. Szabó Aladár 1887. őszi kinevezése 
kapcsán sokan nemkívánatosnak tekintették a „pietista” tanár alkalmazását Pesten, 
mind a teológián, mind a gimnáziumban. SZABÓ ALADÁR: Kegyelem által. Gödöllő, 
1941. 54–55., 99. p. 

24  RAVASZ LÁSZLÓ: Emlékezéseim. Bp., 1992. (továbbiakban: RAVASZ, 1992.) 17. p. 
25  Ravasz László 1925-ös az Erdélyi lélek című írását idézi: HATOS PÁL: „Mikor 

Magyarország Erdély volt”. In: Uő: Választott népek és a vereség kultúrája. Esszék a 
modern eszmetörténet vallásos kontextusainak köréből. Bp., 2013. 62–96. p., 90–91. 
p. 

26  A kérdésre ld. pl.: ZOVÁNYI JENŐ: A magyarországi protestantizmus története 1895-ig. 
II. köt. Máriabesenyő–Gödöllő, 2004. (továbbiakban: ZOVÁNYI, 2004.) 389., 394. p. 

27  Ld. a Dobos János és August Gottlieb Wimmer közötti vitát: Protestáns Egyházi és 
Iskolai Lap, 1845. 1. p. 
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újabb jelentős vagyonvesztést szenvedtek el.28 A református lelkészi nyo-
morúság állandó problémája refrénszerűen hozta elő azt az állítást, hogy 
semmilyen autonómia nem igazi autonómia anyagi függetlenség nélkül.29 
Az osztrák uralom idején az egyházi ügyben igénybe vett állami és közigaz-
gatási segítség – különösen a reformátusok számára – nemzeti szempont-
ból is aggályos volt, így annak mértékét az alsóbb szintekre és az élet feltar-
tóztathatatlanul megváltozó területeire igyekeztek korlátozni. Az 1850-es 
években kezdődött meg a tagosítások újabb hulláma, melyek jogilag a lege-
lőelkülönzésekről szóló 1836. évi VI. törvénycikkre voltak visszavezethetők. 
Különböző gazdasági megfontolások tükröződtek abban, hogy a méltányos 
lelkészi és tanítói illetmények kimérettek vagy a közösben hagyattak, mely 
megfontolások a viszonyokkal együtt változhattak. Az intenzívebb mező-
gazdasági hasznosításra a közösséggel folytatott rövid per után kerülhetett 
sor. Mocskonyi József tápiószelei lelkész számára például 1858-ban a kö-
zösben hagyott lelkészi illetményföld egy tehénke legeltetését biztosította. 
A tagosítás révén megnyerendő területen gyümölcsfa, szőlő és eperfa tele-
pítésbe kívánt kezdeni, s a reménysége szerint idővel jövedelmezővé fordu-
ló selyemhernyó-tenyésztés példája által a nép javára is kívánt volna hat-
ni.30 

Az 1858-as „államsegély vagy önkéntes adakozás” vita során éppen 
Tisza Kálmán liberális politikai-közigazgatási érvelést alkalmazott az egy-
házi teherviselés alapjainak megállapításánál. Eszerint elfogadott, az igaz-
ságosság és a méltányosság elvének megfelelő alapelv, hogy a nagyobb 
teherviselésért többletjogok31 járnak. Az egyházi szolgáltatás32 azonban 
személyhez kötött, egyenlő és nem evilági adomány.33 Ez alapján tehát az 
egyházi terheknek birtokarányos felosztása elfogadható ugyan, de csak egy 
(úrbéri értelemben véve) egésztelkes földnagyságnak megfelelő maximu-
mig terjedhet. Nem méltányos ugyanis, hogy egy birtokos, aki lelkileg csu-
pán egyetlen egyháztag, és a többivel egyenlő üdvösség reményese többet 
fizessen, mint egy egész község. Tisza szerint ez a méltányos elbánás arra 
fogja sarkallni a tehetősebbeket, hogy a nekik adatott tehetség szerint ön-
kéntesen többel járuljanak hozzá az egyház fenntartásához.34 Az így nyert 
magasabb önkéntes hozzájárulásra az egyháznak anyagilag mindenképpen 
szüksége volt, erkölcsi deficit esetén ugyanakkor lehetőséget biztosított a 
gyülekezetvezető előkelő rétegnek, hogy az általa megszavazott költségeket 
szétterítse, és főleg a párbéradón keresztül fokozott mértékben hárítsa a 
szegényebbekre. Az alkotmány helyreállítása után született elemi népisko-
lai oktatásról szóló 1868-as Eötvös-törvény következtében ugyanis hirtelen 
és aránytalanul megnőttek az iskolafenntartással kapcsolatos egyházi ter-
hek, ahol a gazdagabb egyházfenntartók hivatkozhattak arra, hogy gyer-

                                                   
28  A kongruáról. In: Debreczeni Protestáns Lap, 1895. 177. p. 
29  Ld. pl.: Protestáns Egyházi és Iskolai Lap, 1845. 1. p.; Uo. 1890. 1339. p. 
30  MOCSKONYI JÓZSEF: Még néhány szó anyagi jólétünk előmozdítását illetőleg. In: 

Protestáns Egyházi és Iskolai Lap, 1858. 421–422. p. 
31  Tisza megfogalmazásában: „nagyobb élv.” 
32  Tisza megfogalmazásában: „szolgálat.” 
33  Tisza megfogalmazásában: „adalék.” 
34  TISZA KÁLMÁN: Az elnökség és a fizetés a magyar prot. egyházban. In: Protestáns 

Egyházi és Iskolai Lap, 1858. 301–302. p. 



10 Egyháztörténeti Szemle XVII/4 (2016) 

 

mekeik polgári előmenetele érdekében a szegényebbeknek is lehetőségeik 
mértéke szerint ki kell venniük részüket a költségek viseléséből.35 

A liberális és alkotmányos kormányoktól igénybe vehető állami finan-
szírozás így már kevesebb ellenérzéssel találkozott, de hangsúlyozottan 
csak a „szükséges és lehetséges mértékig”, „átmeneti gyógyszer” jelleggel. 
Emellett a református egyházi autonómia védelmében is törekedni kell a 
lehető legnagyobb mértékű önfinanszírozásra és a bevett vallások teljes 
egyenlőségének és viszonosságának megteremtésére (vagyis a katolikus 
vallási és tanulmányi alapok felekezetarányos újrafelosztására és államtól 
független autonomikus vallásalapokká történő átalakítására). Az államse-
gély formájában érkező külső finanszírozásról az egyház le is kíván majd 
mondani, ha a teljes egyenlőség és viszonosság megteremtésével, öntuda-
tának és belviszonyainak fejlesztésével erre képes lesz.36 

A liberális felfogás szerint a korábbi fegyelmező eszközöket is nagy-
részt felszámoló szabadság Magyarországon úgy köszöntött be, hogy köz-
ben társadalmilag a 300 éves szolgaság, a jobbágyság, a vallási elnyomás, 
abszolút kormányzás a lehető legrosszabbul nevelt. Nemcsak azért, mert a 
nyomorult sorsra kárhoztatottnak felvilágosultsága sem saját, sem ura 
érdekéből nem volt kívánatos, hanem azért is, mert a kikerülhetetlen 
rossznak feltüntetett, kényszerrel behajtott munka a természetes szabad-
ságérzetet rendszeresen alattomos és tilos utak követésére szoktatta. Ezért 
hiányoznak és bénák az ország institúcióiban és a nép lelkületében az ön-
polgárosulás feltételei, és torzulnak a nemzeti jellemvonások. Ebből pedig 
önbizalomhiány ered, ezt nyilvánvalóan követi a társas bizalom hiánya, a 
nagyok és hatalmasok iránti ellenszenv. Az értelmiség gyenge, kezdetleges 
és megosztott anyagi-szellemi helyzetű. Szeremlei Sámuel akkori bihardió-
szegi, későbbi hódmezővásárhelyi lelkész joggal vetette az országos közvé-
lemény szemére, hogy az iskolalátogatási adatok az osztrák önkényuralom 
időszakában jobbak voltak, sőt még a dunántúli református egyházkerület-
ben is az utóbbi években csökkenést mutatnak.37 

A református egyházi belviszonyok alakulására döntő hatást gyakorolt 
a kor közpolitikai erőtere. Az 1870-es évekre látványosan elfogyott a levegő 
a liberális egyházpolitikai reformok körül. A Tisza Kálmánnak tulajdonított 
„nem bolygatni” elv a valláspolitikai színtéren már az 1870-es évek elejétől 
kezdve érvényesült.38 Ebben a helyzetben a református egyházkerületek 
partikuláris törekvései megerősödtek, és az a vélemény is meggyökerese-
dett, hogy sok hátrányos intézkedést el lehetne kerülni, ha lenne a reformá-

                                                   
35  Ld. részletesebben: NAGY PÉTER TIBOR: A növekvő állam árnyékában. Oktatás, 

politika, 1867–1945. Bp., 2011. 29–31., 33., 42–43., 50. p. 
36  A kérdésre ld. pl.: SZEREMLEI SAMU: A népiskolai kérdésről. Különös tekintettel az 

1868. XXXVII. t.-cikkre és a prot. egyház érdekeire. Bp., 1870. (továbbiakban: 
SZEREMLEI, 1870.) 174., 176. p.; Protestáns Szemle, 1897. 41–42. p.; A magyarhoni 
protestáns egyház története. Szerk.: Zsilinszky Mihály. Bp., 1907. 731. p. 

37  SZEREMLEI, 1870. 100., 152–154., 160–162., 174., 176. p. 
38  Vö. FAZEKAS CSABA: Egyházak, egyházpolitika és politikai eszmék az Osztrák-Magyar 

Monarchiában. Miskolc, 2008. (Műhelytanulmányok, 4.) (továbbiakban: FAZEKAS, 
2008.) 12. p. 
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tus egyháznak valamilyen központi képviselő testülete.39 A katolikus vallási 
és tanulmányi alapok szekularizációját és felekezetarányos vallási célú 
felhasználását még a református elit egyik meghatározó része is politikailag 
kivihetetlennek, nemzeti szempontból pedig károsnak tartotta.40 

Dapsy László41 már 1874-ben több érdekfeszítő dologra is felhívta a fi-
gyelmet a „protestáns üggyel” kapcsolatban: A felelős magyar kormányzás 
alapelve, hogy az egyes tárcák vezetésére a fejedelem tanácsosaiul az or-
szágban létező legbefolyásosabb elemek bizalmát élvező személyek hívas-
sanak meg. A protestáns [értsd: református] egyház megszűnt mértékadó 
országos tényező lenni. Ennek nyilvánvaló jele, hogy míg az 1867. évi ma-
gyar kormány tagjai között három protestáns férfi volt, mégpedig a legbe-
folyásosabb tárcák birtokában, addig az 1874-es kabinetben egyetlen sincs 
közülük. Hiába államalkotó tényező tehát,42 képtelen teljesíteni, hogy befo-
lyása Európa virágzó északi államaihoz és az Amerikai Egyesült Államok-
hoz hasonlóan mindinkább egészséges irányban érvényesüljön. Sőt mi több 
egyetlen politikai menedéke (refugiuma) az, hogy a katolikus egyház valódi 
nemzeti egyházként fogadta magába a nemzeti eszmét. A térvesztés oka az, 
hogy a.) az egyház a változott viszonyok ellenére is a következetes és öncélú 
ellenzékieskedést fogadta politikai missziójául; b.) az egyház gyülekezetei 
anyagi viszonyaikat a legnagyobb rendetlenségben tartják. Ez a tanári és 
tanítói belhivatalnokok késedelmes fizetése révén a lehető legkárosabb 
következményekkel jár az egyház tanügyére nézve. Az egyházat egyenesen 
az a szégyen érte, hogy Ferenc József a negyedszázados császári jubileuma 
alkalmából nála tisztelgő református küldöttséget audienciáján figyelmez-
tette legfőbb kötelességének szem előtt tartására, tanügyének rendbe hozá-
sára. A protestánsok politikai visszaszorulása egyenes következményként 
hozta magával, hogy a.) Elveszett a német Kirchenkampf és a nyomában 
kibontakozó olasz stb. egyházpolitikai küzdelmek által biztosított kedvező 
politikai környezet a magyarországi teljes és valós vallásegyenlőség megte-
remtésére. b.) Az országos politikában olyan felelőtlen és túlköltekező ten-
denciák érvényesülhettek, melyek a magyar államháztartás akkori kritikus 
helyzetéhez vezettek. Dapsy László a „protestáns ügy” pozitív irányú meg-
oldásának a kizárólagos belső erőnövelést tartotta, melynek fő eszköze a 
nagy ideákon túl a nyugati (amerikai, angol és skót) mintájú kötelességtel-

                                                   
39  A magyar református egyház története. Szerk.: Bíró Sándor – Szilágyi István. Bp., 

1949. 359. p. 
40  Ld. pl.: Szőts Farkas főszerkesztői megjegyzései a „Segítsünk az államnak” című 

cikkhez. Protestáns Egyházi és Iskolai Lap, 1890. 1333–1334. p. Tisza Istvánnak a 
kérdésben 1902 és 1917 között elfoglalt következetes álláspontját és tevékenységét 
kronológiailag ugyan némileg rendezetlenül, de tényanyagában kiválóan ismerteti: 
SZENTPÉTERI KUN, 1938. 7–11. p. 

41  Személyére ld.: KOVÁCS ÁBRAHÁM: Dapsy László szerepe a darwinizmus 
terjesztésében és annak teológiai fogadtatása. In: Theológiai Szemle, 2007. 3. sz. 151–
155. p. 

