
AZ 1822. ERDÉLYI EGYHÁZMEGYEI ZSINAT.

„Bizonyosan igen érezhető kár volna, ha valamely jelesb írónk eme, 
a tökéletesség örök hazájába költözött főpapnak tökéletes életrajzával meg 
nem ajándékozna bennünket.“ Ezen szavakkal bocsájtotta útnak 1839-ben 
Peitler Antal Szepesy Ignác br. erdélyi, majd pécsi püspök egyházi beszé
deinek négy kötetét.1 Peitler volt utolsó titkára és őrá hagyta a püspök 
végrendeletileg minden kéziratát.

Peitler a beszédek előszavában megírta Szepesy életrajzát is. Ez a 
rövid életrajz, bár a személyes megfigyelések megrögzítése miatt nem 
értéktelen, mégis csak vázlat, s Peitler maga is figyelmeztet, hogy „a ná
lunk oly nehezen szerezhető, szükséges adatok hiánya“ miatt nem tudott 
tökéleteset adni.2 Jámbor óhaja, hogy a nagy főpap jelesebb íróban talál
jon biografusra, még ma sem teljesült. Az utána következők az ő adatait 
és a püspök halálakor megjelent alkalmi megemlékezéseket3 használják 
fel Szepesy külső életfolyásának és főkép pécsi működésének elbeszélésé
nél, de ebben sem kimerítőek és főpapi monográfiáink sajnosán igen gya
kori hiányaként, a püspök lelki alkatának igen kevés figyelmet szentelnek.

Pedig Szepesy nemcsak azért érdemel figyelmet, mert mint a tan
ügy páratlanul bőkezű mecénása és mint buzgó főpásztor talán minden 
elődjénél elhatározóbban folyt bele a mecsekalji püspökváros és egyház
megye életébe, hanem leköti az érdeklődést mint jellem is. Peitler emlí
tett vázlatában és az alkalmi megemlékezésekben érdekes ízelítőt kapunk 
ebből is.

Mindenek előtt kellemesen tűnik fel a barokknak már csak külső, 
tartalmatlan cikomyáit megtartó korban Szepesy egyenes szókimondása. 
Amikor 1808 végén egri plébánosból kanonok lesz, búcsúbeszédében hívei 
előtt kijelenti: tudja, hogy vannak, akik örülnek, hogy megy és vannak,

1 SzepeSy Ignác, Egyházi Beszédek, kiadja Peitler Antal pécsmegyei püspöki titoknok 
s cancellária-igazgató, Pécs, 1839.

2 I. m., I. k. IV. 1.
3 összegyűjtve Szinnyei, XII. 784.
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akik már eltemetve szeretnék látni.4 * Amikor Rudnay Sándor utódaként 
1819-ben elfoglalja az erdélyi püspöki széket, azzal köszönti új híveit, 
hogy amit maga elvégezhet, nem fogja másra áthárítani. Ámbár eddig 
elég módja lett volna benne, hogy pénzt gyűjtsön, nem tette, mert ez ter
mészetével ellenkezik. Bejelenti, hogy igen szerény udvart fog tartani, s 
azért „vendégségeket, hívságos dorbézolásokat, tánc-muzsika-mulatságokat, 
éjjeli dőzsöléseket“ senki sem várjon tőle.6

Papságával szemben még határozottabb hangot használ. Abban a 
püspöki szózatban, amelyben először köszöntötte papjait, minden papi 
osztályhoz szól. Biztatja a kanonokokat, hogy ne búslakodjanak) azon, 
hogy ma sokkal kevesebb vagyonuk van, mint régen. Azelőtt a püspök 
és káptalan együttesen 600 lovast állított fegyverbe, a püspöknek 41 faluja 
volt és mindez nem tudta megakadályozni „quominus Lutheri, Calvini, et 
Soeini dogmata in magno hoc Principatu Ecclesiam Romano-Catholicam 
miserabiliter lacerarent, ac tandem maiori incolarum parti complacerent“.“

Korszerű hibákat ostoroz, amikor teológiai tanárai előtt azt fejtegeti, 
hogy igazságtalanság a történelemből csak a pápák hatalomvágyát és 
bűneit kiemelni, a tradíciót megvetni, a szentatyákat tudatlanoknak ne
vezni és gúnyolni (exsibillare). Nem árul-e el hajlandóságot a herezis felé, 
aki a nem-katolikusok könyveit égig magasztalja, egész lapokat ír ki 
belőlük, a katolikus szerzőket pedig mellőzi, mintha „tabulae rasae“ len
nének. A dogmák megdöntésére vezet, ha valaki a keleti nyelveket és a 
régiségtant annyira csűri-csavarja, hogy a szentírásból a dogmákat bizo
nyítani ne lehessen és így a fegyvert, mellyel az igazhit mellett kellene 
küzdenie, az ellenfél kezébe adja olyannyira, „ut ille solum se lemniscaturn 
gloriari effrons audeat, qui receptui canit, in propriam matrem saevit, 
plures toti antiquitati classicos certissimos textus exsuflavit, irrisit, 
eripuit“.7 8 * A szerzeteseknek bejelenti, hogy a Tridentinum értelmében 
gyakran fogja őket vizitálni, hogy regulájuk szerint élnek-e.s

Bár püspöki méltóságának külsőségeire is adott,® mégis a szinte szer
zetesi igénytelenség és szerénység volt egyik legszebb jellemvonása. Vég
rendeletében úgy intézkedett, hogy feketére festett, puhafa koporsóban 
temessék el, mint a közrendű hívek felett csak kétszer harangozzanak 
felette is, gyertyát a temetéskor ne osztogassanak, fáklyákat a katafalk

4 Egyházi Beszédek, I. k. VI— VII. 1.
6 U. ott, XII. 1.
6 Sermo, quo Ignatius e Liberia Baronibus Szepesy de Négyes . . .  Venerabilem Clerum 

Transilvaniensem Albae-Carolinae salutavit, Claudiopoli, Typ. Lycei Regii, 1820., 20. 1.
7 U. ott, 29. köv. 1.
8 U. ott, 32. 1.
® Egyházi Beszédek, I. k. XXXVI. 1.
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körül ne égessenek, beszédet ne tartsanak és tort ne üljenek. Az egykori 
tudósító a püspök „különös jobbágyi hű ragaszkodásáénak jeléül idézi 
a végrendelet eme részét: „In aedibus lycei, seu lyeeo junctae bibliotkecae 
nunquam mei memória celebretur, imo nec nominis mei amplius mentio 
fiat; imagini meae, in praetorio liberae regiae Civitatis Quinque-ecclesien- 
sis pendenti comburendae, alia, Francisci Augusti imperatoris et Regis, 
velut lycei Statoris substituatur.“ 10 Peitler is kiemeli királyhűségét.

önfeláldozásának és püspöki buzgóságának igen szép jele, hogy mikor 
a pécsi egyházmegye főpásztora lett, közel ötven éves fővel horvát anya
nyelvű hívei kedvéért megtanult horvátul.11 Bár ifjúkorában német neve
lést kapott és latinul későbben is szebben írt és beszélt, mint magyarul, 
mégis a Szlavóniába eső plébániák kivételével ő rendelte el egész egyház
megyéjében a magyar anyakönyvelést.12 Béketűrő iparkodott lenni — 
mondja Peitler — mindenkivel szemben, még cselédei sem hallottak ke
mény szót tőle. Peitler tesz bizonyságot arról is, hogy a másvallásúakkal 
szemben is igen türelmes volt. Elve volt: personae amicus, causae ini- 
micus.13 Pedig alapjában heves vérmérsékletű ember lehetett s ez a fegyel
mezettsége mellett nem egyszer megmutatkozott cselekedeteiben is. Egy 
ilyen esetre máshol mutattunk rá.1* Peitler minden kegyelete mellett szin
tén utal a püspök ezen tulajdonságára, bár nem maga mond ítéletet róla, 
hanem tapintatosan idéz egy másik korabeli megemlékezést az „Egyházi 
Tár “-bán: „ítéletének hirtelen kimondása s annak többszöri változtatása 
tartoztak a nagy érdemeiben halhatatlan Szepesynek némely gyengesé
geihez.“ 15 Ez a megemlékezés Peitleréhez hasonló, de tárgyilagosabb váz
lat és Szepesynek egy másik udvari papjától, Hőbe Károly püspöki levél
tárostól származik.16 Höbe — „mivel a képet nem festi igazán ama kéz, 
melyet hízelkedés vezet, sem valakinek életleírását híven nem közli az, 
ki csak a dicséretre méltókat keresi, s azokat is nagyító üvegen láttatja“ 
még azt is hozzáteszi, hogy a püspök „az ellenmondást, bármely alázatos 
színbe öltöztette is azt a félénkség vagy szerénység, éppen tűrni nem 
tudta, ugyanezért az ő értelmétől különböző tanácsot, lett légyen bár a 
leghelyesebb is, nem örömest követte,17 Hőbe is rámutat arra, hogy Sze-

10 Hírnök, 1838. aug. 9. (64.) sz. A végrendelet azószerint közölve: Egyházi Beszé
dek, I. k., XXXVIII. köv. 11.

11 Egyházi Beszédek, XVII. 1.
12 U. ott, XXXI. és X X X III. 1.
13 U. ott, XXXVI. 1.
14 Theologia, 1935. II. köt., 1. sz.
10 Egyházi Beszédek, I. k. XXXVI. 1.
16 Egyházi Tár, szerkeszti Guzmics Izidor, X III. füzet (1839), 275— 284. 1. ,
17 U. ott, 283. köv. 1.
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pessy buzgó vala Isten iránt, de valamely különös tisztelettel hódolt a 
koronás fejedelemnek. Ebből magyarázza Hőbe azt is, hogy különösképen 
kedvelte a katonaságot is.

Szepesy jellemét azonban nemcsak és nem is annyira ezek a kortól 
többé-kevésbé független vonások teszik érdekessé, hanem a későjozefinisz- 
tikus szellem tükröződései az ő egyéniségében. A „jozefinista“ paptípus
nak egyik, a népszerűsített köztudatban élő válfaja a nem-breviáriumozó, 
coelibátust meg nem tartó, általában laza erkölcsű és racionalista-febro- 
nianus felfogású pap. Gyakori esetben ez kétségtelenül áll nemcsak a 
II. József generális szemináriumaiból, hanem a 19. sz. első évtizedeiben 
az egyházmegyei szemináriumokból kikerült papságra is.18 Mégis túlsá
gosan egyszínű és nem utolsó sorban igazságtalan volna a kép, ha az 
akkori egész magyar papságot ebbe az egy kategóriába kívánnók bele
szorítani. Akadnak a magyar papságban az ellenpólusnak, a Hofbauer 
Kelemen-típusnak is képviselői: szigorú erkölcsű, orthodox felfogású és 
kurialista érzelmű papok. Szélesebb körben ismertek pl. Jordánszky Elek,1" 
Alexovics Vazul,20 Szaicz Leo,21 Albach Szaniszló.22

De a kép teljességéhez okvetlenül fel kell vennünk még egy közbenső 
típust is: az olyan papokat, akikben a febronianus-jozefinista egyház- 
politikai fölfogással és gyakorlattal — kétségtelenül szubjektív jóhiszemű
séggel — szépen megfért az egyéni jámborság, mély hit és szigorú erkölcs. 
Nem kisebb ember, mint Kopácsy József prímás vallotta meg érseki ki
nevezése előtt (1839) a pápai nunciusnak, hogy ha a nunciaturán a kánoni 
vizsgálat alkalmával megkérdeznék a püspökjelöltektől, hogy miként véle
kednek a pistoiai zsinat 85 pontját elítélő „Auctorem fidei“-bulláról, ak
kor igen sok „kriptopistoianus“ kerülne napfényre.23 Ennek a típusnak 
talán legismertebb képviselője Herzan gr. szombathelyi bíboros-püspök, 
akinek Sebastian Brunnertől talán túlságos élesen megrajzolt diplomata
portréjához újabban Géfin Gyula csatolta a „római szellemű“ püspöki vo
násokat.24 Herzan példája mutatja a legeklatánsabban, hogy ez a szintézis

18 V. ö. Mihályi Ákos, A papnevelés története, Budapest 1896. I. k. 258., 269. köv. 11., 
A franciszceikus kor szemináriumaira u. o. 372. köv. 1.

