
1848. áp ri lis 11-én dél elõtt a po zso nyi prí má si
pa lo tá ban Ist ván ná dor ün ne pé lyes ke re tek kö zött
át vet te a szen te sí tett tör vény cik ke ket. E tör vény -
cik kek az egy há zak hely ze tét is alap ve tõ en meg -
vál toz tat ták.

Ma gyar or szág la kos sá ga nem csak nem ze ti sé gi,
ha nem val lá si szem pont ból is sok szí nû volt,
amely hez még jo gi és re gi o ná lis kü lönb sé gek is
hoz zá já rul tak. 1846-ban az or szág la kos sá gá nak
(Er délyt nem szá mít va) több mint a fe le ka to li kus.
Er dély ben vi szont a ka to li ku sok ki sebb ség ben
van nak. Ha a ma gyar or szá gi és az er dé lyi ada to kat
össze gez zük, mil li ós nagy ság ren dû kö zös sé get al -
kot nak még az or to dox ke resz té nyek, va la mint két
pro tes táns fe le ke zet: a re for má tu sok és az evan gé -
li ku sok. Kö rül be lül 46 000 lel ket mond hat ma gá é -
nak a fõ ként Er dély ben élõ uni tá ri us kö zös ség.
Több mint 250 000 fõ re te he tõ a zsi dó val lá sú ak
szá ma Ma gya ror szá gon, õk azon ban nem tar toz tak
az ún. be vett, az az tör vé nye sen el is mert fe le ke ze -
tek kö zé.

A re for má tu sok és az uni tá ri u sok ke vés ki vé -
tel tõl el te kint ve ma gya rok vol tak. Az or to do xok
kö zött vi szont csak el vét ve akadt né hány el ma gya -
ro so dott gö rög ere de tû egy ház köz ség, a hí võk dön -
tõ több sé ge szerb és ro mán nem ze ti sé gû volt. A
ka to li ku sok fe le ma gyar, fe le vi szont nem ze ti sé gi:
szlo vák, hor vát, né met stb. Az evan gé li ku sok
több sé ge szlo vák, il let ve né met anya nyel vû. A kép
tel je seb bé té te lé hez szól nunk kel le ne még az ún.
kis egy há zak ról (pl. na za ré nu sok ról), va la mint
azok ról is, akik (igaz tár sa dal mi lag el ha nya gol ha -
tó lét szám ban) ate is tá nak val lot ták ma gu kat.
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A 18–19. szá zad vál to zá so kat ho zott az ál lam és az egy há zak kap cso lat rend sze ré -
ben. A fe le ke ze tek fo ko za to san alá ren de lõd tek az ab szo lu tis ta ál lam gé pe zet nek. II.
Jó zsef ha lá lá val a jo ze fi nis ta egy ház po li ti ka nem ért vé get. Az ural ko dók a ka to li kus
fõ pa pi szé ke ket úgy töl töt ték be, mint bár me lyik ál la mi hi va talt. Ez nem is meg le põ,
hi szen a pap sá got a fel vi lá go sult ab szo lu tiz mus gon do lat rend sze ré nek meg fe le lõ en
ál lam hi va tal nak te kin tet ték. Ugyan ak kor a pro tes tán sok az ál la mi fel ügye let mel lett
au to nó mi á val ren del kez tek: sza ba don tart hat tak zsi na to kat, és önál ló an in téz het ték
is ko lai ügye i ket, vi szont anya gi lag meg kö ze lí tõ en sem vol tak olyan gaz da gok, mint
a ka to li ku sok. Ezért fõ ként a fe le ke ze tek kö zöt ti egyen lõ ség ki mon dá sát kö ve tel ték,
és azt, hogy a fe le ke ze tek anya gi szük ség le te it (az ok ta tá si a kat is) az ál lam fe dez ze.

A ka to li kus egy há zi élet ben ér vé nye sü lõ erõs ál la mi be fo lyás rész ben vé del met je -
len tett az egy há zi ve ze tés ál tal nem kí vá na tos nak tar tott je len sé gek, pl. a li be ra liz mus
el len, rész ben azon ban ne ga tív kö vet kez mé nyei is vol tak. Így pél dá ul az ural ko dók
ér vé nye sí tet ték a ki rá lyi tetsz vény jo got (placetum regium), az az a pá pai bul lá kat csak
ural ko dói jó vá ha gyás sal le he tet ki hir det ni. Né hány püs pö ki szé ket rend sze re sen be -
töl tet le nül hagy tak, mi vel az on nan szár ma zó jö ve del mek az ál lam kincs tárt gaz da gí -
tot ták. Aka dá lyoz ták az egy há zi ak Ró má val va ló sza bad kap cso lat tar tá sát. En nek el -
le né re a püs pö kök az or szág gyû lé se ken a kon zer va tív erõk tá bo rát erõ sí tet ték.

Így volt ez az utol só ren di or szág gyû lé sen is, ahol az eu ró pai for ra dal mak ha tá -
sá ra 1848. már ci us kö ze pén lá zas tör vény ke zé si mun ka vet te kez de tét.

A ka to li kus püs pö ki kar so rai ek kor ra már elég gé meg rit kul tak. 1848-ban üres volt
az esz ter go mi és eg ri ér sek ség, a vá ci, a gyõ ri, a szé kes fe hér vá ri, va la mint a sze pe si
püs pök ség. A fel sõ táb la ülé se in részt ve võ püs pö kök két leg te kin té lye sebb tag ja
Lonovics Jó zsef csanádi és Scitovszky Já nos pé csi püs pök volt. A fõ ren di táb la moz -
gás te rét az eu ró pai és a ha zai po li ti kai ese mé nyek rend kí vül szûk tér re kor lá toz ták.
1848. már ci us 18-án az or szág gyû lés tör té nel mi je len tõ sé gû dön té se ket ho zott a köz -
te her vi se lés rõl, az úr bé ri vi szo nyok, il let ve a pa pi ti zed meg szün te té sé rõl. Ez utób bi
kö ve te lés már az 1832–1836-os or szág gyû lé sen meg fo gal ma zó dott. Az egy há zi kép vi -
se lõk ak kor az zal ér vel tek, hogy a ti zed az egy ház tu laj do na, el tör lé se pe dig a ren di
elõ jog ok sé rel me len ne. Ezek fel szá mo lá sá val a ti zed sor sa is meg pe csé te lõ dött.