42  A szövegben ezen a helyen szinonimaként szereplő „állami contingens” kifejezés 
értelme: „bevett vallás”. 
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jesítés apródonkénti gyakorlati meghonosítása az egyházban és főleg a 
presbitériumokon belül.43 

A református a korszak nagy létszámú „magyar vallása”, mivel hívei-
nek 98%-a volt magyar anyanyelvű. A dualizmus kor református elitje 
számára  ennek a népességnek a relatív fogyása ( az 1840-es évek 14,34 %-
áról az 1869-es 13,1 %-ra, az 1890-es 12,83 %-ra, majd az 1910-es 12,6 %-
ra) a statisztikai adatok tükrében nyilvánvaló volt,44 sőt ez a relatív fogyás 
egyes területeken a korszakban már abszolútba váltott.45 A fogyás okaiként 
említették a területileg jellemző egykézést, a református népességszaporu-
lat relatíve alacsony voltát,46 a kivándorlást,47 a vallásváltásban, reverzáli-
sokban, szektásodásban megmutatkozó gyenge felekezeti öntudatot,48 a 
református egyház gyenge lelkigondozói-belmissziói aktivitását,49 a szór-
ványreformátusság fenyegetett helyzetét, először az 1830-as években érzé-
kelt nemzetiségi és vallási disszimilációját.50 Ez a református lelkigondozás 
nélkül élő diaszpóra részben belső vándorlás következtében jött létre, rész-
ben a nemzetiségi tengerbe ékelődött magyar református maradványokat 
jelentette.51 A szórványreformátusságot létrehozó belső vándorlást legin-
kább az ország gazdasági átrendeződése hozta létre, de később némileg 
közrejátszott benne a Délvidékre irányuló tudatos állami telepítési politi-
ka,52 és sajátos módon az a tény is, hogy a köztisztviselői-közalkalmazotti 

                                                   
43  DAPSY LÁSZLÓ: A protestáns ügyhöz. In: Protestáns Egyházi és Iskolai Lap, 1874. 33–

39. p. 
44  Az adatokra: Debreczeni Protestáns Lap, 1894. 261. p.; KATUS, 2009. 467. p. 
45  Debreczeni Protestáns Lap, 1894. 261. p. 
46  Ld. pl.: BACZONI LAJOS: A reformátusok pusztulása. In.: Debreczeni Protestáns Lap, 

1894. 261–264. p. 
47  A kérdéskör első általam látott felvetése: CZINKE ISTVÁN: Kell-e nekünk misszió? In: 

Protestáns Egyházi és Iskolai Lap, 1879. 1470. p. Ennek alapján sem értek egyet 
Katus Lászlónak azzal a megjegyzésével, mely szerint a kivándorlás problémája csak a 
századfordulótól kezdve érintette volna érzékenyebben a reformátusokat. Vö. KATUS 

LÁSZLÓ: Vallások és egyházak a polgári Magyarországon. In: Magyar Kódex, 5. Az 
Osztrák-Magyar Monarchia. Szerk.: Szentpéteri József. Bp., 2001. 297. p. 

48  Debreczeni Protestáns Lap, 1891. 443. p.; Uo., 1895. 303. p.; Protestáns Szemle, 
1897. 44. p. 

49  Debreczeni Protestáns Lap, 1895. 303. p.; Protestáns Szemle, 1897. 44. p. 
50  „A szétszórva élő hívekre csak a jó Isten gondolt, azok pusztulása, még ha fáj is a 

jobbaknak, azok rajtuk nem segíthettek. […] Mennyi testvérünk lett [a belmissziói 
egyházközségek konventi támogatását megelőző ötven évben] idegenné reánk nézve, 
elfelejtvén drága magyar nyelvünket, s lett más egyház tagja, megtagadván szent 
vallásunkat. Bűnösök voltak érette? Nem. Kegyetlen sorsuk áldozataivá lettek. 
Sajnáltuk őket. Ők reánk nézve elvesztek, és mi elfeledtük őket. A lassú feloszlás 
szomorú processzusa volt ez” – sóhajtott fel Joó István 1891-ben. Debreczeni 
Protestáns Lap, 1891. 443. p. 

51  Ld. pl.: A kis ekklézsiák sorsa. In: Debreczeni Protestáns Lap, 1894. 8. p.; RAVASZ 

LÁSZLÓ: Mit tegyünk? Munkaterv az Erdélyi Kálvin-szövetség számára. In: 
Református Szemle, 1910. 815. p. Érdekes, hogy mindkét cikk a szórványmagyarság 
asszimilációját a tömegvonzás természeti törvényének képével szemlélteti. 

52  BARÁTH, 2014. 68. p. 
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réteg tagjai között a reformátusok egyértelműen felülreprezentáltak vol-
tak.53 

Ez a szünet nélküli fogyás54 félelmetes víziót vetett a református elit 
elé mind a tünet, mind a következmény szempontjából. A nemzet politikai 
életében ekkorra már kialakult a tömegeknek való imponálás szükségessé-
ge. Ha ezen a téren a protestáns [értsd: református] egyház nem tud tömör 
sorokkal előállni, vagy a látszólagosan csekélyebb propagatív erő és a ki-
sebb életképesség alátámasztaná a közvéleményben tért hódító azon néze-
tet, hogy képtelenné vált olyan mértékben fenntartani a nép valláserkölcsi 
érzületét és megóvni egészséges szociális gondolkozását, mint amennyire a 
római katolikus egyház, akkor a sötétség, a klerikális és feudális önzés, a 
fizikailag és erkölcsileg enerváltak politikai ledérsége, vagyis az ultramon-
tánok és a velük megalkuvó protestánsok aknamunkája kérlelhetetlenül 
maga alá fogja temetni.55 Talán nem járunk messze a valóságtól, ha Baczo-
ni Lajos ezen sorait úgy magyarázzuk, hogy a fizikai gyengeségből [értsd: 
erkölcsi ledérségből] szükségszerűen következik az a politikai ledérség, 
mely behódol a külsődleges erkölcsiségében szigorúbbnak mutatkozó kato-
licizmus előtt.56 

A református közvéleményben az a gondolat, hogy az egyházkerületi 
partikuláris különállás káros, nemcsak az állammal szembeni hatékony 
képviselet igénye miatt rögzült, hanem amiatt is, hogy ezt okolták a refor-
mátusság életerejének zsibbadtságáért, az egyházi élet tengődő, perspektí-
va nélküli, egyhangú voltáért. Ebben az egyházi életben pedig hiába sok az 
aratásra váró gabona, hiányoznak hozzá az aratók,57 a tevékenység sok és 
tágas mezeje áll műveletlenül, sok közismert feladat van elhanyagolva. 
Ilyen körülmények között oldott kévék módjára hull,58 veszik, romlik, cse-
nevészedik a reformátusság. A szegény egyházközségek még szegényeb-
bekké, a kisebbek még kisebbekké lesznek. „A protestantizmus nagy ellen-
felének [értsd a római katolicizmusnak] óriási erőkifejtésére és 
elmaradhatatlan sikereire válaszul azonban elemi erővel mozdult meg az 
összetartozandóság érzése, és belőle kisarjadzott a szoros egyesülés közös 
és szent vágya.” Létrejött a reformátusság egyházegyeteme. Csak az orszá-
gos közalap áldásos felhasználása több egyházközségnek biztosított hatha-
tós támogatást és mentett meg a pusztulástól, sok lelkésznek segített nyo-
morgó helyzetén. Sikeres és áldásos lett a missziók ápolása.59 

                                                   
53  Ld. később sajátos olvasatban: PROHÁSZKA OTTOKÁR: Személyes politika. In: Uő: Az 

igazság napszámában. Sajtó alá rend.: Schütz Antal. Bp., 1929. (Prohászka Ottokár 
Összegyűjtött Munkái, XXI.) (továbbiakban: POÖM. XXI.) 173–174. p. 

54  A közvélemény az életrevalóság egyértelmű jeleként ismerte el a folyamatos hódítás 
és növekedés szükségességét. A relatív és abszolút fogyás jelensége szöges ellentéte 
ennek. 

55  Debreczeni Protestáns Lap, 1894. 261., 264. p. 
56  A leánykereskedelemnek nevezett jelenség a századforduló után sokkszerűen érte a 

protestáns közvéleményt, és az ez elleni küzdelembe való bekapcsolódást fontos 
társadalmi kérdésnek tekintette. 

57  Utalás a Mt 9,37-re és a Lk 10,2-re. 
58  Utalás Tompa Mihály A gólyához c. versére. 
59  Debreczeni Protestáns Lap, 1891. 443. p. A „missziók” kérdéskörére ld. 

részletesebben a 157. jegyzetben hivatkozott tanulmányt. 
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Erdős József 1885-ben ezt írta a magyar református missziói hálózat-
ról, missziói és nemzeti tudatának összefüggéseiről: 

 
„Azt mondám, hogy az érintett magyar ref. misszióhálózat területét lelki 
tekintetben, lélekben elfoglalnunk s bírnunk kell! Igenis [...] hitfeleink, 
véreink megmentése forog kérdésben. […] A mi missziói feladatunk igen 
kényes természetű, nem azonosítható minden külföldi, annál kevésbé az 
angol missziói rendszerrel. Nekünk az Alduna mentén, a régi Bánságban, 
vagy Szlavóniában, a Szerémségben, avagy Moldvában és így tovább nem-
csak a magyar ref. keresztyén öntudatát kell ébresztenünk, erősbítenünk s 
megőriznünk, hanem igenis azt német, sőt szerb ajkú ref. hitvérünket s az 
oláh és horvát faj közé beékelve élő hitsorsosunkat kell a magyar hazának, 
és a ref. egyháznak egyaránt megtartanunk, megtérítenünk. A magyar ref. 
egyház előtt tehát nem lehet közömbös dolog a hazai s kiválólag a magyar 
nemzeti misszió.”60 

 
Gergely Károly az 1887-es országgyűlési képviselő-választáson magát 

a kormánypárt mellett exponálta. Néhány évvel később a függetlenségi 
érzelmű debreceni lelkész, hegymegi Kiss Albert szemére vetette, hogy 
nemcsak tudomása, hanem bizonyítékai is vannak, hogy a debreceni füg-
getlenségi körben a lelkészválasztási és egyéb egyházi ügyeket nemcsak 
hogy megbeszélik, hanem el is döntik, majd ezen döntés szerint foganato-
sítják a különböző intézkedéseket. Ugyanakkor nem elég a „Benn van-e a 
pártpolitika a debreceni református egyházközségben, és hogy ki hozta azt 
be oda előbb?” kérdéseit vizsgálni. A nagybányai lelkész láttatni akarja Kiss 
Albert hamis történelmi felfogását is, mint amely hamis politikai magatar-
tásának alapja. Kiss Albert szerint ugyanis „nemzetünk és egyházunk sza-
badságharcai mindenkor ugyanazok voltak.” Ez Gergely szerint a 17. száza-
dig így is volt, de ennek az elvnek az egyoldalú hirdetése a debreceni 
lelkészt Thaly Kálmánnál is radikálisabbá teszi, aki szerint már Károlyi 
Sándor nem volt nemzet-, csak fejedelemáruló. 1791-ben és 1832-ben első-
sorban katolikusok védték a reformátusok jogait, akik 1859-60-ban is 
szimpátiával voltak a pátensharcuk iránt. A „világosi árulásról” a debreceni 
lelkész figyelmébe ajánlja az újabb magyar történelmi irodalmat. Ezeket az 
eredményeket lehet ugyan elfogult kormánypárti pártszenvedélyből eredő 
magánvéleményeknek tekinteni,61 mégis inkább azt kell mondani, hogy ez 
a tézis a hazafiúi fájdalom első hevében hangoztatott, azóta is makacsul 
megmaradt tévhit.62 A „Bocskai, Bethlen, Rákóczi szelleme” címszóval 
azonosítható sajátos református historizmus (kurucos szellem) erős öntu-
datképző jelleggel bírt, ellenzékies politikai motivációként való felhaszná-
lása ugyanakkor az egyházhoz tartozó elit jelentős része számára ekkor már 
egyértelműen szélsőségnek számított. 

Az 1890-es Gergely Károly-féle idézet is nyilván rámutat arra: a kor 
református szereplői számára fontos kihívás volt, hogy úgy érezték, nem az 
egyházias érdek nyomul a református politikai közszereplők által az orszá-
gos politikába, hanem éppen ellenkezőleg, rajtuk keresztül éppen a világi 
                                                   
60  ERDŐS JÓZSEF: A magyar ref. egyház és a missió. In: Debreczeni Protestáns Lap, 

1885. 325. p. 
61  Ahogy azt K. A. teszi. 
62  G. K.: Politika az egyházban. In: Debreczeni Protestáns Lap, 1890. 46–47. p. 
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politika nyomul be az egyházba.63 Hogy a politikai protestantizmus jel- és 
szitokszószerű képződményekbe sűrített szimbólumai közösségteremtő 
erejűek, azzal a kortársak is teljes mértékben tisztában voltak.64 Ahogy 
azzal is, hogy a „szépen megírt vezércikkek, erős tollharcok” olyan politikai 
magatartásforma termékei, melyek nem elég, hogy elveszik az erőt az egy-
házi élet valódi lelki feladataitól (például az ifjúsági egyesületek alakításá-
tól), de a maradiság és a bornírtság bélyegét sütik a „mint megfertéztetett 
ruha minden mi igazságaink” (Ézs 64,5) szellemében beszélőkre, teljes 
mértékben elsorvadásra ítélve az egyház szükséges bűnbánatos szellemét.65 

A közegyház létrehozása az előnyök mellett újabb politikai nehézsége-
ket is belekódolt a református élet működésébe. Már az 1881. évi debreceni 
zsinat november 4-i ülésén Dobos János (1803-1887) akkori ceglédi lelkész 
trójai falóhoz hasonlított egyházközségi közgyűlés intézményét, melyet 
azonban a tiszáninneniek és a béke kedvéért a református egyház zsinat-
presbiteri alkotmányszervezete kötelező elemeként vezettek be. Az 1891-
93-ban tartott (ún. első budapesti) református zsinat aktuális ülésszakára 
készülve a heves-nagykunsági egyházmegye közgyűlési végzésbe foglalt 
azon javaslatát terjesztette elő, miszerint a szentesítendő zsinati törvé-
nyekhez adandó utasításokban a 2000-nél kevesebb lelket számláló gyüle-
kezetekre is terjesszék ki a nagyobb egyházaknak [érts: egyházközségek-
nek] azt a jogát, hogy az egyháztanács magát kétszeres számú 
egyházközségi képviselővel kiegészítve közgyűléssé alakulhasson át. A 
határozat indoklása szerint az elmúlt tíz év tapasztalata alapján az összes 
egyházi adófizetőnek egyházközségi közgyűlési tagsága igen gyakran hatott 
bénítólag a kisgyülekezetekre, mivel így sok, az egyház igazságait nem is-
merő, annak magasztos céljaiért lelkesedni nem akaró, sőt sokszor még 
írni, olvasni sem tudó egyháztag vett tevőleges részt az egyház igazgatásá-
ban, akiknek célja igen sokszor abban merült ki, hogy akadályokat gördít-
sen a lelkész vagy a presbitérium nemes törekvései elé, mellyel ezek egyhá-
zuk felvirágoztatását kívánták munkálni.66 A „magasztos célok” ebben a 
szövegösszefüggésben a más publicisztikákban szereplő „nagy alkotások” 
kitétellel azonosítható, melyet csak egy eszményi célokért lelkesedni képes 
áldozatos magatartás képes megvalósítani. Ebből a szempontból kárhoztat-

                                                   
63  „[Hegymegi Kiss Albert szeret] frázist, elveket, gyanúsítást, történelmet, kósza 

híreket, sőt néha még egy kis igazságot is összeszedni és azt addig vegyíteni, keverni, 
míg egy tetszetős pártczégér lesz belőle. Ezt a pártczégért mint a függetlenségi 
politika és a ref. egyház vegyeskereskedésének jelvényét kiakasztani az Autonómia 
palotájára, a helybeli és vidéki vevőket odaédesgetni […] Csakhogy ezt a palotát senki 
sem adta K. A. úrnak sem kezelés végett, sem bérbe. Az mindnyájunké. Ott bazárt 
rendezni még a függetlenségi párt jótékony céljaira sem szabad.” G. K.: Politika az 
egyházban. In: Debreczeni Protestáns Lap, 1890. 46–47. p. 