10 V. ö. Gillemot Katalin, Gr. Széchenyi Ferenc és bécsi köre, Budapest, 1933. 48. 
köv. 11.

20 V. ö .Eckhardt Sándor, A francia forradalom eszméi Magyarországon, Budapest, 
1924. és Közy— Horváth József, Alexovics Vazul, a legnagyobb pálos szónok, Győr, 1830.

21 Eckhardt, i. m. 87., 110., 124., 177., 187. 11.
22 Iványi— Grünwald Béla. Gr. Széchenyi István: Hitel. Fontes kiadás, Bpest, 1930.
23 V. ö. Meszlényi Antal: A jozefinizmus kora Magyarországon, Budapest, 1934., 379. 

és 383. 11.
24 Géfin Gyula, A szombathelyi egyházmegye története, Szombathely, 1929. I. k., 

190. köv. 11., 231. köv. 11.
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tűz cs víz között — szubjektív jóhiszeműséggel — sokak lelkében igen is 
lehetséges volt.

Ebbe a típusba soroljuk Szepesy püspököt is. Ide sorolja különben 
már Kopácsynak egy célzása is. Önigazolásában megírta Altieri nuncius- 
nak, hogy ha annak idején, praeeonisatioja előtt Szepesyt is színvallásra 
szólították volna fel a bulla kérdésében, az erdélyi zsinat határozatai soha
sem láttak volna napvilágot,25 azaz Róma Szepesy kinevezésébe bizonyára 
nem egyezett volna bele.

A zsinatról Szepesy egykori életírói csak futólag emlékeznek meg. 
Peitler csak a tényt szegezi le: „Hogy megyéjét mindenkép rendbehozná, 
s főkép az egyházi fegyet (disciplina) előmozdítaná, 1822-ben egyházi 
gyülekezetei tartott, ennek következésében Kolozsvárt a megye részére tör
vénykönyvet bocsáta közre Statuta címmel“.26 Höbe már többet mond, 
mert legalább egy mondatban értesít arról is, hogy mi volt a zsinati hatá
rozatok kellemetlen sorsa. Szerinte Szepesy a statútumokat „elküldi Po
zsonyba, midőn Synodusra hivattatik, mert maga el nem ment. De mivel 
végzésében a sok újítás, s az egyháznak rendszereibe ütközés a püspökök
nek méltán nem tetszhetett, kénytelen vala azokat visszahúzni“.27 A 
későbbi egyháztörténetírók Peitler példájára legtöbbször megelégszenek a 
zsinat megemlítésével, de sem határozataira, sem azok sorsára nem tér
nek ki.28 Csak legújabban szentel átfogó munkájában ennek a kérdésnek 
is nagyobb figyelmet Meszlényi Antal. A vatikáni levéltár adatai alapján 
világítja meg a zsinatnak szellemét.29

Az erdélyi zsinatra az ugyancsak 1822-ben lefolyt pozsonyi nemzeti 
zsinat adott okot. Ennek a nemzeti zsinatnak az előkészítése Szepesy előd
jére, az 1819-ben Erdélyből kinevezett Rudnay Sándor prímásra várt. 
Rudnay elrendelte, hogy a nemzeti zsinat 8 pontjának megvitatására 1821 
nyarán minden egyházmegye tartson előkészítő tanácskozásokat, a tanács
kozások eredményeit küldjék be, hogy ő azokat összegezve az 1822. máju
sában megtartandó nemzeti zsinat elé terjeszthesse. A legtöbb egyház
megyében ezeket az előkészítő zsinatokat meg is tartották,30 de nem min

25 Meszlényi, i. ra. 381. 1.
28 Egyházi Beszédek, I. k., XIV. 1.
27 Egyházi Tár, i. h., 279. 1.
28 Példaképen v. ö. Lányi— Knauz, Magyar egyháztörténet, 1869, II. k., 340. 1., 

Brüsztle I., Recensio Universi Cleri Dioec. Quinqueeccl., 1874. Karácsonyi J., Magyarország 
egyháztörténete, Veszprém, 1929., 262. Bagossy Bertalan, A jozefinizmus hatásai, s az er
délyi egyházmegyék küzdelme ezek ellenében. (A z erdélyi katholicizmus múltja és jelene. 
Dicső Szent Márton, 1925.)

29 Meszlényi, i. m. 255. köv. 1., 271. köv. 11.
30 Nachrichten und Betrachtungen über die ungarische Nazionalsynode vom Jahre 1822, 

Sulzbach, 1824, 5. köv. 1.
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denütt a kitűzött időpontban, és nem mindenütt a prímás intenciója sze
rint. A prímás ugyanis azt akarta, hogy ezek az előkészítő „zsinatok“ ne 
decretumokat hozzanak, hanem csak postulatumokat fejezzenek ki a király 
által jóváhagyott tárgysorozat körül. Az egész magyar katolikus egyházra 
azután a nemzeti zsinat hozott volna törvényeket. Volt egyházmegye, ahol 
az előzetes tanácskozások a prímás szándéka szerint folytak le. Ilyen volt 
pl. a szombathelyi,31 továbbá a veszprémi tanácskozás is. Utóbbi püspöki 
széke ekkor üresen állott, tehát formális zsinat itt nem is volt lehetséges. 
Homyik János káptalani helynök ezért a tanácskozást nem is nevezte 
„synodus“-nak, hanem „conferentia sacra“-nak.32

Nem így a besztercebányai püspök, Makay Antal, ő  november 27-re 
hívta össze papjait. A tanácskozás két napig tartott, de a püspök a nem
zeti zsinat pontjainak megtárgyalására jellemzően csak a második napot 
fordította. Az első napon felolvastatta és újra megerősítette az egyház
megye régebbi constitutióit, amelyek a papság fegyelmét szabályozták, 
sőt azokat ki is nyomatta. Amikor azután a prímásnak az egyházmegyei 
zsinat határozatait elküldte, érthetően hangsúlyozta, hogy a papság 
fegyelmének helyreállítása az egyházmegyében a püspök sajátlagos joga 
(„quae ex natura successionis apostolicae ad unumquemque episcoporum 
pertinere dignoscitur“) és mivel a zsinat lényegéhez, véleménye szerint, 
hozzátartozik határozatok hozása, azért járt el a mondottak szerint.33 34 Ehhez 
a püspöknek kétségtelenül joga volt, de a nemzeti zsinat küszöbén ez az 
eljárás csendes tiltakozásnak tűnhetett fel, mert hiszen prejudikált a nem
zeti zsinat első pontjának, amely ezt a kérdést is országosan akarta ren
dezni. így nem tarthatjuk véletlennek azt sem, hogy Makay az 1822. szept. 
8-án végre megnyílt nemzeti zsinatra betegségére való hivatkozással nem 
ment el, hanem Folger kanonokot bízta meg képviseletével, akit bőséges 
instrukciókkal látott el.“

A prímás Makay eljárásából láthatta, hogy nem mindegyik püspök 
mond le szívesen az apostoli jogutódlásból folyó ama jogáról, hogy bi
zonyos kérdéseket teljes hatáskörrel maga intézzen el egyházmegyéjében. 
Ez méginkább kitűnt erdélyi utódjának, Szepesynek eljárásából. Szepesy 
ugyanis nem tartotta meg egyházmegyei zsinatát a prímás által kívánt 
időpontban, hanem csak 1822. április havában. Itudnay bizonyára reá céloz, 
amikor a magyar klérusnak jún. 1-én bejelenti, hogy a nemzeti zsinatot a

31 Géfin, i. m. I. k., 316. köv. 11.
32 Veszprémi püspöki levéltár, Synodus Dioecesana 1821. Hornyik megnyitó beszéde, 

1821. szept. 26.
33 Schematism. Historicus Dioee. Neosoliensis pro Anno Saeculari MDCCCLXXVI, 

Neosolii, 1876, 31— 33. 11.
34 U. ott, 33. 11.
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kitűzött időpontban (májusban) más egyéb okok miatt azért sem tudta 
megnyitni, mert „egyes“ egyházmegyék nem küldték még be tanácskozá
saik jegyzőkönyvéi35 36 Ez még csak a nemzeti zsinat lényegtelen elhalasz
tását jelentette volna. Erdélyből azonban végre nem is egyszerű jegyző
könyv jött, hanem egy vaskos kötet, melyben a püspök minden vonatkozás
ban végső és kötelező határozatokat mondott ki s ezzel az erdélyi egyház
megyére már eleve illuzóriussá tette a nemzeti zsinat összes jövendő hatá
rozatait.

Szepesy már azzal is eltért a többi egyházmegye — úgylátszik álta
lános — eljárásától, hogy nem két, hanem öt napon át tanácskozott papjai
val, bár bizonyosnak látszik, hogy a nyomtatásban 253 lapot kitevő statú
tumok 38 csak végső szövegezést nyertek ezen öt nap alatt. Előkészítésük
höz sokkal több időre volt szükség.

A zsinat 1822. április 13-án, fehérvasárnapon ült össze Gyulafehér
váron. „Coelo semper sereno prosecuti“ — mondja a püspök a statútumok 
előszavában — ápr. 17-én fejezték be az atyák tanácskozásaikat, amikor 
is Szepesy rögtön kihirdette a határozatokat, amelyeket mindnyájan alá
írtak és elfogadtak. Resztvettek a zsinaton a valóságos és tiszteletbeli kano
nokok, fő- és alesperesek, a szerzetesek hivatalban levő és kiérdemesült 
tartományfőnökei, a szentszéki ülnökök és teológiai tanárok, az esperes
kerületi jegyzők, a plébánosok képviselői és a szerzetesrendek kiküldöttei, 
összesen 59 ember. Erdélyben a ferenceseknek két provinciájuk volt. Aste- 
phanita rendtartománynak csak Erdélyben voltak házai, a bolgár-oláh pro
vinciának azonban, valamint a minoritáknak és piaristáknak Erdélyen 
kívül is.