Az al só táb la 1848. már ci us 18-án dél után fél öt kor kez dõ dõ ülé sén Schneé Lász -
ló He ves me gyei kö vet szó lalt fel elõ ször a pa pi ti zed kér dé sé ben. Er re fel állt
Daróczy Zsig mond, s a pé csi káp ta lan ré szé rõl le mon dott a ti zed rõl. Ezt a be je len -
tést „az egész ter met majd össze ros kasz tó él jen, taps és dörömbözés kö vet te, a kö ve -
tek is föl áll va tap sol tak és él je nez ték õt”. Ha son ló kép pen nyi lat koz tak az esz ter go -
mi, a váradi, a vá ci, a nyitrai, po zso nyi és a sze pe si káp ta la ni kö ve tek is. Szent ki rá -
lyi Mó ric ja vas la tá ra a fel aján lás ból tör vény ja vas lat lett, ame lyet még az nap át küld -
tek a fõ ren dek nek. A püs pö kök nem el le nez ték a ja vas la tot. A fõ ren di ház ülé sén je -
len lé võ há rom püs pök, Scitovszky, Lonovics és Rudnyánszky Jó zsef sor ban le mond -
tak a ma guk ne vé ben a ti zed rõl. Csat la ko zott hoz zá juk Rimely Mi hály pan non hal mi
fõ apát is. Scitovszky fel ve tet te a plé bá no sok és a ti zed re jo go sult vi lá gi ak kár ta la ní -
tá sát (az egy há zi ak kár ta la ní tá sa már az al sótáb lán is fel me rült). Perényi Zsig mond
azt ja va sol ta, hogy a kár pót lás ról a kor mány a kö vet ke zõ or szág gyû lé sen nyújt son be
ja vas la tot. Ezt az ál lás pon tot vé gül az al só táb la is ma gá é vá tet te, így meg szü le tett az
1848:XIII. tc. a pa pi ti zed el tör lé sé rõl. A püs pö kök te hát nem el le nez ték a dézs ma
el tör lé sét, Fogarassy Mi hály skodári vá lasz tott püs pök sze rint azért, mert fel is mer -
ték, „hogy a fönn for gó sú lyos kö rül mé nyek kö zött, me lyek nek er köl csi kény sze rí té -
se a klé rus ra volt ne he zed ve, ma gá nak az egy ház nak ér de ké ben ál lott ez ál do za tot
ön ként meg ten ni s ál ta la a ha za fi ú ság kész sé gét a ma gyar klé rus ré szé rõl nem csak
szó val be val la ni, ha nem tet tel is be bi zo nyí ta ni”.
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Ez zel szem ben az 1848:XX. tc, amely a be vett fe le ke ze tek (ka to li kus, evan gé li kus,
re for má tus, uni tá ri us, or to dox) tö ké le tes egyen lõ sé gét és vi szo nos sá gát mond ta ki,
ki vív ta a püs pö kök nem tet szés ét. Fogarassy Mi hály sze rint a val lá si egyen lõ sé get a
fe le ke ze tek hit el ve i nek és val lá si szer ke ze té nek ép ség ben tar tá sa mel lett kel le ne ki -
mon da ni. A be vett fe le ke ze tek egy há zi és is ko lai költ sé ge i nek ál la mi költ ség ve té si
ke ret bõl va ló fe de zé sé vel kap cso lat ban az egy há zi ja vak és ala pít vá nyok ál la mi fel -
hasz ná lá sa el len ér vel tek az egy há zi kö ve tek. Ocskay An tal kas sai me gyés püs pök
óvást je len tett be, mi vel így a „a kath[olikus]. egy há zi ala pít vá nyok más cé lok ra
(mint ame lyet a ke gyes ala pí tók meg ren del tek) for dít tat ná nak”. A be vett fe le ke ze tek
is ko lá i ba jár ha tás köl csö nös en ge dé lye zé sét Scitovszky ke re ken el uta sí tot ta, Ocskay
és Fogarassy a sa ját val lá sú hit ta ní tók al kal ma zá sát szor gal maz ta. Az al só táb la azon -
ban nem volt haj lan dó en ged ni eb ben a kér dés ben. Kos suth az áp ri lis 3-ai vi ta so rán
a hit el vek sért he tet len sé gét ter mé sze tes nek tar tot ta, vi szont vé le mé nye sze rint az
egy há zi szer ke zet be az ál lam már jo go san szól be le. Kos suth az ál lam és az egy ház
szét vá lasz tá sát az ál lam szé les kö rû fel ügye le ti jog kö ré vel együtt kí ván ta meg va ló sí -
ta ni. Esze rint az ál lam be avat koz hat az egy há zak ok ta tá si ügye i be, ala pít vá nya ik, va -
gyo nuk fel hasz ná lá sá ba. Az or szág gyû lés vé gül a püs pö kök óvá sa kö ze pet te fo gad ta
el a tör vény ja vas la tot áp ri lis 6-án.

