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Mit eredményeztek a Wekerle-kor-
mány liberális, egyházi vonatkozá-
sú törvényei? Melyek voltak a be-
vett és az elismert felekezetek? Kik
nyertek a Wekerle-törvényekkel?
Kialakult-e a vallási közömbösség?
Mi volt a csernovai vérengzés oka?
Vajon a püspöki kar támogatta-e a
Katolikus Néppártot? – ezekre a
kérdésekre keresték a választ a Ve-
ritas Történetkutató Intézet októ-
ber 6-ai vitasorozatának résztve-
vôi: Dr. Gergely András, a Veritas
Dualizmus Kori Kutatócsoport ve-
zetôje, Dr. Sarnyai Csaba Máté, a
Károli Gáspár Református Egye-
tem docense és Dr. Kovács Kálmán
Árpád a Veritas tudományos mun-
katársa. 

Mindennek a kiindulópontja,
hogy a Wekerle-kormány által ki-
erôszakolt 1894. évi XXXI. tc. ki-
mondta a kötelezô polgári házassá-
got, amelyet a bíróság felbontha-
tott. Az 1894. XXXII. tc. a vegyes
házasságokból született gyerekek
sorsát illetôleg a rögzített – vagyis
a fiúk az édesapjuk, a lányok az
édesanyjuk vallását követik – gya-
korlat megmaradt, a polgári anya-
könyvezésrôl pedig az 1894. XXXI-
II. tc. határozott, amely ezt a funk-
ciót a belügyminiszterre bízta. Az
izraelita vallás recepciójáról 1895-
ben született döntés, az 1895. XLII.
tc. rendelkezik az izraelita vallás-
nak a bevett vallások közé emelé-
sérôl. Ez a törvénycsomag egy új
korszakot nyitott a magyarországi
egyházak történetében. „Az állam
szerepe átalakult, és kezébe vette
azokat a funkciókat, melyek korá-
ban elsôdlegesen az egyházakhoz
tartoztak” – emelte ki Sarnyai Csa-
ba Máté.

Az uralkodó vallás a magyar köz-
jog elvileg elutasított, gyakorlati-
lag mégis körülírt fogalma. Jelen-
ti a katolikus vallás kitüntetett hely-
zetét a többi bevett vallással szem-
ben. A protestánsok számára ezek-
bôl 1895 utánra egy nagyobb elvi
sérelem maradt; hogy az állam és
kormánya hivatalosan csak egy val-
lásos kultuszt, a római katolikust
ismer és gyakorol, és hogy az álla-
mi jelenlét a tisztán felekezeti ün-
nepeken is nyilvános (közhatalmi)
minôségben nyilvánul meg. Ha a
bevett vallásfelekezetekrôl beszé-
lünk, akkor az ország törvényeibe
bevett, tehát hitelveik és mûködé-
sük számára alkotmányos garanci-
ákat szerzett vallásokról van szó.
Jellemzôik a rögzített hitelvek, szá-
mottevô népesség, és társadalmi be-
ágyazottság. Joguk van a törvényes
keretek közötti önkormányzatra,
tehát autonómiára, és intézmény-
fenntartásra, mely jogaik biztosí-
tásához közjövedelmeket és közha-
talmi segítséget is igénybe vehet-
nek. Magyarországon 1848 után öt

bevett vallásról beszélhetünk: (ró-
mai és görög) katolikus, evangéli-
kus, görögkeleti, unitárius. 1895-
ben bevetté nyilvánították a zsidó
vallás három felekezetét (a neoló-
got, az ortodoxot és a status quo
irányzatot), melyek közül az orszá-
gos szervezetet létrehozó népesebb
kettô fôrendi tagságot is kapott. Az
elismert vallásfelekezetek fogalmát
az 1894–95-ös törvényhozás terem-
tette meg a terjedô újprotestáns kis-
egyházak felemelkedési lehetôsé-
gének biztosítására. Bár közhatal-
mi segítségre és közjövedelmek él-
vezetére nem jogosultak, elismert-
ségük okán saját erôforrásaikból sa-
ját vallástanításukat megszervez-
hetik. Magyarországon 1905-ben a
baptista, 1916-ban – mivel Török-
ország háborús szövetségesünk volt
– a muszlim vallás törvényes elis-
mertetése sikerült, de elôbbi eseté-