Az erdélyi „statútumok“ teljes egyházi törvénykönyv a szokásos be
osztással. Három részből áll: 1. De personis Ecclesiastico munere fungen- 
tibus aut Ecclesiae famulantibus, 2. De rebus sacris et ad Ecclesiam pro- 
pius attinentibus, 3. De judiciis ecclesiasticis. Mindegyik rész természete
sen még további fejezetekre (sectiókra és articulusokra) oszlik. A törvény- 
könyv szövege után appendixek következnek az anyakönyvekhez és más 
kimutatásokhoz szükséges, aprólékos pontossággal szerkesztett formulárék- 
kal. Ezekkel kapcsolatban közli Szepesy eredeti német nyelven az udvari 
haditanácsnak 1808. okt. 5-ről kelt és a katonaság lelki gondozását szabá
lyozó rendeletét, VII. Pius pápának 1820-ból való fakultásait és végül egy 
teljes miseformulát a király születésnapjára.

A törvénykönyv elé Szepesy előszó gyanánt egy körlevelet tett.

35 Nachrichten, 11 1.
36 Statuta Almáé Dioecesis Transsilvanicae Anno 1822. die 17-ma Április in Synodo 

Dioecesana publicata, et Concordibus votis approbata, Claudiopoli, Typ. lycei Regii.
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amelyben papsága előtt megokolja a statútumok kiadásának szükségessé
gét. Ebben a megokolásban egy negatívum és egy positivum tűnhetett fel 
a római kúrián. Szepesy ugyanis azt bizonyítja, hogy idők folyamán az 
egyház, a püspökök és fejedelmek igen sok törvényt hoztak. Ezek össze- 
szedése, rendszerbe foglalása és korszerű kiegészítése tette szükségessé a 
zsinatot. Az egyházi törvényhozók között azonban nem említi a pápát. De 
bizonyára ennél is jobban szemet szúrt az az indokolás, amellyel viszont a 
fejedelmet is az egyházi törvényhozók közé sorolja és mintegy ünnepélye
sen approbálja a gallikán-jozefinista egyházpolitika alapelvét: „Quis 
nescit et Princeps (sic!), praeprimis Ecclesiae Ungaricae Reges Aposto- 
licos pro Jure Suinmis Ratronis, defensoribus, Inspectoribus Ecclesiae 
proprio, necnon propter arctum qui inter Sacram, ac Civilem Potestatem 
intercedit nexum, plurima pedetentim edidisse Deereta, quae revereri et 
observare oportet?“ Ebből a mondatból világos, hogy Szepesy nemcsak 
szükségből, mert az államhatalom úgy kívánta és nemcsak a könnyebb 
tájékoztatás céljából szedette össze és közölte törvénykönyvében a királyi 
vallásügyi rendeleteket, hanem azért is, mert a fejedelem kompetenciáját 
a „jura circa sacra“-kérdésében jozefinista fogalmazásban maga is el
fogadta.

Az egyházi és egyház körül szolgáló személyekről szóló rész a püspök 
kötelességeivel kezdődik.37 Szokatlan, hogy egyházmegyei törvénykönyv 
elejére épen a szuverén, egyházjogi felfogás szerint az egyházmegyének 
egyedüli és független törvényhozójának, a püspöknek kötelességei kerül
nek. Az ő kötelességeit magasabb fórumok írják elő. De mutatja Szepesy 
erkölcsi komolyságát, hogy 26 §-ban a statútumok elejére a saját, még
pedig igen szigorúan fogalmazott, a püspöki beneficium jövedelmének fel- 
használását is részletesen szabályozó kötelességeit tette, sőt — a kánon
jog történetében valószínűleg egyedülállóan — kimondja azt is, hogy ha 
a püspök bármikép megszegné ezeket a törvényeket, minden kanonoknak 
vagy főesperesnek joga van akár írásban, akár egyházmegyei zsinaton 
meginteni („titubantem Cepham officii modeste commonere“ §. 26.). Már 
ebben a fejezetben is találhatók azután olyan rendelkezések,, amelyekben 
Höbe szavai szerint „sok újítás és az egyháznak rendszerébe ütközés“ volt. 
Kevésbbé lényeges újítás volt, de amelyben nem nehéz felismer
nünk II. József rideg, puritán „tisztogató“ szellemét, hogy a 
püspöki funkcióknál a püspök eltiltotta a tabernákulum fölött külön 
álló, u. n. püspöki gyertyát, a misekönyv mellett tartani szokott gyertyát, 
a püspök előtti térdhajtásokat és gyűrűcsókokat (§. 4.). Meghökkentő azon
ban már az a rendelkezése, hogy a püspök ünnepélyes miséje alatt min-

37 Statuta, 1— 8. 11.
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den felszentelt pap „concelebrál“-hat vele, amint az a görögök szokása 
(§. 5.). A püspök kötelességévé téteti, hogy a breviáriumot egészen alakítsa 
át. A zsoltárok ne a Vulgata sokszor homályos szövege, hanem egészen 
új latin fordítás szerint mondassanak. Más olvasmányokat (leetiones) ír 
elő, csak történetileg hiteles szentek életét engedélyezi és csak olyan szen
tek ünnepét, akik az egyház első századaiban haltak vértanúhalált és élet
szentségükkel, tudományukkal és nagy tetteikkel lettek híresekké (§■ 12.). 
Kötelességévé teszi többek között azután a főpásztornak, hogy az évenként 
tartandó zsinat előtt részletes jelentést tegyen („relationem scriptam, dara 
voce per legendám ...  exhibebit“ ) az egyházmegye állapotáról (§. 24.), ami
vel az egyházjogi felfogástól teljesen idegen parlamentáris rendszert hono
sítja meg a zsinaton.

A káptalanról szóló részben38 mint helyi érdekességet kell megemlí
teni, hogy az utolsó stallum birtokosa a „Canonicus astronomus“, akinek 
egy-két ifjút kell kiképeznie az asztronómiára, továbbá „observationes fa
céré, ephemerides scribere“.

A fő- és alesperesek teendőinél38 feltűnő és ugyancsak szokatlan 
decentralizáció érvényesül. A főespereseknek valóságos külön szentszékük 
van (§. 3. és 15.) külön jegyzővel, ülnökökkel, házasságvédővel, ügyésszel 
s a püspök csak ezek megerősítését tartja fenn magának.

Igen részletes, erkölcsileg nagyon komoly utasításokat tartalmaz a 
statútum a plébánosokra vonatkozólag: 10 a plébánosi vizsgáról, a bene- 
ficium kezeléséről, a hitoktatásról, a prédikációról, amelynek többek között 
nem szabad polemikusnak lennie a másvallásúakkal szemben s amelynek 
keretében a plébánosnak nem szabad anyagi járandóságait követelnie a 
hívektől. A farsang hetében, engesztelésül mások szertelen mulatozásaiért, 
a hivatalos funkciókon kívül ne hagyja el lakását, hanem imádkozzék, el
mélkedjék és hamvazó szerdán gyónjék. Körültekintően és igen szigorúan 
intézkedik a statútum a papság életmódjáról, ruházkodásáról és jóhír
nevének megóvásáról is. Elég, ha ebben a tekintetben csak ezt az egy ren
delkezést citáljuk: „Si in domo parochiali sequioris sexus persona im- 
pregnata fuerit, illico solemnis contra Parochum aut Sacerdotem localem 
inquisitio jubente Episcopo instituetur, cuius sumtus in suspicionem voca- 
tus Sacerdos solvet, etiamsi innocens declaratus fuerit, salvo ad accusa- 
torem regressu (§. 17.). Igaz, hogy a vizsgálat költségeire vonatkozó részt 
később belátóan enyhítette: „si reus... judicatus fuerit.“ Elrendeli a 
história parochiae szorgalmas írását is. (§. 25.)

88 Stat. 8— 13. 11.
89 Stat. 13— 22. 11. 
40 Stat. 22— 36. 11
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A plébánosi vizsga letételét a püspök még a beneficium elnyerése 
után két hónapra is megengedte (§. 2.), de kötelezte a plébánosokat, hogy 
50 éves korukig minden új javadalom elnyerésekor új vizsgát tegyenek. 
Kivételt csak a teológiai tanárokkal tett. (§. 3.) A szerzetes lelkipásztorok 
azonban soha investiturát nem kapnak és valahányszor más főesperesség 
területére mennek át, mindig új vizsgálatot kötelesek tenni. (§. 6.) Később 
a püspök ezeket az intézkedéseket részben törölte, részben megváltoztatta. 
A plébánosi vizsgát általános gyakorlat szerint még a pályázat előtt kel
lett a jelöltnek letennie, még pedig csak egyszer. A plébánosi vizsgákra 
kézikönyvekül a statútum előírja Klüpfel Engelbert dogmatikáját, Schenkl 
Maurus erkölcstanát és pastorálisát, végül Szvorényi Mihály jus canoni- 
cum-át. Klüpfel a breisgaui Freiburgban volt a dogmatika tanára. A 
jezsuiták dogmatikai hegemóniájának megtörésére a kormány őt 
és egy dominikánust valósággal beleerőltette az egyetemre. Janzeniz- 
mussal és bajanizmussal gyanúsították. Könyve nem egészen korrekt, de 
széliében használták a monarchia teológiai intézeteiben.41 Szvorényi Mi
hály ismert nevű és teljesen orthodox felfogású apologéta volt, de egyházr 
jogi felfogása szélsőségesen jozefinista.42

A parochusokról és administrátorokról szóló részben bukkannak fel 
az első kormányrendeletek pontos hivatali szám és dátum megjelölésével. 
Többek közt pl. tiltják pápai címek (praelatus domesticus, protonotarius 
apostolicus) kérését (§. 21.), szabályozzák a más vallású betegek látogatá
sát (§. 23.), előírják, hogy a plébános külön könyvbe vezesse be a kormány
rendeleteket (§, 24.) stb. Az eredményesebb pasztoráció szempontjából igen 
életrevaló rendelkezése a statútumoknak, hogy minden ezer (későbbi javí
tás szerint kétezer) lelkes plébánián köteles a plébános káplánt tartani és 
teljes ellátásán felül fizetését évi 60 ft CW-re kiegészíteni ($. 31.). Ezután 
következnek a gyulafehérvári szeminárium tanári karáról, kormányzásá
ról és teológiai tanrendjéről szóló intézkedések.43

Mivel, mint említettük, az erdélyországi szerzetesrendek közül az 
egyik (bolgár-oláh) ferences rend-tartománynak, a minoritáknak és uW 
ristáknak Magyarországon is voltak rendházaik, Szepesy a szerzetesekről 
szóló részt44 azzal vezeti be, hogy a szerzetesekre vonatkozó királyi ren
deletek Erdélyben is érvényesek rájuk, de irányadók lehetnek a csak

41 Wetzer—Welte, Kirchenlexicon VII. k., 798. köv. o.
42 V. ö. Brunner Ernőd, A francia felvilágosodás és a magyar kath. hitvédelem, Pan

nonhalma, 1930. 28 köv. 11., 62 1. Hermann Egyed, Zásió András jászéi prépost tanári és 
teológiai irodalmi munkássága (Emlékkönyv Szt. Norbert halálának 800 éves jubileumára, 
Budapest 1934., különlenyomat) 13. köv. 1.

