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Csernoch János aranymiséje

Csernoch János bíboros aranymiséje az 1924-es esztendő legnagyobb ese-
ménye volt Magyarországon, amely a római katolikus hívek mellett minden-
ki mást is megszólított világnézettől, felekezeti hovatartozástól függetlenül.
A hazai és a nemzetközi sajtó szép beszámolókat közölt a jeles jubileumról.
Meszlényi Zoltánnak az Esztergom Évlapjaiban megjelent részletes írását, a
korabeli újságcikkeket és a bőséges levéltári anyagot olvasva betekinthetünk
a grandiózus ünnepbe.

Csernoch János 1852. június 18-án, a Nyitra megyei Szakolcán született.
Középiskolai tanulmányait szülővárosában és Esztergomban, a bencés gim-
náziumban végezte, a teológiát pedig a Bécsi Egyetemen a Pázmáneum di-
ákjaként. 1874-ben az Augustineum növendéke lett, a szentírástudomány és
a kánonjog különösen is érdekelte. Johannes Kutschker bécsi segédpüspök
1874. november 18-án szentelte pappá. 1876-ban Bécsben a hittudományok
doktora lett. Kápláni éveit Felsőradoson, Budapesten a Krisztinavárosban és
a terézvárosi Avilai Nagy Szent Teréz Plébánián töltötte. Itt a szlovák ajkú
hívek lelki gondozója is lett. Számos újságcikk és tanulmány szerzője, mun-
kái megjelentek a  Religióban, amelynek szerkesztője is volt, és az  Új Ma-
gyar  Sionban.  Esztergomban  szemináriumi  tanár,  levéltáros  és  szertartó,
1882-ben főszentszéki jegyző és érseki titkár,  később irodaigazgató, majd
esztergomi kanonok lett. 1893-ban Vaszary Kolos bíboros főszékesegyházi
plébánossággal bízta meg. 1908. január 12-től csanádi püspök, szentelését
Hornig  Károly  végezte  Temesváron.  1911.  március  8-tól  kalocsai  érsek,
majd miután Vaszary Kolos bíboros 1912. október 27-én lemondott érseki
tisztségéről, az esztergomi érseki széket foglalta el. 1914-ben presbiter bíbo-
rosi kinevezést kapott, címtemploma a Szent Euzébiusz. Részt vett XV. Be-
nedek és XI. Piusz pápa megválasztásán.1

1 ERDŐ Péter,  Csernoch XI. János, in Esztergomi érsekek 1001‒2003 (szerk. Beke Margit; Buda-
pest, Szent István Társulat, 2003) 385‒389, itt: 385‒387.
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Az I. világháborút lezáró 1920. június 4-i trianoni békeszerződés követ-
keztében  Magyarország  területe  és  ezzel  együtt  lakossága  egyharmadára
csökkent. Az egyház évszázados hagyománya folytán továbbra is bekapcso-
lódott a politikai életbe; részt vett az országgyűlés munkájában, és támogatta
a keresztény elveket valló pártok célkitűzéseit.2 A húszas évek virágzó egy-
házi élete egyre szélesebb rétegeket vonzott. Ezt a küldetést segítette elő az
egyesületi  élet  fellendülése,  a  népfőiskolák,  lelkigyakorlatok  és  missziók
szervezése, valamint  a gyermekeket és ifjakat  megszólító cserkészmozga-
lom.  Fontos  szerepe volt  ebben  a  megújulásban a  katolikus  sajtónak  is.3

Csernoch János bíboros minden politikai és felekezeti hovatartozástól füg-
getlenül diplomatikusan tudott együttműködni a magyar közélet vezetőivel.
Például gróf Tisza István miniszterelnökkel, aki 1916-ban, IV. Károly király
koronázása előtt kifejezte igényét, hogy az országgyűlés őt válassza nádor-
helyettessé. Ez azért volt számára lényeges, mert a koronázás joga a herceg-
prímás mellett a nádort illette. Az ellenzékiek szerint a református Tisza Ist-
ván  koronázásban  való  közreműködése  „communicatio  in  sacris”4 lenne.
(Korábban mindez nem jelentett problémát, hiszen II. Mátyás király koroná-
zásakor 1608-ban is protestáns nádor volt Magyarországon, Illésházy István
személyében.)  Klebelsberg Kúnó államtitkár jelezte Csernoch bíborosnak,
hogy a király Bécsbe várja őt audienciára, mert tudni szeretné, valóban van-
e akadálya protestáns nádor közreműködésének a koronázás szertartásában.5

A király örömmel vette tudomásul Csernoch bíboros válaszát, és kinyilvání-
totta elhatározását, mely szerint Tisza István nádorhelyettessé választása el-
len semmiféle kifogást nem emel.6

Amikor a prímás Tisza István miniszterelnökkel találkozott, ez csak any-
nyit kérdezett a prímástól: Széna, vagy szalma? A prímás azt válaszolta:
Széna. Kezet ráztak. Köszönöm barátom, mondotta Tisza. Soha nem fe-
lejtem el ezt a szolgálatodat. Amíg Tisza Istvánnak szava lesz az ország-
ban, a katolikus egyház hajaszála nem fog meggörbülni. Legyünk a ma-
gyar ügyben egyek, mint Pázmány és Rákóczi voltak.7