ben például a vallástanítási kedvez-
mények csak Budapesten mûköd-
tek. Törvényesen el nem ismert val-
lásfelekezet a hagyományos rendi
felfogás szerint akkora népességgel
és társadalmi beágyazottsággal ren-
delkezô felekezet, mely számára a
vallásgyakorlat biztosítása állam-
érdek. 1895 után a lelkiismereti sza-
badság elvének megfelelôen min-
den vallási nézet gyakorolható, mely
a törvényes közrendet és az elfoga-
dott közerkölcsöt nem sérti. A tör-
vényes elismerést elérni nem tudó
vallások egyesületi formában foly-
tathatják tevékenységüket, mely fe-
lett a kor jogrendjében a belügymi-
niszter és alárendelt közegeinek tör-
vényes felügyeleti joga érvényesült.
Ilyen felekezetek közé Magyaror-
szágon a századelôn újprotestáns

kisegyházakat sorolhatunk, példá-
ul a nazarénusokat, adventistákat,
metodistákat, pünkösdistákat. Az
elsô kettô esetében az eskütétel és
a polgári fegyveres védkötelezett-
ség teljesítése jelentett neuralgikus
pontot az állam–egyház viszony-
ban. Az ilyen vallásfelekezetekhez
tartozó szülôknek a kötelezô isko-
lai vallástanítás során gyermekeik
számára más (bevett vagy elismert)
vallás vallástanításában való rész-
vétel választására voltak kötelezet-
tek. Az 1895. évi XLIII. tc. megte-
remtette a felekezetnélküliség fo-
galmát. Ez azt jelenti, hogy lehet
valaki úgy az állam polgára, hogy
egyetlenegy felekezethez sem tar-
tozik. Ez korábban elképzelhetet-
len volt, hiszen az anyakönyvezést
felekezeti úton végezték. „Bárki ak-
kor létezett egyáltalán, ha egy fele-
kezet valamilyen formában anya-

könyvezte” – mondta Sarnyai do-
cens úr. A Wekerle-törvénycsomag
által az állampolgár elsôként az ál-
lam polgára lett, és másodszinten
valamelyik felekezet tagja. A válás
is lehetôvé vált az új törvények ál-
tal – fûzte hozzá Gergely professzor,
mert az országban ebben is egyen-
lôtlenség volt addig. A protestán-
sok válhattak, a katolikusok nem.
A protestáns fél újranôsülhetett,
míg a katolikus nem.

Dr. Kovács Kálmán Árpád ki-
emelte, hogy a katolikus egyház ve-
zetése úgy érezte, és ennek hangot
is adott, hogy Magyarországon meg-
szûnt a keresztény állam. S azt is
hozzátették, ez a törvénycsomag a
vallási közömbösség terjedéséhez
járul hozzá. Ez be is bizonyosodott,
mert a nagyvárosokban megerôsö-

dött a vallási közömbösség. A vi-
dék magyarsága ôrizte meg igazán
vallásosságát egészen 1950-ig. Az
egyházpolitikai törvényeket fôleg
a reformátusok és az evangéliku-
sok szorgalmazták, fôleg az elke-
resztelkedési botrányok miatt. Úgy
gondolták, hogy a jogszabályok eze-
ket a visszaéléseket végleg meg-
szüntetik. Késôbb a protestáns egy-
házak is rájöttek arra, hogy ezek a
törvények azokat a kapcsokat is la-
zítják, melyek felekezeteik számá-
ra lényegesek voltak. A zsidóság
volt az, melynek egyértelmûen ked-
veztek a törvények. Lehetôvé vált
a zsidó-keresztény vegyes házasság
is. A jogszabályok nyertesei voltak
még a protestáns kisegyházak is.
Az 1910-es népszámlálás Magyar-
országon igencsak pontos volt, s e
szerint a magukat magyaroknak
vallók 58,7%-a római katolikus,

