
Szigeti Endre

A MAGYAR ÁLLAM ÉS A KATOLIKUS
EGYHÁZ A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT

Csizmadia Andor pécsi egyetemi tanár jogtörténeti műve, amely az
Akadémiai Kiadónál jelent meg, sokkal többet nyújt az olvasónak, mint
amennyit címével ígér: A magyar állam és az egyházak jogi kapcsolatai
nak kialakulása és gyakorlata a Horthy-korszakban. Csizmadia ugyanis
nem szorítkozik arra, hogy pusztán a Horthy-korszak jogtörténetének
egyházi vonatkozásait tárja fel, hanem megértetésük érdekében általános
képet rajzol az európai államok és egyházak középkori és újkori jogi kap
csolatairól, majd ugyanezt a témát részletesen is kifejti magyar vonat
kozásában Szent Istvántól a Horthy-korszakig. A könyvben Csizmadia
harmincéves kutató munkájártak igen jelentős eredményein kívül azt a
nagy egyházi és világi irodalmat is kézbe kapjuk, amely ezt a tárgykört
feldolgozta, beleértve azokat a történelmi monográfíákat is, amelyek az
elmúlt húsz év óta láttak napvilágot és az előző keresztény, keresztény
szabadelvű vagy liberális felfogású munkákkal szemben a marxista-le
ninista történelemfelfogást alkalmazták az állam és az egyház viszonyá
nak tárgyalásánál.

A Horthy-korszak egyházjogi elméleteinek és gyakorlatának megér
téséhez feltétlenül szükségesnek látszhatott a jogtörténeti előzmények

ilyen széleskörű és alapos feldolgozása, mert az állam és az egyház elvá
lasztásának kimondása óta a magyar jogászok az egyház benső jogalko
tásának a kutatását némiképpen elhanyagolták. "Úgyszólván a történet
tudományoknak engedtük át az állam és az egyházak viszonyának feltá
rását" - állapítja meg a szerző. Csizmadia rámutat arra, hogy "töné
rieti kutatásaik e viszony sok kérdését tisztázták, figyelmüket azonban
az egyházpolitikai kérdések története kötötte le. .. s nem maradt lehe
tőség a kapcsolatok jogi kérdéseinek tisztázására". Sőt ennél is tovább
menve megállapítja: "A történettudományi munkákban nem egyszer ta
lálkozunk olyan fogalomzavarokkal, amelyek a jogi ismeretek hiányára
utalnak." Ezt a hiányt kívánják most pótolni a könyv bevezető fejezetei,
amelyek nemcsak fogalmakat tisztáznak, hanem a jogtörténeti előzmé

nyeket is megvilágítják. Csizmadia hangsúlyosan kiemeli, törekvése az,
hogy "a tudományos világnézetet vallók, vagy a pozitív vallások vala
melyikét követő hívek békés egymásmellettélését, munkájuknak a közős

célra való összehangolását szolgálja". Az előbbiek részére meg kívánja
mutatni a történeti tanulságok összefüggéseit s lehetővé igyekszik tenni
a helyes következtetések levonását. Ugyanakkor az utóbbiak vallási ér
zését nem sértve azt is fel kívánja tárni, hogy "a sokak előtt még nem is
mert, vagy félre ismert valóság segítségével a múlt hibáival hogyan le
het véglegesen szakítani, hogyan lehet megismétlődésüket elkerülni", E
múlt hibáinak gyökere, amint az a 442 oldalas műből erőteljesen kivilág
lik: a történeti egyházak túlzott összefonódása a Horthy-korszak államá
nak uralkodó rétegeivel.

Kedvezés az egybázaknak

Igen érdekes és tanulságos ennek a folyamatnak a történeti háttere.
Azokban az államokban, ahol az első világháború után a monarchiákkal
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szemben gyózött a polgári forradalom és a köztársasági államforma vált
uralkodóvá, az állam és az egyházak következetes szétválasztása csak a
Szovjetunióban és rövid időre nálunk, a tanácsköztársaság napjaiban kö
vetkezett be. Az igaz ugyan, hogy a magyar polgári köztársaság is többé
kevésbé hasonló nyomokon haladt, mint a többi polgári köztársaság.
nálunk azonban a tanácsköztársaság megdöntésével a magyar állam és az
egyházak viszonyában is a többi államokétól eltérő irányulás bontakozott
ki. "A győztes ellenforradalom - írja Csizmadia - nemcsak teljesen visz
szaállítja 1918 jogfolytonosságát az állam és az egyházak között, hanem
egyre növekvő anyagi támogatással. az egyházi bevételek állami behaj
tásával. az állami szervezet kulcspozícióiban az egyházi képviseletek mesz
szemenő biztosításával az állam és az egyházak jelentős összefonódását
éri el."

Ez az összefonódás azonban nemcsak a gazdasági és társadalmi té
nyek következménye, hanem - amint ez a szerző dokumentációjából is
kitűnik - ugyanúgy tudatos politikai program következménye is. Csiz
madía idézi többek közt Klebelsberg Kunó "Politikai hitvallás"-át. A
Horthy-korszaknak ez a 'jelentős kultúrpolitikusa hangoztatja, hogy a
történelmi események, a világháborút követő forradalmak nem igazolták
azt a felfogást, hogy az államnak nincs szüksége az egyházak közremű

ködésére, s éppen ezért "a nacionalista kultúrpolitika Magyarországon
nem mondhat le történeti egyházai közreműködéséről és támogatja azo
kat." Megszólaltatja a szerző Horthy Miklós kormányzót is, aki Csernoch
János esztergomi hercegprímás hódoló levelére válaszolva kijelentette: "A
valláserköcsi alap ... az egyedüli bázisa szegény hazánk újjáépitésének."

