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Csernoch János előkészületei 1918‒19-ben
a clemenceau-i egyházpolitika várható 
bevezetésére*

I. A VIZSGÁLT IDŐSZAK

Az I. világháború végének eseményei Magyarországon azt eredményezték,
hogy 1918. október 31-én József főherceg mint homo regius Károlyi Mi-
hályt nevezte ki miniszterelnökké. A kormány még aznap megalakult és fel
is esküdött a királyra. Másnap, november 1-jén azonban a Károlyi-kormány
kérte felmentését az eskü alól. A felmentést Boldog IV. Károly király meg-
adta. Így a kormány még aznap este újra felesküdött, de immár Magyaror-
szágra és a magyar népre. Az államhatalom letéteményesének – úgy tűnik –
az államformától függetlenül a Magyar Nemzeti Tanácsot tekintették. Ezért
az esküt Hock János szabadelvű katolikus pap előtt tették le, akit a tanács el-
nökévé választottak. Az új kormány tagjai közül az egyházi ügyekkel kap-
csolatban különösen fontos szerepe volt a miniszterelnök mellett Buza Bar-
na földművelésügyi miniszternek, Lovászy Márton vallás- és közoktatásügyi
miniszternek, aki 1918. december 22-ig töltötte be ezt a tisztséget, valamint
Berinkey Dénesnek, aki november 4-től igazságügyi miniszter, majd 1919.
január 22-től miniszterelnök volt.1 1918. november 16-án ugyanis a Magyar
Nemzeti Tanács határozatával kikiáltják a népköztársaságot, egyben felhív-
ják a kormányt,  hogy sürgősen alkosson néptörvényeket többek között az
egyesülési és gyülekezési szabadság, valamint a földosztás megvalósítására.

Közben a kormányra a földkérdésben jelentős nyomás nehezedik. 1918.
december 20-án a Munkástanács elfogadja a Szociáldemokrata Párt terveze-
tét, amely szerint – eltérően a világiak földtulajdonától, melyet 500 holdig

* Itt mondok köszönetet dr. Hegedűs Andrásnak, a Prímási Levéltár igazgatójának a dokumentu-
mok felkutatásában nyújtott értékes segítségéért.

1 Bár személyesen nem foglalkozott egyházpolitikával, miniszterelnökként mégis olyan kabinetet
vezetett, amely súlyos egyházpolitikai intézkedéseket hozott. Jelentős szerepe volt viszont e te-
kintetben Persián Ádámnak, aki kormánybiztosként foglalkozott az egyházi ügyekkel.
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ismertek el – az egyházi földbirtokot diszkriminatív módon 200 holdban ma-
ximálnák, az elvett földeket pedig megtartanák állami tulajdonban. Az or-
szág vezetésében jelentős az instabilitás. 1919. január 11-én a Magyar Nem-
zeti Tanács Károlyi Mihályt köztársasági elnökké és „ideiglenes” államfővé
nevezi  ki.  Az  egyes  miniszteri  posztokon  sűrűn  változnak  a  személyek.
1919. január 22-én például Vass János vallásügyi miniszter lesz. A vallás-
ügyet  ugyanis  ekkorra  elválasztják a  közoktatás  témájától  az állam és az
Egyház „szeparációja” jegyében.2

Időközben az antant jóváhagyásával,  néha azon is túlmenően a román,
szerb és cseh fegyveres erők fokozatosan elfoglalják az általuk igényelt terü-
leteket. Március 20-án Fernand Vix alezredes átadja a nagyhatalmak által jó-
váhagyott jegyzéket a román‒magyar demarkációs vonalról. Ezt Károlyi el-
utasítja, majd másnap a kormány ezt írásban is közli. Még akkor, március
21-én kikiáltják a Tanácsköztársaságot.  Ezt  követően a politika már  nem
Károlyi irányítása alatt áll, ám egyes események a korábban elindult folya-
matok folytatásának tekinthetők.