Csernoch bíboros szívélyes barátságban állt  gróf Klébelsberg Kúnóval is,
aki  vallás-  és  közoktatásügyi  miniszterként  sokat  tett  a  magyar  katolikus
egyházért.8

2 REISNER Ferenc, Csernoch hercegprímás és IV. Károly (Budapest, Márton Áron, 1991) 158‒160.
3 Uo. 162.
4 Szent dolgokban való közösködés. 
5 LEPOLD Antal,  Csernoch János. Emlékezés Nagymagyarország utolsó hercegprímására  (Bécs,

Opus Mystici Corporis, 1963) 21.
6 Uo. 22.
7 Uo.
8 Uo. 28.
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Csernoch Jánosnak kiváló kánonjogászként meghatározó szerepe volt az
1917-es  Codex  Iuris  Canonici  szövegének  létrejöttében.  Az  Esztergomi
Főegyházmegyében  24  plébániát  és  lelkészséget  szervezett.9 1924-ben
Szentlélek néven egyesületet alapított az egyházi pálya iránt érdeklődő ifjak
támogatására.10 Részt  vett  az 1926-os chicagói Eucharisztikus Világkong-
resszuson. 1927. július 25-én Esztergomban halt meg. Az esztergomi bazili-
ka kriptájában helyezték nyugalomra, Klebelsbeng Kúnó kezdeményezésére
állították fel monumentális síremlékét.11

ELŐKÉSZÜLETEK

Az aranymise előkészületei már a nyári időszakban megkezdődtek. Sokan kö-
szöntötték a jubiláns főpásztort, aki eredeti tervei szerint 1924. november 18-
án az Erzsébet-apácák bécsi templomában, első miséjének helyszínén, csen-
des visszavonultságban kívánta megünnepelni aranymiséjét. A főpásztor el-
határozását Walter Gyula nagyprépost  jelentette be a káptalanban. Végül a
katolikus közélet vezetői meggyőzték őt, hogy az aranymise nyilvános meg-
ünneplése „a katholikus hitélet nagystílű megnyilatkozása” lenne, így a prí-
más hozzájárult  az országos  ünnepléshez,  melyet  november  16-ára  Eszter-
gomba, 18-ára Budapestre  tűztek ki.  A két helyszínen bizottság alakult  az
ünnep előkészítésére. Esztergomban Machovich Gyula érseki helynök össze-
hívta a város vezetőségét, majd ezután kijelöltek egy szűkebb bizottságot. En-
nek tagjai Lepold Antal főszékesegyházi plébános vezetésével Szomor Aurél
alezredes,  katonai  parancsnok,  Perger  Kálmán  rendőrfőtanácsos  és  Trinkl
Kálmán karkáplán voltak. A jubileum budapesti szervezését az Országos Ka-
tholikus Szövetség vállalta, elnökük, Zsembery István irányításával.12 A kép-
viselőház 1924. november 15-i ülésén Szcitovszky Béla elnök mutatta be az
Országos Katholikus Szövetség meghívóját a bíboros aranymiséjére: 

Tisztelt Nemzetgyűlés! Mint a bemutatott meghívóból méltóztatik hiva-
talosan is értesülni, Magyarország bíboros hercegprímása 18-án tartja a
Szent István Bazilikában aranymiséjét. Ünnepi hangulatban üli meg ezt
az emlékezetes évfordulót a magyar katolikus társadalom egész egyete-
me, egyházának első főpásztorában hódoló tisztelettel látva hitéletének a
nemzetünkre nehezedett súlyos megpróbáltatásokban Istentől rendelt ve-
zérét, a lelkek felemelésére hivatott apostoli küldetés méltó letéteménye-

9 ERDŐ 387‒388.
10 MESZLÉNYI Antal,  A magyar hercegprímások arcképsorozata (Budapest, Szent István Társulat,

1970) 387.
11 ERDŐ 388.
12 MESZLÉNYI Zoltán, A bíboros hercegprímás jubileuma, in Esztergom Évlapjai (1925) 1‒2/27‒35,

itt: 27‒29.
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sét. De Magyarország hercegprímása nemcsak a magyar katolikus egy-
ház élén, hanem közéletünkben is kiemelkedő méltóságot tölt be.13