Az állam és az egyház összefonódása fokozatosan oly tökéletessé vá
lik nálunk, hogy egyik fél se kívánja a konkordátumot, noha ilyeneket a
Szentszék a két világháború közt Európa más országaival, így a szorn-zéd
Ausztriával is kötött. A Horthy-korszak kezdetén a vallásszabadságra
vonatkozó liberális jogszabályok (főképpen az 1895: 43. tc.) hatálya for~

m~isan beletartozott a [ogfolytonosságba. A felsőházban helyet adtak a
katolikus, a protestáns és a görögkeleti főpapokon kívül az ortodox És a
neológ izraeliták főrabbijának is. Az újjászervezett törvényhatósági bi
zottságokban a felekezetek helyi számarányuknak megfelelően kaptak
képviseletet, az egyházi adókat valamennyi bevett vallás részére közadók
módjára szedték be, községi segélyben valamennyi bevett felekezet ará
nyosan részesült, az állami költségvetés rendkívüli kiadásainak rovatából
pedig arányosan élvezték az állami juttatásokat. t

Mindezekből kiderül, milyen mélyreható volt az egyházak és az állam
összefonódása a Horthy-korszakban, amelynek kezdetén a bevett feleke
zetek paritásos elvére is ügyeltek és csak utóbb, a hitleri Németország
szellemi és politikai befolyásának hatására fosztották meg az izraelita
vallásfelekezetet a bevett vallások [ogállásától, szüntették meg ennek a
felekezetnek és felekezeti szerveínek állami segélyezéset és tiltották meg
az izraelita vallás felvételét. Talán csak az állam és az egyházak össze
fonódásának ilyen mértékével és e szövődményben az egyes vallásfele
kezetek közt állandóan lappangó versengéssel magyarázható - legalább
is részben -, hogy még a "felekezeti egyenjogúság megszorítása sem ta
lált visszhangra a bevett egyházaknál", amint ezt Csizmadia is megálla
pítja. Valóban, "a javaslat felsőházi tárgyalásán a keresztény egyházak
egyik főpapja sem szólalt fel", s némán vették tudomásul egy bevett val
lásnak "elismert felekezetté" való degradálásat. Csizmadia úgy látja, hogy
az egyházak vezetői gyengének érezték magukat a náci gépezet· előtt,
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amely Voronyezs hómezőíre küldte a katonákszázezreit és egy bevett
felekezethez tartozá népcsoport tömegeit vitte haláltáborokba. "A tilta
kozások lassúak és óvatos fogalmazásúak. A szövegírót kísérti a félelem,
hogy minden erősebb tiltakozásra az egyházi államsegélyek plegvúnása
és a felekezeti iskoláknak náci szellemben való szekularízálása lesz a
válasz."

Az állam és az egyház összefonódása jogilag abban is kífejeződésre

jutott, hogy Magyary Zoltán és Ereky István nyomán a bevett vallásfe
lekezetek köztestületi jellegének, tehát magánjogi személyiségükön kívül
közjogi személyiségüknek elismerése is uralkodó nézetté vált a Horthy
korszakban. A köztestületet a magánjogi egyesülettől az különbözteti
meg, hogy olyan feladatokat lát el, amiket voltaképpen -az államnak kel
lene ellátnia (iskolák, kórházak, szociális és kulturális intézmények fenn
tartása, erkölcstan tanítása stb.). Az egyházak köztestületi jellege jelentős

összegeket biztosít intézményeík, elsősorban iskoláik számára, amelyek
nek fenntartási költségeit a korszak vége felé nagyrészt már az állam vi
selte azzal az indokolással, hogy "a nemzet vallás-erkölcsi erőinek ápolása
elsősorhan történeti egyházaink kezébe van letéve" (Klebelsberg Kunó:
Küzdelmek könyve, 289. 1.).

Reform helyett szanálások

Az állam és az egyház összefonódásának nemcsak jogi, hanem anyagi
következményei is voltak. Csizmadia Andor könyvének harmadik feje
zete az egyházi vagyon történetével, változásaival, kezelésének módiá
val, állami részről történő ellenőrzésével és védelmével foglalkozik. Ön
magában is megálló hatalmas tanulmány ez, amely igen sok új anyagót
és érdekességet tár fel még azok számára is, akik járatosak az egyházi
vagyon történetében és ismerik a rá vonatkozó eléggé gyér irodalmat.

Mint ismeretes, a Horthy-korszakban is fennmaradt a régi nagybir
tok-rendszer, így az egyházi is. A püspökségek és a nagyobb rendek je
lentős földvagyonnal rendelkeztek, de a katolikus egyházi birtokok feu
dális kötöttségeikkel, rokoni és egyéb terheikkel nem váltak korszerű

üzemekké s közel sem jövedelmeztek annyit, amennyit gazdaságos keze
léssel ki lehetett volna belőlük hozni. Érdekes, hogy Bethlen István egy
1923. október 19-i rnínísztertanácsl értekezleten felvetette azt a gondola
tot, nem volna-e jó, ha az egyházi vagyont ipari vállalkozásokba fektet
nék. Klebelsberg meg azt hangoztatta: hosszúlejáratú kis bérletekbe kel
lene adni az egyházi földeket, a tulajdonjog érintése nélkül. A nagyja
vadalmasok - bár hasonló ajánlások később a keresztény társadalmi
mozgalmak részéről is elhangzottak - ilyen megoldások elől elzárkóztak,
legfeljebb bankérdekeltségeket vállaltak.

A katolikus egyház 874.500 katasztrális holddal rendelkezett, de ha
szonélvezői közül kevesen tudtak olyan jól gazdálkodni, mint Csernoch
hercegprímás, aki az infláció és java birtokainak Csehszlovákiában tör
tént zár alá vétele ellenére is 700.000 pengőről végrendelkezett. Némely
javadalmas olyan rosszul gazdálkodott, hogy az állam a főkegyúri jog
vagyonfelügyeleti jogosítványával élve miniszteri biztosokat küldött ki
szanálásukra, így például Zichy Gyula gróf pécsi püspököt s később,