64  „Az ily nevek gúnyból használva, bármily alaptalanok, ugyanannyi pártot, ugyanannyi 
csoportot fognak létrehozni, a nevek jelszókká lesznek, viselőik ellenfelekké válnak. 
[…] Oly vérbőség duzzasztja szervezetünket, hogy abból le kell csapolni egymás 
keserítése, bosszantása által?” JOÓ ISTVÁN: Presbyterianus és antipresbiterianus. In: 
Debreczeni Protestáns Lap, 1891. 443. p. 

65  Debreczeni Protestáns Lap, 1894. 346. p. 
66  SARKADI NAGY IMRE: Az egyházközségi Közgyűlésről. In: Debreczeni Protestáns Lap, 

1891. 133. p. 
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ták a református sajtóban általánosan (társadalmi különbség nélkül) és 
refrénszerűen az egyházat átható kicsinyes, anyagias szemléletmódot. A 
református vezetői réteg (elit) és köznép szembekerülése ugyanakkor az 
egyház érezhető demokráciadeficitjéről árulkodik. 

Az állam-egyház viszonylatban az egyházat mindig a „közegyház” vagy 
más néven a „hivatalos egyház” képviselte, ami a kor szóhasználatában a 
reformátusoknál az országos szerveket, a Zsinatot és a Konventet jelentet-
te. Az egyházmegyék, a kerületek és a Konvent szerepe fellebbviteli bíró-
ságként is erősödött. Mindez ahhoz vezetett, hogy az eredetileg jogilag 
egyenlő gyülekezetek által (1894 után 1-8-ig arányosított szavazatszám 
alapján) választott területi és országos szervekből fölérendelt egyházi ható-
ságok lettek, amelyek az egyházon belül a hierarchikus formákat erősítet-
ték.67 A hierarchizmus ebben az összefüggésben azt a túlzott centralizációt 
jelentette, mely a gyülekezetek és lelkészek többségében visszatetszést 
keltett. A református belső viszonyok hatalmas egyenlőtlenségei a területi, 
társadalmi és mentalitásbeli különbségek összegződéséből adódtak. Ezek 
az egyenlőtlenségek főleg a fizetésekben (lehetőségekben) és adókulcsok-
ban (terhekben és kötelességekben) mutatkoztak meg.68 Bármiféle arányo-
sítás a közegyházi felettes hatalom erősítését vonta volna magával, ami 
ellen viszont a kedvezőbb helyzetben lévő gyülekezetek következetesen 
hivatkozhattak az egyház „independens hagyományaira”.69 

A politikai protestantizmus vizsgálatában tehát kulcskérdés a refor-
mátus autonómiakoncepciók feltárása. A kor református autonómiája egy 
egyéni (perszonális) és egy közösségi (kollektív) autonómia speciális keve-

                                                   
67  Az 1891-es budapesti zsinatot megelőlegező gondolataiban Görömbei Péter Révész 

Imrét idézi, aki Néhány előleges szó a m. ref. egyház zsinati előkészítési ügyben 
című 1879-es írásában az alábbi sorokat vetette papírra: „Részemről a centralisatio és 
bürokrácia jármát nyakamra nem venném soha, hanem döntő váltság [értsd: 
választás] esetén inkább elfogadnám a congregationalismust vagyis azon 
egyházalkotmányi rendszert, a mely szerint minden egyes gyülekezet souverain még a 
hitvallás és szertartások dolgában is.” Görömbei értékelése a nagy püspök halálát 
(1881) követő fejleményekről: „És mégis, ezeknek daczára is, beleestünk a 
centralizatió, a bürokrácia rendszerébe nyakig. [Révész Imre nélkül] ott vagyunk, 
hogy az autonómia súlypontja az alsó- és közép egyházi hatóságokról a főhatóságra 
helyeztetett át, a gyülekezetek és presbyteriumok autonómiája pedig maholnap 
névben él csak. A határozatképes konvent elnyelte nemcsak a presbyteriumok, 
nemcsak az egyházmegyék, hanem az egyházkerületek jogait is. Ennek igazolása 
végett elég csak az épen most lefolyt ('91. nov. 5-7.) konvent gyűlésének határozataira 
hivatkoznom.” GÖRÖMBEI PÉTER: Zsinatunk küszöbén. In: Protestáns Egyházi és 
Iskolai Lap, 1891. 1513–1518. p. Az 1891-es zsinat legfontosabb rendelkezése 
egyébiránt az úgynevezett „erdélyi specialitások” legkirívóbbjának, a püspöki 
vizsgálat alatt álló egyházközségeknek a megszüntetése lett. ZOVÁNYI, 2004. 397. p. 

68  BOLYKI JÁNOS – LADÁNYI SÁNDOR: A református egyház. In: A magyar 
protestantizmus, 1918–1948. Tanulmányok. Szerk.: Lendvai L. Ferenc. Bp., 1987. 25–
27., 28. p. 

69  TÓTH ZOLTÁN: A rendi norma és a „keresztyén polgárisodás”. Társadalomtörténeti 
esszé. In: Századvég, 1991. 1–2. sz. 75–109. p. (továbbiakban: TÓTH, 1991.) Vö.: JOÓ 

ISTVÁN: Presbyterianus és antipresbiterianus. In: Debreczeni Protestáns Lap, 1891. 
443–444. p. 
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rékének tekinthető. Az egyház erkölcsi testület, mely erkölcsi függetlensé-
gének magvát a hozzá tartozó egyének személyes erkölcsi autonómiájában 
hordja.70 Ez a megfogalmazás annyit jelent, hogy a református egyház a 
katolikus jellegű, külsődleges és szervezeti fegyelmezése helyett híveinek 
lelki tanításával igyekszik társadalmi hatóerővé lenni. Nagyon fontos le-
szögeznünk, hogy a református autonómia egyáltalán nem akart a társada-
lomtól függetlenedni, sőt a világból való kivonulást mint szektás jelenséget 
utasította el. A reformátusság egyházként társadalmi hatóerővé akkor vál-
hat, ha képes kettős isteni hivatásának eleget téve megszentelni a magyar-
ságot.71 A „kettős hivatás” ezen elmélete a kálvini predestinációtan speciáli-
san magyar olvasata, miszerint a hitben mutatkozó üdvrendi elhívást 
kiegészíti egy teremtésrendi elhívás. Ennek a teremtésrendi elhívásnak 
részeként pedig Isten a születés által, a családra mint alapegységre ráépítve 
annak felettes közösségeibe oltja be az egyént. Ha tehát elfogadásra méltó a 
nemzeti kultúra azon alaptétele, hogy „a Haza mindenek előtt”, amellé oda 
kell tenni, hogy „Isten mindenek fölött”, és hogy „[…] e haza földi tárházán, 
búján-örömein más, magasabb [lelki] régiót is igényel, [ami] »nem e világ-
ból való«”.72 Ha elfogadjuk, hogy „a keresztyénség egyetemes”,73 amellé 
oda kell tennünk, hogy „aki hazáját, nemzetcsaládját nem szereti, általános 
hazáját: a földet s az egyetemes emberiséget sem szeretheti. […] Aki nem 
hű a kevesen, többre hasztalanul bízatik.”74 A keresztyén-hazafias szemlé-
letmód része, hogy a keresztyén – magyar – református hármas identitásá-
ban a nemzeti egyértelműen megelőzi a felekezeti identitásjelleget.75 Ez 
ugyanakkor a keresztyén-hazafias gondolkodásmódba egy súlyos, csak 
esetről esetre feloldható feszültséget is belekódolt. Mennyiben lehet és 
szabad feladni nemzeti érdek miatt a saját felekezeti jelleget? Hol van a 
nemzetet is megtermékenyítő, sajátlagos református öntudat és az öncélú 
dogmatikus felekezetieskedés határa? 

Nagy Sándor Kiss Áronnal egy időben azt a kérdést teszi fel: „Mikor 
lesz az, hogy az állam érdekeinek biztosítása mellett a vallásos béke és 
nyugalom nem zavartatik meg?” Válasza: 

 
„Akkor, ha a hitfelekezetek tagjai mint hazafiak helyesen fogják fel a haza-
szeretetet. A helyes felfogás zászlóján csak ez állhat: »A Haza minden 
előtt!« A hazaszeretet helytelen felfogása az, ha valaki azt hiszi, hogy egy-
házának (hitfelekezetének) örök életet ígért Isten, de hazájának nem; aki 

                                                   
70  Segítsünk az államnak. In: Protestáns Egyházi és Iskolai Lap, 1890. 1333–1334. p. 
71  [SZŐTS FARKAS:] Hazai egyházi szemle. In: Protestáns Szemle, 1897. 39–45. p. 
72  Debreczeni Protestáns Lap, 1892. 161. skk. p. Kiss Áron püspöki programbeszéde 

[beiktatása alkalmából] 161. Az idézet utalás a Jn 8,23-ra, 17,14-re, 17,16-ra, 18,36-ra 
és a Zsid 9,11-re, mely szerint nem e világból valók, tehát transzcendens természetűek 
Jézus, az elhívottak közössége, az Isten országa és a megváltás. 

73  Egy világi ember: A haza- és vallásszeretet. In: Debreczeni Protestáns Lap, 1892. 
419.; 426–427. p. 

74  Ennek a gondolkozásmódnak legalaposabb összefoglalása éppen Baltazár püspök 
nevéhez fűződik. BALTAZÁR DEZSŐ: Az én hitvallásom. Debrecen, 1920. 

75  „Először is magyarok vagyunk, és csak aztán reformátusok vagy katolikusok”— idézi a 
korabeli sajtóból: BUCSAY MIHÁLY: A protestantizmus története Magyarországon, 
1521–1945. Bp., 1985. 211. p. 
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hirdeti, hogy hazája elveszhet, de vallása megmarad mindörökké! Az ál-
lam csak azt kéri: »Adjátok fel fiaim azt az i-t!«76 Míg hitfelekezeti kiski-
rályok hitelvekre támaszkodó politikai hatalmasságok lesznek [...], mert a 
nemzetiségi színezetű gyűlölet talaja hazánkban tulajdonképpen sohasem 
a nyelv, hanem valóban és igazán a hitvallás volt mindig.”77 

 
Ez utóbbi forrásrészlethez mindenképpen megjegyzendő, hogy a.) a német 
idealizmus szellemében ír a nemzeti államról;78 b.) liberális teológiai ala-
pon hazafiatlannak mond bármiféle ortodoxiatörekvést; c.) egyoldalúsága, 
kiegyensúlyozatlansága miatt inkább tükrözi a magyar liberális naciona-
lizmus vagy magyar nemzeti liberalizmus gondolkodásmódját, mint a ke-
resztyén-hazafias személetmódot. 

Az akkor még csak feltörekvő, de már nagy reménységgel kecsegtető 
politikusnak tekintett Darányi Ignác a Nagy Sándoréhoz nagyban hasonló 
gondolatoknak adott hangot. 1894. február 26-i, Apponyi Alberthez inté-
zett képviselőházi válaszában az ortodoxiát a felekezeti szűkkeblűséggel 
azonosította. Szerinte ez és a valláserkölcs, az igazi vallásos buzgóság olyan 
viszonyban vannak egymással, mint a józan takarékosság és a kapzsi fös-
vénység, az anyai ragaszkodás és a majomszeretet.79 A mélyen felháboro-
dott debreceni lapszerkesztő, Baczoni Lajos vissza is utasította Darányi 
felvetését. Annak lehetetlenségét mondta ugyanis ki, hogy az illető protes-
táns teológiai irány bármely területen ellentétbe juthatna a magyar nemze-
ti érdekkel és a politikai liberalizmus követelményeivel.80 

Az 1895-ben kibontakozó belmisszió vitához hozzászóló Csiky Lajos 
amellett tett hitet, hogy a józan [értsd: túlzásoktól mentes] magyar refor-
mátus vallásosság ellentéte a „megszentülési hajsza” mint beteges rajon-
gás, kegyeskedő félkegyelműség.81 Amikor pedig Szalay József nagybecske-
reki lelkész Keresztyén című belmissziós lapja ismertette Kiss Imre 
csizmadia és házi gyülekezetének imarendjét,82 a református lelkészek nagy 
része hördült fel a Debreceni Protestáns Lap cikkírójával együtt: 

 
„Én mint az én Uramnak a Jézus Krisztusnak méltatlan szolgája83 a Publi-
kánussal [vámszedővel] naponta így imádkozom: »Isten légy irgalmas 

                                                   
76  Utalás Madách Az ember tragédiája c. művének konstantinápolyi színére. 
77  NAGY SÁNDOR: Mikor lesz az, hogy az állam érdekeinek biztosítása mellett a vallásos 

béke és nyugalom nem zavartatik meg? In: Debreczeni Protestáns Lap, 1892. 401. 
skk. p. 

78  A (nemzeti) állam mint örök (beteljesedett) entitás egyértelműen herderiánus gondolat. 
79  Az 1892. évi február hó 18-ra hirdetett országgyűlés képviselőházának naplója. XVI. 

köt. Bp., 1894. (továbbiakban: KN. 1892.) 203. p. 
80  Debreczeni Protestáns Lap, 1894. 116. p. 
81  Debreczeni Protestáns Lap, 1895. 291. p. 
82  „1-ső napon a megromlott anyaszentegyháznak megépüléséért, 2-ik nap az 

anyaszentegyház megromlott tagjaiért, 3-ik nap az anyaszentegyháznak sem hév sem 
hideg tagjaiért [utalás a Jel 3,14-22-re] 4-ik nap a lelki kevélyekért, 5-ik nap a Mózes 
székiben ülő írástudók lelki megalázódásáért [utalás a Mt 23,2-re], 6-ik nap az Isten 
szentlelkének alászállásáért [utalás a Csel 2. részére], 7-ik nap, hogy adjon Isten lelki 
és testi áldást az őtet félőknek, hogy tanáljanak lelki nyugodalmat.” 