A szervezők a grandiózus jubileumot művészi alkotásokon is meg akarták
örökíteni.  Így kapott  a főkáptalantól megbízatást  Damkó József szobrász-
művész a hercegprímás mellszobrának megalkotására. Az ünnepségre Re-
ményi József plakettet készített, amelynek egyik oldalán Csernoch János bí-
boros  arcképe  látható  „Johannes  Card.  Csernoch  semisaeculo  sacerdos
MCMXXIV” felirattal, a másik oldalát pedig a prímás címere díszíti.14 Az
Országos Katholikus Szövetség 100 darab érmét  veretett  a jeles ünnepre,
melynek egyik oldalán a bíboros arcképe és az alkotó, Berán Lajos neve
mellett a következő felirat olvasható: „Csernoch János dr bibornok Magyar-
ország hercegprímása aranymiséjének emlékére 1924. XI. 18.” Másik olda-
lán Jézus a Jó Pásztor ábrázolása alatt az érsek „Tua luce dirigere” jelmon-
data és a „Fővédnökének az Országos Katholikus Szövetség” felirat látható
(1. kép). Ennek az érmének egy-egy példányát XI. Piusz pápa, a bíborosi
testület, a magyar püspöki kar és a kormány tagjai, valamint néhány közéleti
személyiség kapta.15 Szintén az ünnepre készültek  Koszkol Jenő festőmű-
vész alkotásai, melyek a Bakócz-kápolnában kaptak helyet: két akvarell Má-
tyás király kálváriájáról, illetve az esztergomi bazilikáról. A prímás portréját
Wesely Norbert festette meg erre az alkalomra (2. kép).  Mátyás király kál-
váriájáról és Csernoch bíboros portréjáról az  Ecclesia Egyházművészeti és
Áruforgalmi R. T. szép, sokszorosított emléklapokat adott ki. Budapesten és
Esztergomon kívül az ország más pontjain is terveztek különböző megemlé-
kezéseket, ezek közül a legkiemelkedőbb a szegedi volt, ahol az ünnepelt
Csernoch bíborost Glattfelder Gyula csanádi püspök képviselte.16

Az ünnepi előkészületekkel kapcsolatban az Esztergomi Főegyházmegye
körlevele kéri a papokat, hogy minden hívőnek hirdessék ki a templomok-
ban az örömteli eseményt. November 17-én este 7 és 8 óra között szóljanak
a harangok, majd a november 18-i ünnepi szentmisét az érsekért ajánlják fel,
a végén a Te Deumot énekelve. A körlevél kéri továbbá, hogy hívják meg az
ünnepre a hatósági személyeket, a polgárokat és a tanulóifjúságot, valamint
hogy a vallásos egyesületek zászlóikkal jelenjenek meg a misén. Ahol a kö-
rülmények engedik, a katolikus iskolákban és akadémiákon rendezzenek ün-
nepséget, amely növeli a gyermekekben az érsek iránti tiszteletet.17

13 Uj Lap (1924) 210/1. 
14 MESZLÉNYI Z. 30.
15 Az Országos Katholikus Szövetség, in Magyar Katolikus Almanach I (Budapest, Országos Kato-

likus Szövetség, 1927) 609‒624, itt: 616‒617.
16 MESZLÉNYI Z. 30.
17 1924. október 18-i körlevél: Circulares literae dioecesanae (Strigonii, Typis Gustavi Buzárovits,

1924) 4*.
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1. kép: A HERCEGPRÍMÁS JUBILEUMI EMLÉKÉRME
(Magyar Katolikus Almanach I [Budapest, Országos Katolikus Szövetség, 1927] 608–609)

2. kép: WESELY NORBERT PORTRÉJA CSERNOCH JÁNOSRÓL
az Ecclesia Egyházművészeti és Áruforgalmi R. T. emléklapján
(Prímási Levéltár, Csernoch János magánlevéltára, X. doboz)
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ÜNNEPLÉSEK

Esztergomban

November 15-én, szombat délután 5 órakor megszólaltak Esztergom harang-
jai, és egy órán át zúgtak, majd fáklyás menet indult a Széchenyi tértől a prí-
mási palotához, melyet a Budapesti Honvéd Zenekar, a Turista Egyesület
dalárdája és az Esztergomi Tanítóképző Intézet énekkara tett zenéjével ün-
nepélyessé. Kivilágították a házak ablakait, a Szent István-kápolna helyén
álló kettős keresztet, valamint a bazilika tetején álló keresztet. A menet a
prímási palota vízivárosi homlokzata előtt megállt, miközben a jubiláns her-
cegprímás az első emelet termeiben hallgatta végig az egy órán át tartó sze-
renádot. Közben a bíboros címerét megjelenítő tűzijáték emelte az ünnep fé-
nyét.18

Másnap  reggel  9  óra  előtt  a  hercegprímás  hermelinnel  díszített  vörös
uszályos ünnepi öltözékében, zárt kocsijában indult az aranymisére. A bazi-
lika oszlopcsarnoka előtt a katonazenekar a magyar himnusszal fogadta az
érkező főpásztort, aki előbb a Bakócz-kápolnában szentségimádást végzett,
majd a főoltárnál a Te Deumot énekelte aranymiséje előtt. A misében csak
felszentelt  papok segédkeztek:  Machovich Gyula,  Fehér  Gyula,  Csárszky
István, Mészáros János, Breyer István, Lepold Antal, Drahos János prelátus
kanonokok, Számord Ignác tb. kanonok, Török Mihály, Kiss Károly, Tóth
Kálmán, Szabó Vendel, Felber Gyula, Tichy Gyula teológiai tanárok, Német
István, a szeminárium spirituálisa, Mátéffy Viktor prépost, Nádler István ta-
nítónőképző intézeti igazgató, Trinkl Kálmán és Hauser Ignác karkáplánok,
Zsigovits Béla dorogi lelkész, Veszely Géza segédlelkész és Meszlényi Zol-
tán szentszéki jegyző,19 aki pasztoralistaként vett részt az asszisztenciában.20