II. CSERNOCH SZEREPE

Csernoch János hercegprímásként ténylegesen is irányítja a magyar Katoli-
kus Egyház reagálását az eseményekre. Még amikor betegsége miatt nem
tud részt venni a püspöki kar tanácskozásán, 1918. november 20-án az esz-
tergomi prímási palotában tartott értekezleten, akkor is elmondja az elnöki
tisztet betöltő Szmrecsányi Lajos egri érsek, hogy Csernoch „nézeteit beteg-
ágyából most is közölte a püspöki karral”.3 Az egybegyűlt püspökök között
az alapvető kérdésekben nem mutatkozik különösebb nézeteltérés. Igaz, töb-
ben távol maradtak, főleg a távolabbi, később elcsatolt területekről, ahonnan
egyesek már nem tudtak, vagy talán nem is szándékoztak megjelenni, mint
például Hosszú Gyula (Iuliu Hossu) szamosújvári görögkatolikus püspök,4 a
későbbi  in  petto  bíboros,5 aki  Persián  Ádám kormánybiztos  meghívására
ugyanazon hónap 28-ára, Budapestre még megbízottat sem küldött,6 sőt né-
2 A Vallásügyi Minisztérium kapja a feladatot, hogy az „állam és az egyház szétválasztását” meg-

valósítsa. A minisztérium (1746. eln. 1919. sz. VKM sz. RT. 1919. 180. sz. 582. 1) elrendelte a
„tanulók vallásgyakorlat alól való mentesítését”.  CSIZMADIA Andor,  A magyar állam és az egy-
házak jogi kapcsolatainak kialakulása és gyakorlata a Horthy-korszakban (Budapest, Akadémi-
ai, 1966) 98.

3 BEKE Margit,  A magyar katolikus püspökkari tanácskozások története és jegyzőkönyvei 1892‒
1918 között, (Budapest, Szent István Társulat, 2018) 609.

4 Vértanúként boldoggá avatta Ferenc pápa Balázsfalván 2019. június 2-án.
5 1969. április 28-án.
6 Vö. TENGELY Adrienn, Az egyházak és a nemzetiségi kérdés 1918-ban, in Egyháztörténeti Szemle

(2007) 1/3‒4, www.uni-miskolc.hu/~egyhtort/cikkek/tengely-nemzetisegi.htm (2020.02.17).
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hány nap múlva, december 1-jén ő olvasta fel Gyulafehérváron a híres hatá-
rozatot, mely kimondta Erdély egyesülését a Román Királysággal. A későb-
biekben többször püspökkari megbízásból egyes püspökök tárgyalnak a kor-
mány képviselőivel, de álláspontjuk ilyenkor is megegyezik a hercegprímás
felfogásával. Erre példa Rott Nándor veszprémi és Glattfelder Gyula csanádi
püspök tárgyalása Buza Barna miniszterrel a földbirtokreformról. A tárgya-
lásról Rott Nándor 1918. november 25-én jelentést küld a hercegprímásnak.
Ez alapján maga Csernoch fogalmaz levelet a miniszternek.7

Azok a főbb témakörök, amelyekben várható, sőt egyes intézkedésekből
már látható is volt az új rendszer egyházpolitikájának jellege, illetve ame-
lyekben a helyzet megváltozása miatt szükség volt a saját álláspont kialakí-
tására és képviseletére, a következők voltak: az új államformához való vi-
szony és azzal összefüggésben a főkegyúri jog, a diplomáciai kapcsolatok
felvétele a Szentszékkel, a földreform, különösen pedig az úgynevezett kato-
likus autonómia kérdése.

III. LOJALITÁS AZ ÚJ RENDSZERHEZ ÉS AZ ÁLLAMFORMA KÉRDÉSE

Mivel  a  püspöki  kar  november  20-i  esztergomi  ülése  előtt  négy  nappal,
1918. november 16-án kikiáltották a köztársaságot, a püspökök elhatározták,
hogy közös levelet intéznek a kormányhoz. Ennek megfogalmazását Várady
Lipót Árpád kalocsai érsekre, Széchenyi Miklós nagyváradi latin szertartású
püspökre és Prohászka Ottokár székesfehérvári püspökre bízták.8 A szöveget
az egybegyűlt  püspökök elfogadták. Ebben a szöveg szerkesztőinek adott
püspökkari útmutatás szerint szerepelnie kellett annak, hogy „a püspöki kar
megnyugszik az adott helyzetben, erkölcsi erejével támogatja a kormányt s
földbirtok-politikájának céljaira a Szentszék utólagos beleegyezésének fölté-
telezésével a kezelése alatt levő egyházi birtokokat méltányos megváltás el-
lenében fölajánlja, viszont reméli, hogy a kormány tiszteletben tartja az egy-
ház szabadságát és a megváltozott viszonyok folytán vitássá vált kérdéseket
az Apostoli Szentszékkel tisztázza annál is inkább, mert a Szentszék a her-
cegprímáshoz intézett levél tanúsága szerint a magyar állammal való barát-
ságos viszony fenntartására törekszik”.9 Ez az utalás annak jele, hogy a püs-
pökök  az  új  állami  vezetés  iránt  lojális  álláspontjuk  kialakításában
figyelembe vették a Szentszék irányvonalát, melyet a prímás ismertetett ve-
lük. A püspöki kartól Károlyi Mihálynak ténylegesen elküldött levél megfe-