83  Utalás a református ágendák általános úrvacsorai liturgiájára. 
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nékem bűnösnek«.84 Előttem úgy tűnik fel a dolog, mintha ama thémák 
Isten előtti vádak s az önérdem fitogtatása volnának. [...] Ahelyett, hogy a 
templomi istentisztelet fontosságáról tennének bizonyságot, odahaza osz-
tályozgatják a keresztyéneket jókra és megromlottakra, buzgókra és lágy-
melegekre, alázatosokra és lelki kevélyekre.”85 
 
A magyar reformátusságot osztályozó ítéletek más forrásból is érkez-

tek. Komáromy Lajos sajnálattal állapítja meg, hogy a skótok, elsősorban a 
szabad egyháziak, a magyart nem sorolják az élő hitű népek közé. Ugyan-
akkor reménykedve állapítja meg, hogy a mag már el van vetve, és ha a 
szabadegyháziak, ébredésiek kevesen vannak is, ez csak a kezdet.86 

1896-ban Szabó Aladár lövöldözi mindenkire gúnyos nyilait: A bel-
missziói vita kapcsán odaszúr a megnyilatkozó Tisza Kálmánnak és Eötvös 
Károly Lajos debreceni tanfelügyelőnek: 

 
„Úgy néha-néha átcikázott agyunkon a gondolat, hogy ha majd az ország 
mind magyarrá lesz, akkor majd megint hozzálátunk az Isten országának 
terjesztéséhez zsidók és pogányok közt, de aztán kikergettük azt a gondo-
latot is fejünkből, mert hiszen éreztük, hogy a mi hitünk a Krisztusban, az 
élő, a ma is ható Krisztusban s abban, hogy az a lelkeket áldozatokra tudja 
buzdítani, a mint egy egyházi lapban valaki magát kifejezte: csak szép mí-
tosz.”87 
 

Az év második felében egy lapszemlében személyeskedve esik neki Péntek 
Ferencnek, a közpapok mozgalma88 irányítójának. 

                                                   
84  Utalás Lk 18,1-14-re. 
85  Justus II: Quid tunc? In: Debreczeni Protestáns Lap, 1895. 241–242. p. 
86  Protestáns Egyházi és Iskolai Lap, 1895. 788. p. 
87  SZABÓ ALADÁR: Pyrrhuszi győzelem. In: Protestáns Egyházi és Iskolai Lap, 1896. 33–35. p. 
88  Baráth Béla szerint a „közpap” a jó jövedelmi viszonyok között élő „nagypap” [értsd: 

nagygyülekezeti lelkész] ellentéte, aki a gyülekezetben és felsőbb egyházi szinteken is 
a problémáival kapcsolatban érzéketlen egyházi-politikai érdekcsoportoknak van 
kiszolgáltatva. BARÁTH, 2014. 42–43. p. Szász Lajos szerint a fogalom részletes 
definiálására nem került sor, az éppen ezért végig képlékeny maradt. Sokan eleve 
vitatták – az egyetemes papság elvére hivatkozva –, hogy bármiféle megkülönböztetés 
lehetséges a református lelkészi karon belül, mások szerint a közpap az, akinek 
semmilyen közegyházi, egyházkerületi vagy egyházmegyei tisztsége sincs. 
Legáltalánosabb felfogás szerint azon lelkészek tartoztak közéjük, akik a négyosztatú 
lelkészi fizetési rendszerben az alsó két osztályban, tehát leggyengébb fizetésű 
szolgálati helyeken dolgoztak. SZÁSZ LAJOS: A református „közpapok mozgalma” a 19. 
század utolsó évtizedében. In: „Hiszek, hogy megértsem!” Konferenciakötet. Szerk.: 
Gér András László – Jenei Péter – Zila Gábor. Bp., 2015. 256. p. E két meghatározás 
kiegészítésre szorul, mégpedig állampolitikai irányban. A szerencsétlen és katolikus 
ízű kifejezés a református egyházi viszonyok egyenlőtlenségeinek és a hagyományos 
egyházközségi autonómia válságának hű tükre volt. Ahogy ezeknek a problémáknak a 
megnyugtató közegyházi rendezése elmaradt, egyre inkább az állami segítségnyújtás 
tűnt a kézen-fekvő megoldásnak. Ez magyarázza ezen rétegnek a megfelelő közjogi 
állás iránti küzdelmét. Vagyis hogy az 1791. évi XXVI. törvénycikk (a benne a magyar 
vallási közjog számára definiált bevett vallásfelekezeti jelleg) és az 1848. évi XX. 
törvénycikk (a bevett vallásfelekezetek egyenlősége) a református lelkészeket is 
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„A Szabad Sajtó negyedik számában ez a lelkészi jellegű ember »Az örök 
életről« (egy helyes megjegyzés szerint jobb lett volna e cikk fölé azt írni: 
Az örök halálról [Sz. A. megjegyzése]) megtámadja a keresztyénség legfél-
tettebb kincsét, aláássa evangéliumi egyházainkat, mítosznak és képzelő-
désnek nyilvánítja a Jézus nagyságos cselekedeteit. És mily alapon? Mert 
a nép szeret képzelődni s Bem apóról is azt költötte, hogy »nem fogja a 
golyó«. […] ez olyan szólásmondás, a milyen százezer is van a magyar 
nyelvben. Akik Bem apóról amaz új mítoszt költötték, nem keltettek ám 
oly mozgalmat, a mely századokon át milliókat foglalkoztat s a melynek 
eredménye: a családi élet megszentelődése, az alázatosság és irgalmas-
ságnak a porból való kiemelése s a világ minden részeire kiterjedő keresz-
tyén gyülekezet, melynek élő tagjai az Isten kegyelméből s a feltámadott 
Krisztussal való közösségben élnek. De ha mi ezt képviseljük, akkor a 
szekták azzal fogják megtölteni híveink fejét: íme, már a református lelké-
szek is megtagadják az evangéliumot. De vigyázzanak a szabadelvű vezé-
rek is, mert jaj a szabadelvűségnek, ha a Krisztus evangéliuma ellen tá-
mad. Ha pedig a Szabad Sajtó ebben a hitetlenségben marad, akkor akik a 
Szabad Sajtót olvassák vagy a Krisztustól szakadnak el és az evangéliumi 
egyházaktól, ha tetszik nekik a lap vagy a szabadelvűségtől, ha az nem tet-
szik nekik. Mi egyiket sem szeretnők. A szabadelvűség csak az evangélium 
által lehet erős.”89 
 

„A szabadelvűség csak az evangélium által lehet erős” az egyik vezérgondo-
lat a Darányi Ignác elé dobott sorokban is, melyeket más helyen már is-
mertettem.90 Az ekkor már földművelésügyi miniszter – komáromi egy-
házmegyei főgondnok megismételte azon nézetét, hogy a legnemesebb 
erények túlzásba vitele a vétekké, sőt a bűnné fajulás lehetőségét hordoz-
za.91 Szabó Aladár az egyszeri tudatlan birtokosról szóló anekdotájával 
Darányi alábbi sorait figurázza ki: 

 
„Föladatunk [...] a valláserkölcsöt és a hitéletet fejleszteni […] Van a ma-
gyar faj karakterében egy fennkölt ideális vonás, melynél fogva felül tud 
emelkedni a mindennapiságon s magasabb célokat keres. Ebből a forrás-
ból ered fajunk predomináns tulajdonsága: a hazaszeretet, és ez ad ná-
lunk a vallásos érzésnek is erősebb tápot. [...] Amely községben megtalál-
juk a törvény által előírt faiskolát, a hol a szőlőket újjátelepítik s ahol 
gyümölcsösöket alkotnak, ott még az idegen is észreveszi, hogy nemcsak a 
község elöljáróinak, hanem a lelkésznek és tanítónak is derék embereknek 
kell lenni. Mily büszkesége a mi egyházmegyénknek ma is, hogy az orszá-
gos hírű gyümölcsész, néhai Kovács József, az egyszerű bátorkeszi lelkész 
volt.” Darányi emellett megvallja, hogy azt hagyta utoljára, amit legelől 
kellett volna kiemelnie, vagyis hogy „[...] az egyházak hivatása különbség 
nélkül a magyar állameszmét is [kiemelés tőlem – KKÁ] szolgálni.”92 

                                                                                                               
jogosítsa fel az állami gondoskodásra, a kvázi államhivatalnoki jellegre és a vele járó 
egy garantált lelkipásztori létminimumig történő állami fizetés-kiegészítésre (vagyis 
az úgynevezett kongruára). 

89  Protestáns Egyházi és Iskolai Lap, 1896. 494. p. 
90  Ld.: KOVÁCS, 2015. 27., 43. p. 
91  Dunántúli Protestáns Lap, 1896. 512. p. 
92  A komáromi egyházmegye közgyűlése. In: Dunántúli Protestáns Lap, 1896. 519–523. p. 
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Szabó szerint ez hitbeli tudatlanságot tükröz, ráadásul nem is szabadna ezt 
az elvet mindenek előtt említeni.93 Vagyis a „belmisszió atyja” lényegében 
arról értekezik, hogy Darányi hite egy sekélyes nemzeti liberális eszme-
rendszer kereteibe illeszthetőek, de semmiképpen nem keresztyén-hazafias 
jellegű, melynek keresztyén előtagját Szabó duplán aláhúzza. 

A református anyagiasságért Sarkadi Nagy Imre 1891-ben a tudatlan-
ságot (vagyis a hittani és írás-olvasásbeli alulképzettséget) és a közönyt 
(vagyis a képtelenséget a magasztos, ideális célokkal való azonosulásra) 
tartotta legfőbb felelősöknek. Szabó Aladár ezt az alapvető lelki hozzáállást 
1896-ban már Krisztus-hiányként azonosította. Az anyagiasság, a hitbeli 
jártasság és társadalmi állás többes megfontolásrendszere Hódmezővásár-
hely esetében kiválóan feltárt, így kronologikus folyamata az alábbiakban 
összegezhető. Az itteni református egyházközség a politikai szabadelvűség 
mintájára mindent elkövetett, hogy a jogokat az addigiaknál szélesebb 
alapra fektesse. Még 1860 őszén elrendeltetett, hogy a presbitériumok 
népképviselet útján szerveztessenek. 1861-ben a békés-bánáti egyházmegye 
közgyűlése ezt a törekvést már nem úgy értelmezi, hogy minden osztály 
képviselve legyen (a zselléreknek is legyen presbiterük), hanem hogy „az 
úgynevezett értelmesebb osztály” ne szoríttassék háttérbe a választásoknál. 
„Az értelmesb és tekintélyesebb hitrokonoknak hálával tartozunk”- szöge-
zik le. Vásárhelyen eleve „tekintélyesb” városi férfiak töltötték be a presbi-
teri tisztségeket, Békés-Bánátban azonban csak 1865-re rendeződött a 
kérdés. 1862-ben az akkori érettségi vizsgán megjelent egyházmegyei bi-
zottmány szerint a hódmezővásárhelyi gimnázium a „magyar nyelv és 
nemzetiség egyik védbástyája [...] az idegen ajkú népfajokkal elárasztott 
Bánát szomszédságában”, és a „tanuló növendékek szellemi, erkölcsi előha-
ladását, az ottani jeles tanárok kitűnő szorgalmát s sikeres működését di-
csérettel hozza köztudomásra.” 1863-ban azonban, amikor az istentisztelet 
után az Újtemplom előtti téren elmondani szokott hirdetését az egyik váro-
si írnok a szent helyre bemenve mondta el, a rendreutasításán munkálkodó 
lelkészt a feltett kalappal, sőt pipázva, székre felállva figyelő nép azzal tor-
kolta le, hogy „hasznosabb ez, mint a' predikatio.” 1869-ben egy újságcikk 
azért marasztalja el az úri osztályt, mert tagjai nem járnak templomba, sőt 
„pohár bor és pipaszó mellett gúnyolva említik ezt, hanem azért a köz er-
kölcs bírái akarnak lenni”. 1870-ben a kiváló gimnáziumi tanár, Garzó 
Imre H-m-vásárhelyi Szemléjében így ír: 

 
„Közönségesen el van ismerve, hogy Magyarországon a protestáns egyház 
üdvös hatása történelmileg a közmívelődés terjesztésében és a nemzeti 
érzelem ápolásában és fejlesztésében nyilvánult, [...] De nem vesszük-e 
észre, hogy az alatt, míg e két, reá nézve, mint vallási társulatra idegen 
irány szolgálatában egyházunk ily [...] érdemeket szerzett, az alatt saját 
legközelebbi feladatát, az egyháziasság és vallásos élet ápolását és fejlesz-
tését majdnem elhanyagolta. [...] tagadhatatlan, hogy a vallásos érzelem 
nem oly élénk és erős népünknél, a minőnek lennie kellene s hogy az egy-

                                                   
93  Protestáns Egyházi és Iskolai Lap, 1896. 529–530. p. 
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háziasság még kisebb mértékben van nála jelen […] Az egyház [...] legyen 
mindenekelőtt egyház, erkölcs-vallási testület, »a szentek egyessége«.”94 
 
1871-ben ugyan éppen némely vásárhelyi egyháztagok felszólalására 

elhatároztatott, hogy a lelkészeket közvetlen a nép válassza; minthogy 
azonban a határtalan szabadság üdvösnek nem bizonyult, a presbitérium 
ebben a kérdésben bizonyos korlátokat állított fel. Az 1879-ben evangéliku-
sok közül kiváltakból megalapított unitárius gyülekezet tagjai 1883 végétől 
már házról-házra s tanyáról-tanyára járva folytatták missziójukat, és „olya-
tén bíztatásokkal szereztek híveket, hogy náluk nem kell adót fizetni”. A 
párbéradó nem vállalása miatt később is tértek ki a reformátusok közül, 
sokszor csak a kereső családfő. 1914-ben Szeremlei Sámuel úgy emlékezik 
vissza a 80-as évekre, a Susánba és Újvárosba való istentisztelet kijárás 
kezdeteire, hogy 

 
„a [...] két templom [a református Ó- és Újtemplom] az egyháztagok lelki 
szükségeinek ellátására s a vallásosság kellő mérvű ápolására és fejleszté-
sére nem elegendő, annál kevésbé, mert a kor szelleme s a nagyobb város-
okból kiáradó társadalmi, anyagias és erkölcstelen irányzatok ellenséges 
indulattal támadtak az egyház s a közönség régi jó szokásai és hitelvei el-
len s a romlatlan és tiszta népélet eddigi szilárd alapjait megbontani és 
felforgatni törekedtek.”95 
 
A nagyadományozók szerepét az 1898-as építésű újvárosi református 

templom is mutatja. Bár a református egyházi körökben eleve dicséretes-
nek számított az a tény, hogy már a gyűjtés első évében összegyűlt az össz-
költségnek több mint 1/5-e, ezt az arányt Kovács Ferenc adománya az elő-
irányzottak több mint felére emelte.96 

Nagy András János végrendeleti hagyománya 1890-ben, Kovács Fe-
rencé 1895-ben került a hódmezővásárhelyi református egyházközség bir-
tokába. Ez a két nagyadomány tette ki a zömét a világháború idejére másfél 
millió koronányira nőtt alapítványi tőkéknek. Az alapítók szándéka szerint 
ezen tőkékből gimnáziumi és népiskolai alapítványok mellett egy olyan 
egyházfenntartási alapot is ki kellett volna alakítani, mely a szegényebb 
sorsú egyháztagok párbér-adóját teljes mértékben kiváltotta volna. A koro-
na hiperinflációja és a hadikölcsön-kötvények elértéktelenedése révén 130 
pengő értékre sorvadt összeget az mentette meg a teljes leromlástól, hogy 
az egyház vezetői a mozgatható tőkéket búzába fektették, ami által 52 603 
pengő 78 fillért mentettek át.97 

                                                   
94  Utalás az Apostoli hitvallásra. 
95  Ebben az összefüggésben a baptizmus, majd az adventizmus is a hagyományos 

népélet régi jó szokásaitól és hitelveitől idegen, nagyvárosi mintájú vallásosságnak 
tekinthető. 