A bazilikában délelőtt háromnegyed 9-ig foglalták el helyüket a hatósá-
gok, intézetek, egyletek képviselői. A szentélyben helyezkedett el a papság,
valamint a városi, vármegyei hatóságok tagjai, a helyőrségi tisztikar, érsek-
ségi és káptalani tisztségviselők, pénzintézetek, bányák és állami hivatalok
képviselői. A kupola alatt a tanintézetek, katolikus egyletek és a hívek ültek.
A Simor-szobor alatti első pad a bencés tanárok, a második sor a tanítókép-
ző intézet tanárai számára volt fenntartva. A Pázmány szobor alatti első pad-
sorban a főreáliskola tanári kara, a második és harmadik sorban a vízivárosi
apácák helyezkedtek el. A Bakócz-kápolna oldalán a hajó első hat padsorát
az Oltáregylet és a Stefánia-egylet foglalta el, a Szent István-kápolna olda-
lán pedig az első és második padsort a katonatisztek családtagjai. A harma-
18 MESZLÉNYI Z. 30.
19 Uo. 31.
20 Prímási Levéltár, Csernoch János magánlevéltára (a továbbiakban: PL, Csernoch mlt.), X. doboz.
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dik, negyedik és ötödik sorban, valamint a Simor-szobor alatti utolsó padban
az Úrilányok Mária Kongregációja foglalt helyet. A többi 19 padsorba a hí-
vek szabadon beülhettek.21 A szentmisén Buchner Antal székesegyházi kar-
nagy erre az alkalomra komponált miséje hangzott el. „A kórus nagy preci-
zitással  adta  elő  a  mély  gondolatú  zenét,  melynek  magyar  motívumai
megkapták a templomban összegyűlt ünneplő közönséget.”22 Ezenkívül az
Ecce Sacerdos, a Te Deum, a Salve Sancta introitus és a Laudate Dominum
omnes gentes (116. zsoltár) hangjai csendültek fel a szertartás során, amely
a klérus orgonakíséretes énekével zárult.23

A szentmise után Walter Gyula nagyprépost a szószékről tolmácsolta a
káptalan és a hívek köszöntését a jubiláns hercegprímásnak. Délben a pap-
ság,  a  különböző felekezetek és  egyesületek  képviselői,  Esztergom város
képviselőtestülete és a katonaság fejezték ki jókívánságaikat az ünnepelt fő-
pásztornak.  „Az esztergomi ünneplést  nem zárta  be a szokásos díszebéd,
mert ezt a jubiláns nem tartotta összeegyeztethetőnek a mai idők komolysá-
gával. Bankett helyett inkább szegényeire gondolt és a város polgármesteré-
nek 15 millió koronát küldött azzal, hogy azt a szegényeket élelmező városi
népkonyhára fordítsa.”24

Budapesten

Másnap reggel Csernoch János hercegprímás Leipold Antal kanonok kísére-
tében autóval Budapestre utazott,  ahol országos jellegű ünnepség fogadta.
A főpásztor részt vett az alkalomról elnevezett Prímás-bástya átadásán, amit
márványtáblán  örökítettek  meg.  Délután  háromnegyed  4-kor  Lorenzo
Schioppa  pápai  nuncius  gratulációját  fogadta  az  érsek.  Fél  5-kor  Horthy
Miklós kormányzó a Magyar Érdemkereszt nagykeresztjét adományozta az
aranymisés bíborosnak, majd az uralkodócsalád tagjai köszöntötték őt. Az
ünnepi mise másnap délelőtt 10 órakor kezdődött a Szent István-bazilikában.
A szentmisén a következő papok segédkeztek: Machovich Gyula és Mészá-
ros János érseki helynökök, Ernszt Sándor papnöveldei kormányzó, Breyer
István, Lepold Antal, Túri Béla, Drahos János prelátus kanonokok, Krywald
Ottó érseki főbiztos, Sagmüller József, Valnicsek Béla, Hunkár Győző, An-
gyal Kálmán budapesti plébánosok, Erdősi Károly, a Szent István Társulat
vezérigazgatója,  Pokorny Emánuel,  a  Rákóczianum kormányzója,  Babura
László spirituális, Répás József szemináriumi alkormányzó, Gábriel Antal

21 Elhelyezkedés a Bazilikában a hercegprímás aranymiséje alkalmával, in  Esztergom és Vidéke
(1924) 91/1‒2.

22 MESZLÉNYI Z. 32.
23 PL, Csernoch mlt., X. doboz.
24 MESZLÉNYI Z. 32.
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hitoktatási szakfelügyelő, Madarász József érseki titkár, Meszlényi Zoltán
szentszéki jegyző, Trinkl Kálmán, Vezér Lajos és Vargyas Tivadar segédlel-
készek. A kórust Demény Dezső karnagy vezette.25 „Az előkelő közönség,
az ország színe-java, igen emelte az ünnep fényét. Azonban az esztergomi
bazilika nagyszerű térhatárait és világosságát a budapesti templom nem tud-
ta pótolni.”26

A budapesti aranymiséről részletes beszámolót közölt az Uj Nemzedék cí-
mű napilap:

Megkezdődött a pontifikális mise, amelyben a főpásztornak esztergomi
és  budapesti  vikáriusai,  a  két  budapesti  esperes,  kanonokjainak  nagy
száma, a budapesti plébánosok és a központi szeminárium elöljárósága
asszisztáltak. A használt miseruhák most is történelmi értékűek voltak,
mint Esztergomban; ez alkalommal azt a pásztorbotot használta, amelyet
Simor  prímásnak  a  főváros  ajándékozott  aranymiséje  alkalmából.  A
mise  alatt  a  kar  Demény  Dezső  vezetésével  Harmath  Artúr  belvárosi
karnagy  C-dúr  miséjét  adta  elő.  Evangélium után  Prohászka  Ottokár,
Székesfehérvár püspöke lépett a szószékre. […] „Hármas ünnep van ma:
Ünnepel Őeminenciája, ünnepelnek a katolikus hívek, az anyaszentegy-
ház  és  ünnepel  Magyarország.  E  három gondolat  köré  csoportosítom
szavaimat. […] Az egyház egységét kisugárzó bíborosnak az ünnepét üli
és mi mindannyian részt kérünk ebből. Az egész keresztény nép a legna-
gyobb méltóságot látja a papságban, nem királyi, kormányzói, hadsereg
élén álló méltóságot, hanem a szellemi, lelki világét.” […] A mélységes
megindulást keltő szentbeszéd után tovább folyt a mise. Befejezése után
a jubiláló egyházfejedelem teljes ornátusban felment a szószékre és ál-
dását adta a megjelentekre. Ezután visszament az oltárhoz, levetette az
egyházi öltönyöket, majd bíbornoki kappában helyet foglalt a szentély-
ben. Most megható pillanat következett: a püspöki kar tagjai Szmrecsá-
nyi Lajos érsek vezetésével Csernoch bíboros elé járultak és nevükben
az egri érsek tolmácsolta szerencsekívánatait. Ezután megindult a menet
a Bazilikából a Vigadóba.27

Szmercsányi Lajos egri érsek Sipőcz polgármester kíséretében lovas dísz-
hintón érkezett a pesti Vigadóba.28 Itt Schioppa nuncius üdvözölte az érseket
latin nyelven, azután felolvasta a Szentatyának a jubileumra írt meleg hang-
vételű levelét: 

Azt  a  munkásságot,  amelyet  Te egy hosszú  emberéleten  keresztül  az
Egyház  és  haza  javára  kifejtettél,  a  magyar  határokon belül  nemcsak
nagyra becsülik és értékelik, hanem hogy azzal polgártársaidnak hálás és

25 Uo. 33.
26 Uo. 34.
27 Uj Nemzedék (1924) 247/3. 
28 MESZLÉNYI Z. 34.
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ragaszkodó szeretetét is megnyerted.  […] talán sokkal előbb, mintsem
az aranykoszorút, mely Eminenciád félszázadát oly méltán díszíti, fel-
váltják a gyémántok, érvényre jut újra az, amit a második honalapító ki-
rály a pápához e szavakkal adott elő: „az esztergomi főpap, az egyházi
és világi nagyok közt első, ki a királyt az ország nehéz és titkos dolgai-
ban tanáccsal és segéllyel támogatni kénytelen: ennek jelenlétét még rö-
vid időre sem nélkülözhetjük.”29

Csernoch János
válaszában két momentumra fektetett súlyt, az egyik az, hogy a prímási
méltóság a magyar nemzetben a jogfolytonosság élő képviselője. Méltó-
ságában  olyan jogok,  értékek vannak,  amelyekre  nem tudjuk,  hogy a
magyar nemzetnek mikor lesz szüksége és ezért látja ő a nemzet ragasz-
kodását a prímási székhez. A másik az, hogy a prímás a közvetítő ka-
pocs az egyházmegyék kormányzói, a püspökök között és mintegy szim-
bolizálja egységüket.  Ami azt illeti  – mondotta ‒, hogy szavukat nem
hallják meg a törvényhozás termében,  ez nem a kormányon, hanem a
politikai helyzet körülményein múlt. Még egyszer megköszönve a meleg
üdvözlést, szívélyesen elbeszélgetett a püspöki kar minden egyes tagjá-
val.30

A pápa levelének felolvasása és Csernoch bíboros szavai után gróf Bethlen
István miniszterelnök, majd Sipőcz Jenő polgármester köszöntötte az arany-
misés érseket. Végezetül gróf Zichy János szólt az ünnepelthez a katolikus
egyesületek nevében. A prímás a köszöntésekre hosszú beszédben válaszolt,
majd a Központi Szemináriumban fogadta a papok és szerzetesek köszönté-
sét. Délután 4 órától a budai prímási palotába 84 küldöttség érkezett. 

Mindegyikhez volt egy-egy nyájas köszönő szava. Öreg este lett, mire az
utolsó küldöttség is elhagyta a palotát,  s az agg prímás életének nagy
napján néhány szabad perchez jutott, hogy az alatt szent magányban a
gondolat szárnyain végig suhanjon ötven év minden eredménye, küzdel-
me, keserve és áldozata felett.31

GRATULÁCIÓK

Mindazok, akik a Vigadóban rendezett ünnepségen nem tudtak részt venni,
az ország különböző pontjairól több százezer aláírással ellátott levélben jut-
tatták el köszöntésüket az Országos Katholikus Szövetség útján Csernoch