43 Stat. 36— 39. 11.
44 Stat. 39— 54. 11.
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Erdélyben honos, másik ferences rendtartományra is. Ezért leközöl huszon
egy ilyen rendeletet (1774—1812. közötti időből), amelyek azonban foko
zatosan felforgatták a szerzetesrendek egész alkotmányát, őket külföldi 
rendi elöljáróiktól és Rómától teljesen elvágták és — főképen a lelkipász
torkodás szempontjából — teljesen a püspököknek vetették alá. Ebben a 
szellemben csatol Szepesy a kormányrendeletekhez még saját rendelkezése
ket (§. 22—28.),45 amelyekben tovább szabályozza a szerzetesek életmódját: 
ahol legalább két egészséges rendtag van, közösen és hangosan kötelesek 
elmondani a breviáriumot. A rendház kapuja állandóan zárva legyen. 
Senki fogadalmat nem tehet, hacsak nem töltött el az ujoncév után három 
teljes esztendőt a rendben. Gyűlést vagy káptalant a rendek Erdélyben 
csak a püspök engedélyével tarthatnak s ezeken a gyűléseken két kano
nok, vagy főesperes elnököl. Ismételten súlyos szabálytalanságot elkövető 
szerzetest ruhájától meg kell fosztani és mezei munkára kell fogni, ahol 
csak a cselédek élelmezéséből részesül. A provinciálisok a rend állapotá
ról az egyházmegyei zsinaton számolnak be.

A 8. sectio foglalkozik a szeminárium beléletével.46 Rendeletéiből ki- 
emelendőknek tartjuk a következőket: A spirituális évenként háromszor 
(okt. és dec. végén, továbbá a nagyhét első három napjában) három napos, 
de naponként csak két beszédes lelkigyakorlatot tart a növendékeknek. 
Havonként kétszer gyóntatja őket és szombatonként vacsora előtt prédi
kál nekik. A növendékek közül van egy „prefectus munditiei“ , aki felügyel 
arra, hogy társai tisztán járjanak, ő jelenti a vicerektornak, ha a ház 
tisztaságában vagy étel-ital jóságában hiányt vesz észre,

A szeminárium törvényei a növendékek lelkére kötik az engedelmes
séget, kölcsönös szeretetet, vallásosságot és legfőbb erényként a szerény
séget. A növendékpapok napirendje igen szigorú. Télen-nyáron hajnali öt 
órakor kelnek és este kilenckor fekszenek. A nap ki van töltve munkával 
és imával. Fél óra jut az elmélkedésre, van negyedóra lelkiolvasmány, de 
nem intézkedik a statútum a szentséglátogatásról és gyakori áldozásról. 
A szórakozásban megengedi a zenét (clavicordium) és a „ludus calculorum 
et latrunculorum vulgo Schack“-ot, a dohányzást azonban csak orvosi ren
deletre. A teológiai tárgyakon kívül szorgalmazza a német nyelv tanulá
sát, melynek tanulása igen hasznos, mert erre a nyelvre minden tudomá
nyos könyv le van fordítva. Már akkor is panaszok voltak a növendékek 
hiányos latin tudása ellen, ezért a latin szorgalmas gyakorlását is előírja. 
A teológiai könyvek a szeminárium tulajdona, ezért a növendékek kímél
jék őket. Még aláhúzniok sem szabad bennük. Magánolvasmányaik jegy

45 Stat. 54—55. 11.
46 Stat. 55—68. 11.
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zékét év elején kötelesek beadni az elöljáróságnak. Hit- és államellenes 
könyvet természetesen nem olvashatnak.

Rudnay püspök vetette meg az alapját a ferencesek gyulafehérvári 
közös papnevelőintézetének (Institutum Religiosorum ad S. Joannem 
Capistr.), Amit a statútumok ezen intézet számára előírnak,47 majdnem 
ugyanaz, mint a világi szeminárium szabályzata. A  növendékek jófor
mán csak ruhában különböznek egymástól. Még a mindennapi misét is 
együtt hallgatják a székesegyházban, sőt az elöljárók kinevezéséhez is a 
püspök jóváhagyása szükséges.

A tábori lelkészségre vonatkozó királyi rendeletek után48 * a szer
zetesnőkre is leközöl három rendeletet, ugyancsak azzal az indokolással, 
hogy a nagyszebeni orsolyitáknak Kassán is van rendházuk, tehát a 
magyarországi rendeletek Erdélyre is érvényesek. De itt is hozzátesz 
saját utasítást, amelyben a clausurára vonatkozó előírás mellett bevezeti 
az exkarmelita Dereser Tádé Antal breslaui kanonok40 német nyelvű 
breviáriumát, amelynek új kiadása éppen akkor készült Pesten. A püs
pöknek ezt az intézkedését később különösen rossznéven vették Rómában, 
mert ez a breviárium eltekintve attól, hogy nem latin nyelvű volt, tel
jesen eltért a rómaitól, az ünnepek számát önkényesen apasztotta, a szen
tek és Szűz Mária közbenjárását tagadta, Szt. Péter primátusát meg 
sem említette, sőt beállításával éppen az ellenkezőjét tüntette fel.50 Ez 
a breviárium, amely Szepesynek láthatóan mintául szolgált a világi papok 
breviáriumának átalakításánál, a hírhedt emsi pontok szerzőinek, a három 
német egyházi választófejedelemnek jóváhagyásával jelent meg s már 
maga ez a cégjelzés is mutatta, hogy milyen a szelleme.

Ezután következnek fejezetek a kegyurakról, kurátorokról, kánto
rokról, harangozókról, akik normális iskolával bíró helyeken legyenek 
írástudók, hogy egy osztályban taníthassanak is, továbbá a bábákról, hit
községi tagokról, árvákról és gyámokról. Utóbbiak teendőit az 1791. LII. 
t.-c. közlésével írja körül.51

A törvénykönyv második része a tárgyakról (dolgokról) szól. Ebben 
van szó a következő, meglehetősen tarka sorrendben a vallásról, egyházi 
épületekről, felszerelésről, istentiszteleti rendről, szentségek kiszolgálta
tásáról, külön a házasságról, gyermeknevelésről, iskolákról, himlőoltásról, 
jámbor alapítványokról, levéltárakról, böjtről, egyházi jövedelmekről, pla-

47 Stat. 68— 70. 11.
48 Stat. 70— 73. 11.
40 Y. ö. Kirchenlexikon, III. k. 1526. köv. o.
50 Meszlényi, i. h. 71. köv. 1.
61 Stat. 74—88. 11.
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cetum regiumról, egyházi személyek adómentességéről, collektákról, vég
rendeletekről, szobrokról és útszéli keresztekről, temetőkről és temetések
ről, végül az egyházmegye kánoni látogatásáról és az egyházmegyei 
zsinatról.

A vallásról, vallásváltoztatásról és a felekezeteknek egymáshoz való 
viszonyáról szóló részben52 minden hozzátoldás nélkül közli a kormány
rendelkezéseket.

A következő fejezetek53 megint meglehetős gondot okozhattak Sze- 
pesy római bírálóinak, mert a jozefinista puritánizmus még erősebben 
kiütközik rajtuk, mint föntebb említett rendelkezésein. A keresztúti képe
ket csak az ájtatosság idejére szabad kifüggeszteni, az oltáron legfeljebb 
hat gyertya éghet s az oltárt még virágokkal sem szabad díszíteni. A 
gyászmiséken szokásos katafalk tilos („Castrum doloris, quod mimicam 
speciem praefert, nunquam erigatur“). Esztétikai vagy talán higiénikus 
szempontból tiltja a templom falainak kifestését: csak meszelve lehetnek.

Csak kolostorokban megvalósítható, faluhelyen kivihetetlen isten- 
tiszteleti rendet ír elő. A  plébánosnak híveivel mindennap közös reggeli 
és esti imát kellene tartania. Ahol nincs pap, ott a kántor tartsa és ahol 
nincs templom, magánházban kell elvégezni. Ha nagy a hideg, vasárnap 
is csak kismise tartandó. A karácsonyi éjféli mise hajnalra van helyezve, 
szentségkitétel mise alatt soha sincs és délután is csak ritkán ostensori- 
umban. Csak négy körmenet tartható: feltámadás, keresztjáró, búzaszen
telő és úrnapi körmenet. Ha valahol több volna szokásban, a pap tiltsa 
el, szükség esetén ehhez vegye igénybe a hatóság segítségét is. Eltörli a 
balázsolást és mint a jámborság emelésére nem alkalmas szertartást, a 
mise előtti szenteltvízhintést (asperges), amely a népre terhes és más 
„hasznosabb“ funktiók elől elveszi az időt. Nem engedi meg a „theatrális“ 
szentsírok felállítását. Egyszerre két misét mondani nem szabad és vihar- 
harangozás sem lehet, legfeljebb három rövid jeladás a nagyharanggal, 
ha vihar közeledik. Mind olyan rendelkezések ezek,, amelyek eredetét 
játszva ki lehet mutatni II. József százszámra menő egyházi rendeletéiből, 
amelyek ugyan formálisan vissza nem vonattak, de amelyek végrehajtását 
most — a 19. század harmadik évtizedében — Ferenc király már nem 
ellenőriztette olyan szigorú pedantériával, mint uralkodása elején. A 
szentségek kiszolgáltatásánál újra csak görög hatás, hogy az áldozásnál a 
laikus hívű is kap bort („ablutionis vinum communicantibus semper por- 
rigatur, séd sumere nemo cogatur“), de időnként figyelmeztetni kell a 
népet, hogy nem konsekrált bort kap.

52 Stat. 89— 103. 11.
53 Stat. 103— 126. 11.
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A házasságnak küiön fejezetet szentel.61 Jóformán csak királyi ren
deletekből és profán törvényekből áll és ennélfogva olyan házassági aka
dályok is belekerülnek, amelyeket a kánonjog nem ismer (kiskorúak és 
katonák szülői, illetve felsőbbségi engedély nélküli házassága). A vegyes
házasságokból származó gyermekek császári rendelet és hazai törvény sze
rint is nemük szerint követik a szülők vallását, reverzálist követelni 
pedig II. József rendelete szerint nem szabad. A gyermekneveléssel kap
csolatosan közli a himlőoltásról szóló kormányrendeleteket.55 Ha a szülők 
vonakodása miatt a be nem oltott gyerek meghal, a pap köteles nevét 
felolvasni a szószékről, köteles továbbá az oltás hasznosságát „fontos be
szédekkel“ előadni és „magasztalni“ . Sőt a papoknak az oltásnál jelen kell 
lenniök és a szülőket „omnibus modis“ biztatniok kell arra, hogy gyer
mekeiket beoltassák.