mint kalocsai érseket, valamint Mikes János gróf szombathelyi püspököt
is szanálni kellett. Csizmadia rámutat arra, hogy a katolikus főpapság az
alsópapsággal szemben kimagasló színvonalon élt, de míután a Horthy
korszak állama támaszt remélt és talált az alsópapságban is, a jog kény-
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szerítő eszközeivel gondoskodott arról, hogy az se szenvedjen szükséget,
hanem lehetőleg gondtalanul élhessen, csupán a segédlelkészek jövedel
me volt aránytalanul alacsony. A plébánosok megélhetése még a szegé
nyebb plébániákon is biztosítva volt, ha másképpen nem, a kongrua se
gítségével. A kongrua, mint tudjuk, az államilag megállapított legkisebb
lelkészi javadalmazás, illetve az az összeg, amit az állam központi szer
vei folyósítanak a lelkészek részére, hogy jövedelmük a megállapított
javadalom határáig kiegészüljön. Magyarországon a kongruahoz kis mér
tékben az egyházi nagyjavadalmasok is hozzájárultak. A segédlelkészek
készpénz-kongruája azonban egy időben mindössze havi 58 pengő volt.
Bár teljes ellátást kaptak a plébánostól, [árandóságuk így is olyan kicsi
volt, hogy 'egy püspökkari értekezlet szerint "egy szobainasnak teljes el
látás és ruha mellett több fizetése van, mint egy főiskolát végzett káp
Iánnak".

"Azegyház,ak nagymértékű támogatása, de a támogatás elosztásában
rejlő s az anyagi ellátottságban jelentkező nagy külőnbségek együttesen
eredményezték többek között azt is, hogy a népi demokrácia Magyaror
szágon a kitartottsághoz szokott, önmaga lábán állni alig tudó egyháza
kat s az egységet nélkülöző papságot örökölt az ellenforradalom korsza
kából" - írja a szerző. Ennek oka részben az, hogy az egyházi vonatko
zásban már az első világháború előtt megért reformokat Magyarországon
a háború után sem hajtották végre, holott szükségességüket olyan kon
zervatív katolikusok is elismerték, mint Apponyi Albert; 1918 január
jában egy püspökkari értekezleten is eljutottak annak megállapitásáig,
hogy: "Az egyház életében reformok csak akkor létesülhetnek az egyház
szellemében, ha magától az egyháztól indulnak ki."

Királykérdés és fókegyúri jog

A katolíkus egyház és a kormányzat viszonya - főként a korszak
kezdetén - a deklarált "keresztény vallás-erkölcsi alap" ellenére sem
volt teljesen zavartalan. A súrlódás oka részben politikai, részben egyház
jogi természetű.

A politikai ok általában ismert: a királykérdés. "Horthy kormányzó
protestáns volt s az államvezetésben is sokan vettek részt a protestáns
egyház világi vezetői közül." Ezzel szemben "az 1920. október 27-i püs
pökkari értekezleten a püspöki kar egyhangúan a legitimitás álláspont
jára helyezkedett. Kijelentette, hozy IV. Károlyhoz, mint törvényesen
megkoronázott királyhoz ragaszkodik, ebben a szellemben neveli a pap-.
ságot IS a híveket", de Csernoch hercegprímás és több más püspök sem
helyeselte a király visszatérését. Ez azonban 1921 tavaszán és őszén mégis
bekövetkezett s az utóbbi különösen kiélezte a kormányzat és az egyház
közötti viszonyt is. A detronizáci6t (1921: 47. tc.) követően azonban foko
zatosan enyhült a feszültség, főleg a realitásokkal számoló Csernoch lé
pései nyomán.

A súrlódás másik oka közvetlenül egyházpolitikai és egyházjoal ter
mészetűnek tekinthető, de részben ez is a politikai élet változásainak kö
vetkezménye. IV. Károly a monarchia katonai és politikai összeomlásakor
visszavonult az uralkod6i jogok gyakorlásától. A polgári köztársaság,
majd a tanácsköztársaság idején a Szentszék - tudomásul véve. hogya
király nem gyakorolja uralkod6i jogait, amelyekhez hozzátartozott a fő
kegyúri jog s annak Iezfőbb jogosítványa, a püspökök kinevezése - a
megüresedett váci püspöki székre kinevezte Hanauer A. István veszprémi
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kanonokot. Ez a kinevezés azonban már az ellenforradalmi kormányok
idején jelent meg, éspedig a hivatalban lévő kormány előzetes megkérde
zése nélkül. Ezt a körülményt többen is kifogásolták, s az óvatos Cser
noch hercegprímás erre sietve figyelmeztette a bécsi nunciust, aki akkor
a magyar egyházi ügyeket referálta Rómában. A nuncius válaszában 
szem elől tévesztve a főkegyúri jog forrását - arra hivatkozott, hogy
"most a Habsburgok bukása után, minden köteléknek vége szakad, amely
a konkordátumból (azaz az osztrák konkordátumból, amely nálunk soha
sem volt érv~yben!) következik. A katolikus egyház tehát visszavette
cselekvési szabadságát, különösen a püspökök kinevezése terén". Ez a
válasz teljesen megfelelt az 1918. május 19-én életbeléptetett új egyházi
törvénykönyv szellemének, amely a még meglévő szokásjogok megszün
tetésére törekedett, és a 329. kánonba foglalt ama rendelkezésnek, hogy
a püspökök kinevezése teljesen a pápa joga, holott addig a magyar köz
jog "a főpapok kinevezését az államfői jogkörbe tartozónak tekintette".
Az ellenforradalmi kormány csak a prímás közbenjárására ismerte el a
váci kinevezést és adta át Hanauernek a [avadalmat. A püspökök kine
vezésének kérdése tehát felmerült, de a felemás helyzetben, a király nél
küli királyságban csak nehezen tisztázódott. A kormányzói jogkört sza
bályozó 1920: 1. tc. 13. /:i-a ugyanis a püspöki kar és a legitimista képvi
selők álláspontját elfogadva kimondotta, hogy: "A kormányzó a főkegy

úri jogot nem gyakorolhatja." Ugyanakkor azonban az indokolás kifejti,
hogy "a főkegyúri jog gyakorlása tekintetében tett ez a rendelkezés nem
jelenti azt, mintha a magyar állam ezt a szerit koronával szorosan egy
befoglalt jogot a kormányzóság ideje alatt érvényesíteni nem kívánná".