96  Az előző szakasz adataira ld.: Hódmezővásárhely története. Főszerk.: Szabó Ferenc. A 
polgári forradalomtól az őszirózsás forradalomig. (1848–1918) II. köt. 2. r. 
Hódmezővásárhely, 1993. 693–737. p. 

97  SZEREMLEI SÁMUEL: A hódmezővásárhelyi református egyház története. 2. köt. 
Tekintettel az ország és a vidék egyházi állapotára és főbb eseményeire. 
Hódmezővásárhely, 1938. 246. p. (Tereh Gyula hozzátoldása.) 



 A politikai protestantizmus mint interakció a századfordulón   23 

 

A református közegyház 1881–83-as létrehozása az időszak politikai 
életében olyan erő- és tekintélynövekedéssel járt, mely lehetővé tette az 
államsegélyes egyházpolitika előre vitelét.98 A katolikus klérus ebben a 
politikai környezetben nemcsak a katolikus vallási és tanulmányi alapok 
tulajdonjogát védte, hanem az előző századok jogi fikcióira alapozva fenn-
tartotta volna a keresztény [értsd: katolikus] magyar állam eszméjét is. Ez 
együtt járt volna a katolikus egyház lelki főhatalmával és lélekmentő sza-
badságával a többi keresztény felekezet felett. Ez a gyakorlatban az úgyne-
vezett elkeresztelési és vallássérelmi ügyek általánossá válásához vezetett. 
A polgári jogegyenlőség alapján álló kormányzati intézkedéseknek a katoli-
kus egyház keményen ellenállt. Ez viszont a liberális közvélemény felhábo-
rodásának hatására a kérdést egyre inkább állami presztízskérdéssé tette.99 
A megszületett törvények (az úgynevezett 1894–95-ös egyházpolitikai tör-
vények) a vegyes házasságokban születendő gyermekek vallásáról való 
megegyezést családon belüli polgári magánjogi aktusnak tekintve nem 
számolták fel a reverzálisadás lehetőségét, ráadásul mind a felekezetnélkü-
liség, mind az állami anyakönyvezés tekintetében messze túlhaladtak azon 
a mértéken, melyet a konzervatívabb református véleményformálók kívá-
natosnak tartottak.100 A lelkészek elveszítették az addig biztos jövedelem-
nek számító anyakönyvezési illetéket (más néven stólapénzt),101 ugyanak-
kor az a veszélyérzet alakult ki, hogy a reformátusság a bigott katolicizmus, 
az unitárius jellegű racionalizmus és a „szaladgáló szekták” közé szorulva 
felmorzsolódik.102 Súlyosbította a helyzetet, hogy az amerikai és orosz ga-
bona dömpingje, a gabonaárak zuhanása csökkentette gazdálkodás jöve-
delmezőségét, ami addig a református lelkészek megélhetését minimális 
szinten biztosította. A helyzet égetővé tette a belmisszió és államsegély 
kérdéseit, ráadásul irigységet keltett azokkal a nemzetiségi (elsősorban 
ruszin és román görög katolikus) papokkal szemben, akik már több mint 
száz éve rendelkeztek ilyen jövedelemkiegészítő állami támogatással.103 
Prohászka Ottokár természetesen más olvasatát adja ezeknek a törekvé-
seknek. Szerinte a kálvinistaság tisztviselői térfoglalásán keresztül jöttek 

                                                   
98  A kérdésre részletesebben ld.:: KOVÁCS KÁLMÁN ÁRPÁD: Az államsegélyes 

egyházpolitika és a reformátusok a századfordulón. (1868–1898) In: Veritas Évkönyv, 
2015. Szerk.: Ujváry Gábor. Bp., 2016. 13–33. p. (továbbiakban: KOVÁCS, 2016.) 

99  A kérdésre ld. pl.: TÓTH, 1991. 106–107., 113. p.; FAZEKAS, 2008. 13–15. p.; CSOHÁNY 

JÁNOS: Az 1894–95. évi magyarországi egyházpolitikai törvények és a református 
közvélemény. Debrecen, 1987. (A Debreceni Református Teológiai Akadémia 
Egyháztörténeti Tanszékének Tanulmányi füzetei) KÓSA LÁSZLÓ: Művelődés, egyház, 
társadalom. Tanulmányok. Bp., 2011. (továbbiakban: KÓSA, 2011.) (Az alábbi 
tanulmányok: Az egyházak és az állam viszonyának változásai a 19. századi 
Magyarországon; A református egyház az egyházpolitikai küzdelmek idején; Egyházi 
értekezletek. Újítási törekvések a református egyházban az 1894–1895. évi 
egyházügyi törvények meghozatala után.) 

100  Ld. pl. a Nagy Sándor és Szunyogh Szabolcs között lezajló vitát: Debreczeni 
Protestáns Lap, 1893. 617., 670–671. p. 

101  ZOVÁNYI, 2004. 373. p. 
102  POKOLY JÓZSEF: A belmissió munkái. In: Debreczeni Protestáns Lap, 1895. 303. p.; 

Protestáns Szemle, 1897. 44. p. 
103  A kongruáról. In: Debreczeni Protestáns Lap, 1895. 177. p. 
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létre azok a 30-40 egyházfenntartóból álló [tehát: életképtelen, missziói] 
egyházközségek, melyek a magyar állam felé jövedelempótló kongruaigényt 
közvetítettek.104 Bár jelen keretek között nem mehetünk bele Prohászka 
állításának ténybeli vizsgálatába, annyit mindenképpen híven tükröz, hogy 
az 1898. évi XIV. törvénycikket (az úgynevezett első kongruatörvényt) a 
vallásos katolikus közvélemény mindenképpen „protestáns furfangnak” 
tartotta. Hasonló ellenérzéseket tápláltak a kongruarendezéssel kapcsolat-
ban a nemzetiségi (görög katolikus, görögkeleti és erdélyi szász) egyházak 
is.105 Nem véletlenül fogalmazta meg Szőts Farkas 1897 elején, hogy a poli-
tikai protestantizmust két szélsőség fenyegeti: a békés fejlődést veszélyez-
tető és kiszámíthatatlan pusztításokat okozni képes offenzíva, illetve a 
katolikusoktól és a nemzetiségektől a református lelkészi fizetések rende-
zésért szinte bocsánatot kérő, „paczifikácziót” emlegető defenzíva. E két 
rossz közül kell azt az „arany középutat” választani, mely a tiszta nemzeti 
elemet, tehát többek között a református magyarságot is nyugodtan, öntu-
datosan, minden kihívás, de egyúttal minden pacifikálgatás nélkül építi és 
erősíti.106 

Az első kongruatörvény egyébként egy lelkészi minimumjövedelmet 
állapított meg, amelyig az állam kiegészítette bevett vallásfelekezetek azon 
lelkészek jövedelmét, akiknek szegény gyülekezeteik ezt képtelen voltak 
biztosítani.107 A kongruát biztosító államsegély igényléséhez ugyanakkor a 
vallás és közoktatásügyi miniszter előtt kellett az adott lelkészi állás szük-
ségességét bizonyítani. Paradox módon tehát a lelkészek anyagi független-
ségének (autonómiájának) növelése az állami befolyás által – az eredeti 
elképzelésekkel szöges ellentétben – fokozta a már amúgy is túlzottnak 
tekintett hierarchizmust és a centralizációt. Nem véletlen, hogy Kóréh 
Endre 1904-ben már az átható egyháztársadalmi munkát tartotta az új 
típusú protestáns egyházpolitika egyik fő követelményének. Az egyház 
állapota azért sem lehet közömbös kérdés, mert az önzés korát szükségsze-
rűen váltja majd fel ismét egy idealisztikusabb kor, amelynek hajnalán nem 
mindegy, hogy a reformátusok milyen lelki és szellemi állapotban lesznek, 

                                                   
104  POÖM. XXI. 174. p. 
105  A római katolikus egyház az államhűsége szempontjából nemzeti egyháznak 

számított. Ez természetesen nem zárta ki, hogy vallási és népvédelmi okokból – főleg 
a felvidéki katolikus tótok vonatkozásában – a protestáns jellegűnek tekintett 
liberális magyar állammal szemben ne fejtsen ki egyúttal kisebbségvédő funkciót is. 

106  Protestáns Szemle, 1897. 42–43. p. A pacifikálás a korban végig az államsegélyes 
egyházpolitika része maradt. A protestánsok egyházi államsegély-összegének 1908-as 
növelésével arányosan fölemelték a többi egyházaknak adott összeget is. A 
magyarországi román görögkeleti egyháznak például az érsekség központi 
igazgatására évi 100.000 koronát, a 2.300 főnyi papság támogatására évi 1.220.000 
koronát juttattak. LÁSZLÓ T. LÁSZLÓ: Egyház és állam Magyarországon, 1919–1945. 
Bp., 2005. 20. p. Sajnos sem László T. László, sem az általa hivatkozott Szekfű Gyula 
nem határozza meg, hogy ez kronológiailag már Tisza István második 
miniszterelnökségének idején, 1913-ban történt. Ld. később 130. jegyzet. 

107  Ez a rendelkezés nem vonatkozott a latin, az örmény és a görög katolikusokra. Ezek 
legszűkebb körülmények között élő papjai ideiglenes megsegítésére a törvény az 
országos katolikus vagyon- és jövedelemösszeírás elvégzéséig egy átalányösszeg 
költségvetési bevételét rendelte el. 



 A politikai protestantizmus mint interakció a századfordulón   25 

 

hiszen ettől függ majd az emberek fordulatának iránya. Az evangéliumi 
jellegű lelkipásztorkodás kötelező lehetne, de egyházmegyei vagy egyház-
kerületi (tehát nem országos) szinten.108 Ez a megfogalmazás azt is jelenti, 
hogy az erzsébetvárosi lelkész szerint nincs szükség a Zsinat által elfoga-
dandó református belmissziói törvényre. 

A katolikus közvélemény előtt Prohászka Ottokár hívta fel arra a tény-
re is először a figyelmet, hogy a magyar szabadelvűség (nemzeti liberaliz-
mus) nem valós befolyás, hanem taktika révén bírja politikai súlyát.109 Ha 
ennek a taktikának álságos mozgatóit az öntudatosabbá váló katolikusság 
átlátja, éppen ideológiai alapon lesz képes lebontani egy agyaglábakon álló 
rendszernek a tartópilléreit. Egyik 1899-es publicisztikájában például a 
korrupciós jellegűnek tekintett Tisza-rendszer egyik legveszélyesebb jelen-
ségének látta, hogy liberalizmusa világnézet [értsd: ideológia] helyett pusz-
ta taktikává silányodott, ahol a szavak elvesztették igazi jelentésüket. Ez 
pedig lehetőséget adott a hatalom birtokosainak, hogy a modernség 
és/vagy katolicizmus között vergődő emberek elé egy olyan torz perspektí-
vájú látásmódot állítsanak, ahol a fennálló magyarországi szabadelvűség 
még mindig a kisebbik rossznak tűnt. „[Ha] liberalizmusnak mondják azt, 
hogy »éljen az új«, [...] a jobbágyság felszabadítását; […] a polgárok egyen-
jogúsítását, a parlamenti alkotmányt, ellenben konzervativizmusnak […] az 
angol zsarnok törvényhozást a katolikus egyház ellen, az írek kiirtását, [...] 
Bismarck kultúrkampfos politikáját; szent Isten, ki ne akarna ilyen libera-
lizmust, s ki nem gyűlöl ily konzervativizmust?” Pedig jó pénzen sem le-
hetne olyat találni, aki a jobbágyfelszabadítás előtti status quo antét sze-
retné visszaállítani – szúrja közbe Prohászka, érzékeltetve ezzel, hogy a 
magyarországi liberalizmus régen meghaladott történeti érdemét váltja az 
események után több mint fél évszázaddal is politikai aprópénzre.110 Az 
esztergomi szeminárium akkori spirituálisa soraival visszautal Tisza István 
első jelentősebb egyházpolitikai megszólalására, 1892. május 27-i képvise-
lőházi beszédére is. A későbbi miniszterelnök akkor látszólag békülékeny 
szavakba csomagolva igen kemény fenyegetéseket fogalmazott meg. Szava-
inak burkolt üzenete az volt, hogy Magyarországon a vallástalan, sőt val-
lásellenes liberalizmus megerősödését és a liberális katolicizmusnak az 
ateista liberalizmus és a reakciós (vagyis ultramontán) katolicizmus ma-
lomkövei közötti felmorzsolódását csak úgy lehet megakadályozni, ha a 
katolikus felső klérus 1790 óta gyakorolt történeti bölcsessége szerint nem 
borítja fel a fennálló alkotmányos helyzetet fanatizált tömegmozgalom 
szervezése által, és tevékenyen részt vesz a nemzet előtt álló kulturális 
feladatok megoldásában.111 Prohászka támadásának éle a liberalizmus ellen 
irányul, ugyanakkor elismeri a liberalizmus bizonyos értékeit (de nem 
alapvető ideológiai hozzáállását) a modern kultúra és társadalom integráns 
részének. Implicite azt is kifejti ezen gondolataival, hogy a társadalomban 
uralkodó „vesszen a régi” gondolkodásmódja miatt a katolikus egyháziak-

                                                   
108  Protestáns Egyházi és Iskolai Lap, 1904. 178. p. 
109  A forrásra a figyelmemet az alábbi mű hívta fel: MÓZESSY GERGELY: Prohászka 

Ottokár és a protestantizmus. Bp., 2016. 39. p. 
110  PROHÁSZKA OTTOKÁR: Liberalizmus vagy kereszténység? In: POÖM. XXI. 117–118. p. 
111  KN. 1892. III. köt. 383–384. p. 
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nak több kímélettel és megértéssel kellene viseltetniük a (valódi) protes-
tánsok vallási érzékenysége iránt. 