Felveszi Szepesy a statútumokba 1777-től az összes királyi rendele
teket a placetumról,56 amelyek közül pl. egy 1800-ból származó megszabja, 
hogy római dispenzációért zárt iratban lehet ugyan folyamodni, de min
dig mellékelni kell a placetumhoz a folyamodvány másolatát. 1802-ben 
rendelte el Ferenc, hogy ilyen folyamodványokban nem szabad kitenni 
a folyamodó neve elé a „nobilis“ szót, nehogy a díjmentes dispenzációnak 
akadálya legyen. A nunciustól azonban még a placetum elnyerése esetén 
sem szabad semmit sem kérni, hanem csak a római császári ágens útján 
egyenesen Rómából.

A temetésnél kiemelendőnek tartjuk a kormányrendeletek mellett 
Szepesy saját intézkedését,57 hogyha valamely derék ember hal meg, a pap 
a koporsó előtt felolvashatja vagy felolvastathatja az elhunyt élettörté
netét és intelmeket csatolhat hozzá, de mindezt díjtalanul kell végeznie. 
A búcsúztató („valedictio quae arbitrarie mortui nomine ad consan- 
quineos ejusdem dirigi sólet“ ) tilos.

A püspök kötelességeiről hallott intézkedések után természetesnek 
tarthatjuk, hogy az egyházmegyei zsinatról szóló részben58 újra vissza
tér a parlamentáris rendhez. A határozatoknál szótöbbség dönt. Utoljára 
szavaz a püspök: „Episcopus ultimus pluralitatem votorum determinabit, 
suum addet atque conclusum edicet, quod amplius mutare non licebit“.

Egészen röviden végezhetünk a statútumok harmadik részével, amely 
az egyházi törvénykezésről szól.59 Ez nem más, mint a Mártonfi József 64 * * 67

64 Stat. 126— 139. 11.
55 Stat. 141— 146. 11.
56 Stat. 161— 166. 11.
67 Stat. 183. 1.
58 Stat. 183— 185. 11.
59 Stat. 186—253. 11.
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püspök által 1801-ben kidolgozott rendtartás, kiegészítve a közben meg
jelent királyi rendelkezésekkel. Van bennük sok üdvös intézkedés is, pl. 
a káromkodás, bázasságtörés ellen, de olyan is, amely a franciszceikus 
bürokráciának tipikus terméke, pl. részletes előírások arról, hogy (nem
nemes) lakodalmakon hány embert szabad meghívni, milyen ételt és italt 
szabad felszolgálni (kávé és rozsólis ebéd után tilos!), milyen legyen a 
székek, evőeszközök minősége, hány muzsikus húzhatja a talp alá valót 
és mekkora lehet az egyes, szigorú kategóriákba osztott lakodalmak és 
mulatságok maximális kiadása.

A statútumokban csak egyetlen utalás van a készülő nemzeti zsi
natra. Kötelességévé teszik a püspöknek, hogy a szentírásnak új fordí
tását készítse el, ha a nemzeti zsinat nem rendelné el vagy bármiféle ok
ból elhalasztaná vagy ha a kiadás Erdélyben olcsóbb lenne.60 Tudjuk, hogy 
a nemzeti zsinat ugyan úgy határozott, hogy a prímás stiláris javítá
sokkal adassa ki újra Káldi fordítását, de a határozatnak nem lett ered
ménye. Végül is Szepesy készíttetett — már mint pécsi püspök — egy 
egészen új fordítást.61

Szepesy, amint ezt már Höbe megírta, a statútumokat még a nem
zeti zsinat megnyitása előtt kéziratban elküldte a prímásnak. Rudnay 
azonban nem teljesítette Szepesy óhaját, a statútumokat nem terjesztette 
a zsinat elé, hanem visszaküldte őket, hiszen, mint említettük, prejudi- 
káltak a nagy zsinat határozatainak. Szepesy erre még a zsinat előtt ki
nyomatta őket.62 A nemzeti zsinatra ő sem jött el, ami a közvéleménynek 
méltán feltűnhetett, ő  maga a király előtt szegénységével és más körül
ményeivel mentette ki magát.63 A zsinat egykorú, pseudonym történet
írója (Dr. Fabius) már betegségről tud: a nagyon tudós Szepesy a nem
zeti zsinat nyolc pontjáról egy egész könyvet dolgozott ki és ez úgy meg
viselte az idegeit, hogy nem tudott a zsinaton megjelenni.64 65 Meszlényi 
azt gyanítja, hogy az erdélyi zsinat tagjai valószínűleg Erdély politikai 
különállásától vezettetve nem akartak püspökükkel együtt közösséget vál
lalni a nemzeti zsinattal. Leardi nuncius is ilyen értelemben mondotta, 
hogy Szepesy nem járt el helyesen, mert a prímás jurisdictiója reá is ki
terjed.66 Ebben a feltevésben kétségtelenül van valami igazság, de talán 
nem annyira a püspök, mint inkább az erdélyi papság szempontjából. 
Mert igaz ugyan, hogy Szepesy említett, a királyhoz intézett levelében,

60 Stat. 4. 1., 13. §.
61 V. ö. Theologia, II. k. 1. 6Z. 147. köv. 11.
62 Staatsarchiv Wien, Cab. 332.— 1825., Egyházi Tár, i. h. 279. 1.
63 0. Lt. Érd. Kanc., 1753.— 1824. Szepesy levele a királyhoz 1823. ápr. 10.
64 Nachrichten, 17. 1.
65 Meszlényi, i. h. 255. köv. 1.
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azt is mondja, hogy megbízottjának, Döme Károly pozsonyi kanonoknak 
azt az utasítást adta, hogy a nemzeti zsinat határozatait az ő nevében 
csak feltételesen írja alá, amennyiben t. i. nem sértik az erdélyi püspök 
jogait, mégis már maga a tény, hogy a többi távollevő püspök példájára 
megbízottat küldött és káptalanja is elküldötte képviselőjét Henne Fe
renc kanonok személyében, mutatja, hogy sem ő, sem a káptalan nem 
akarta magát teljesen kivonni a nemzeti zsinat alól. Azonfelül Szepesy 
még alig két éve volt erdélyi püspök, azelőtt Erdélyhez semmi vonatko
zása nem volt s így a transsylvanismus még nem lehetett annyira a 
vérében.

Alapjában véve nála is ugyanaz a motívum szerepelhetett, mint 
Makay püspöknél, csakhogy impulziv természeténél fogva az nála sokkal 
élesebben nyilatkozott meg. Nem más ez, mint a regionális szeparatizmus
nál sokkal mélyebben fekvő meggyőződés a püspöki jurisdictio bizonyos 
autonómiájáról. Szepesy igen jellemzően a statútumok elé helyezett kör
levélben maga is idézi a püspökökre vonatkozó szentírási helyet: „quos 
Spiritus Sanctus posuit regere ecclesiam Dei“. Igaz, hogy ezt a helyet ős
időktől a püspöki intézmény krisztusi institutiójának bizonyítására szok
ták idézni a katolikus apologéták, de ez az idézet éppen ebben a korban 
febroniánus színezetű lett azok ajkán, akik a püspöki hatalom Kómától 
való függetlenségét hangoztatták és nem egyszer fordul elő az állam
tanácsosok votumaiban is, ha úgy vélték, hogy a püspököket Róma „túl
kapásai“-val szemben meg kell védeniök. Amivel természetesen nem akar
juk állítani, hogy Szepesy egészen a febroniánus skizmáig ment el, vagy 
akár elmenni kész lett volna.

A nemzeti zsinat (1822. szept. 8.—okt. 16.) atyáinak, akár személyesen, 
akár mások nevében voltak jelen, a zsinati dekrétumokat minden feltétel 
nélkül kellett aláírniok.88 Szepesy megbízottja és az erdélyi káptalan kép
viselője sem tehetett mást: vagy feltétlenül hozzájárulnak a határozatok
hoz, vagy megtagadják az aláírást. Mindketten az előbbit választották és 
így Döme és Henne aláírása is ott található a dekrétumok mindkét még 
meglévő, eredeti példányán.87 66 67

66 A zsinat lefolyásának legújabb történetét és római megvilágítását 1. Meszlényi, i. m., 
250— 276. 11.

67 0. Lt. Kané. B. 1623. A  harmadik —  a primási levéltár számára készült —  pél
dány már nincs meg. Meszlényi, i. m. 267. 1. 1. jegyz. Érdekes azonban, hogy egy feltételes 
aláírás mégis csak belekerült a dekrétumokba. Novák Krizosztom pannonhalmi főapát fűzte 
aláírásához a megjegyzést „in quantum potest“ , amivel azonban a határozatok elfogadását 
láthatóan a pápai jóváhagyástól tette függővé. A nemzeti zsinat kompetenciáját meghaladó 
kérdésekre (az alapítványi misék összevonására és a szerzetesrendek szabályainak átalakí-
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Azonban Szepesy nem nyugodott meg megbízottja eljárásában, saját 
statútumainak hirtelen kinyomatásával pedig olyan magot vetett, melyből 
évekre húzódó vihar kelt.

A nemzeti zsinat aláíratása ellen óvást emelt. Először az erdélyi gu- 
berniumhoz fordult, de ott nem fogadták el panaszát. Erre írt a kalocsai 
érseknek, hogy mint az erdélyi püspök metropolitája védje meg őt, de 
az érsek is kitért a beavatkozás elől. 1823. ápr. 10-én tehát a király elé 
járult sérelmével. Leveléből kitűnik, hogy a nemzeti zsinat részéről csak 
egy püspöki „jogát“ látta megsértve, azt nevezetesen, hogy a nemzeti zsi
nat a szerzetes tartományfőnököket a püspök joghatósága alól kivette és 
közvetlenül a prímásnak rendelte alá. Itt Erdélyben főkép a ferencesek 
két tartománya jött szóba. Szepesy most azt kérte a királytól, hogy a fe
gyelem szempontjából, melynek meglazulását Szepesy az exemptiónak 
tulajdonítja, de meg azért is, mert ez a püspöki méltóságnak („dem Geiste 
der Einsetzung der Bischöfe“) is így felel meg, rendelje el, hogy mind
két rendtartomány csak az erdélyi püspök alá tartozzék és a provinciális 
megerősítése is az ő joga legyen, mint ez régen volt. Mert a nemzeti zsi
nat határozatait a király még nem is szentesítette, máris megkezdődött 
a súrlódás, mert Andrási Rafael tartományfőnök, akinek pedig egész pro
vinciája Erdélyben van, máris kikönyörögte magának a prímástól, hogy 
a zsinati határozatok publikációjáig tovább is megmaradhasson hivatalá
ban, pedig ennek ideje már fél éve letelt. Andrási nem törődik a fegye
lemmel és ahol csak lehet, akadályokat gördít a püspök elé.68

Szepesy felségfolyamodványára sokáig nem kapott választ. A király 
ugyanis a beadvány alapján igazolásra szólította fel a prímást. Rudnay 
csak fél év múlva, okt. 18-án felelt. Mindenekelőtt tagadta, hogy a nem
zeti zsinat a püspökök jogait korlátozni akarta, de a határozatok feltéte
les aláírása lehetetlen, mert minden résztvevő köteles magát alávetni a 
többség döntésének. A tartományfőnökökre nézve pedig nemcsak a nem
zeti zsinat, hanem néhány évvel azelőtt Őfelsége is úgy rendelkezett, hogy 
a prímás, mint a magyar egyház feje alá tartozzanak. Az új provinciális 
választását tekintettel a télvízre és a nemzeti zsinat publikálandó hatá
rozataira csakugyan elhalasztotta, de azóta már volt választókáptalan és 
Andrási, aki Rudnay szerint viszont igen derék ember és neki, míg er
délyi püspök volt, készségesen a kezére járt a fegyelem megszilárdításá
ban, már nem provinciális.