Csizmadia részletesen foglalkozik a főkegyúri jog történetével és tar
talmával. E sokat vitatott jog eredetét ma már tisztázták történészeink és
[ogtörténészeink, s közéjük tartozik a szerző is, aki a rávonatkozó újabb
forrásokat derítette fel. Túri Béla esztergomi kanonok, nemzetgyűlésikép
viselő, aki a kormányzói jogkörről szóló törvényjavaslat parlamenti elő

adója volt, az 1931-ben megjelent Katolikus Lexikonban úgy határozza
meg a főkegyúri jogot, hogy az "a magyar királynak ama különös és ...
az egyháztól nyert ama joga, amelynél fogva az egyházi kinevezéseknél
és az egyháznak úgynevezett világi vonatkozású ügyeiben olyan kivált
ságos egyházhatalmi jogkörrel rendelkezik, amely más királyokat nem
illet meg, hacsak az egyház hasonló jogokkal vagy azok némelyikével
fel nem ruházta őket ... Kiterjed az egyház szervezésére, a püspöki ki:'
nevezesre (némelyek szerint kijelölésre). A főkegyúr nevezte ki az apá
tokat (szerzetesrendekben kijelölés után), a kanonokokat, címzetes püs
pököket, címzetes apátokat és adományozta a javadalmakat."

A püspöki székek betöltése

Csizmadia a kérdés történeti áttekintése során tekintélyes katolikus
történetírók (Balanyi György, Eckhart Ferenc) nyomán tisztázza, hogy
"első királyunk egyházszervezési tevékenysége nem nyugodhatott egy
házi alapon", és bizonyítja, hogy annak csak állami jogalapja van. Nem
ért egyet azzal sem, mintha a főkegyúri jog gyakorlása kizárólagosan a
magyar királyok kiváltsága lett volna. Kétségtelennek tartja viszont,
hogy azt a magyar királyok akkor is gyakorolták, amikor a többi uralko
dók a javadalombetöltés jogát kezdték átengedni az egyházi szerveknek:
a püspöki székek betöltését a káptalannak, az érseki székek betöltését pe
dig a pápának. Ez a fejlődés azonban utóbb nálunk is érvényesült es
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12D4-ben, amikor a főpapok az esztergomi érsek választására összegyűl
tek, már abban a hiszemben voltak, hogy Magyarországon a főpapokat

a kereszténység megalapítása óta mindig kánoni választással választották.
Később a pápák a káptalani választásokkal szemben is igyekeztek ma
guknak fenntartani a püspökök kinevezését, ami Róbert Károly idején
néhány évre sikerült is, de már Nagy Lajos, majd Zsigmond korában
mindjobban érvényesülni kezd a király kinevezési joga, amely a konstan
ci zsinaton (1414-1418) kíadott, bár a pápa által meg nem erősített bul
lával kisebb-nagyobb zökkenők ellenére át is megy a gyakorlatba és a
nemesi köztudatba. Néhány évtized múltán - Hunyadi kormányzósá
gakor - a rendek már királyi kegyuraságról beszélnek, mint az orszá
got megillető jogosítványról. A király kegyúri jogának általános elismer
tetése és megszilárdítása azonban Mátyás király sikere. Ö az egyházjogi
szabályokat figyelembe se véve, keresztül vitte az általa kinevezett főpa

pok elismertetését. Ezt a fejlődést tetőzte be Werbőczi, aki a kánonjog
szerinti kegyúri jogon jóval túlmenve - az akkor már megszilárdult
magyar gyakorlatnak megfelelően ~ a püspöki szék adományozásának
jogát tulajdonítja a királynak, azt a jogot, amit a káptalanok a válasz
tással gyakoroltak. Werbőczi a pápának csak a király által kiválasztott
főpapok megerősítési jogát hagyta meg.

Werbőczi a főkegyúri jog történeti és jogi megokolásában tévedett,
vagy pontatlan volt, de a tényleges helyzet rögzítésével a főkegyúri jog
gyakorlását állandóvá tette és a további századokban már mind a király,
mind a magyar főpapok az ő Hármas Könyvére hivatkozva védelmezték
a római Kúria kételyeivel szemben la magyar államfőknek lassanként szo
~ásjoggá vált egyházi jogosítványait, az úgynevezett főkegyúri jogot, és
ennek gyakorlását Rómával is elismertetik. A negyennyolcas polgári át
alakulástól kezdve - írja Csizmadia - a katolikus főpapok mindent el
követtek, hogy a főkegyúri jogba soroltassanak olyan vitás jogi kérdé
seket, amelyeknek eldöntését az országgyűlés hatásköréből ki akarták
venni, mert a katolikus uralkodóban, mínt főkegyúrban, sokkal inkább
megvolt a hajlandóság az egyházi szempontok figyelembevételére. Az
első világháború idején a király főkegyúri joga hivatalos összeállítás sze
rint már huszonnégy [ogosítványt tartalmazott. Ez a magyarázata an
nak is, hogy a protestáns kormányzónak, "az ideiglenes államfőnek", a
főkegyúri jog gyakorlását nem tették lehetövé.

Csizmadia nagy munkájában a legérdekesebb fejezetek (263-301. 1.)
önálló levéltári kutatásai alapján azokról a sokszor nagyon izgalmas tár
gyalásokról szólnak, amelyek a főkegyúri jognak a király számára való
fenntartására és legfontosabb jogosítványának - a kinevezési jognak
a kormányok javára történő gyakorlati biztosítására irányultak.

Harc Pl"ohászka és Vass József kinevezéséért

Vass József, az akkori kultuszminiszter, már 1922. február ID-én ki
jelentette a mínísztertanácson: "Eredményesnek ígérkeznék. ha ezen tár
gyalások már most indíttatnának meg, amikor egyetlen püspöki kineve
zés sem aktuális, mint egy esetleges széküresedés esetén." A halál azon
ban gyakran gyorsabbnak bizonyul; 1923. február 18-án meghalt Váradi
L. Arpád kalocsai érsek, mielőtt még a szék betöltésére nézve bármiféle
megállapodás létre jöhetett volna. A kalocsai érseki szék betöltése kö
rüli tárgyalások során tehát még nem alakultak ki azok az elvek és rnö
dozatok, amelyeknek alapján öt év múltán, 1927-ben létrejön a magyar
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kormány és a Szeritszék között egy megállapodás, az úgynevezett "inteset
semplice". Váradi halálakor Magyarország és' a Szeritszék között megvolt
már a diplomáciai kapcsolat: a vatikáni magyar követséget 1920 júliu
sában állították fel és annak élére Somssich József grófot nevezték ki, a
budapesti nuncius pedig Schioppa Lőrinc c. érsek, az addigi bajor nun
cius lett.