A po zso nyi konf lik tu sok el le né re a ka to li kus egy ház kle ri ku sai a nyil vá nos ság
elõtt öröm mel üd vö zöl ték az át ala ku lást. Az egy ház me gyei kor má nyok a bé kés át ala -
ku lás örö mé re ün ne pé lyes is ten tisz te le tek meg tar tá sát ren del ték el. A szent be szé -
dek ben leg gyak rab ban „a csend és bé ke fenn tar tá sá ra”, a kor mány tá mo ga tá sá ra szó -
lí tot ták fel a hall ga tó sá got. Az egy ség meg bon tó it mind Jé zus or szá gá ban, mind
„édes ha zánk ban” kár ho zat sújt ja – fi gyel mez tet te hall ga tó it Mol nár Já nos székesfe-
hérvár-belvárosi káp lán. Mak ra Im re ma kói plé bá nos áp ri lis 30-án a ki rály „szü le tés -
ün ne pe al kal má val” tar tott be szé dé ben há rom pont ban fog lal ta össze az al kot má -
nyos pol gár kö te les sé gét. Elõ ször: fé li az Is tent, má sod szor: sze re ti a ha zá ját, s ez a
ha za sze re te te tet tek ben is meg nyil vá nul, har mad szor: tisz te li ki rá lyát.

Gyak ran óv ták a kle ri ku sok hí ve i ket „a köz csend nek fel za va rá sá”-tól, és fi gyel -
mez tet ték õket az elöl já rók nak va ló en ge del mes ség re, il let ve a tör vé nyek tisz te le té -
re. Nem ha nya gol ha tó el az a sze rep, amit az egy há zi ak a nem zet õr ség fel ál lí tá sa és
meg szer ve zé se te rén ját szot tak. A vá ci egy ház me gyé hez tar to zó Dorozsmán Sza bó
Ri chárd hely be li káp lán ar ra fi gyel mez tet te hall ga tó it, kö te les sé gük „a ha za s belbá-
torság vé del mé re kész nek len ni”. Fel szó lí tot ta hall ga tó it, ne vo na kod ja nak az õr se -
reg be be lép ni, amely nem ka to na fog do sás, ha nem a „köz bá tor ság” fenn tar tá sá ra
szol gál.

Az 1848-as már ci u si ese mé nyek a püs pö ki kart ar ra bír ták, hogy a hí võk szé les ré -
te ge it is kí sé rel jék meg az ala pít vá nyi ja vak vé del mé ben moz gó sí ta ni. A püs pö ki kar
a ti zed el tör lé sét kö ve tõ en, 1848. már ci us 20-án fel ira tot in té zett az ural ko dó hoz,
amely ben kér te fõ kegy úri jo ga i nak meg tar tá sát, il let ve ha ez nem le het sé ges, a ka to li -
kus egy ház ön kor mány zat tal va ló fel ru há zá sát. A fõ kegy úri jog (ius supremi patrona-
tus) kö vet kez té ben az ural ko dó az egy há zi ki ne ve zé sek (püs pö kök, apá tok, ka no no -
kok, cím ze tes püs pö kök, il let ve apá tok) és az egy ház vi lá gi vo nat ko zá sú ügye i ben
(egy há zi ja va dal mak ke ze lé se, ka to li kus ala pít vá nyok fel ügye le te stb.) dön tõ be fo -
lyás sal ren del ke zett. A püs pö kök te hát sze ret ték vol na a fõ kegy úri jog gya kor lá sát a
fe le lõs kor mány tól füg get le ní te ni. Er re azon ban az adott po li ti kai hely zet ben nem
volt le he tõ ség. Az 1848:III. tc. 6. pa ra gra fu sa ér tel mé ben a fõ kegy úri jog ból szár ma zó
cse lek vés jo ga a ma gyar mi nisz té ri um ha tás kö ré be ke rült, a 7. § sze rint pe dig a fõ pap -
ok ki ne ve zé sé hez is a fe le lõs ma gyar mi nisz ter el len jegy zé sé re volt szük ség.

Az áp ri lis 6-ai po zso nyi püs pök ka ri ér te kez let egy pe tí ció be nyúj tá sá ról dön tött.
Eb ben egy há zuk sza bad sá gá nak tör vé nyes ga ran tá lá sát, sza bad zsi nat tar tást (te hát a44
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jo ze fi nis ta egy ház po li ti ka fel szá mo lá sát), is ko lá ik önál ló igaz ga tá sát, va la mint is ko -
lai ala pít vá nya ik nak (ki vé ve az egye te met, amely rõl le mond tak) egy egy há zi ak ból és
vi lá gi ak ból ál ló ve gyes bi zott mány ál ta li ke ze lé sét kö ve tel ték. Mi vel a kér vényt kés -
ve ad ták be, áp ri lis 8-án Scitovszkynál a ka to li kus egy há zi és vi lá gi kö ve tek ta nács -
ko zást tar tot tak. Itt dön töt tek az au to nó mia esz mé jé nek saj tó be li nép sze rû sí té sé rõl s
ar ról, hogy az alá írá si ívek kel tá mo ga tott ké ré sü ket, mi sze rint ala pít vá nya i kat min -
den be fo lyás tól men te sen csak õk ke zel jék, a kö vet ke zõ or szág gyû lés nek is mét be -
nyújt ják. A kam pány si ke rét igye kez tek az zal is alá tá masz ta ni, hogy a vi lá gi a kat is
be akar ták von ni az egy há zi is ko lák és va gyon fel ügye le té be.

Eöt vös Jó zsef val lás- és köz ok ta tás ügyi mi nisz ter jú ni us ele jén ta nács ko zott a
püs pö ki kar tag ja i val a te en dõk rõl. A püs pö kök le akar tak mon da ni az ál la mi kár -
pót lás ról, az zal a fel té tel lel, hogy ala pít vá nya i kat ma guk ke zel he tik. De a mi nisz ter
fi gyel mez tet te õket, hogy egy eset le ges sze ku la ri zá ció ese tén rosszul jár ná nak. A fe -
le ke ze ti leg ve gyes is ko lák ter vét vi szont a püs pö kök ve tet ték el, kö ve tel ve az ál lam
fel ügye le ti jo gá nak kor lá to zá sát és a meg ürült püs pö ki szé kek be töl té sét. Ez utób bi
kö ve te lé sük jú ni us 25-én tel je sült. Ek kor V. Fer di nánd Hám Já nos szat má ri püs pö -
köt esz ter go mi ér sek ké ne vez te ki, to váb bá a vá ci püs pök ség ki vé te lé vel va la -
mennyi ér se ki és püs pö ki szé ket be töl töt te. A püs pö kök be ik ta tá sá ra azon ban már
nem ke rült sor.