1 ására) nézve különben maga Rudnay is ilyen irányú, kötelező ígéretet tett a nunciusnak. 
Meszlényi, i. m. 257. 1. A  dekrétumok azonban se pápai, se királyi jóváhagyást nem nyer
tek. Az előbbinek okát tisztázta Meszlényi, i. h. 267. köv. 1L, utóbbiét más alkalommal 
óhajtjuk megvilágítani.

68 0. Lt. Érd. Kanc., 1753— 1824.
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Az államtanácsban Lorenz apát referált a prímás válaszáról. Csak 
abban adott igazat neki, hogy a zsinati határozatok feltételes aláírása lehe
tetlen. Az indokolásban azonban már eltér tőle, mert szerinte a feltételes 
aláírás úgysem érvényes, ha a király egyszer jóváhagyta a határozatokat. 
Ellenben tagadta, hogy a magyar prímás méltósága több volna, mint 
„primátus honoris“. Inkább politikai, mint egyházjoghatósági karaktere 
van. Több hatalma, mint bármely érseknek nincs, márpedig Erdélyre a 
kalocsai érsek illetékes. Nem tételezi ugyan fel Rudnayról, hogy Rómát 
utánozni akarná a hazai érsekek és püspökök Krisztustól eredő hatalmá
nak megnyirbálásában, de a 22 ferences zárda nem tartozik alá ja. Javas
latára a király úgy is határozott, hogy a prímásnak tudomására kell 
hozni, hogy a királyi szentesítés előtt hivatkozva a nemzeti zsinat hatá
rozataira helytelenül cselekedett, Andrási pedig Szepesyvel szemben tanú
sított engedetlenségéért rendreutasítandó.“"

Ez a királyi rezolució csak a következő évben (1824. máj. 21.) ment 
ki a prímáshoz és az erdélyi guberniumhoz, amely Andrásinak tudomására 
hozta a király rendreutasítását.70 Rudnay hiába replikázott azonnal a dön
tés ellen, újra hangsúlyozva azt, hogy nem akadályozta a ferences káp
talant, hanem a provinciális kérésére mint „legátus natus“ — csak az el
halasztásra adott engedelmet, míg a zsinat határozatai jóváhagyást nem 
nyernek. Hiába hivatkozott arra is, hogy nemcsak és nem először a nem
zeti zsinat, hanem a király rendelkezett már 1818-ban úgy, hogy a tarto
mányfőnökök a prímás alá tartozzanak. Ezen újabb tiltakozására már 
választ sem kapott, sőt Lorenz most már abban is elmarasztalta, hogy 
Andrási pártolásával a ferenceseket törvényes püspökükkel szemben meg
erősítette „in ihrem mönchischen, noch immer die römischen Exemptionen 
träumenden Ungehorsam“.71

Szepesy tehát lényegében elérte, amit kívánt, azonban saját zsinati 
határozatainak publikálásával hasonló helyzetbe került, mint a prímás. 
Mert igaz ugyan, hogy ő bécsi kormánykörökben nagy szimpátiának ör
vendett és a jozefinista rendeleteknek a zsinati törvénykönyvbe való bele- 
illesztése is tetszett Bécsben.72 Azonban eltekintve attól, hogy 
ez a tetszés nem vonatkozott a zsinat minden határozatára, a kormány 
szemében ő is nagy hibát követett el azzal, hogy a statútumokat előzetes 
cenzúra nélkül hozta nyilvánosságra. Ezért igen kellemetlenül érhette a 
hír, hogy az erdélyi gubernium előterjesztésére Lajos főherceg, még mi-

00 Staatearch. Wien, St. R., 6850— 1823.
70 0. Lt. Érd. Kanc., 2668— 1824.
71 Staatsarch. Wien, St. R., 3614— 1824.
72 Meszlényi, i. h., 256. és 271. 1.
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előtt Bécsben olvasták volna a statútumokat, 1823. júl. 29-én a király 
nevében szétosztásukat és eladásukat „bis auf weiteres“ megtiltotta.73

A kérdést azonban bizonyos mértékig komplikálta, hogy az erdélyi 
cenzúrabizottságnak maga Szepesy volt az elnöke. Azonkívül — és Sze- 
pesy erre hivatkozott is — az 1791. LVI. t.-c. a szimbolikus és teológiai 
könyvek cenzúráját a püspökre bízta. Azonban br. Miske erdélyi kancel
láriai elnök a király kérdésére azt a felvilágosítást adta, hogy a statútu
mok, amint azt br. Jósika guberniumi elnök már 1823. jul. 2-án kimutatta, 
nemcsak ilyen tartalmúak, hanem a közrendet (Polizeiordnung) is érintik. 
Hogy a jövőben ilyen eset elő ne fordulhasson, rendelje el a király, hogy 
a teológiai könyveket is először a gubernium nézze át és csak ha ez meg
győződik róla, hogy más nincs bennük, adja ki bírálatra a püspöknek. 
A kancellár jelentése és Stifft államtanácsos hozzászólása után a király 
1824. júl. 29-én így is döntött és elrendelte, hogy praesidiális alakjában 
Szepesynek a statútumok cenzúra nélküli publikálásáért rosszalását („die 
verdiente Ausstellung“) adják tudtára.74 * Alig két hónappal a prímás után 
tehát Szepesyt is hasonló királyi nemtetszés érte.

Még mielőtt ez a királyi rosszalás tudomására jutott volna, szólalt 
fel Szepesy Lajos főherceg már egyéves rendelkezése ellen. 1824. júl 26-án 
beadvánnyal fordult az erdélyi guberniumhoz és bizonyította, hogy Bar- 
kóczy prímás, Fuchs és br. Fischer egri érsekek, majd előttük Eszterházy 
Károly püspök, sőt maga Rudnay is már Erdélytől való búcsúzása után 
is rendelkezéseket adtak ki, anélkül, hogy erre királyi engedélyük lett 
volna. A protestánsok is évenként zsinatolnak, statútumokat adnak ki 
és nekik sem kell királyi engedély, ő  is csak így járt el, tehermentesí
tette a királyt, aki mindenre nem érhet rá. Most beküldi a statútumokat, 
győződjék meg róla Őfelsége, hogy csak rég approbált egyházi törvények, 
meg királyi rendeletek vannak bennük könnyebb kezelhetőség céljából 
összegyűjtve. Mivel azonban való tény, hogy a püspök fáradozása keveset 
ér, ha a fejedelem nem támogatja, kéri, hogy a király is lássa el szentesí
tésével a törvénykönyvet, nehogy a tilalom hírére a püspök akaratán kívül 
a statútumok tekintélye és a fegyelem szenvedjen.76 Az erdélyi kancellária 
okt. 8-án azzal továbbította a királyhoz Szepesy felszólalását, hogy a sta
tútumokat alaposabb bírálatra adassa ki az erdélyi guberniumnnak, de 
természetesen úgy, hogy a püspök mint a gubernium tagja és a cenzúra 
elnöke ne vegyen benne részt.76

73 0. Lt. Érd. Kanc., Praesid., Protoc. Praesid. 146— 1823.
74 Staatsarch. Wien, St. R., 4109— 1824, 0. Lt. Érd. Kanc. Praesid. Prot. Praesid.

136— 1824., 172— 1824.
76 0. Lt. Érd. Kanc., 3073— 1824.
76 Staatsarch. Wien, St. R. 7629— 1824
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Közben azonban megkapta Szepesy az erdélyi kancellária útján u 
király rosszalását. Erre 1824. szept. 23-án egyenesen a királyhoz fordult és 
még részletesebben fejtette ki okait, amelyek a zsinati határozatok kiadá
sára vitték. Megbántottságában keresi, de rossz helyen, azokat, akiknek 
— véleménye szerint — érdekükben lehetett törekvéseit elgáncsolni. A 
statútumokban — „deutlich und trocken“ — felsorolta a püspökök és a 
klérus kötelességeit is, beszél az egyházi vagyon elpocsékolásáról, rokonok 
gazdagításáról, hiú pompáról és elpuhultságról és azzal — úgy véli — 
bizonyára megsértette kollégáit, akik a nekik nem tetsző, régi egyházi 
fegyelem bevezetését azzal a jelszóval akarják elgáncsolni, hogy nem sza
bad újítani. Pedig ő meg van arról győződve, hogy a nép erkölcseinek 
megújulása, istenfélelem, jámborság, sőt az elszakítottak egyesülése az 
egyházzal mind maguktól következnek be, ha a papság megteszi köteles
ségét. Nem teszi meg azonban kötelességét az a püspök, aki csak ünnepi 
miséket mond és az is botrányt okoz, ha a kanonokok jólétben élnek, a 
plébánosok és tanítók azonban nélkülöznek, tudósok nem találnak műveik 
kiadására mecénásokat, templomok, plébániák és iskolák pedig düledez- 
nek. Azután önigazolásul részletesen elősorolja, hogy ő eddig mit tett, ki
emelve a király iránti hűségét is. A király joggal kívánja, hogy a püs
pökök szünet nélkül dolgozzanak, de lesz-e ennek eredménye, „wenn das 
Ansehen eines Bischofs, der keine Anstrengung, keine Mühe sparet, mit 
allerhöchster Gutheissung herabgesestzt wird“, őfelsége szakítson magá
nak időt a statútumok elolvasására és mielőtt ítél, győződjék meg ellen
ségei rágalmairól.77

A király ezt a szenvedélyes hangú önigazolást kiadatta az erdélyi 
kancelláriának, amely elismerte ugyan a püspök nagy érdemeit, mind
amellett megmaradt okt. 8-iki javaslata mellett, hogy a gubernium bírálja 
meg a statútumokat.78

Nincs rá adatunk, hogy a gubernium tényleg foglalkozott-e ezzel a 
feladattal, de nem is igen kerülhetett rá már a sor. Időközben ugyanis 
a statútumok Németországon keresztül már elkerültek Rómába, sőt el- 
küldötte őket már 1823-ban Leardi nuncius is. A  kúrián már első olva
sásra úgy látták, hogy a statútumok legnagyobb része elítélendő, mert ve
szedelmes és az egyház tanításától eltérő ríjítások vannak bennük. A 
rendkívüli ügyek kongregációjában P. Kohlmann Antal jezsuita referált 
róluk és különösen kimerítő és elítélő bírálatot mondott a Dereser-féle 
breváriumról. Javasolta, hogy a pápa atyai intelmet intézzen Szepesyhez, 
hogy papjaihoz intézett körlevélben a zsinat valamennyi végzését vonja