A Bethlen kormánya kalocsai érseki székben Prohászka Ottokárt
szerette volna látni, az ő helyén pedig Vass József népjóléti minisztert.
Eleinte úgy látszott, hogy a nuncius Batthyány Vilmos c. érseket, a volt
nyitrai püspököt jelöli. De őt sem a kormány, sem pedig Csernoch her
cegprímás nem támogatta. Somssích vatikáni követ utasítást kapott arra,
hogy a főkegyúri jog érintetlen fenntartására gondosan ügyelve, a pre
zentálás és a vétójog említésének lehető kerülésével bízalmas tárgyalások
útján állapodjék meg a kinevezendő személy tekintetében. Említse meg,
hogy Prohászka egyik modernista jellegű művének indexre tétele leg
feljebb kifogás lehet, hiszen a sokkal szigorúbban cenzurált Fénélont kö
vetve, azonnal alávetette magát a cenzúrának, könyvét visszavonta és
mindenben Róma engedelmes fiaként viselkedett. Vass minisztert Ró
mában nevelték és feddhetetlen életű pap. Azt kérik a követtől, hogy
még a nuncius Rómába érkezése előtt járjon közbe. Március 3-án azon
ban már jelenti Somssich, hogy fellépése nem járt sikerrel. Viszont fel
tűnt neki, hogy Gasparri bíboros államtitkár Zichy Gyula pécsi püspök
után tudakolózott nála.

A kormány részéről felkérik Csernochot is, lépjen közbe a kormány
álláspontjának védelmében. A prímás 1923 március közepén kétszer is
kihallgatáson jelent meg a pápánál, majd felkereste a bíborosokat, de
hamarosan felismerte, hogy küldetése nem járt sikerrel. Kitűnőéri meg
szerkesztett memoranduma is hiábavalónak bizonyult. A levéltári anya
gokból kiderül, hogy a pápa magasztalólag beszélt neki Prohászka egyé
niségéről, de kijelentette: meg kell fontolni, nem lesz-e káros precedens,
ha olyan püspököt emelnek érseki székbe, akinek három műve éppen
püspöksége idején került indexre. Prohászka jelöltségét Gasparrí nagyon
idegesen fogadta. A bíborosok közül többen megtagadták Prohászka je
lölésének pártelását. Közölte a prímás Klebelsberg kultuszminiszterrel,
hogy Zichyt őelőtte is állandóan emlegették Rómában. Fischer-Colbrie
Agoston kassai püspök is támogatta Prohászka jelölését, de ő is hiába.
A közbenjárások nem vezetnek eredményre.

Gasparrí április közepéri felszólítja a magyar követet, közölje bizal
masan az új jelölt nevét. Ez a prímás tanácsa ellenére sem történt meg,
a kormány változatlanul kitart Prohászka mellett. Kitűnt az is, hogy
Klebelsberg és a kormányzó elsősorban Prohászkát, Bethlen pedig első

sorban Vass Józsefet szerette volna az érseki székben látni. A személyí
kérdéseken kívül Somssich azon fáradozott, hogy írást szerezzen a Szerit
széktől a főkegyúri jog elismeréséről. Volt olyan terv is, hogy Vass
mondjon le a miniszterségről és ez esetben a Szentszék esetleg kínevezné,
Május 23-án Somssich táviratából arról értesült a kormány: Gasparri
elmondta Serédi Jusztinián kánonjogi tanácsosnak, hogy Vass kinevezé
se megbukott az előző napi kongregáció-ülésen, ahol Vass ellen olyan
aggályok merültek fel, amelyek előléptetését kizárják. Ezért Kalocsára
Zichy pécsi püspököt nevezik ki s a pécsi püspökségre is van már jelölt,
de ennek nevét nem közölték. Bethlen Rómába utazott és Vass érdekében
megpróbált fenyegetőzni is: konfliktus lesz! Ez sem használt. Május 26..án
Somssich már jelentette Gasparrí közlését, hogy a Szentszék jelöltje
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Zichy, helyére pedig Mészáros János budapesti érseki helytartó kerül. A
tervet a nuncius jegyzékben közölte a külügyminisztériummal, mintha a
kinevezés már befejezett tény lett volna. Bethlen, Klebelsberg és Daru
váry külügyminiszter június 5-én tárgyaltak a prímással a budai prímási
palotában. Fel voltak háborodva. Bethlen ugyan nem fenyegetőzött, de a
prímás környezetében úgy látták: a helyzet komoly. Arra kérték a prí
mást, mégegyszer kérje Rómában Vass elfogadását, vagy legalábbis a ki
nevezés elodázását, amíg alkalmas jelöltben meg nem állapodnak. Min
denki bűnbakot keresett. Június 6-án közölték a nunciussal, hogya kor
mány Zichyt és Mészárost egyformán visszautasítja.