A ka to li kus egy ház szá má ra az új rend szer be tör té nõ be il lesz ke dés nem ment
zök ke nõ men te sen. A saj tó sza bad ság kö vet kez té ben egyes li be rá lis, il let ve ra di ká lis
saj tó or gá num ok rend sze re sen bí rál ták a kle ri ku sok tény ke dé se it, a püs pö kö ket sem
kí mél ve. A ra di ká lis la pok meg bot rán koz va ta pasz tal ták, hogy a ka to li kus pap ság
egy ré sze az el sõ nép kép vi se le ti vá lasz tá sok so rán, idõn ként fe le ke ze ti jel sza va kat
han goz tat va is, a kon zer va tív je löl te ket tá mo gat ta. Õk igye kez tek meg gá tol ni a ka to -
li kus alá írás gyûj té si ak ci ót, azt ál lít va, hogy az alá írás gyûj tés va ló di cél ja a ti zed fi -
ze té sé nek vissza ál lí tá sa. Mi kor au gusz tus 24-én a mi nisz té ri um ren de le ti úton 10
ka to li kus kö zép is ko la szak rend sze rû át ala kí tá sa mel lett dön tött, a ka to li kus köz vé le -
mény je len tõs ré sze til ta ko zott a gya kor lat ba egyéb ként csak rész le ge sen át ül te tett
in téz ke dés el len.

Konf lik tus for rá sá ul szol gált a nem zet õri szol gá lat is. Az össze író bi zott sá gok a
nem zet õr sé gi tör vény ben lé võ jog hé zag ra tá masz kod va több nyi re a pa po kat és lel ké -
sze ket is össze ír ták. A püs pö ki kar 1848. jú li us 9-én kelt le ve lé ben jo go san mu ta tott
rá, hogy a pap ság fegy ve res szol gá lat vál la lá sá val sza bály ta lan sá got (ir re gu la ri tást)
kö vet el, meg sér ti az egy há zi tör vé nye ket, il let ve pa pi hi va tá sát a fegy ve res szol gá -
lat kö vet kez té ben el ha nya gol ja. A til ta ko zá sok ha tá sá ra Bat thyá ny ügy ve ze tõ mi -
nisz ter el nök 1848. szep tem ber 14-én va la mennyi fe le ke zet lel ké sze it fel men tet te a
kö te le zõ nem zet õri szol gá lat alól. A püs pö ki kar tö rek vé se it több nyi re 1848 nya rán
sem ko ro náz ta si ker: az ala pít vá nyo kat nem tud ták kéz be ven ni, az alá írás gyûj té si
ak ció nem hoz ta meg a várt si kert, s le kel lett mon da ni a ter ve zett nem ze ti zsi nat ról
is. Né mi vi gaszt je lent he tett, hogy az egy há zi ja vak sze ku la ri zá ci ó ját sür ge tõ tör -
vény ja vas lat meg bu kott az or szág gyû lé sen.

Jelačić tá ma dá sá val, az ön vé del mi há bo rú vál la lá sá val az egy há zak meg íté lé sé -
nek is egyik leg fon to sabb össze te võ jé vé a fegy ve res harc hoz va ló vi szo nyuk vált. A
saj tó ban szá mos cikk kö ve tel te a fõ pap ság ha tá ro zott ál lás fog la lá sát az ön vé del mi
harc mel lett. Barsi Jó zsef ka to li kus lel kész Kos suth Hír lap ja ha sáb ja in kár hoz tat ta a
püs pö kök „mély és ma kacs” hall ga tá sát, ami kor a koc ka „Ma gyar or szág lé te vagy
nem lé te”. Rajačić püs pö köt, „a rab ló gyil kos ok fõ pap ját” ál lí tot ta elé jük (Szemere
Ber ta lan hoz ha son ló an) pél da ké pül, mint aki nek cse le ke de te it (igaz el len té tes elõ jel -
lel) kö vet ni ük kel le ne. A püs pö kök több sé ge er re nem volt haj lan dó, de nem is von -
ta meg tá mo ga tá sát az OHB-tõl. 1848. ok tó ber 25-én kelt kör le ve lük ben „az új tör vé -
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nyek lel ki is me re tes meg tar tá sá ra a fe je de lem és elöljárók irán ti kész en ge del mes ség -
re” in tet ték a ka to li kus hí ve ket. Ez a gya kor lat ban az áp ri li si tör vé nyek mel let ti ki ál -
lást je len tet te, ha son ló an ah hoz a kü lön imá hoz, amely ben a ma gyar se re gek gyõ zel -
mé ért imád koz tak.

A püs pö ki kar tag jai ok tó ber vé gén rend sze re sen ta nács ko zá so kat tar tot tak
Fogarassy Mi hály fõ vá ro si lak osz tá lyá ban. Az egyik ilyen ta nács ko zá son ve tõ dött fel
az a gon do lat, hogy a püs pö kök pró bál ja nak meg a bé ke hely re ál lí tá sa ér de ké ben
köz ve tí te ni.