25,8%-a református, 7%-a izraelita
volt. A németek 66,6%-a római ka-
tolikus, 21,6%-a evangélikus, 10,4
százaléka izraelitának vallotta ma-
gát. A szlovákok 71,8%-a római ka-
tolikus, 23,2%-a evangélikus, a ro-
mánok 38,5%-a görög katolikus,
61%-a görögkeleti, a horvátok 98%-
a római katolikus, míg a szerbek
98,5%-a görögkeleti volt. A refor-
mátusok 98,4%-a és az unitáriusok
98,6%-a magyar anyanyelvûnek val-
lotta magát, tehát ezt a két feleke-
zetet lehet igazán „magyar vallás-
nak” mondani. Gergely András rá-
mutatott, hogy „a görögkeletiek
nem tagjai a világegyháznak, saját
metropóliájuk van az erdélyi romá-
noknak és a délvidéki szerbeknek.
Tehát autokefál egyházak, s ilyen
szempontból a magyar állam iránt

lojálisak. Más kérdés, hogy kifelé
kacsingatnak, mert szerbek és ro-
mánok is élnek a határon túl. A kép-
let túlságosan pozitív, ezzel szem-
ben, ha kinyitunk egy nyugat-eu-
rópai könyvet, máris találkozha-
tunk az 1907-es csernovai véreng-
zéssel.”

Új templomot építettek a Rózsa-
hegy melletti Csernovában a szlo-
vák nacionalista pap, Andrej Hlin-
ka, a falu szülötte kezdeményezé-
sére. A szlovákok azt akarták, hogy
Hlinka szentelje föl a templomot,
ami ellenkezett a katolikus kánon
elôírásával. A koalíciós kormány
ebben az idôben erôs kézzel igye-
kezett megfékezni a kormányelle-
nes szlovák agitációt. Hlinkát az
1906-os rózsahegyi választások al-
kalmával tanúsított magatartása mi-
att a szepesi püspök felfüggesztet-
te papi funkcióinak gyakorlása alól,
a bíróság pedig izgatásért kétévi ál-
lamfogházra ítélte. 1907. október
27-én egyházi elöljárók – a szolga-
bíró kíséretében – Csernovára ko-
csiztak, hogy a felszentelés ügyé-
ben a lakossággal tárgyaljanak. A
nép a falu bejáratánál útját állta az
érkezôknek, kôzáporral árasztva el
a kocsikat és a csendôröket. A csend-
ôrôrmester tûzparancsot adott. 15
halott és számos sebesült maradt a
helyszínen. A csendôrök pedig szlo-
vák származásúak voltak. Errôl nem
igazán beszélnek. Ahogy arról sem,
hogy a Vatikán nyomására kellett
Hlinkát kiengedni a szegedi Csil-
lagból. Anglia és Franciaország vi-
szont a csernovai esetet aljas mó-
don propaganda célokra használta
föl, hogy lejárassa a magyar kor-
mányt, mely nem volt hajlandó
megszakítani a kapcsolatot Német-
országgal.

Az is érdekes, hogy 1894 elôtt
nem voltak felekezethez köthetô
pártok. A Katolikus Néppártot Pro-
hászka Ottokár kezdeményezésére
alapította gróf Zichy Nándor és gróf
Esterházy Miklós Móric. Életre hí-
vásának oka az 1890-es évek állam
és egyház szétválasztására irányu-
ló jogi reformjai, s közülük is ki-
emelten a polgári házasság intéz-
ményének bevezetése volt, melye-
ket élesen elutasítottak, elleneztek.
Sajnos a püspöki kar, bár elvben a
párt céljaival egyetértett, mégis úgy
gondolta nem kell teljesen kiállni
mellette, mert akkor az állammal
nem lennének lojálisak. Ezzel el-
érték, hogy a Katolikus Néppártra
a magyarországi katolikusoknak
csak csekély hányada szavazott.