29 Nemzeti Ujság (1924) 245/8.
30 Uo.
31 MESZLÉNYI Z. 35‒36.
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János bíboroshoz.32 A jubiláns főpásztort számos levélben köszöntötték vilá-
gi és egyházi vezetők, egyetemek, tanintézetek mellett a pénzintézetek, gaz-
dasági testületek részéről is. Üdvözlőlevelet küldött többek között a Gazdák
Biztosító Szövetkezete (Budapest, 1924. november 17.), az Országos Köz-
ponti Hitelszövetkezet Elnöki Osztálya (Budapest, 1924. november 12.), a
Pannónia Keresztény Fogyasztási Szövetkezet (Budapest, 1924. november
17.), valamint a Magyar Leszámitoló- és Pénzváltó-Bank Igazgatóság (Bu-
dapest, 1924. november 18.).33 A Pesti Magyar Kereskedelmi Bank Elnöksé-
ge így köszöntötte az érseket: 

Amikor  az  egész  ország  népessége  ‒  felekezeti  különbség  nélkül  –
együtt ünnepli Eminenciáddal – pappá szentelésének ötvenedik évfordu-
lóját – örömmel jelenünk meg az üdvözlők sorában és mély tisztelettel
köszöntjük főmagasságodat ritka jubileumán. […] Népünk minden réte-
ge hálás elismeréssel kíséri az ország első Főpapjának fáradságot nem
ismerő, szelíd, apostoli munkáját.34

Figyelemre méltó, ahogyan a nemzetközi híradásokban megemlékeznek a
jubiláns esztergomi érsekről. A La Croix című francia katolikus napilap be-
számol az érsek aranymiséjéről és egyben arról, hogy Csernoch bíboros a
francia irodalom nagy tisztelőjeként létrehozott egy francia‒magyar irodal-
mi társulatot,  valamint egy konferenciát Franciaország vallási helyzetéről,
élénk szimpátiával értékelve a francia katolikusok bátorságát és nagylelkű-
ségét.35 A  L’Italia katolikus napilap,36 valamint  a  L’Osservatore Romano
szintén említi  a mintegy nemzeti  ünneppé váló grandiózus eseményt.37 A
Sonntagsblatt című  újság  is  részletes  beszámolót  közöl  az  aranymiséről,
megemlítve, hogy az ünnepelt a budapesti szentmise után a budai prímási
palotában fogadta a szerzetesrendek és kongregációk gratulációit.38

Csernoch bíboros példaértékű kapcsolatairól tanúskodnak a zsidó hitköz-
ségektől, egyesületektől érkező köszöntőlevelek. „Eminentiád sohasem hir-
detett  mást,  mint a szeretetet,  a békét,  a  megértést  és megbocsájtást  és e
szent órában a magyar nemzetnek minden igaz érzésű gyermeke boldogan
hallja meg Eminentiád ajkairól az Úr akaratát: Béke legyen a földön a jóaka-
ratú emberek között!” – olvashatjuk a Magyar Zsidó Hitközségek Országos
Szövetségének meleg hangú jubileumi üdvözletében.39

32 Az Országos Katholikus Szövetség 616‒617.
33 PL, Csernoch mlt., X. doboz.
34 Uo.
35 La Croix (1924) 12712/1.
36 NEJOD, Tiburzio, La messa d’oro del Card. G. Csernoch Primate d’Ungheria, in L’Italia (1924)

276/3. 
37 L’Osservatore Romano (1924) 277. sz. 
38 Sonntagsblatt. Wochenzeitung für das deutsche Volk in Ungarn (1924) 46/2. 
39 PL, Csernoch mlt., X. doboz.
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A főpásztor Schwartz Zsigmondtól héber nyelvű imakönyvet kapott aján-
dékba, melyet az esztergomi rabbiság magyarra fordított. A könyv vörös bo-
rítójának aranybetűs felirata: „Főmagasságos Dr. Csernoch János bíboros ér-
sek  úrnak  Magyarország  hercegprímása.  Emlékül  50  éves  jubileuma
alkalmából Schwartz Zsigmondtól”.40 Mellette a szép héber nyelvű üdvözlet
és magyar fordítása: 

Isten segítségével! Ezt Neked (ajánlom). Férfiú, immár 50 
éve nagy a tettekben!
Íme itt állasz, Fenséges Úr, az őrségen.
Kiválasztott gyülekezetben hallatsz tetszetős beszédeket, 
(Mózes T. 49.21.)
Hétszeresen tisztított színaranynál értékesebbeket. (ψ41 12.7.)
A ferde beszédet és a gőgös szemet gyűlölöd,
Vallásodat igazsággal, a szelídséget szellemeddel őrzöd;
Ezért jutottál magasra kegyelem és dicsőség teljében:
Jó értelemre és tudásra (tanítani), hogy megsegíttess 
hétszeresen. (ψ 119.66.)
Üdvösséged örömét Szentélyedből adja meg Neked az Isten. 
(ψ 51.14.)
A hónap közepén és folyton megújítva erődet: (Jes. 40.31.)
Hogy egészségben érjed el teljes épségedet. (Jób 21.23.)
Osztályrészed: üdv és béke alkonyatkor is.
Elhalmozva kegyelemmel, bővelkedve égi ajándékokban: 
(Mózes V. 33. 23.)
Hogy ragyogjon fényed est idején éppúgy, mint hajnalban. 
(Jes. 58.8)
Gyümölcsözzél aggkorban is, üdén hatalomban és erőben,
(ψ 92.15; Jes. 40,26.)
Társaid gyülekezetében szíves bölcsességével sikerre 
szerencsében:
Mint ékesség és dísz Jeruzsálem népének is üdvére (Jes. 4,2.)
S hétszeresen ragyogó fényesség sugározzék fejedre.42

Az Esztergomi Izraelita  Jótékony Nőegylet  megbízásából Balog Lászlóné
jegyző és özvegy Berényi Gyuláné 1924. november 16-án írtak szép köszön-
tőlevelet a jubiláns főpásztornak: 

Őeminenciája Dr. Csernoch János, Magyarország bíbornok Herczegprí-
mása, Esztergomi Érsek, Valóságos belső titkos Tanácsos stb. stb. Ur-
nak, Esztergomban. 