En nek a kí sér let nek a ré sze ként a ka to li kus püs pö ki kar 1848. ok tó ber 28-án fel -
ira tot in té zett az ural ko dó hoz. Ere de ti szö ve gét Hor váth Mi hály fo gal maz ta, majd a
püs pö kök több sé ge az éle sebb ki té te le ket tom pí tot ta. A fel irat a ki rály irán ti lo ja li tás
ta la ján áll va el ítél te a ki rály ne vé ben Ma gyar or szág el len foly ta tott há bo rút: „Fel sé -
ged ki rá lyi ne vé ben ágyúz zák s bo rít ják láng ba vi rág zó vá ro sa in kat, fel sé ged ne vé -
ben öl dö sik né pün ket, irt ják a ma gyar és né met fajt...” Ha tá ro zot tan ki áll tak az egy -
ház fõk az áp ri li si tör vé nyek mel lett:

„Fel sé ges úr, ezen új tör vé nyek, ezen új kor mány for ma, a nép sza bad sá gá nak új
biz to sí té ko kat ad ván rö vid idõ alatt is oly mély gyö ke ret vert a nép szí vé ben, hogy
fõ pász to ri kö te les sé günk sze rint kény te le nek va gyunk elõ ad ni, mi kép pen oly ál la -
pot ba ju tott már nem ze tünk, hogy azon nal ki vesz ne ke dé lyé bõl min den, ed dig oly
hû ke gye let a ki rá lyi trón iránt, mi helyt el hi het né, hogy a fel sé ged ki rá lyi sza vá val
szen te sí tett s füg get len kor mány zat el len fel sé ged megegyeztével in téz tet nek ezen
csa pá sok.”

A „jó ki rály”-t és a vé res va ló sá got úgy pró bál ták meg össze egyez tet ni, hogy az
ural ko dó bi zo nyá ra nincs hí ven tá jé koz tat va a ho ni ese mé nyek rõl. Ezért ko ro ná zá si
es kü jé re utal va kér ték a belbéke tör vény szab ta útoni hely re ál lí tá sát.

A pe tí ció az adott ka to nai-po li ti kai hely zet ben nem vált hat ta be a hoz zá fû zött
reményeket. A bé csi fel ke lé sen úr rá lett ab szo lu tiz mus nem tár gya lá sok ra, ha nem
a ka to nai le szá mo lás ra ké szült. Kos suth és a kor tár sak egy ré sze ele ve re mény te len -
nek tar tot ta a vál lal ko zást, de nem gör dí tet tek aka dályt a kí sér let elé. A fel ira tot át -
nyúj tó Fogarassyt (egy ko ri gyón ta tó ját) az ural ko dó csak mint ma gán em bert volt
haj lan dó Olmützben fo gad ni. A tár gya lá sok meg in dí tá sá hoz fû zött re mé nyek szer -
te fosz lot tak. A fel irat nak az áp ri li si tör vé nyek mel let ti ál lás fog la lás ad tör té nel mi
je len tõ sé get.

1848 õszén a pro tes táns fe le ke ze tek ve ze tõi is egy más után bocsájtottak ki fel hí -
vá so kat. Pol gár Mi hály re for má tus püs pök fel hív ta a Dunamelléki Egy ház ke rü let lel -
ké sze it, hogy ve gye nek részt a sza bad ság harc ban. Ugyan eb ben az idõ szak ban emel -
te fel sza vát Haubner Má té gyõ ri evan gé li kus püs pök is, aki szin tén az áp ri li si tör vé -
nyek mel let ti ki tar tás ra buz dí tot ta hí ve it. Nem ze ti sé gi szem pont ból is rend kí vül lé -
nye ges volt, hogy a ma gyar ha tó sá gok kal 1848 ta va szán ki sebb konf lik tus ba ke ve re -
dõ ara di or to dox püs pök, Geraszim Raþ az ara di kon zisz tó ri um mal együtt a ma gyar
kor mány nak fo ga dott hû sé get.

A ha za meg men té se ér de ké ben ki adott fel hí vá sok a ra di ká lis lel ké sze ket több nyi -
re már a csa ta té ren ta lál ták. A muraközi fal vak la kói és Perczel Mór tá bor nok ka to -
nái már hall hat ták Gasparich Kilit fe ren ces szer ze tes buz dí tó sza va it. Ma gas, vál las,
elõ re haj ló test al ka tú em ber volt, „me lan ko li kus ar cá ra be szé de kez de tén sá padt ság
ült ki, s ami kor már szá já ból lá va ként öm lött a gyúj to ga tó szó, ar ca ne ki tü ze se dett
szin te lán golt”. Ba juszt vi selt és rö vid ha jat, re ve ren da he lyett tér dig érõ ka bá tot,
hosszú nad rá got és pör ge ka la pot hor dott. Be szé dei szél sõ sé ges ér zel mi re ak ci ók ra
ra gad tat ták hall ga tó it: hol a ha su kat fog ták ne vet tük ben, hol sír va csó kol gat ták egy -
mást, de va la mennyi al ka lom mal ké szek vol tak azon nal a ha lál ba ro han ni. Köny ves
Tóth Mi hály 1848. ok tó ber 19-én, mi kor a deb re ce ni nem zet õr ség ki je lölt szá za dai46
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Arad ra in dul tak, elöl lo va golt „nem zet õri ru há ban, pa lás to san s kar do san, pa pi ka -
lap ja mel lett vér szín lo bo gó val”, a se reg zász ló ját pe dig Luk ács Dá ni el re for má tus
lel kész vit te. Nem ma rad tak mun ka nél kül azok a pa pok és lel ké szek sem, akik nem
si et tek a csa ta tér re. Pénzt, ru ha ne mût, könnyen pénz zé te he tõ tár gya kat gyûj töt tek a
hon véd ség szük ség le te i nek ki elé gí té sé re. Püs pö kök és pap ja ik egy aránt je len tõs
anya gi ál do za tot hoz tak (a vi lá gi ak hoz ha son ló an) a hon vé del mi ki adá sok fe de zé se
ér de ké ben. Szá mos egy há zi épü let ben hon véd kór há za kat ren dez tek be.