Prohászka 1901-ben még alaposabban kifejti gondolatait. A liberaliz-
mus – úgymond – személyes [értsd: individualista] politikát hirdet. Ez 
azonban csak máz: a hatalom birtokában a kálvinistaság a Tisza-korszak 
óta monopolizálja a köztisztviselői-közhivatalnoki állásokat. Előretörésé-
ben segíti egyfajta kálvinista összetartozás-tudat,112 amely ha feltétlenül 
muszáj, a katolikusok közül a lehető legalkalmatlanabbakat lépteti előre.113 
Politikai manipulációikkal, (ál)humanizmusukkal ráveszik a katolikusokat 
az ostoba nagylelkűségre és oktalan pártatlanságra. A „személyt nézzük, ne 
a vallását” elv hangoztatásával elérik azt, hogy meggyengült tudatú katoli-
kusok kihátrálnak azon elvhű társaik mögül, akik képesek lennének a kato-
likus szempontból fontos ügyeket érdemben előrevinni. Sőt, tisztán katoli-
kus városok hivatali állásaiba, nyilvánvalóan saját hitsorsosaik rovására 
kálvinistákat protezsálnak, zsidó lapokra fizetnek elő, közben pedig a kato-
likus irodalmat látványosan negligálják. Közben a protestánsok még a 
zsidósággal is összezárnak. Így vonják el a katolikusoktól az őket illető 
hatalmi eszközöket, amit katolikusellenes hadjárat folytatására használ-
nak. Ilyenkor nincsenek tekintettel fennen hirdetett humanizmusukra és 
toleranciájukra. Még olyan aránylag kis jelentőségű dologban is így jártak 
el, mint például a kereszt visszahelyezése ügyében az egyetem tanács- és 
dísztermébe.114 A leszavazásokban tett nyomást akkor is kifejtik, ha az lé-
nyegi vallásellenességbe fordul át. Ezzel azonban nyilván megtagadják az 
eredeti protestáns hitelveket is. Ahogy valaki ki is merte már közülük 
mondani,115 hogy ő a keresztet szívéből is kitépte már.116 Prohászka szerint 
tehát az ügy kompromisszumos megoldásaként közvonalazott Concha-for-
mula merev elutasítása növelte a feszültséget olyan nagyra, hogy az szük-
ségszerűen torkollott az úgynevezett Pikler-ügybe.117 A Prohászka által 

                                                   
112  „Ahol megürült valami járásbíróság vagy adótárnokság, [Tisza Kálmán] a maga 

embereit dugta be a hivatalba. A kálvinista hivatalnok húzott maga után ismét 
kálvinista írnokot, díjnokot, kálvinista szolgát; lassankint összeverődtek harmincan-
negyvenen, s alakítottak hitközséget, […] szóval embereik által tért foglalnak, s 
erkölcsileg s anyagilag megerősödnek.” 

113  „A mi embereinket úgyis nyomják, ahogy tudják, s ha kell belőlük választani valami 
hivatalra, gondjuk van rá, hogy a totyákat s a tehetetleneket ültessék nyakunkba.” 

114  Az egyetemi keresztmozgalom vonatkozó szakaszára ld.: SZABÓ MIKLÓS: Az 
újkonzervativizmus és a jobboldali radikalizmus története, 1867–1918. Bp., 2015. 
(továbbiakban: SZABÓ, 2015.) 221–240. p. 

115  Prohászka az előző szakaszban két irodalomtörténész, akadémikus, egyetemi tanárt 
nevez meg, a református Gyulai Pált (1826–1909) és az evangélikus Heinrich 
Gusztávot (1845–1922). A „kikeresztelkedett zsidó” kitételben pedig Pikler Gyula 
(1864–1937) jogbölcsészt vélem felfedezni. 

116  POÖM. XXI. 173–174. p. 
117  Ezzel annyiban egyet is érthetünk, hogy a keresztmozgalom mellett számos 

protestáns – köztük több notabilis vagy illusztris személy is (pl. Kaas Ivor, Bartha 
Miklós, Szemere Miklós, Ballagi Aladár) – exponálta magát. A diákság közül a kitűnő 
pamfletíró, Brázovay Kálmán jelentőségét is protestáns volta adta. SZABÓ, 2015. 236., 
256. p. A vezető protestáns sajtóorgánum így fogalmazott az ügyben: „[...] sajnáljuk 
[...], hogy még az egyetemi protestáns ifjúság egy része is félre engedte vezettetni 
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kárhoztatott megszólalás értelmezéséhez tudnunk kell, hogy a kereszt- és a 
„Jézus vére”-szimbolika az alapvetően evangélikus jellegű pietizmus integ-
ráns velejárója volt. A megszólaló azonban itt mégsem valamifajta, a pro-
testantizmuson belüli megújulási mozgalomra utalt, hanem általában a 
mélyen megélt, túlontúl jámbor, bigott és felvilágosulatlan, ezáltal az egy-
ház befolyását a vakbuzgóság által megteremtő vallásosságot jelölte. Bár a 
Prohászka által idézett protestáns nyilatkozó a jezsuitizmus-pietizmus(-or-
todoxiá)tól118 való elhatárolódásával alapvetően saját humanista raciona-
lizmusát kívánta hangsúlyozni, már a korabeli protestáns sajtóban gyakran 
került elő az az értékelés, hogy a túlzott [értsd: ideologikus] racionalizmus 
elfogadása szükségszerűen a zsidózó unitarizmus szószólójává teszi az 
embert. Ezt a gondolatot kell azon vádakban látnunk, hogy a protestáns 
egyházi beszédek nagy része annyira nem specifikus, annyira nem keresz-
tyéni, hogy teljesen változatlanul bátran elmondhatóak volnának bárme-
lyik zsidó zsinagógában is.119 Ebből a szempontból érthető, hogy a libera-
lizmus közjogi vonzereje mellett a protestantizmusra 1869 (az első községi 
népiskolák felállítása) óta már némi vallási taszítóerőt is gyakorolt.120 Nem 
szabad ugyanakkor megfeledkeznünk arról, hogy a reformátusságon belül 
– alapvetően a Tiszák hatásának tulajdoníthatóan – meghatározó maradt 
zsidóságot vallásilag is befogadó „liberális paktum”, ami a tiszaeszlári vér-
vád kapcsán még jobban meg is erősödött. Ez eszmeileg – átmeneti hatás-
sal – a reformátusság „konok racionalizmusát” erősítette, ami éppen annak 
a generációnak a szemei előtt kezdett oldódni, mely alapvető értelmi im-
pulzusait a '90-es években nyerte. Nem tekinthetünk el ugyanakkor attól a 
ténytől sem, hogy a közvélemény előtt a reformátusságot – a valós mérté-
ken túl is – változatlanul a Tiszák testesítették meg.121 Prohászka érzi eze-
ket a folyamatokat. Támadásának éle így nem a protestánsok, hanem to-
vábbra is a liberalizmus ellen irányul. Az ideológiával közülük 
szövetkezőket vallási alapon lényegében álprotestánsoknak jelenti ki. En-
nek az állításnak természetesen megvannak a protestáns térfélen is a meg-
felelő párhuzamai. Darányi Ignác 1894-es és 1896-os megszólalásainak 
felháborodott sajtóvisszhangjai annak előjelei is egyben, hogy a pietizmus 
és az ortodoxia szavak az időszak végén az egyházi sajtóban ismételten a 
pozitív jelentéstartományba kerülnek át. Egyáltalán nem véletlen, hogy az 
evangélikus Payr Sándor Bauhofer naplójáról írt 1907-es ismertetésében 

                                                                                                               
magát a kereszt lovagjai által és helyeslését fejezte ki a történtek felett.” Protestáns 
Egyházi és Iskolai Lap, 1901. 208. p. 

118  Az ortodoxia hasonló jelentéstartományát ld. fentebb. 
119  Ld. pl.: Csiky Lajos a Kalászok az élet kenyeréhez címen megjelentetett többszerzős 

prédikációgyűjteményről írt recenzióját. Debreczeni Protestáns Lap, 1893. 115–116. p. 
120  Az 1870-es Révész–Szeremlei vita idejére a tiszántúli püspök sokban revideálva 

korábbi nézeteit, nyilait már a „modern liberális urakra” szórta, akik „a modern 
világrészegség legmodernebb bálványa” előtt hajlongnak, s így „zsidóbaráttá” és 
vallástalanná (Szeremlei olvasatában eretnekké) válva megengedik a községi 
iskolákban a zsidó és materialista tanítók megjelenését. Mindezzel pedig Szeremlei 
szerint a Syllabusszal rokon nézeteket vall. SZEREMLEI, 1870. 56–59., 96., 114–115. p. 

121  Ld.: Bíró Lajos megszólalását: A zsidókérdés Magyarországon. A Huszadik Század 
körkérdése. Bp., 1917. (A Huszadik Század Könyvtára 64). (2. kiad.) 54–55. p. 
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már a némi ortodox mázzal leöntött racionalizmus és a „pietismussal páro-
sult orthodoxia” harcát tárja elénk.122 

A „közpapok mozgalmának” vezetője, Péntek Ferenc az Egyetértés 
1902. október 5-i számában az alábbi indoklással javasolta – katolikus 
mintára123 – egy református kongresszus összehívását: 

 
„Ennek [...] összeülését annyival is inkább óhajtjuk és sürgetjük, mert ra-
dikális reformra a mai hivatalos egyházat képtelennek tartjuk. Nem sza-
bad, nem független ez az egyház. A közös ügyes labanc politika átka fek-
szik ezen is, mint az egész országon. Vezérembereit megtéveszti 
folytonosan Ausztriának századokon keresztül ellenünk sikerrel használt 
ama taktikája, mely egyesek érdekeit fűzi napról-napra szorosabbra az az 
összbirodalom érdekeihez. Kínos dolog ezeknek a kálvinista labancoknak 
vergődését nézni, midőn romlatlan szívük [kiemelés tőlem – KKÁ] ér-
zelme egyházuk s nemzetük érdekeinek szolgálatára ösztönzi őket; de 
megtévesztett lelkük okoskodása elnyomja keblük hazafias érzelmeit. Itt 
nincs más mód, nincs más választás, mint segítségére sietni a romlatlan 
szív nemesebb érzelmének, s a közvélemény hatalmas szavával némítani 
el a megtévesztett lélek szofizmáit.”124 
 
A Péntek Ferenccel és hozzá csatlakozó Kóréh Endrével vitatkozó 

Hamar István ezt az eszmét nem támogathatta, hiszen szerinte a világi 
elem kizárásával tartandó református kongresszus az 1790-91-es hierar-
cha-küriarcha párt ádáz küzdelmének más eszközökkel való felelevenítése 
lett volna. Szerinte a történeti református egyházalkotmány a paritás elvén 
és a fokozatosan [értsd: fokozatokban] alkotott fórumokon alapul. A súlyos 
vád sarokponti állításának ugyanakkor némi igazat kellett adnia: Vitapart-
nerei szerint ugyanis a református egyházi közigazgatási és törvényhozói 
testületei „nem mindig úgy vannak összealkotva, hogy az egyházi közvéle-
mény és közóhaj hű kifejezői volnának.” Ugyanakkor Hamar, akit éppen 
ebben az évben neveztek ki a Ráday-könyvtár igazgatójának, visszafordítot-
ta a vádat. Azt fájlalta, hogy a református papság éppen önhibájából, saját 
gyengesége, közönyössége, előre nem látása miatt vesztette el vezető súlyát, 
irányító befolyását, és ez az oka, hogy az egyházi gyűlések fent [értsd: Kon-
vent, kerületek, egyházmegyék] és alant [értsd: a gyülekezeti presbitériu-
mok] nem mindig azt az álláspontot foglalták el, mint a közvélemény.125 
Hamar István utóbbi felvetése csattanós válasz Dobos János 1881-es és 
Sarkadi Nagy Imre 1891-es felvetéseire is, melyek lényegében azt szorgal-
mazták, hogy a társadalmi elit a református egyházi vezetést minden köz-
népi befolyástól és kontrolltól mentesen tudja gyakorolni. Nem az egyház-
igazgatás politikai és társadalmi mikéntje tehát a döntő, hanem a lelkészi 

                                                   
122  Protestáns Szemle, 1907. 277. p. 
123  A még politikai tárgyú 1894-es (nulladik) magyar országos katolikus nagygyűlést 

1900-tól követte a széles tematikájú seregszemlék néhány kivétellel éves 
rendszerességgel megtartott sorozata.  

124  Idézi: Protestáns Egyházi és Iskolai Lap, 1902. 671. p. Hasonlóan nyilatkozott 
szeptemberben Kóréh Endre a Magyar Szó hasábjain. 

125  HAMAR ISTVÁN: A református kongresszus tervéhez. In: Protestáns Egyházi és Iskolai 
Lap, 1902. 672–673. p. A kérdéshez ld. alább az egyházi közgyűlésekről folytatott 
vitát. 
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réteg megfelelő hozzáállásban és munkavégzésben tükröződő lelkülete. A 
századforduló évtizedeitől kezdve az ortodox-liberális, a „papi-világi” és az 
úri-köznépi ellentét mellé újabb megosztottság társult, a „lelki” és „testi” 
(„lelki-világi”, „felébredt-langymeleg”), ami – elméletileg – a megté-
rés/újjászületés – ébredés – belmisszió hármasságához való viszonyt ké-
pezte volna le. 

Az „akiknek a dogmák is elegendőek” iránt látszólag türelmes, de a 
„ne felekezetieskedjünk”126 jelszava alatt a hittani kulcstételeket mégis 
háttérbe szorítani akaró Tisza István sokáig szívós ellenállást fejtett ki az 
úgynevezett liturgiaügyben is. Az egységes liturgia megalkotásáról még 
1904. október 28-án az akkori zsinati előkészítő bizottságban született 
döntés, melyet a református Egyetemes Konvent is jóváhagyólag vett tu-
domásul.127 Tisza a liturgiai bizottság munkatársaként azt az álláspontot 
képviselte, hogy az úrvacsora-osztási kérdésekbe semmi olyannak nem 
szabad belekerülnie, amit a modern ember hite nem bír el. „Gróf Tisza 
István nem vallotta vagy talán helyesebben mondva nem értette meg az 
eredendő bűn, a helyettes elégtétel, a testi feltámadás tanát. Arra töreke-
dett, hogy úrvacsora-osztási szertartásunkban ezek a tanok hitvallás tár-
gyává ne tétessenek” – emlékezik vissza rá 1927-ben Ravasz László.128 

A valós vallási, politikai súlyt magukra és az ellenfélre nézve éppúgy 
mint Prohászka a protestáns táboron belül is vizsgálat tárgyává tették. A 
homlokegyenest ellenkező megközelítés és előjel ellenére az eredmények 
sok tekintetben meglepő összecsengést mutatnak. Míg Prohászka azt veti a 
katolikus vezetők szemére, hogy a „Legyünk humánusak, az embert néz-
zük, ne a vallását!” jelszava alatt törekszenek egyfajta ostoba és önsorsron-
tó (ál)pártatlanságra, Kóréh Endre hasonló alapon a Tisza István és Dará-
nyi Ignác által képviselt „Ne felekezetieskedjünk!” eszméjét és gyakorlatát 
ostorozta. Az akkori erzsébetvárosi református lelkész 1904-ben így fogal-
maz: 

 
„[…] maga az állam [...] pápás jellegű s fiúi kötelességének ismeri, 
hogy a római egyház túlzó buzgólkodását jóindulatú elnézésben része-

                                                   
126 Mindkét fordulat Tisza István 1902. szeptember 4-i nagyszalontai gondnoki 

székfoglaló beszédében hangzott el. Idézi: TŐKÉCZKI LÁSZLÓ: A református Tisza 
István. In: Protestáns Szemle, 1999. 261. p. 