77 0. Lt. Érd. Kané., 4234— 1824.
78 Staatsarch. Wien, St. R., 172— 1825
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vissza, adjon ki új statútumokat és ezeket terjessze fel Rómába jóvá
hagyásra. A részletekre nézve egyezzék meg az új bécsi internunciussal, 
Pietro Ostinivel.79

XII. Leó pápa 1824. nov. 23-án ilyen szellemben csakugyan levelet 
intézett Szepesyhez. A püspök iparkodott magát igazolni és evégből meg
jelent a nunciaturán is, de írt a pápának is. Ez az önigazoló irata sajnos 
nem került elő, azonban Lorenz votumából, amelyet akkor adott rá, mi
kor Szepesi placetumra terjesztette be, kivehető, hogy kissé éleshangú 
lehetett. Azt írja, hogy sem dogma, sem általános fegyelmi törvény ellen 
nem vétett, legfeljebb — ahogy a pápa is mondja — „contra sedis aposto- 
licae usum et disciplinam“. A  pápa leveléből azt sem tudja kivenni, 
hogy mit kell visszavonnia. Lorenz természetesen ezzel az önvédelem
mel meg volt elégedve és úgy látta, hogy Szepesy a legtöbb pontban iga
zolta magát. Bár nem nevezi meg névszerint a prímást, éles kifakadása 
csak ellene irányulhat, aki ezt a félszent („halbheilig“ ) embert minden
áron el akarja távolítani Erdélyből. Persze — mondja — furcsa, hogy 
más püspökségre heterodoxiája mellett is alkalmasnak tartja. Javasolta, 
hogy a király adja meg Szepesy írására a placetumot. Ferenc ezt 1825. 
márc. 1-én megadta, a rezoluciós javaslathoz azonban sajátkezűleg hozzá
fűzte az utasítást, hogy Metternich megfelelő formában tudakolja meg, 
hogy a pápa megmarad-e Szepesy rosszalása mellett és hogyan venné, ha a 
király más egyházmegyébe helyezné át.80 Ebből az utasításból világos, 
hogy Szepesy translatiójának gondolata, ha valóban a prímástól eredt 
is, már akkor megragadta a király figyelmét.

Szepesy önigazolása Rómában nem talált kedvező fogadtatásra. 
Metternich júl. 15-iki referátuma szerint az iratot két teológusnak adták 
ki. Az első már nyilatkozott, szigorúan és igen kedvezőtlenül bírálta el 
és a legszigorúbb fenyítéket proponálta a püspök ellen. A római követ 
azonban reméli, hogy a második teológus bírálata kedvezőbb lesz és a 
pápa meg fog elégedni a prímás prepozíciójával, hogy Szepesy Székes- 
fehérvárra menjen át, ahol távol lesz rossz környezetétől.

Lorenz, aki erről a jelentésről az államtanácson kívül mondott vé
leményt, újra élesen kikelt a prímás ellen. Szepesyben csak egy hibát 
talál, hogy kissé túloz, de Rudnayban annál többet, legfőképen azon
ban azt, hogy kancelláriai tanácsos korában egészen más elveket vallott, 
mint most. Szepesy kellemetlen helyzetét egyedül Rudnaynak tulajdo
nítja. Ha őt most Erdélyből elhelyezik, ahol a ferenceseken kívül min- 78

78 Meszlényi, i. m., 271. köv. 1.
80 Staatsarch. Wien., Cab., 332— 1825. Lorenz 1825. febr. 20. votuma Metternich 
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denki, még a protestánsok is szeretik, ez ellenségeinek, elsősorban a „loya- 
listák“ győzelme lesz és tekintélye új egyházmegyében sem lesz. Lorenz 
meg volt győződve róla, hogy Szepesy első bírálója jezsuita volt „weil 
er den B. Szepesy des Jansenismus beschuldiget, und da sich die be
kannte lockere und gefährliche Jesuiten Moral mit der wahren Moral- 
Lehre Jesu Christi und seiner heilig. Kirche nirgends verträgt, so muss 
es da, wo es Jesuiten giebt, notwendig auch Jansenisten, und zwar unter 
allen Ständen und Menschen Klassen geben, welche der Lehre Jesu 
Christi noch getreu bleiben.“ Gyűlölködő kirohanását azzal fejezi be, hogy 
amíg nem voltak jezsuiták, nem volt szó janzenizmusról, helyesebben — 
mondja ő — a jezsuiták által gyerekek ijesztésére kitalált rémképről sem. 
De íme, alig emelték fel újra fejüket, megint itt van a békétlenség, úgy 
hogy igaza volt XIV. Kelemen pápának, hogy addig nem lesz igazi béke 
az egyházban, amíg ez a rend fennáll. De reméli, hogy a második bíráló 
dominikánus lesz, akitől megértőbb ítélet várható, mert a jezsuiták a do
minikánusokat kezdettől janzenizmussal gyanúsították.81

A király parancsára a római követség tudakozódott a két bíráló iránt 
és sikerült megtudnia, hogy az első bíráló az „inquisitio“ tagja volt. Bár 
ennek tárgyalásai a legszigorúbb titoktartás mellett folynak, a követ any- 
nyit mégis megtudott, hogy a többség határozatát Msgr. Mazzio Rafael 
fogalmazta, tehát éppen nem jezsuita. A második bírálatot a rendkívüli 
ügyek kongregációja végezte és itt a referens szelíd meggyőzést („sanfte 
Uberzeugungsmittel“) ajánlott. Ez a referens hihetőleg megint Kohlmann, 
tehát jezsuita volt. Referátumát Somaglia bíboros-államtitkár és Capel- 
lari bíboros elfogadásra ajánlották a pápának. Erre Ostini ’nternuncius 
parancsot kapott, hogy Szepesyt győzze meg a kifogásolt részek visszavo
násának szükségességéről.82 Szepesy szept. 27-én a pápához intézett leve
let adott át Ostininek, hogy erre hajlandó. Az internuncius szerint ennek 
három módja lehetséges: 1. Szepesy teljesen új statútumokat ad ki, 2. zsi
natot hív össze és azon egyszerűen visszavonja a régieket, 3. ugyanezt 
teszi körlevél útján. A pápa — írja Ostini Szepesynek — a harmadikat 
ajánlja mint legkönnyebbet, amely elé ígérete szerint remélhetőleg a 
király sem fog akadályt gördíteni. De a visszavonást „ad scandalum re- 
parandum“ Szepesynek még akkor is el kell végeznie, ha más egyház
megyébe kerül, azonban hozzáteszi, hogy a pápa személyesen fejtette 
ki előtte, hogy jelen körülmények között nem tartja Szepesy áthelye
zését alkalmasnak.83

81 U. ott Lorenz 1825. jul. 21. votuma a kancellár jelentéséről.
82 Staatsarch. Wien, St. R., 7127— 1826. V. ö. Meszlényi, i. m., 274 1.
83 U. ott. Cab. 326— 1826. Ostini levelének keltezetlen másolata. Szepesy 1826. márc. 
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Ostini mindjárt mellékelt is egy fogalmazványt a körlevél czámára. 
Lényege az, hogy Szepesy egész teljességükben visszavonja a statútumo
kat és újakat fog kiadni. Szepesy azonban nem ezt használta fel, hanem 
1826. jan. 29-iki kelettel Pozsonyból „Circulares ad Clerum Transsylva
niáé“ felírással egészen mást küldött Erdélybe, amelyből kitűnik, hogy 
mennyire hajlandó menni a visszavonásban. Bejelenti ugyanis papjainak, 
hogy Krisztus földi helytartójának engedelmeskedve visszavonja a sta
tútumokat, „in quantum in Sacris Ecclesiae Canonibus, Concilii Tridentini 
Decretis, Legibus patriis, Sacratissimae Majestatis et Excelsi Regni Guber- 
nii mandatis ae piorum fundatorum, necnon pastoralibus per Anteces- 
sores meos ad Clerum Dioecesanum dimissis litteris non continentur“ . 
Míg megyéjébe vissza nem tér és új statútumokat ki nem ad, az 1819-ig 
fennállott rend lép újra életbe.64

Szepesy ezt a cirkulárét Pozsonyból placetum nélkül küldte el az 
internunciusnak. Ostini természetesen továbbította Rómába, ahonnét gyors 
választ nem lehetett reá remélni, hiszen a körlevélben kifejezetten benne 
volt, hogy Szepesy egyetlen kormányrendeletet sem fog törölni a statú
tumokból, amire nem volt könnyű Róma döntése. A püspök azonban nem 
is várt sokáig, hanem temperamentumának megfelelően már három bét 
múlva új lépést tett. 1826. febr. 28-án 12 lapnyi nyomtatott füzet alakjában 
új körlevelet bocsájtott ki papjaihoz,85 amelyben hivatkozva előző körleve
lére bejelenti, hogy egyszerűség és egyöntetűség kedvéért közli mindazt, 
ami a statútumokban kihagyandó, javítandó és pótlandó. Ezt a füzetet 
márc. 2-án el is küldte Erdélybe, másnap pedig levélben jelentette be az 
uralkodónak eljárását. „Auf diese Art — mondja — habe ich blinden Ge
horsam geleistet, um nur die finsteren Ansichten meines Betragens zu 
zerstreuen und den wider mich geführten Verleumdungen ein Ende zu 
machen“.88

Lorenz Szepesy eljárásával meg volt elégedve. Szerencsésnek tartotta 
a visszavonás formáját, amely — szerinte — nem sérti a püspök tekinté
lyét, azt pedig különösen jónéven vette, hogy Szepesy a pápa kívánsá
gára történt javításokba elbújtatta azokat a korrektúrákat is, amelyeket 
a kormány kívánt. Az volt a benyomása, hogy Szepesy újra csatát nyert 
Rudnayval szemben, mert a statútumokat nem a maguk egészében vonta 
vissza, amire pedig a prímás Lorenz szerint annyira törekedett, de meg 
azért is, mert Ostini leveléből kitűnően a pápa már nem kívánja Sze
pesy áthelyezését Székesfehérvárra, amit pedig ismét csak a prímás már 84

84 U. ott.
80 Ignatius e Lib. Baronib. Szepesy. .  . Venerabli Clero A  Dioeceseos Tans 
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úton-útfélen hirdet. Rudnay személyes befolyásának tulajdonította azon
ban Lorenz, hogy Szepesy kihagyta a statútumokból királyhűségének szép 
bizonyítékát, a királyért elrendelt mindennapi collectát és a király szü
letésnapjára készített külön miseformulát.87 Szepesy ezt a cirkulárét is 
placetum nélkül küldte Rómába, amiben Lorenz most sem talált kifogá
solni valót.