Elé ge dett volt-e ez zel a sze rep vál la lás sal a ma gyar po li ti kai ve ze tés? – ez ma már
ne he zen el dönt he tõ kér dés. A ra di ká lis po li ti ku sok elég te len nek tar tot ták eze ket az
ál do za to kat. Kos suth 1848. au gusz tus vé gén a ro mán kér dés kap csán azt fej te get te,
hogy a pa pok nak nem az a hi va tá suk, „hogy po li ti kai kor mányt ké pez ze nek, ha nem,
hogy a né pet er köl csös sé és míveltebbé ne vel jék”. 1848. de cem ber 20-án vi szont a
kép vi se lõ ház ban meg rót ta a klé rust, amely tõl el vár ta, „hogy jö ven dõ re néz ve job ban
tel je sít se kö te les sé gét, mely a nép nek lel ke sí té sé ben áll”. Egy 1871-ben, emig rá ci ó -
ban kelt le ve lé ben vi szont úgy nyi lat ko zott, hogy „a ma gyar ka to li kus klé rus ha za fi -
sá ga iránt min dig nagy el is me rés sel” vi sel te tett. Az egy há zak sze re pe, ha nem is volt
meg ha tá ro zó, el ha nya gol ha tó sem volt a sza bad ság harc alatt.

A cs. kir. csa pa tok 1848–49 for du ló ján el ért si ke rei a sza bad ság harc vég ki me ne -
tel ét vá ró fõ pa po kat, min de nek elõtt Hám Já nos prí mást és Scitovszky Já nos pé csi
püs pö köt ar ra bír ták, hogy a küz de lem kö ze li vé gét re mél ve meg vál toz tas sák ed di gi
po li ti kai né ze te i ket.

Szá mít hat tak a püs pö ki kar né hány ha tá ro zot tan au li kus be ál lí tott sá gú tag já nak a
tá mo ga tá sá ra is. Ide so rol ha tó Haulik György zág rá bi ér sek, Jelačić tö rek vé se i nek ha -
tá ro zott tá mo ga tó ja, va la mint Zichy Do mo kos gróf veszp ré mi püs pök, aki még 1848
õszén el me ne kült az or szág ból, Karner An tal gyõ ri püs pök, va la mint Fogarassy Mi -
hály is. Hám érez te, hogy 1848. õszi sze rep lé se az ud var elõtt több mint ké tes szín -
ben tün te ti fel, ezért min dent meg tett új ra meg erõ sö dött lo ja li tá sá nak bi zo nyí tá sá ra.

„Nem sok kal meg ér ke zé se után a Bu dán és Pes ten tar tóz ko dó fõ pap ok kal tisz te -
leg tünk Windisch-Grätz her ceg elõtt – ír ja Hám em lék ira ta i ban –, és ki fe jez tük õ fel -
sé ge iránt ér zett hû sé gün ket és hó do la tun kat.” Windisch-Grätz kü lön fel szólította a
fõ pa po kat, hogy kör le ve le ik ben buz dít sák a pap sá got és hí ve i ket a for ra dal mi kor -
mány el ha gyá sá ra és az ural ko dó, Fe renc Jó zsef irán ti hû ség re. Hám már 1849. ja nu -
ár 12-én kör le ve let in té zett az alesperesekhez, amely ben „tör vé nyes urunk s Ki rá -
lyunk”, I. Fe renc Jó zsef irán ti alatt va lói hû sé gük be val lá sát, il let ve ren de le te i nek tel -
je sí té sét szor gal maz ta, s fel hív ta õket a mel lé kelt csá szá ri ren de le tek ter jesz té sé re.

Ha son ló szel lem ben fo gant a Pes ten, 1849. ja nu ár 20-án Hám ál tal alá írt püs pök -
ka ri kör le vél is. Ez ki fej tet te, hogy „õ cs. kir. felségök, V. Fer di nánd és I. Fe renc Jó -
zsef nem akar ják sza bad sá gun kat vagy nem ze ti sé gün ket el nyom ni, sõt azok to váb bi
fenn tar tá sát ün ne pé lye sen biz to sít ják”, ezért Windisch-Grätz „ma gas ren de le te it
nem csak el fo gad ni, ha nem pon to san tel je sí te ni, sõt a pa ran csa alatt le võ cs. kir. had -
se re gek tá mo ga tá sa ál tal üdves cél ja i nak ki vi te lé re se géd ke zet nyúj ta ni tar to zunk”.

A po li ti kai irány vál tás gyors és ha tá ro zott volt, so ka kat vá rat la nul ért. Az OHB
Haulik és Zichy Do mo kos mel lett most vá lasz lé pés ként Há mot és Scitovszkyt is ha -
za áru ló nak nyil vá ní tot ta, és ja va i kat zár alá vé tet te. 1848–49 te lén te hát a püs pö ki
kar egy sé ge fel bom lott. A Hám kö rül cso por to su ló püs pö kök egy hó do ló kül dött sé -
get sze ret tek vol na út nak in dí ta ni Olmützbe, de fá ra do zá sa ik nem jár tak si ker rel.
Má sok, pél dá ul Lonovics Jó zsef eg ri ér sek és Jekelfalussy Vin ce sze pe si püs pök hát -
tér be hú zód tak, és igye kez tek egyik irány ban sem fel éget ni ma guk mö gött a hi da kat.
Né há nyan azon ban mind vé gig ha tá ro zot tan ki tar tot tak a sza bad ság harc ol da lán.
Hor váth Mi hály csanádi püs pök mel lett meg kell még em lí te nünk eb ben a cso port -
ban Bémer Lász ló bá ró váradi, Rudnyánszky Jó zsef besz ter ce bá nyai, va la mint
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Popovics Va zul és Er dé lyi Va zul gö rög ka to li kus püs pö kök ne vét. A tel jes ség ked vé -
ért meg je gyez zük még, hogy Hám ék po li ti kai pál for du lá sa nem volt egye dü li eset.
Ha son ló ma nõ vert haj tott vég re Szoboszlai Pap Ist ván re for má tus püs pök 1849 szep -
tem be ré ben.