127 Magyarországi Ev. Ref. Egyház Egyetemes Konventje. 1904:41. Kiad.: Sass Béla. 
Debrecen, 1904. 42. p. 

128 TŐKÉCZKI LÁSZLÓ: Tisza István hite. In: Hagyomány, közösség, művelődés. 
Tanulmányok a hatvanéves Kósa László születésnapjára. Szerk.: Ablonczy Balázs – 
Bertényi Iván – Hatos Pál – Kiss Réka. Bp., 2002. 282. p. Tiszával szemben majd 
Ravasz László képviselte (1916-tól) azt a nézetet, hogy a lélek halhatatlanságára, az 
ember megváltottságára vonatkozó tanítások már azt a határpontot jelentik, ahonnan 
a keresztyén hitből annak sérelme nélkül nem lehet tovább feladni. A miniszterelnök 
ellenkezését azonban csak többségi szavazással lehetett 1917-ben legyűrni, ahol is 
Baltazár püspöknek a lelkészegyesületet kellett e célból mozgósítania. TŐKÉCZKI 

LÁSZLÓ: Tisza István és a konzervativizmus. In: Gróf Tisza István, a vasgróf a mai 
magyar történettudományban. A 2004. október 27-én megrendezett konferencia 
előadásai. Bp., 2004. Online: Magyar Elektronikus Könyvtár: (e-könyv) 
http://mek.oszk.hu/03200/03296 – 2016. augusztus; ZOVÁNYI, 2004. 381–382. p. 
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sítse. Így érthető meg, hogy a mi evangéliumi egyházunk, mely annyi 
küzdelem között tartotta fenn magát, meg is fogyott, meg is törött. 
[…] Főgondnokaink tekintélyes vezető férfiak voltak s azok ma is a 
nemzeti életben, és még ez a körülmény sem képes megvédeni egyhá-
zunkat a folytonos sérelmektől. […] lehettek volna egy kicsit egyházia-
sabbak,129 hogy jobban látszott volna meg a kezük munkáján, hogy 
protestánsok. Kristálytiszta szabadelvűek voltak, pártatlanok, nem 
egyszer a mi rovásunkra is. Ezért vált szállóigévé, hogy a római egyház 
püspökei azt szeretik, ha protestáns államférfi ül a budavári palotá-
ban.130 […] céltudatos, komoly, határozott egyházpolitikára van szük-
ségünk. Az ellenreformáció, a klerikalizmus hullámai elöntenek, ha 
tovább tétlenek leszünk. A mai materialisztikus világfelfogást az esz-
ményi gondolkozásmód váltja fel rövid idő alatt. […] Fel kell fegyve-
rezni bibliával a híveket, evangelizálni kell a lelkeket, hogy a színtelen 
vallásosság, a meggyengült hittudat élő evangéliumi hitté magaszto-
suljon. […] Az [1848:]XX. t.-cz. megvalósítása elodázhatatlan szük-
ség!131 […] Ha ezt elérjük, akkor komolyan gondolhat egyházunk a hó-
dításra. Passzív rezisztenciával meg nem élünk, hanem hódítanunk 
kell. Nem túlzás vagy elszólás ez, hanem céltudatos törekvés. Ezt kö-
veteli az evangélium, ezt az egyház érdeke, a harc természete s egyhá-
zunk nemzeti hivatása.”132 
 
Az 1890-es évekbeli hódmezővásárhelyi nagyadományok nagyrészt a 

szegényebb egyháztagok adóterheinek (párbér-adójának) csökkentését 
kívánták szolgálni. Az 1898-as úgynevezett I. kongruatörvényt a reformá-
tus közvélemény eleve átmeneti segítségnek tekintette, melyet a tíz év múl-
va esedékes revízió során úgy kell majd átalakítani, hogy az (államilag) 
adóképtelen, szegény sorsú egyháztagokat minden személyi és párbérteher 
alól is fel lehessen menteni, ezáltal megerősítve bennük egyházhoz tartozá-

                                                   
129  A megfogalmazás erős eufemizmus. Emlékeim szerint az ezredéves ünnepségek 

kapcsán kibontakozó vitában Szabó Aladár nem azért kárhoztatta a protestáns 
méltóságviselőket, hogy katolikus szentmisével egybekötött állami istentiszteleteken 
vettek részt, hanem hogy saját istentiszteletüknek a környékére sem mentek. 

130  Vö. Gergely György még sarkosabb véleményével, aki Tisza Istvánnak a „pénzes 
zsidókkal” és nemzetiségi vezetőkkel való alkudozásait, velük szemben pedig a 
református tanítói réteggel szembeni rideg és kemény fellépését kárhoztatja. 1913-as 
Baltazárhoz intézett levelét közli: BARÁTH, 2014. 152. p. 

131  A teljes egyenlőség és viszonosság kritériumát az 1848. évi XX. törvénycikk 2. §-a 
mondta ki, de a konkrét törvényi megvalósítást (az úrbéri kárpótláshoz hasonlóan) 
egy későbbi országgyűlés feladatává tette. Ezt a kettős alapelvet a kedvezőtlen 
politikai viszonyok miatt soha nem sikerült végrehajtani, az 1868. évi LIII. 
törvénycikk is az egyenlőség későbbi törvényi megvalósításáig a viszonosság átmeneti 
kereteiről, az 1895. évi XLIII. törvénycikk pedig a vallás szabad gyakorlatáról 
rendelkezhetett. 

132  KÓRÉH ENDRE: Magyar protestáns egyházpolitika. In: Protestáns Egyházi és Iskolai 
Lap, 1904. 177–178. p. 
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suk tudatát.133 Az akkori konventi elnök, Tisza Kálmán kezdeményezésére 
még abban az évben meg is indult az adatgyűjtés az egyházközségek adózá-
si viszonyai és az egyháztagok adóterhe felől. A református közvélemény 
szerint ugyanis az egyházközségek minden irányú erőkifejtésében a legna-
gyobb akadály tagjaiknak aránytalanul magas egyházi adóterhe, ahol is az 
1848. évi XX. törvénycikkben kilátásba helyezett költségvetési összegeket 
elsősorban ennek csökkentésére kívánták igénybe venni.134 Az 1898–1900-
ban megállapított első kongruaösszegeket a lelkészi díjlevelekhez képest 
állapították meg, ahol a terményértékeket a számba vett időszak (1892–
1897) átlagértéke szerinti „zónatarifával” állították be a költségvetésbe.135 A 
revíziós időszak közeledtével az egyházi adózás számos gyűlés tárgya lett a 
reformátusok között. Baltazár Dezső például azzal hívta fel először magára 
a református közvélemény figyelmét, hogy az 1904-07-es (ún. második 
budapesti) református zsinat előkészítő tárgyalásai során, az új egyházi 
törvények előkészítésével kapcsolatban az 1903-as tavaszi tiszántúli egy-
házkerületi közgyűlésen határozottan állást foglalt Tisza Istvánnal szemben 
az egyházi adózás jövedelemarányos meghatározása mellett. Ezzel Baltazár 
a „Degenfeld-Tisza” csoporttal szemben az „Uray-Dicsőfi” csoporthoz kap-
csolódott. Ez a megoszlás az egyházkerületi vezetésben megfeleltethető volt 
a „lelkészi-világi” és a (67-es) kormánypárti – (48-as) függetlenségi szem-
benállásnak is. 1905-ben az alsószabolcs-hajdúvidéki egyházmegye kalei-
doszkópszerű egyházi adózási viszonyai kapcsán136 ismét hitet tett amellett, 
hogy az intelligencia magas fokán álló alföldi magyar református egyház-
községek adórendszere emelkedjen fel a tiszta vagyonarányos adózási és 
készpénzes kifizetési rendszerre, magán a zsinaton pedig határozottan 
kiállt a maximum nélküli személyi adó bevezetése mellett.137 

Baltazár Dezső az alsószabolcs–hajdúvidéki egyházmegye 1907. októ-
beri gyűlésén kemény szavakkal beszélt a frissen alapított Országos Refor-
mátus Lelkészegyesületről és saját céljairól. Ellenlábasait gúnyosan csak 
„auguroknak,” „szofistáknak” nevezte, akik kötött kezű, idétlen – vagyis: 
férfiatlan – opportunizmusukkal egyházukat is megrontják. Szemükre 
hányta, hogy az 1848. évi XX. törvénycikk tételes, tehát betű szerinti és a 
szekularizáció bizonyos nemét is involváló végrehajtásának sürgetése két-
szeresen is hazafias kötelessége lenne azoknak, akik a 48-as nagy eszmék 
híveinek, letéteményeseinek vallják és tartják magukat.138 De mi erre azok 

                                                   
133  F.-baranyai lukmázó, kongruás lelkész: Vajjon mi lészen ebből? Az adócsökkentés 

kérdéséhez. In: Protestáns Egyházi és Iskolai Lap, 1908. 39–40. p. (A lukma mint 
gabonára vonatkoztatott űrmérték a terményértékben felvett lelkészi díjlevélre utal.) 

134  KÓSA, 2011. 310. p. 
135  Protestáns Egyházi és Iskolai Lap, 1908. 39. p. 
136  Baltazár a középkoritól a modernig terjedő átmeneteket az alábbiképpen osztályozta: 

1.) teljes merevségű párbér rendszer; 2.) osztályba sorozással szelídített 
párbérrendszer; 3.) egységes személyi (párbéradó) rendszer, %-os vagyoni, fokozatos 
adóval kombináltan; 4.) tiszta birtokarányos adóztatási rendszer. 

137  BARÁTH, 2014. 43. p. 
138  Baltazár érvelésében publicisztikai túlzást alkalmaz, és nyilvánvalóan téved. Az 1848. 

évi XX. (a „vallás dolgában” hozott) forradalmi törvénycikk nem önmagában, hanem 
a papi tized kárpótlás nélküli megszüntetéséről szóló XIII. törvénycikkel együtt 
értelmezendő. Ennek 2. §-a ugyanis elrendeli, hogy amennyiben a tized 
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válasza, akiknek a nemzeti eszme és a liberális haladáselv alapján is a zász-
lajukra kellene ezt a kérdést tűzni? „Politikai téren sürgetjük? Azt mondják 
[...] reá: ne felekezetieskedjünk a politikában. Egyházi téren sürgetjük? Azt 
mondják: ne politizáljunk az egyházban.”139 Baráth Béla szerint hadüze-
netnek beillő szavak. Tegyük hozzá rögtön, sok helyen szinte azonnal eluta-
sításra is találtak. A belmissziói irányhoz sorolt, erdélyi püspökké is meg-
választott Kenessey Béla így nyilatkozott az ORLE-ről: 

 
„[…] minden elvem ellen van […] egy ilyen külön [lelkész] 'szakszervezet-
nek'140 az alapítása […] Nekem, éppen mint az erdélyi egyházkerület egyik 
vezetőjének egyenesen egyházközségeim és kerületem jól felfogott érdekei 
ellen elkövetett bűnül róhatnák fel […], ha csak egy pillanatra is odaálla-
nék azok közé, akik nyíltan vagy burkoltan a küriarchia ellen (csak így rö-
viden nevezem, érted Te, miről van szó) emelnek szót s azt az egyházból ki 
akarják tessékelni. Itt Erdélyben még most is a vármegyei egyházak leg-
nagyobb részét patrónusok tartják fenn. Itt bűn a világi elem ellen esetle-
ges harcba szállni.”141 
 
A református patrónusok szerepe azonban nemcsak Erdélyben, ha-

nem a Dunántúlon is döntő jelentőségű volt. Ilyen értelemben kell ven-
nünk Hatos Pál megjegyzését, hogy a szintén a belmissziói irányhoz sorolt 
Szilassy Aladár, Ravasz 1921-es dunamelléki püspökké választásának mo-
torja ott fekvő jelentős családi birtoki miatt látta el a tolnai főgondnoksá-
got, s mint ilyen igazán patriarchális stílusú patrónusa volt egyházmegyé-
jének.142 

De mely küriarchákhoz intézte 'hadüzenetét' az akkori hajdúböször-
ményi lelkész? A debreceni egyháztörténész az adott helyen – teljes joggal 
– Degenfeld Józsefet és Tisza István nevezi meg Baltazár világi ellenlábasa-
iul. Kerületi szinten így is van. Ha ugyanakkor országos szinten nézzük a 
kérdést (ahogy az ORLE az is volt), a korábban vázolt regionalitás újabb 

                                                                                                               
megszüntetése érinti a katolikus alsópapság jövedelmeit, ezeknek, mint bármely 
bevett vallásfelekezeten levő kisebb rendű papságnak illő ellátása (kongruája) iránt 
általánosan is, részletes törvényjavaslat fog előterjesztetni. Az ehhez csatlakozó, 
hasonlóan kerettörvény-szerű, későbbi tartalmi kitöltést előíró másik rendelkezés 3. 
§-a alapelvül jelenti ugyan ki a bevett vallásfelekezetek egyházi és iskolai költségeinek 
állami finanszírozását, de ez a törvényalkotó eredeti szándékai szerint sem jelentett 
teljes állami finanszírozást. Az illető hitfelekezetek meghallgatásával felmért hiányok 
kitétele egyértelműen arra utalt, hogy itt a katolikus kongruapolitika államsegélyes 
formájának általában a bevett felekezetekre vallásegyenlőségi alapon való 
kiterjesztéséről van szó. Teljes mértékben alátámasztja ezt az értelmezést Kossuth 
Lajos, aki 1871. január 12-i nyílt levelében a kényszerből hozott rosszabbik alternatíva 
korrekcióját követelte. A korrekciót az alapján követelte, hogy a teljes 
vallásegyenlőségnek az állam és egyház szétválasztásának liberális elve alapján ez a 
megfelelő megvalósítási alternatívája, márpedig ezt az elvet újabban a katolikus 
egyház is támogatja, amikor magának autonómiát kér. A kérdésre ld. részletesen: 
KOVÁCS, 2016. 