Bukik a. nuncius, bukik a. követ

Gasparri a prímás előtierjesztéséreadott válaszában érthetetlennek
mondotta a kormánynak azt a törekvését, hogy a magyarországi püspö
kök megválasztására befolyást gyakoroljon, holott király hiányában nincs
senki, aki magának követelhetné Szent István koronájának állítólagos
kegyúri jogát. Ö a maga részéről előzékenyen hozzájárul, hogy a kor
mány fejtse ki a jelöltek ellen politikai természetű kifogásait. Arról azon
ban szó sem volt, hogya jelölt kedves személyiség-e azoknak, akik az
államhatalmat gyakorolják, hanem csak arról, hogy vannak-e a kormány
nak vele szemben politikai természetű kifogásai. "Ennek elégnek kell
lennie egy kormánynak, mely féltékenyen őrzi az államhatalom jogait,
de egyúttal tiszteletben tartja az egyházéit" - hangoztatta a bíboros
államtitkár, aki ugyancsak közvetítésre kérte fel a prímást. Csernoch
hosszú levélben felelt a bíboros-államtitkárnak. Kifejtette benne, hogy a
kormány jóindulatot tanúsít az egyházi ügyek iránt, és az ő véleménye is
az, hogy a kormányt is be kellene vonni valamiképpen a püspökök ki
választásába az utólagos súrlódások kiküszöbölése érdekében. A kormány
nem akarja a főkegyúri jogot gyakorolni, elismeri, hogy az "interregnum"
alatt a püspökök kinevezése egészen ,a pápát illeti meg. Kérte: egyelőre

halasszák el a kinevezést.
Közben a követ tárgyalt a Szentszéknél a főkegyúri jogról, de an

nak kifejezett elismerése helyett meg kellett elégednie egy nagyon dip
lomatikus hangú jegyzékkel. Ez alatt készült a kormány válaszjegyzéke
is a kalocsai érseki szék betöltésének ügyében, mégpedig a prímás köz
benjöttével. Csizmadia megállapítja, hogy ebben a kormány már szelídebb
húrokat pengetett. Folynak a diplomáciai tárgyalások is. Úgy látszik, a
pápai nuncius erősen félreérti a helyzetet és a szakítás gondolatát híresz
teli. Ismét a prímás próbálta magához ragadni a kezdeményezést. Kom-,
promisszumos javaslata az, hogy Zichy kinevezését fogadja el a kormány,
a Szentszék pedig mondjon le Mészáros kinevezéséről. A prímás nevé
ben most Lepold Antal kanonok ment Rómába. Zichy pécsi püspöknek
nem nagy kedve volt a kalocsai érsekség átvételére, de a nuncius saját
reputációja érdekében mindenképpen rá akarta venni, hogy fogadja el
a kinevezést. Zichyt október 12-én kihallgatáson fogadta a pápa, majd
Gasparrinál is jelentkezett. A követ újból kérte, hogy hagyják Zichyt
Pécsett. •

A Vatikán közben megtalálta a megoldást, Zichyt egyelőre Pécsett
hagyták, de ugyanakkor kinevezték a kalocsai egyházmegye apostoli kor
mányzójává. A kultuszminiszter kérdésére a primás azt válaszolta, hogy
a kormány megnyugodhat. Ö mindent megtett, hogy a főkegyúri jog el
ne évüljön, kapott is egy kielégítő, jogfenntartó nyilatkozatot.
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A kalocsai javadalom átadását a kormány fegyverként akarta fel
használni Vass József kalocsai nagypréposttá való kineveztetése érdeké
ben. E körül is hosszan húzódó tárgyalások folytak a nunciussal. De a
Vatikán nem akarta a végletekig feszíteni a húrt és Vass kinevezése 1924.
február 16-án megtörtént. Érdekessége ennek a korszaknak még, hogy
Zichy, mint Iegitímista, csak azzal a feltétellel akart a kormányzónak
hűségesküt tenni, ha az eskü "nem azonos azzal az esküvel, amit a fő

papok a főkegyuraknak tettek". Végre a kultuszmínisztérium és a nun
cius közbenjöttével a Háyti-i konkordátumban foglalt esküszőveget ta
lálta olyannak, amit legitimista meggyőződésével össze tud egyeztetni.
Zichy tehát hat hónapra kormányzója lett a kalocsai érsekségnek. így ki
nevezése csak a következő év, 1925 augusztusában vált esedékessé. A
nuncius kérésére a kormány akkor már nem emelt kifogást Zichy ellen,
aki most viszont a pécsi püspökséget tartotta meg átmenetileg apostoli
kormányzói mínőségben.

Bethlen még mindig Vass Józsefet szerette volna püspökké tenni, de
ez a kísérlete most sem járt sikerrel. Az időközben Rómába visszaren
delt és az ügybe belebukott nuncius, búcsúlátogatásakor megmondta a
külügyminiszter helyettesének. hogy aktív politikust püspöknek nem ne
veznek ki. 1926 februárjában már Orsenigo Cesare volt a budapesti nun
cius. A Szeritszék részéről ismét megpróbálkeztak Mészáros János kine
veztetésével. Khuen-Héderváry, a külügyminiszter helyettese kijelentette,
hogy a kormány Mészáros kinevezéséhez nem járul hozzá. Arra a kérdés
re, mik ennek a politikai okai, úgy nyilatkozott, hogy a kormány ezt nem
okolja meg, nehogy a Vatikán bírálat tárgyává tehesse a tudomására ho
zott politikai kifogásokat, s ezzel beleavatkozzék a magyar belpolitikába.
A nuncius viszont hangsúlyozta, hogy amíg Magyarországon a provizó
rium fennáll, nem lehet követni más gyakorlatot, mint amit a kárionjog
előír. A Vatikán most már nem sokat habozott. Február 20-án fl nuncius
bejelenti, hogy a pápa Virág Ferenc szekszárdi plébánost kívánja kine
vezni pécsi püspöknek, aki bizonyára kellemes lesz a magyar kormány
nak, mível röviddel előbb tűntette ki kormányfőtanácsosi címmel, és
Virág politikával egyáltalán nem foglalkozik. Virág neve bombaként ha
tott, mert nálunk akkor még szekatlan volt, hogy plébánost nevezzenek
ki püspökké, de a kormány nem emelt kifogást és a kinevezés megtör
tént. A tárgyalásokba egyébként Somssich vatikáni követ is belebukott.