Mi vel mind a ma gyar kor mány, mind pe dig az or szág te rü le tét meg szál ló cs. kir.
erõk nyo mást gya ko rol tak az egy há zak ra azért, hogy be fo lyá su kat a ma guk ja vá ra ka -
ma toz tas sák, ren de le te i ket, fel hí vá sa i kat ter jesszék, a lel ké szek a hadihelyzet vál to -
zá sá val könnyen ne héz hely zet be ke rül het tek. Aki re az el len sé ges prok la má ci ók ter -
jesz té sét rá le he tett bi zo nyí ta ni, az akár a leg sú lyo sabb íté let tel is szá mol ha tott.
Dam ja nich tá bor nok pél dá ul 1849. áp ri lis 6-án, il let ve 7-én má ig sem kel lõ en tisz tá -
zott kö rül mé nyek kö zött fõ be lö vet te dr. Mericzay Já nos szecsõi, va la mint dr.
Hernoegger An tal kókai plé bá no so kat. A két ki vég zés óri á si fel há bo ro dást vál tott ki
a pap ság kö ré ben, Hor váth Mi hály is til ta ko zott el le ne.

1849. má jus 11-én Ko lozs vá rott a rög tön íté lõ bí ró ság íté le té nek meg fe le lõ en ki vé -
gez ték Stephan Ludwig Roth evan gé li kus lel készt, az er dé lyi szász nem ze ti moz ga -
lom ki emel ke dõ alak ját. Roth mér sé kel ten li be rá lis be ál lí tott sá gú lel ki pász tor, pe da -
gó gi ai té ren Pestalozzi ta nít vá nya és kö ve tõ je volt. 1848 õszén (a szá szok szá má ra
ked ve zõt len nek tart va Er dély és Ma gyar or szág uni ó ját) a csá szá ri ak mel lé állt. Né -
hány hó na pig csá szá ri biz tos ként te vé keny ke dett, majd 1849 ja nu ár já ban vissza vo -
nult Muzsnára, ahol Csány Lász ló er dé lyi fõkormánybiztos pa ran csá ra el fog ták, és
mi vel nem ta gad ta le te vé keny sé gét, sor sa meg pe csé te lõ dött.

Az el len for ra dal mi te vé keny ség gel vá dolt lel ké szek sor sa több nyi re nem ala kult
ilyen tra gi ku san. A több ség hosszabb-rö vi debb ide ig tar tó fog ság ba ke rült. A nyitrai
egy ház me gye né hány au li kus be ál lí tott sá gú lel ké sze emig rált. A nem ze ti sé gi te rü le -
te ket le szá mít va egy-két tu cat lel készt tar tóz tat tak le vélt vagy va lós okok alap ján. A
po li ti kai vé le mény nyil vá ní tás nak vol tak ár nyalt, de a kor tár sak szá má ra jól ért he tõ
mód jai is. Egy pél da: Vi téz Vin ce sá tor al ja új he lyi es pe res nem tû zi ki a ka to li kus
temp lom ra a nem ze ti szí nû lo bo gót. A fõ szol ga bí ró fe le lõs ség re von ja a „tet test”, aki
az zal vé de ke zik, hogy fõesperesi, il let ve plé bá ni ai jö ve del mé bõl nem tu dott zász lót
csi nál tat ni. Hi vat ko zik ar ra is, hogy zász lók ké szí té se és temp lom ra va ló ki tû zé se pa -
pi ál lá sá val nem össze egyez tet he tõ. Az eset rõl Luzsénszky Pál kor mány biz tos is tu -
do mást sze rez. Uta sí tá sá ra a zemp lé ni al is pán vizs gá la tot tart, majd a té nyek rõl meg -
bi zo nyo sod va fel füg gesz ti ál lá sá ból a vád lot tat. Ek kor azon ban a fõesperes be mu tat
egy le ve let, amely ben a mi nisz té ri um ígé re tet tesz ar ra, hogy nem fog a ka to li kus
egy ház bel ügye i be be avat koz ni. Er re Luzsénszky uta sí tá sá ra a vád lott vissza nye ri
ko ráb bi hi va ta lát. Mind azo nál tal a ma gyar or szá gi „egy há zi el len ál lás”, amely a ma -
gyar kor mány el len irá nyult, né hány nem ze ti sé gi te rü le tet le szá mít va nem vált ál ta -
lá nos je len ség gé 1848–49-ben.

1849. jú li us 21-én Fe renc Jó zsef ab ban a re mény ben ne vez te ki Scitovszky Já nos
pé csi püs pö köt esz ter go mi ér sek ké, hogy az új her ceg prí más kész sé ge sen fog ja tá mo -
gat ni a bi ro dal mi igé nyek ma gyar or szá gi meg va ló sí tá sát. A vá lasz tás in do kolt nak
tûnt: ak tív, ener gi kus fõ pap köl tö zött a prí má si pa lo tá ba, aki rõl köz tu do má sú volt,
hogy a sza bad ság harc alatt ül döz te egy ház me gyé je te rü le tén a for ra dal mi ér zel mû
pa po kat, s akit a ma gyar kor mány ha za áru ló nak nyil vá ní tott. A har mo ni kus együtt -
mû kö dés re min den esély meg volt: a kon zer va tív ka to li ku sok öröm mel fo gad ták a
sza bad ság harc le ve ré sét. A meg tor lás egy há zi a kat sem kí mé lõ hul lá mai azon ban
már 1849-ben ki sebb fe szült sé ge ket idéz tek elõ az ál lam és az egy ház vi szo nyá ban.
A fo ko za to san is mét ki e gé szü lõ püs pö ki kar tag jai lojálisok vol tak ugyan, de nem fel -
té tel nél kül.