139  A teljes szöveget közli: BARÁTH, 2014. 42. p. 
140  Az erdélyi püspök itt báró Bánffy jelzőjét veszi át. 
141  A teljes szöveget közli: BARÁTH, 2014. 43. p. 
142  HATOS, 2016. 43. p. 
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színét fedezhetjük fel. Egyáltalán nem volt véletlen, hogy az ország legfőbb 
méltóságát elnyerő Tisza Kálmán a Tiszántúlon csak legszűkebb pátriájá-
ban, Szatmárban nyerhette el az egyházmegyei gondnoki tisztet. Főgond-
noki ambícióinak a Dunántúl adott teret (1867-től).143 Az apja egyházi örö-
két átvevő Tisza István, akinek Baltazár sorai szóltak, 1907-ben, a koalíciós 
kormányzás csúcspontján éppen belső közpolitikai száműzetésének idejét 
töltötte. A tényleges vallásegyenlőségért folytatott egyházpolitikai harcok-
ba144 azonban a dunántúli egyházkerület közgyűlésén elmondott 1907. 
szeptember 29-i beszédével tevékenyen beleavatkozott.145 Fő szövetségese, 
Degenfeld József egyházpolitikai működésének főispáni jellegéről ekkor 
alkotta meg sommás véleményét a már érett fejjel gondolkodó Ravasz 
László: „Úgy igazgatta az egyházat, mint főispán korában vármegyéjét. 
Mindenek ékesen és jó renddel mentek – a formális jog szerint – Degen-
feld még a Szentléleknek sem volt ellensége, ha zavart nem csinál, az osz-
tályegyensúlyt nem bontja meg és nem kerül pénzbe. De ami ezen túl volt, 
az ellenzék volt számára, s ő tudta, hogy kell bánni az ellenzékkel.”146 Ezek 
mellett az átmenetileg vagy végleg az egyházba visszaszorult notabilitiások 
mellett politikai hatalma zenitjén volt Darányi Kálmán földművelésügyi 
miniszter. 

A Tisza-Degenfeld csoport egyházi téren való megerősödését a koalí-
ciós kormány egyházpolitikai tevékenységével kapcsolatos aggályok is erő-
sítették. A protestáns közvélemény általános vélekedése szerint ugyanis 
Apponyi révén a politikai katolicizmus bevételt nyert a kormánypolitikába 
is. A Néppárt jelentős befolyást szerzett a Vallás- és Közoktatásügyi Minisz-
tériumban, az állami kinevezéseknél rendszeresen mellőzik a nem katoli-
kus jelölteket, a protestáns egyházak autonómiáját a pénzügyi ellenőrzés 
címén szűkíteni igyekeznek. A „Ne temere” okozta felháborodás hatására147 
a protestánsok 1908. június 9-én létrehozták az Országos Evangéliumi 
Szövetséget (elnökévé Degenfeld Józsefet választották), majd szeptember 
30-án megtartotta alakuló ülését az Országos Vallásegyenlőségi Szövetség 
is. Bár ez a két szervezet a vegyesházasságok ügyében bekövetkezett átme-
neti enyhülés,148 majd a „világi” vezetőségi tagok elmélyülő politikai ellen-
tétei következtében legkésőbb 1911-re működésképtelenné vált,149 a körü-
löttük kialakuló mozgás 1908-ban mégis a politikai nyomásgyakorlás 
fontos tényezőjévé léphetett elő. A kormány – valószínűleg Darányi révén 

                                                   
143  1892-es negyedszázados főgondnoki jubileuma Komáromban az egyházpolitikai 

harcok eseménysorába illeszkedett. 
144  Az e cél irányába ható törvények előkészítését valójában Tisza István kormánya 

kezdte meg, és az adócsökkentési államsegélynek az 1908-as költségvetésbe való 
beállításával és az 1909-es ún. II. kongruatörvénnyel a koalíció csak ennek az 
előkészítő munkának az eredményeit aratta le.  

145  A beszédet idézi és elemzi: SZENTPÉTERI KUN, 1938. 9. p. 
146  RAVASZ, 1992. 170–171. p. 
147  Tisza Istvánnak ezzel kapcsolatban elmondott 1908. szeptember 22-i dunántúli 

egyházkerületi közgyűlési megnyitó beszédét idézi és elemzi: SZENTPÉTERI KUN, 1938. 
12–13. p. 

148  Az eredetileg csak Németországra érvényes Provida konstitúció jogérvényének 1909. 
február 27-i pápai kiterjesztése Magyarországra. 

149  A bekezdés eddigi adataira ld.: BARÁTH, 2014. 56., 121–125. p. 
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– foglalkozni kényszerült a magyarországi bevett vallások egyházi adózásá-
val kapcsolatban begyűjtött statisztikai adatokkal. Ezek alapján az alábbi 
kép rajzolódott ki:150 

Mivel az egyházközségi önerő a szükséges kiadások más forrásból 
(például a Vallás- és Tanulmányi Alapból vagy államsegélyből) nem fede-
zett költségeire vonatkozó kényszerű kivetés volt, nem volt jogtalan az egy 
személyre jutó magasabb egyházi adózást vallásegyenlőtlenségi kérdésként 
felfogni. Nem véletlen, hogy a kormány 1908-ban a két nagy protestáns 
felekezet latin rítusú katolikusokkal szembeni másfél-kétszeres egyházi 
túladóztatása kompenzálásaképpen évi hárommillió aranykorona juttatás-
ra tett ígéretet, melyet országgyűlési határozatba is foglaltak. A két egyház 
egymás közötti megegyezésében 70-30%-os kvóta szerinti megosztást ter-
veztek.151 A református közvéleményben elfogadott adatok szerint az 1898. 
évi XIV. törvénycikk nyomán kifizetett államsegélyek az egyházi adókive-
tésnek azt a hatodrésznyi hiányát pótolták, melyet a fizetési képtelenség, 
illetve a kemény kötelességmegtagadás révén amúgy is elveszettnek kellett 
tekinteni.152 A kilátásba helyezett újabb állami segélyösszeget egy olyan 
egyházi adócsökkentési alapba kívánták csoportosítani, mely – bizonytalan 
reménység szerint – még annak lehetőségét is felvetette, hogy a szegény 
sorsú egyháztagok egyházi adóját teljesen ki lehet majd vele váltani.153 

Ismeretesek Ravasz Lászlónak azon sorai, melyekkel a református 
egyházi paritás-elvet az egyház korábbi klerikalizálódása jelenségének, az 
egyetemes papság reformátori elve megcsúfolásának tartja: „Alig van utála-
tosabb, ostobább dolog a magyar kálvinizmusban, mint az ú. n. „paritás", a 
lelkészi és világi elem megkülönböztetése. Látszik, hogy egy nagy vereke-
désből származott; korlát, amit harapós lovak közé tesznek az istálló-
ban.”154 E sorok értelmezéséhez tudnunk kell, hogy már a liberális magyar 
állam összeomlása után, az egyház „újralaicizálása” szükségletében kelet-
keztek, és utalnak több olyan nevezetes viszályra, melyek lelkész és nem 
lelkészi minőségű emberek között zajlottak az új század első évtizedében.  
Tisza István a Magyar Protestáns Irodalmi Társaság 1909. évi közgyűlésén 

                                                   
150  KATUS LÁSZLÓ: Egyháztörténet. Vallások és egyházak a polgári Magyarországon. In: 

Kettős kötődés. Az Osztrák-Magyar Monarchia. (1867–1918) Bp., 2001. (Encyclo-
pedia Humana Hungaricana, 08.) Online: Magyar Elektronikus Könyvtár: 
http://mek.oszk.hu/01900/01905/ – 2016. szeptember. A táblázat adatsora 
kizárólag az (egyház)községi adókivetésekre terjed ki. 

151  További vizsgálatra vár, hogy ez a megosztás mennyire korrelál a két felekezet 
számarányával és adóterhelésével. Megjegyzendő, hogy a megállapodás tartalmazza a 
felvidéki szlovák evangélikusokat, ugyanakkor nem vonatkozott az erdélyi szász 
evangélikus egyházra, mely külön szervezetet alkotott, és amelynek Lex Apponyival 
szembeni védekezése a magyarországi evangélikusok egyházi teherviselését 1908-ban 
statisztikailag éppen irreálisan magasra tornázta. Enyhülés a románokhoz hasonlóan 
itt is a második Tisza-kormány idején következett be. 

152  Utóbbi esetben az állami segítséggel történő behajtás a felekezetnélküliséget is 
lehetővé tevő 1895. évi XLIII. törvénycikk (a vallás szabad gyakorlásáról) 
következtében erkölcsileg és politikailag is problematikusabbá vált. 

153  Protestáns Egyházi és Iskolai Lap, 1908. 40. p. 
154  Ravasz Lászlónak a Református Szemle 1919. január 10-i számába írt Kilátásaink 

című cikkét idézi: HATOS, 2016. 82. p. 
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„Protestáns hit és felvilágosodás” címmel tartott felolvasást. Ezért Baltazár 
Dezsőtől egy szerfelett körültekintően és diplomatikusan megfogalmazott, 
de lényegében mégis nyilvános kárhozatást és megrovást kapott az előadás 
„előkelő szélsősége” és „szédületesen merész útvonala” miatt. Az 1909-ben 
kezdődött Zoványi-ügyben155 majd az 1911-ben tiszántúli püspökké válasz-
tott Baltazár szorgalmazott kemény fellépést, de a szólás- és véleménynyil-
vánítás talaján álló Tisza István és az általa befolyásolt Konvent sokáig 
megakadályozta ebben.156 

Összefoglalásképpen elmondhatjuk, a „politikai protestantizmus” egy 
idegen szemlélő által 1842-ben leírt fogalom volt. Számos értelmezési vari-
ánsa mellett leginkább azt a jelenséget ragadja meg, hogy a magyar refor-
mátusság legfontosabb integráló tényezője a 19. század közepétől a politika 
volt. Nemcsak közpolitikai megnyilvánulásai voltak ilyenek, hanem belegy-
házi élete is politizálásként írható le és nem értékelvű cselekvésként. Az 
„alkotmányos többség” eleve lett a meghatározó a hitegység helyett. Az 
egyesítés alapjául szolgáló közös célt a politikai protestantizmus a magyar 
nemzet szolgálatában és az 1848. évi XX. törvény megvalósításában tűzte 
ki. A kor államnemzeti koncepciójának megfelelően a nemzeti érdek egyér-
telműen azonosult a magyar államérdekkel. A református közvélemény 
meghatározó része a nemzetiségi és klerikális (ultramontán) veszély közül 
a századfordulón még egyértelműen az utóbbit tartotta veszélyesebbnek. 
Emellett élt az az optimista vélekedés, hogy a hagyományos hungarus-tu-
dat szellemében újraéleszthető egy, a szűkkeblű nyelvi nacionalizmust 
meghaladó egyetemes magyar hazafiságeszmény, mely még a nemzetileg 
legöntudatosabb magyarországi német, román és szerb népelemekre is 
kiterjeszthető. A felekezetieskedés túlzott kárhoztatása gyengítette az egy-
házon belül a biblikus alapokon álló tanbeli egységet, a vallásegyenlőség 
hangoztatása pedig végső soron anyagias céllá vált. Nem állíthatjuk ugyan-
akkor, hogy a református egyházpolitika a világi politika egyházias tükör-
képe lett volna, hiszen egy sajátos belső elrendeződés is megfigyelhető 
benne a transzcendencia-immanencia tengely mentén. Míg a teológiai 
liberálisok a politikai protestantizmus ideológiája és eszközei által a dog-
mamentes keresztyénség eszméjét kívánták alátámasztani, a neoortodox és 
ébredési irányzatok éppen ellenkezőleg, ezt világiasságnak ítélve az egyház 
biblikus, dogmatikus és (konfesszióhű és vallástévő értelmében egyaránt 
vett) hitvallásos jellegének megerősítésére is fel kívánták használni. Bár 
formális szakadásra sohasem került sor, az átpolitizáltság jellege miatt a 
református térfél résztvevői között politikai jellegű interakciók zajlottak, 
melyek állandó kialakuló és újrarendeződő feszültségeket generáltak. Di-
namikusan feszültségek alakultak ki és rendeződtek újra egy bonyolult 
(többtényezős) képlet szerint, ahol a teológiai liberálisok és a 
kultúrprotestáns nemzeti liberálisok egyre gyakrabban, de nem kizárólago-

                                                   
155  A Warga Lajos-féle egyháztörténet III. kötetét Zoványi Jenő nézte (dolgozta) át. Ez a 

füzetnyi függelék Kálvin Jánost oly megítélésben részesítette, mely a reformátusok 
többsége számára is az egyházi tanításokkal ellentétesnek, igaztalannak és 
botrányosnak számított. Az ügy végül az 1880 és 1920 közötti időszak egyetlen olyan 
esetévé vált, melyben valakit tanfegyelmi (és nem erkölcsi) okból ítéltek 
palástvesztésre. 

156  ZOVÁNYI, 2004. 381–382. p. 
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san kerültek többes tűz közé. A politikai protestantizmust már 1917 előtt 
számos súlyos, külső és belső kritika érte. Nem véletlen, hogy az egyház egy 
hosszú életű generáción belül (például báró Vay Miklós 1802–1894; Beö-
thy Zsigmond 1819–1896; Tisza Kálmán 1830–1902; Kún Kocsárd gróf 
1803–1895) legalább háromszor (1845-ben; 1858-ban, 1879-ben és 1895–
96-ban) élt át egy-egy hasonló vitát, melyek fő tárgyai a vallásegyenlőség, 
az újjászületés, a belmisszió, az önkéntes adakozás, a lelkészi nyomorúság, 
az államsegély és a református egyházi autonómia voltak.157 Az 1898-ban új 
lendületet kapó államsegélyes egyházpolitika eredményei és remélt lehető-
ségei átmenetileg elfedték a bajokat, de a rendszer 1918–19 forrongásai 
során rendkívül gyengének bizonyult. 1919–1920 válsága során a magyar-
országi református egyház vezetőit számos kritika érte. A vádak mindegyi-
ke a politikai protestantizmus korábbi gyakorlatainak kárhoztatása, integ-
ratív erejének megkérdőjelezése volt.158 Ez a tény a magyar 
reformátusságot komoly, 1925-ig tartó, önvizsgálatra kényszerítette. 

 
 

                                                   
157  A kérdésre részletesen ld.: KOVÁCS KÁLMÁN ÁRPÁD: A református belmisszió mint 

térátlépés. (1871–1913) In: Térátlépések. Szerk.: András Ferenc – Géczi János. 
Veszprém, 2015. 223–238. p. 

158  1.) anyagias szemléletmód; 2.) gőgös, erőszakos, fiskális [értsd: jogászias] 
egyházkormányzati módszerek; 3.) túlságos institucionalizmus; 4.) összefonódás a 
politikával, a liberális politikai korszellemmel. 