Intesa semplíee

Hamarosan ismét kiéleződött a helyzet a Szentszék és a kormány
közt. Erre az adott okot, hogy 1927 márciusában a pápa Horváth Győző

felszentelt püspök, kalocsai nagyprépostot tábori püspökké nevezte ki
Zadravecz István helyére, akit, miután belekeveredett a frankhamísításí
perbe, január 9-én a honvédelmi miniszter saját kérésére nyugdíjazott.
A kormány szeretett volna olyan megegyezést elérni, amelynek segítsé
gével jelöltjeit a Szentszékkel elfogadtathatja. Serédi Jusztiniánt, a ró
mai magyar követség kánonjogi tanácsosát felkérte tehát, tapogatózzék
Gasparri államtitkárnál, akinek benső munkatársa volt, lehetne-e erről

a kérdésről beszélni. A bíboros-államtitkár nem zárkózott el a tárgyalá
sok elől. Erre Klebelsberg kultuszminiszter Rómába utazott s arra kérte
Serédit, mutasson rá az államtitkár előtt arra, milyen nagy támogatást
nyújt a kormány a katolikus iskoláknak, amelyeknek egész szervezete
összeomlanék, ha ezt megvonnák tőle. Az így előkészített tárgyaláson,
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1927. március 24-én, Klebelsberg és Verseghy Nagy Elek vatikáni követ
szóbeli megegyezést ért el. Gasparri elvileg elfogadta a püspökök kineve
zésének a kormány által javasolt módját, vagyis kész volt arra, hogy a
püspöki kinevezések előtt a Szentszék megbízottja bizalmas és titkos be
szélgetéseket folytasson a kormány valamelyik tagjával. A legnagyobb
eredménynek az látszott, hogya bíboros-államtitkár elfogadta: a kor
mány a Vatikán jelöltjeivel szemben nemcsak politikai, hanem bármiféle
ellenvetést felhozhat. Ez azért látszott eredménynek, mert él háború utáni
konkordátumokban a kormányok csak a politikai vétó jogát kaphatták
meg. Klebelsberg meg volt elégedve. A tábori püspöki szék betöltésénél
a Szeritszék figyelembe vette a kormány jelöltjeit és 1928-ban megtőr

tént Révész István kecskeméti apátplébános, majd 1929. február 22-én
Hász István győri teológiai tanár kinevezése.

Időközben azonban, 1927. április 2-án váratlanul meghalt Prohászka
Ottokár, mire a nuncius közölte a kormánnyal, hogy a Szentszék Shvoy
Lajost, a Regnum Marianum plébánosát nevezte ki utódjául. A kormány
nem emelt ellene kifogást s a kinevezés június 20-án már meg is történt.
Úgy látszik azonban, valami félreértés mégis csak volt a Klebelsberg
Gasparri megegyezés körül, mert a bíboros-államtitkár még a fehérvári
püspöki szék betöltéséről folyó tárgyalások idején, 1928. május lO-én írás
beli jegyzékben foglalta össze a tábori püspökök és a megyés püspökök
kinevezése előtti tárgyalásokra vonatkozó szóbelí megállapodást, amit az
államtitkárságon "intesa sempLice"-nek neveztek. Ebben Gasparri leszö
gezi, hogy 1. a jelölt kiválasztása a Szeritszéket illeti, 2. a kiválasztás előtt

azonban bizalmas és titkos beszélgetés-Iesz a kormány egyik tagja és a
pápai reprezentáns között arról, kik volnának a kinevezésre alkalmas
személyek, de mindig fennmarad a Szentszéknek a szabad kiválasztás. A
vatikáni magyar követ május 14-én nyugtázta a jegyzék vételét és rög
tön megjegyezte, hogy az nem felel meg teljesen az 1927. március 24-1
megegyezésnek. A kormány válasza a hercegprimással folytatott tanács
kozás után készült el. Azt kérte benne a Szentszéktől, hogy a székürese
désre az államtitkár részéről kitűzött két hónapos határidőt hosszabbítsák
meg, mert ilyen rövid idő alatt nem mindig lehet felmérni valamely
püspökség vagyoni áJIagát.

Gasparri a vatikáni követtel folytatott megbeszélés során kijelentet
te; a május lO-i jegyzékében megadott szövegen már nem változtathat
nak. így a megegyezés továbbfejlesztése nem sikerűlt, de a végrehajtás
során kialakult joggyakorlat nem sokban különbözött a főkegyúri jog
körül a század elején alkalmazott eljárástól. Eleinte a külügymíniszter
szóban közölte a kormány jelöltjeit a nunciussal, aztán a neveket egy
lapra felírva átadta neki. 1939-ben azonban a gyakorlat már úgy módo
sult, hogya külügymíníszter jegyzékben közölte a jelöltek nevét - mint
a főkegyúri prezentálásnál -, bár nem használta az ilyenkor szokásos
frazeológiát, A vatikáni követ emiatt aggályoskodott is 8 ezt meg is írta
a leülügynek. Az ellenben válaszában kijelentette, hogy a rozsnyói, a kas
sai, a veszprémi ésa szombathelyí püspöki székekre vonatkozó jegyzéket
a kormány jelöltjeinek névsorával "jelen esetben is" (1939. június 23.) a
külügyminíszter írásban adta át a nunciusnak és "ezen abevált praxison
nem kívánnak változtatni", A Vatikán a jegyzék ellen nem tett kifogást.
Az "intesa semplice" kiegészítését Klebelsberg a prímási szék betöltése
kor felmerült újabb vita kapcsán is megkísérelte, ez azonban szintén nem
járt sikerrel, más irányban viszont ,a megegyezés mégis kiegészült, mert
érvényét kiterjesztették a pannonhalmi főapátság, a zirci apátság, a csor-



nai prépostság és a piarista rendfőnökség megüresedő székeinek betöltésí
módjára, majd az utódlási joggal kinevezett koadjuktorokra is.

Izgalmak Serédi prímássága körül

Az így kialakult barátságos viszony előtt azonban még nehéz és si
kertelen küzdelmet folytatott a kormány Serédi Jusztinián kánonjogi
tanácsosnak a hercegprímási székre történt kinevezése ellen. Mikor Cser
noch János 1927. július 25-én meghalt, a sajtóban találgatni kezdték utód
ját. A külügyminiszter már augusztus 2-án javasolta, hogy a Szentszék
a 76 éves Szmrecsányi Lajos egri érseket nevezze ki Csernoch utódává.
Az idős érsek azonban nem szívesen hagyta volna ott érsekséget. Klebels
berg akkor Glattfelder Gyula csanádi püspökre gondolt, de Serédi útján
még egyszer megpróbálta rávenní Gasparrit, hogy ő győzze le az agg ér
sek vonakodását, Ugyanakkor közölte Serédivel, hogy a csanádi püspök
ségre ő lesz a kormány jelöltje, míg Glattfeldert egri érseknek javasolják.