Az elôadásokból azt a konklúzi-
ót vonhattuk le, hogy bár egyes tör-
ténészek szerint a Wekerle-féle egy-
házjogi törvények korszerûek vol-
tak, mégis elindítottak egy lavinát,
s ez vallási közömbösséghez, majd
egyházellenességhez vezetett.
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1648. október 24-én, Osnabrück és Münster
városában kötötték meg a hadviselô felek a
harmincéves háborút lezáró egyezményt, me-
lyet az utókor vesztfáliai béke néven ôrzött
meg. A béke nemcsak lezárt egy hosszú há-
borút, hanem utat nyitott a független álla-
mokból álló új Európa megközelítéséhez.

A magyar történetírás ritkán hangsúlyoz-
ta, hogy Erdély önálló államiságának elisme-
rése is megtörtént 1648-ban. Az Erdélyi Fe-
jedelemség mint a franciák és a svédek szö-
vetségese került be a békeszerzôdésekbe, Er-
délyt szuverén országnak, a térség stabilizá-
ló hatalmának tekintették. De nem szeret-
nék széles történelmi összefüggésekrôl írni,

mert abban elsikkadna mondandóm lénye-
ge: a szerzôdés nagyon fontos elemének gon-
dolom azt, hogy elôször definiálta a modern
értelemben vett állami szuverenitást, a több
éves megelôzô tárgyalássorozattal pedig meg-
teremtette a diplomáciai érintkezés alapjait.
Az európai polgárok mindegyike talán nem
is tudja pontosan, amikor ragaszkodik nem-
zetállamához, kultúrájához, akkor a vesztfá-
liai béke, mondjuk így mai nyelven, egyik
vívmányához ragaszkodik. Ennek ellenére
Európa számos vezetôje szenvedéllyel köve-
teli a nemzetállamok megszüntetését. Ha tisz-
tán politikai haszonszerzésnek tekintik is el-
lenfeleik a francia Nemzeti Front program-

ját, mely szerint a nemzetek Európájának
megteremtéséért küzd, nem vitathatják an-
nak az európai polgárok körében aratott si-
kerét. Egy legutóbbi felmérés szerint a lakos-
ság 90%-a a saját nemzetállama megmaradá-
sának a híve.

És most jön az én összeesküvés elméletem:
miért támogatja Soros György és a hazafiság-
gal nem vádolható európai politikai elit ilyen
veszettül a bevándorlást. Egyáltalán az a kér-
désem, hogy csupán támogatja vagy szerve-
zi is? Miközben reszketni méltóztatnak az
európai nacionalizmusoktól, nem félnek a
bevándorlás teremtette multikulturális tár-
sadalomtól, de nem félnek egy esetleges mosz-

lim többségû társadalom felépülésétôl sem,
ahol a saría törvényei szabnának határt a fék-
telen liberális másságimádatnak? Vagy tör-
ténelemhamisításuk bevégzéséhez terelik csu-
pán ide azokat, akiket a szerencsétlen mene-
külôk gyûrûjébôl kiválva képesnek tartanak
Európa görög idôktôl eredô saját kultúrájá-
nak elpusztítására is? Ennyire fontos kérdés,
hogy ki volt ott korábban a kultúra bölcsô-
jénél? Nem volt elég a pusztítás Mezopotá-
miában? Figyelemre méltó, hogy a rombo-
lásokkal részben elfedik azt, hogy közben pe-
zseg a fekete piacon az innen származó mû-
kincsek forgalma. Kik a vevôk? Nincsenek
személyi átfedések? czyla

Nemzetként megmaradni