Ale xan der Bach bi ro dal mi bel ügy mi nisz ter már 1849. jú li us ele jén fel hív ta Fe -
renc Jó zsef fi gyel mét ar ra, hogy a ka to li kus egy ház csak ab ban az eset ben te het ele -48
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get ha gyo má nyos hi va tá sá nak, ha a li be rá lis és ra di ká lis ele me ket el tá vo lít ják a pap -
ság kö ré bõl, az in ga do zó fõ pász to ro kat pe dig ha tá ro zott és tett erõs em be rek kel vált -
ják fel. A meg tor lás ugyan nem is mert fe le ke ze ti szem pon to kat, de kü lö nö sen sú lyo -
san érin tet te azt a fe le ke ze tet, amely nek az ál lam mal ha gyo má nyo san a leg szo ro sabb
volt a kap cso la ta, és amely nek az új be ren dez ke dés ben is sze re pet szán tak. A meg -
tor lás má sik jel lem zõ je, hogy a fel sõ hi e rar chi át sem kí mél te. A püs pö ki kar több tag -
ját le mon dat ták tisz té rõl. Hám Já nos nak még meg en ged ték, hogy vissza tér jen szat -
má ri püs pö ki szé ké be (csak az esz ter go mi ér se ki szék rõl kel lett le mon da nia), de
Rudnyánszky Jó zsef besz ter ce bá nyai, Bémer Lász ló váradi, Ioan Lemény fogarasi gö -
rög ka to li kus püs pö kök nek és Lonovics Jó zsef csanádi püs pök nek min den ja va dal -
muk ról le kel lett mon da ni uk, és vég sõ so ron in ter nál ták õket. Még 1849 nya rán
vissza von ták Hám mel lett Lonovics, Jekelfalussy és Hor váth Mi hály ki ne ve zé sét. A
po li ti kai nyo más kö vet kez té ben né hány év re Popovics Bazil is vissza vo nult egy ház -
me gyé je kor mány zá sá tól.

Ma ga Scitovszky már 1849-ben ha tá ro zot tan fel lé pett az el ítélt pa pok ér de ké ben.
Je len tõs si kert azon ban csak a püs pö kök kel kap cso lat ban ért el. Ma ga mö gött tud va
a bé csi nun ci us, Viale Prela tá mo ga tá sát, til ta ko zott az ál la mi szer vek túl ka pá sai, il -
let ve a püs pö kök meg hur col ta tá sa el len (Bémer Lász ló nagy vá ra di püs pö köt pél dá -
ul el sõ fo kon ha lál ra ítél ték). A prí más tö rek vé sét az el ítél tek meg men té sé re va la -
mennyi egy há zi ve ze tõ osz tot ta. A „komp ro mit tált” pa pok egy ré szét si ke rült egy há -
zi fe nyí ték alá von ni, ez ál tal meg ment ve a Haynau-féle fe le lõs ség re vo nás ke ser ve i -
tõl. Az 1850. au gusz tus 24. – szep tem ber 1. kö zött Esz ter gom ban ülé se zõ püs pö ki ér -
te kez let am nesz ti át kért az el ítélt egy há zi sze mé lyek szá má ra. No ha ké rel mük ek kor
még nem ta lált meg hall ga tás ra, Scitovszky fel ha tal ma zást ka pott a pá pá tól, hogy az
irregularitas (sza bály ta lan ság) bû né be esett pa po kat fel ol doz has sa. Ez a gya kor lat ban
azt je len tet te, hogy az egy há zi fe nyí ték alá von tak vi szony lag rö vid idõ alatt is mét
al kal maz ha tó ak vol tak.

Mi köz ben az ab szo lu tiz mus ha tá ro zot tan föl lé pett a for ra da lom ban sze re pet
ját szó egy há zi ak, il let ve egy há zi kö zös sé gek (pl. a pi a ris ták) el len, Fe renc Jó zsef fo -
ko za to san fel szá mol ta a ko ráb bi jo ze fi nis ta egy ház po li ti kát. 1850. áp ri lis 18-án
kelt pá ten sé ben el tö röl te a ki rá lyi tetsz vény jo got, amely az ural ko dó hoz zá já ru lá -
sá hoz kö töt te a pá pai bul lák ki hir de té sét, és sza bad köz le ke dést biz to sí tott a püs -
pö kök szá má ra Ró ma, il let ve pap ja ik és hí ve ik fe lé, va la mint el tö röl te a püs pö ki
ha tal mat kor lá to zó egyéb ren del ke zé se ket is. A bé csi kor mány és az Apos to li
Szent szék tár gya lá sai 1855. au gusz tus 18-án ered mé nye sen zá rul tak: meg kö töt ték
a kon kor dá tu mot. 

A meg ál la po dás nem csak a jo ze fi nis ta egy ház po li ti ka vé gét je len tet te a bi ro da -
lom ban, de az ok ta tás te rü le tén is szé les kö rû jo go kat biz to sí tott a ka to li kus egy ház -
nak. A ka to li kus egy ház hely ze té nek meg szi lár du lá sá ban sze re pet ját szott a ka to li -
kus saj tó és könyv ki adás is. A ka to li kus egy ház nép sze rû ség ét fo koz ták azok az ab -
szo lu tiz mus el le nes gesz tu sok is, ame lye ket az alap ve tõ en lo já lis püs pö kök és pa pok
még meg en ged tek ma guk nak. Danielik Já nos, a Religio cí mû ka to li kus lap szer kesz -
tõ je két hó na pi fog sá got ka pott, mert lap já ban bí rál ta, hogy 1851 Úr nap ján egy pes -
ti temp lom ban csak né me tül pré di kál tak. A ha tás nem ma radt el. 1859. de cem ber
19-én a pes ti evan gé li kus egy ház ke rü le ti gyû lé sen a je len le võk Scitovszky prí mást
és Bartakovics Bé la eg ri ér se ket az ab szo lu tiz mus el len fe le i ként él tet ték. 1860. áp ri -
lis 30-án mint egy 80 000 hí võ je len lét ében Scitovszky ce leb rál ta a gyász mi sét Szé -
che nyi Ist ván gróf em lé ké re. Bach kon cep ci ó ja ott szen ve dett ha jó tö rést, ahol azt a
leg ke vés bé vár hat ta: a kon zer va tí vo kon. Ta lán el ke rül te a fi gyel mét Fogarassy Mi -
hály még 1848-ban ki adott em lék ira tá nak egy mon da ta, amely a ka to li ciz mus és a
ma gyar ság össze kap cso ló dá sá nak fon tos sá gá ra utalt.
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