Szeptember második felében Barcza szentszéki követ ajánlotta Gas
parrinak Szrnrecsányit, de hiába: október 12-én a nuncius jegyzékben kö
zölte, az esztergomi érseki székre Seredit szemelte ki a Szentszék, s kérte
a kormányt, közölje az esetleges politikai kifogásait. A kormány válasza
az volt, hogy Serédit bármely püspöki székben szívesen látná; csak prí
mássá ne nevezzék ki, mert az esztergomi szék betöltéséhez nélkülözhetet
len a hosszú politikai tapasztalat és a személyek ismerete, ezekkel pedig
a Rómában élő Serédi nem rendelkezik. Gasparri nem engedett és no
vember 2-án újabb jegyzékben arról értesítette a kormányt: hajlandó a
Szeritszék Seredit előbb címzetes érsekké és apostoli kormányzóvá meg
tenni, hogy legyen ideje a magyar belpolitikai életben való tájékozódásra.

A jegyzék Gasparri remekműve volt -írja Csizmadia. Igyekezett
honorální a kormány aggályait, ugyanakkor pedig nehéz helyzetbe is
hozta, mert a Vatikánnal kötött egyezmény akkor még nem vonatkozott
az apostoli kormányzók kinevezésére. A kormány november 15-i jegyzé
kében politikai okokból szükségesnek mondta az érseki szék végleges és
gyors betöltését és kérte Serédi elejtését, bár őt szívesen látnák a legkö
zelebb üresedő püspöki székben. Közbenső diplomáciai tárgyalások. után,
amelyeken nem született megállapodás, a Szentszék november 29-én mín
den további nélkül kinevezte Seredit hercegprímassá. A kormányt kíno
san érintette a döntés. Legalábbis a kinevezés közzétételét szerette volna
elhalasztani, hogy a közvéleményt a kormány szempontjai szerint előké

szíthessék. De ezzel is elkéstek és december l-én az Osservatore Romano
nyomán a magyar sajtó is közölte a hírt. Egyúttal támadások érték Kle
belsberget. hogy nem tud érvényt szerezní a főkegyúri jognak. Klebels
berg ekkor rangrejtve Rómába utazott és december 8-án Barczával meg
Seredível felkereste Gasparrit. Ecsetelte a kinevezés súlyos parlamenti
következményeinek lehetőségét, kérte az "intesa semplice" kiegészítését
és Vass József kinevezését győri segédpüspöknek a beteg Fetser mellé,
természetesen utódlási joggal. Gasparrí csodálkozott, hogy a kormány
nem örül a kinevezésnek, hiszen politikai okokból nem tett ellene kifo
gást, és maga kérte a prímási szék sürgős betöltését. Nem érti tehát a
kormány ellenkezését, hiszen a Szentszék eljárása korrekt és jóindulatú
volt. Klebelsberg kérelmeinek megfontolását megígérte, de egyiket sem
teljesítette. Klebelsbergnek meg kellett elégednie azzal, hogy az új prí
más a királykérdésben és a felekezetek közöttí béke ügyében lojális és



megnyugtató nyilakozatot tett. Az "intesa semplice" kiegészítése - mint
már szó volt róla, jóval utána következett be .

•
Nagyon érdekesek és tanulságosak Csizmadia Andor kitűnő rnuve

ben azok a részek is, amelyek a további püspöki kinevezésekről szólnak.
Kiderül belőlük, hogy az eljárás tisztázása után és a világpolitikai hely
zet következtében is a püspöki kínevezesek körül Serédi Jusztinián prí
mássága idején már nem merültek fel olyan kényes személyi kérdések,
amelyeket simán meg ne oldottak volna. A kormány figyelembe vette
a Rómában befolyásos prímás javaslatait a püspöki székekre vonatkozó
ajánlásainál, bár maga Serédi sem tudta mindig elérni, hogy ott az ő

jelöltjét nevezzék ki.
A szerző végül is a Szeritszék és a kormány kapcsolatainak alakulásá

ból azt a következtetést vonja le, hogy a Horthy-korszak végén az anyagi
és jogi összeszövődést elősegítette a közös szovjetellenesség, a kommu
nizmustól való félelem, ami azután a háború utáni helyzetben hátrányo
san éreztette hatását. "A szovjetellenes háború idején mar nyoma sincs
a húszas .években ismételten kiéleződött diplomáciai [egyzékváltásnak,
kultúrharccal, javadalomba beiktatás megtagadásával való fenyegetőzés

nek; a kinevezések gyorsan folynak, az állam és az egyház együttrnű

ködése szinte ,zökkenésmentessé' vált". Viszont részben "ez az összefo
nódás okozta - írja Csizmadia -, hogy a felszabadulás után az állam
és az egyházak között viszonylag nehezen indult meg egymás feladatai
nak, hatáskörének megértése, hogy egyházi részről sokan ellenségesen
álltak szemben az új népi demokratikus átalakulással, ugyanakkor állami
részről sokszor bizalmatlanul szemlélték az egyházak tisztán vallásos te
vékenységét is".

•
TOLDALAGI PÁL VERSEI

A K~NYSZERű KEM~NYS~G

A múlt követte, visszatért
hozzá újból és újból. Allta,
mert menekülni nem tudott
hajdani paradicsomába.
Az erejéből merített,
nem gondolva rá, meddig tart az,
hogy nem lesz-e belőle is
alaktalan és furcsa halmaz,

amit az élet visszahagy
intő például és ijesztőn.

Hogy túnődhetett volna már
a másnapokon, a jövendőn!

Aludt, evett és dolgozott,
igavonója lett magának;
valami megkeményedett
benne és nem volt gyönae, fáradt,

de mikor éjszaka ledőlt,

s a tagjai elólmosodva
külön-külön hevertek, ő

emlékezett a boldoqokra,
az álmoknak szépségeit
magán viselő ifjúságra,
mig csak értelme kialudt,
B magára maradt teste váza.
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