40 Uo.
41 Zsoltárok könyve.
42 PL, Csernoch mlt., X. doboz.
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Kegyelmes Urunk! Az isteni Gondviselés, minden jó ember szívbéli
örömére megengedte, hogy Nagyméltóságod, jó egészségben, munkaké-
pességének teljében megünnepelheti áldozárságának ötvenedik évfordu-
lóját. Az isteni kegy ezen nagy megnyilatkozásának szép alkalmát, fel-
használja  a  mi  szerény  Egyesületünk  is,  hogy  hódolatunknak  gyenge
szavakban kifejezést adjunk és szívünk mélyéből fakadó szerencsekívá-
natainkat tolmácsoljuk érseki trónusa előtt. Kegyelmes Urunk! Mint  a
felebaráti  szeretet  isteni  törvényének szerény végrehajtói  és  gyakorlói
előtt, mindig felséges példaként lebegett Eminenciád fennkölt Egyénisé-
ge. Tudjuk, hogy a szent isteni parancsot, a római katholikus egyház leg-
főbb magyar Papja, nemcsak hirdeti, de gyakorolja is! A mai zord idők-
ben, amikor oly nehéz meleg szívre találni, az Esztergomi Érsekhez, a jó
ember –imádja az bármilyen nyelven, bármilyen formában az egy, örök
Istent – ha segítségért fordul, nem jár hiába! Mi esztergomiak elsősorban
érezzük, a közelünkben melegítő Nap áldást hozó sugarait és nem titok
előttünk, hogy többen vannak sorainkból, kiket Nagyméltóságod nemes
jó szíve, támogatásra érdemesnek talált! A jubiláns évforduló csak egy
alkalom, de legyen meggyőződve Kegyelmes Urunk, hogy mindig, ez-
előtt is, ezután is, buzgó imába foglaljuk Nevét és kérjük az Egek hatal-
mas Urát, az Örökkévaló Egyetlen Istenünket, hogy tartsa meg nekünk is
drága Életét, halmozza el bőséges áldásával minden tettét minden lépé-
sét, hogy még hosszú, hosszú időn át gyakorolhassa a felebaráti szeretet
szent parancsát!  Kérjük Nagyméltóságodat,  tartson meg bennünket to-
vábbra is nagyra becsült jóakaratában és vagyunk,

hódoló tisztelettel:

Az Esztergomi Izraelita Jótékony Nőegylet megbízásából.
Balog Lászlóné jegyző, özvegy Dr. Berényi Gyuláné.
Esztergom, 1924. november 16-án.43

A katolikus hívek sokasága lelki ajándékokkal készült Csernoch bíboros ju-
bileumára. A Sophianum rendi növendékei és a „Kongregátiók” 1000 szent-
misét, 500 szentáldozást és 500 rózsafüzért,  a VI. kerületi  Kemény Zsig-
mond  Főreáliskola  Szent  László  Diák  Egyházközsége  szentmisét  és
szentáldozásokat ajánlott fel a jubiláns főpásztorért, kérve az Urat, hogy őt
„aranymiséje alkalmából teljes kegyelmével elárassza s minden katholikus
és magyar ember nagy örömére, reménységére és büszkeségére még sok ju-
bileumon keresztül megtartsa”.44 A Budapesti Országos Középponti Oltár-
egyesület és az Eucharisztikus Gyermekszövetség összes tagja a szentáldo-
zás gyümölcseit ajánlotta fel lelki csokorként az aranymise alkalmával (3.
kép).45

43 Uo.
44 Uo.
45 Uo.
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3. kép: A BUDAPESTI ORSZÁGOS KÖZÉPPONTI OLTÁREGYESÜLET ÉS AZ EUCHARISZTIKUS
GYERMEKSZÖVETSÉG ÜDVÖZLŐLAPJA (PL, Csernoch mlt., X. doboz)
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A hívek buzgó ajándékai mellett szintén Csernoch bíboros aranymiséjéhez
kapcsolódik egy budapesti plébániatemplom, a Rezső téri Magyarok Nagy-
asszonya-templom ünnepélyes alapkőletétele.46

A jubiláns hercegprímás tiszteletére a katolikus iskolák és oktatási intéz-
mények Budapesten és vidéki helyszíneken különböző díszgyűléseket, ünne-
pélyeket, műsoros esteket rendeztek. Az esztergomi szeminárium erre az al-
kalomra készült meghívóján olvashatjuk a következőket:

Főmagasságú és főtisztelendő Csernoch János a Római Szentegyház Bí-
bornoka, Magyarország Hercegprímása, Esztergomi érsek úr aranymisé-
je alkalmából a Szent Istvánról nevezett Esztergomi Ősrégi Papnevelő
Intézet 1924 évi december hó 13-án örömünnepélyt rendez, melyre tisz-
telettel meghívja. Műsor: Kersch F.: Üdvözlő dal, Veszely G.: Aranymi-
sére; Morus Tamás (Történelmi dráma 4 felvonásban Ney K. után Po-
korny  Emanueltől;  Witt  F.:  Ave  Maria;  Kiensel:  Kardal  a  Bibliás
Emberből; Ünnepi beszéd.47

Ezen az alkalmon elhangzott Veszely Géza verse, melyet a jubiláns 
főpásztornak írt az ünnep alkalmából: 

A főpap áll az oltár zsámolyán,
Hívő sereg im’áldozatra vár…
– S lelke mintha látomást ma látna,
Valahol most a régi multba’ jár…
Ötven évnek késői alkonyán,
Olyan szép lett az Úr oltára ma;-
Lelkes szívek feltörnek az égre:
Ünnepet ül Sion szent halma ma…
Imává lesz a hang, a szó, a dal;
Ezernyi szem hűen tekint ma Rád,
S himnuszával, daloló ajakkal
Köszönti ma Benned a jó Atyát!
[…]
Oltárhoz lép – s most már misébe kezd…,
S miként égő tömjén illatárja,
Az égre tör örök Istenéhez
Az ötven év áldozat-imája:
Simeonként úgy imázik lelke,
Mintha már nem is várna rá több –.
– Nem telt be még, nem, az idők telje: –
Adj még Urunk erőt, sok éltetőt! –

46 Uo.
47 Uo.
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…– Tekintete meg-megpihen rajtunk,
Szentelt keze áldóan int nekünk,
Térdrehullva suttogja csak ajkunk:
Hála Neked, hatalmas Istenünk!48

♦ ♦ ♦    SIPOS ZSOLT

Károly trónörökös vendégeskedése a nagyváradi 
püspöki palotában (1916)

A NAGYVÁRADI PÜSPÖKI PALOTA

A „[...] püspöki palota,1 365 ablakával,2 arany-kék-piros, festett címerével a
homlokán, egy kisebb német fejedelmi udvar pompáját vetíti eléd” ‒ állapí-
totta meg Dutka Ákos költő a nagyváradi római katolikus püspöki palotáról.3

A főhomlokzat  timpanonjának közepén elhelyezett  színes címer  a palotát
építtető megyéspüspök, zajezdai báró Patachich Ádám címere püspöki ka-
lappal.4 A halványsárgára vakolt, zöld zsaluleveles és ablakkeretes főhom-
lokzatot magas vörös cseréptetőzet koronázta.5

48 VESZELY Géza, Aranymisére, in Esztergom és Vidéke (1924) 92/2. 
1 A hatalmas méretű palota a Kárpát-medence egyik legjelentősebb és legmonumentálisabb késő-

barokk épülete.  KÉMENES Mónika,  Püspöki mecenatúra a 18. századi újjáépítés ideje alatt, in
Felix Terra. Istorie și artǎ ecleziasticǎ în Episcopia Romano-Catolicǎ de Oradea. Történelem és
egyházművészet a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegyében (szerk. Raluca Mǎlǎncioiu –
Balla Tünde – Lakatos Attila; București, Muzeul Naţional de Istorie a României, 2017) 49. 

2 A néphit úgy tartja, hogy a palotának 366 ablaka van. Dutka Ákos 365-ről tudott. Ha azonban
megszámoljuk az ablakokat, nem kapunk többet, mint 282-t, a későbbi 16 vakablakkal és az 5
utólag ajtóvá átalakítottal együtt is csak 303-at. PÉTER I. Zoltán, Mesélő képeslapok. Nagyvárad
1885‒1915 (Budapest, Noran, 2002) 20. 

3 DUTKA Ákos, „A Holnap” városa. Regényes korrajz a nagyváradi „A Holnapˮ születésének ide-
jéről (Budapest, Magvető, 1964) 10. 

4 Az épület végleges elkészültétől (1776) annak szerves részét képező címert közel két évszázad-
nyi békés létezés után, a Körösvidéki Múzeum beköltözését megelőzően eltávolították. A folya-
matban  lévő  teljes  palotarekonstrukció során  az archív  felvételek  alapján  eredeti  formájában
helyreállítják a Patachich-címert is. Helyére kerül a Patachich címer, in Bihari Napló (2011. no-
vember 5.) 3;  SZÉLL Sándor,  Nagyvárad Szent László városa (Budapest, Officina, 1940) 19. A
püspöki palota kápolnájának az oltárral szemközti falfestményén ma is látható Patachich Ádám
címere. PÉTER I. Zoltán, Ismertető a püspöki kápolnáról, in Bihari Napló (2004. november 5.) 6;
BALLA Tünde, Kápolnaszentelő a Barokk-palotában, in Romániai Magyar Szó (2004. november
6‒7.) 16. 

5 BIRÓ József, Nagyvárad barok és neoklasszikus művészeti emlékei. A Budapesti Királyi Magyar
Pázmány Péter Tudományegyetem Művészettörténeti és Keresztény Régészeti Intézetében készült
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