Bécs tehát ki volt elégítve, de nem úgy Róma. Szepesy a korrektúrák 
publikálásával minden további tárgyalásnak útját vágta. A kormány ki
elégítéséhez miután Szepesy egyetlen kormányrendeletet sem hagyott ki, 
nem sok kellett. Többi rendelkezései közt csak kevés volt, amely ellen 
Bécsben kifogást emeltek. A fontosabbak lehettek a kanon oki stallumok 
betöltésének szabályozása, a plébániai beneficiumok jövedelmének hova- 
fordítása, a teológiai tanárok fizetését, illetve ennek fedezését megjelölő 
intézkedés, a szerzetesi professió kitolása a noviciátus utáni harmadik év 
végére, a visszaeső bűnös szerzetes szokatlan büntetése mezei munkával 
stb. Ezekben a kérdésekben már történtek régebben királyi intézkedések, 
amelyek vagy mást írtak elő, mint Szepesy, vagy pedig tiltották, mit 
Szepesy előírt. A kormány kívánságára történhetett, hogy az egyház- 
megyei zsinatra vonatkozó összes rendelkezések a törlésnek estek áldozatul, 
mert alapvetésükben ellenkeztek a bécsi felfogással, amely nem tűrte, hogy 
a püspök a Tridentinum értelmében egyszersmindenkorra írja elő az éven
kénti zsinatot. Ehhez esetről-esetre királyi engedély kellett. Bizonyára 
hiányolták Bécsben azt is, hogy a statútumok nem mondották ki a zsinati 
határozatok királyi jóváhagyásának szükségességét.

Igaz, ebben a sectióban volt olyan rendelkezés is, amely Róma jóvá
hagyását sem nyerte volna el sohasem. Ez az egyházmegyei zsinatoknak 
parlamentáris alapokra fektetése volt, következésképen elhomályosítása an
nak az ősi elvnek, hogy az egyházmegyei törvények kötelező ereje nem 
a többségi akaratból, hanem egyedül a püspök szankciójából fakad. Álta
lában is bécsi vonatkozásban nem a statútumok szelleme került összeütkö
zésbe a hivatalos felfogással, hanem csak paragrafus állt paragrafussal 
szemben, római vonatkozásban azonban mélyreható elvi ellentétek válasz
tották el őket az általános egyházi felfogástól. Szepesy a püspökre vonat
kozó összes rendelkezések kihagyásával, a parlamentáris rendszer nyo
mainak készséges eltüntetésével, a szokatlan fórum arcliidiaconale mellő
zésével sok pontban lényegében eleget tett a szentszék kívánságának. De 
még tovább ment, mert kihagyatta mindazt, ami a templomok felszere
lése, az istentisztelet rendje, a szentségek kiszolgáltatása és más liturgikus 
funkciók pontjaiban II. József „tisztogató“ rendelkezéseire emlékeztetett.

87 U. ott Lorenz votuma 1826. márc. 16.
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Fontos elvi közeledésnek vehették Rómában, hogy Szepesy a statútu
mokat bevezető pásztorlevelében az egyház (zsinatok) és a püspökök közé 
törvényhozókként erős hangsúlyozással a pápákat is felvette ( ... etiam 
Summi Ecclesíae Pontifices, quibus in persona B. Petri praeprimis a 
Christo Domino injunctus est Pasce agnos meos, Pasce oves meas, Religi- 
onis et sapientiae plenas multas constitutiones ediderint“). Elégtétellel 
fogadhatták Szepesynek azt a rendelkezését is, hogy a kijavított statútu
mok olvasásánál felmerülő kétségek esetére papjai a Tridentinumnál, az 
egyház akkor még utolsó nagy eligazítójánál keressenek felvilágosítást.

A helyzet Szepesy ezen rendelkezéseivel lényegesen tisztult ugyan, 
az átjavított statútumok azonban mégsem nyerték el a szentszék hivata
los approbációját. A rendkívüli ügyek kongregációjában ismét a koncili- 
áns P. Kohlmann S. J. referált az ügyről és azt ajánlotta, hogy pápa 
dicsérje meg Szepesy engedelmességét, de részletesen ne térjen ki arra, 
hogy a statútumokban mint idegen blokk még mindig ott vannak a kor
mányrendeletek.88 89 A római követ azután jelentette is Bécsbe, hogy a pápa 
így is tett hivatalos válaszában, kifejezve azonban azon óhaját, hogy 
Szepesy jövendő utóda hagyja ki a világi fórumok törvényeit és általában 
mindazt, ami nem tartozik egyházmegyei zsinathoz. De ugyanakkor az 
internunciushoz intézett bizalmas iratában Szepesyt további jóindulatá
ról biztosította. Bedekovich államtanácsos erre elégtétellel állapította meg, 
hogy a formális jóváhagyás megtagadásának római indokolása Szepesy
nek „in Beziehung auf die Handhabung der Jurium circa sacra“ inkább 
dicséretére válik.86

Ekkor azonban már megtörtént a király végleges döntése in, amely 
szintén elutasító volt. 1826. jún. 14-én tudatta az erdélyi kancelláriával, 
hogy Szepesy statútumait nem hagyja jóvá, de ez a döntés csak a kan
cellária tudomására szolgáljon, mert közben a „szükséges intézkedések“ 
megtörténtek. Fenntartja azonban most is 1824. jún. 19-én kelt döntését, 
amelyben a királyi rosszalás foglaltatott.60 Ugyanaznap vette tudomásul 
Lorenz márciusi votumát is Szepesy javításairól. Bár az államtanácsos 
itt nagyon melegen nyilatkozott Szepesy mellett, a király a jelentést egy
szerűen csak tudomásul vette. Sőt a rezoluciós javaslathoz sajátkezűleg 
ridegen azt fűzte hozzá, reméli Szepesy ezentúl óvatosabb lesz és mielőtt 
publikál valamit, tapasztalt emberekkel fogja megtanácskozni.61

így maradt az erdélyi zsinat, hasonlóan nagyobb testvéréhez, a nem

88 Meszlényi, i. h. 274. 1.
89 Staatsarch. Wien, St. R. 7127— 1826. 
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zeti zsinathoz, terméketlen, de szellemtörténetileg mégis jelentős és tanul
ságos epizód a magyar egyháztörténelemben,.

Lorenz, mint említettük, már ebben a votumában is utalt arra, hogy 
a szentszék nem kívánja már Szepesy áthelyezését. Amikor a császári 
követnek a javított statútumok római fogadtatásáról szóló jelentéséhez 
szólt hozzá, reflektált a követ újabb értesüléseire is, amelyek szerint a 
szentszék nem kíván beleszólni abba, hogy Szepesy Erdélyben marad-e, 
vagy más egyházmegyébe kerül-e. Lorenz határozottan az előbbi meg
oldás mellett foglalt állást, amely szerinte a szentatya igazi szándékai
nak is jobban megfelel.82

A király két végső rezoluciójából azonban már kitűnik, hogy ő más 
véleményen volt, mint Szepesy buzgó védője. A tárgyalások Szepesy át
helyezéséről közte, a nuncius és a prímás között valóban tovább folytak. 
Szepesy nem ellenkezett, csupán annyit kívánt, hogy ne az újabb és 
gyengébb javadalmú székesfehérvári püspökségre helyezzék át, mert en
nek büntetési látszata lenne.93 így nevezte ki a király 1827. május 24-én 
kelt legfelsőbb elhatározásával a pécsi püspökségre. A szokásos esküt sa
ját kívánságára még az erdélyi gubernium előtt tette le szept. 30-án.84

Szepesy még tizenegy évig ült szt. Mór püspök katedráján. Nagy 
buzgósága, kivételes egyházkormányzói képességei és eredményei itt tel
jesedtek csak ki igazán. Ezek irányították magasabb körök figyelmét az 
ő  személyére, amikor közvetlenül Rudnay halála után 1831-ben a prí- 
mási szék betöltése szóba került. Reviczky magyar kancellár ekkor alter
nativ propozíciót tett a királynak Horváth János székesfehérvári püspök 
és Szepesy között.95 József nádor azonban már akkor határozottan Kopácsy 
József veszprémi püspök mellett foglalt állást.99

Szepesy egy külföldi lapból szerzett tudomást arról, hogy az ő neve 
is kombinációba került. Azonnal írt Reviczkynek, hogy beteges és tótul 
sem tud, ami pedig az esztergomi érsekség nagyobb részében szükséges, 
prímási képességei nincsenek és nem rendelkezik azzal a 100.000 ft.-tal, 
amely az átköltözéshez szükséges. Ezért semmi körülmények közt sem 
fogadja el a prímásságot.87 Amilyen hirtelen jött ez az elhatározása, egy 
hónap múlva ép olyan hirtelen változtatta is meg. 1832. febr. 20-án egye
nesen a királynak írta meg, hogy ha őfelsége mégis őt kívánná, engedel-

02 U. ott, St. R. 7127— 1826.
03 Meszlényi, i. h. 275. 1.
94 0. Lt. Érd. Kanc., 1853— 1827., 3065— 1827., 3599— 1827.
95 Staatsarch. Wien, Conf. Act. A. 2320— 1831.
99 U. ott, 178— 1832.
97 U. ott, 107— 1832.
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meskedni fog.'8 Ez a Szepesyt oly jól jellemző határozatlanság bírta rá 
Kolowratot, hogy ne ajánlja az ő kinevezését a királynak. Kifogásolta 
még henne, hogy csak egyházi ügyeinek él és a politikai élethez nincs 
kedve, Sedlnitzky gr. rendőrelnök pedig már úgy látta, hogy Szepesy 
egyre hűvösebb buzgalommal támogatja a kormány ügyét. Ö 
utalt még a szerencsétlen sorsú zsinatra is, amely szerinte tanúság arra, 
nogy Szepesy ugyan jószándékú, de szerencsétlen kezű ember.™

A prímási szék azonban betöltetlen maradt még további öt esztendeig. 
Csak 1837-ben került a kérdés újra és most már komolyabb formában sző
nyegre. Más világ volt akkor már. Más volt a pápa (XVI. Gergely), más 
a pápai államtitkár (Lambruschini) és más a bécsi nuncius (Altieri). De 
nem élt már Ferenc király sem. Az idő és Szepesy fényes pécsi működése 
Rómában elfeledtették már az erdélyi zsinatot. A bíboros államtitkár és 
a nuncius levelezésükben megegyeztek abban, hogy Szepesynél méltóbb 
főpapot nem érhetne a kitüntetés, hogy a magyar Sionra kerüljön.100

Pálffy Fidél gr. kancellár 1837. febr. 24-én készült jelölőlistáján is 
ő foglalja el az első helyet rangsorban és érdemességben egyaránt. Tudo
mánya, szigorú vallásos élete, ritka jótékonysága, megingathatatlan hű
sége őfelségéhez és a dinasztiához, bátorsága meggyőződésének kimondá 
sában, ősnemesi származása és (amiben azonban Pálffy egyedül állt véle
ményével) kitűnő szónoki tehetsége messze felülemelik püspöktársain 
és közkedveltté teszik minden párt előtt.101

A kancellár úgy látta, hogy Szepesy koránál fogva is alkalmas lesz 
a prímási méltóságra, hiszen alig 57 éves volt. A kancellár, de bizonyára 
más sem gondolta akkor még, hogy egy óv múlva a halál vet majd véget 
Szepesy életének és minden további kombinációnak.

Hermann Egyed.

08 U. ott, 241— 1832.
89 U. ott, 287— 1837. Kolowrat Wohlmeinungja dátum nélkül, Sedlnitzky jelen

tése 1832. ápr. 11.
100 Meszlényi, i. m., 368. köv. 1.
101 Staatsarch. Wien, Conf. Act. A., 287— 1837.
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