7 Prímási  Levéltár (a továbbiakban: PL), Csernoch János, Egyházkormányzati  iratok, Cat. D/c,
1241/1919.

8 BEKE 610.
9 Uo.
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lel a közösen elfogadott tartalmi alapelveknek, bár kissé ünnepélyesebb. Ki-
mondja ugyanis, hogy: „A világtörténelmi átalakulások új helyzet elé állítot-
ták a magyar nemzetet, megvalósították százados álmát és vágyát: a függet-
len,  önálló  Magyarországot.  Ez átalakulást  a  püspöki  kar  meleg hazafias
érzéssel fogadja, azt fönntartás nélkül elismeri és biztosítja a Magyar Nép-
köztársasági  Kormányt,  hogy a nehéz viszonyok közt  a független, önálló
Magyarország kiépítésében minden erejével támogatni fogja.”10 A püspöki
kar bízik abban, hogy az Egyház és állam jogviszonyát a kormány „az egy-
ház szabadságának biztosításával az illetékes tényezőkkel [értsd: adott eset-
ben a Szentszékkel] rendezni fogja”.11 Erre a levélre Károlyi Mihály Cser-
nochnak válaszolt, bár csupán 1918. december 19-én. Ebben megköszönte
és a kormány nevében szívélyesen viszonozta az üdvözlést, egyben jelezte,
hogy „ismerve a magyar főpapság hagyományos hazafiasságát, a római ka-
tolikus püspöki kar ezen állásfoglalását” várta, és „támogatására bizton” szá-
mított.12 Ugyanakkor kérte a prímást, hogy ezt az üdvözletet tolmácsolja a
püspöki kar minden egyes tagjának. A hercegprímási iroda ezután – igaz,
csak 1919. január 13-án – megküldte Károlyi levelének másolatát minden
egyházmegyei hatóságnak.13

Ehhez a lojalitáshoz tartozott, hogy még ugyanezen a november 20-i püs-
pökkari  ülésen  a  püspökök  elrendelték,  illetve  mintegy  megállapították,
hogy a liturgiában a királyért végzett könyörgések „ezentúl természetszerű-
en elmaradnak”.14

Az államforma és a vezetés megváltozásával kapcsolatban felmerült a fő-
kegyúri jog problémája is. Már az 1918. november 20-i püspökkari ülésen
az elnöklő Szmrecsányi érsek felveti: „Az apostoli magyar király által gya-
korolt főkegyúri jognak átháramlását a köztársaságra vitatják a kormány ré-
széről meghallgatott egyházjogászok. Valószínű tehát, hogy a kormány élni
is kíván ezekkel a jogokkal.” Erre a püspöki kar úgy reagál, hogy nem foglal
állást véglegesen, mert „a kérdés rendezését a Szentszékkel föltétlenül szük-
ségesnek tartja. Addig is a függő ügyekben alkalmazkodik a kormány kíván-
ságaihoz, hogy a békés együttműködést és a sikeres elintézést biztosítsa.”15

A püspökök nevezésének királyi joga, vagyis a főkegyúri jog kánonjogilag
meglehetősen vitatott volt mind alapját, mind jellegét tekintve. A Werbőczy
István által említett „konstanzi bullát”, melynek szövege és természete akkor
még nem volt pontosan ismert,16 már Fraknói Vilmos sem tekintette egyete-
10 PL, Csernoch János, Egyházkormányzati iratok, Cat. D/a, 6306/1918.
11 Uo.
12 Uo.
13 Uo.
14 BEKE 610.
15 Uo. 611.
16 Kiadása és jogi értékének pontosabb minősítése:  MÁLYUSZ Elemér,  A konstanzi zsinat és a ma-
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mes egyházi  jogforrásnak.17 A főkegyúri  jog gyakorlására később Horthy
Miklós is kísérletet tett, de az Apostoli Szentszék ezt nem fogadta el. A ha-
zai egyház is a király személyéhez kapcsolódó jognak tekintette ezt, így a
későbbiekben nem tartotta alkalmazhatónak. 

Azt a megbeszélést, amelyre a november 20-i püspökkari jegyzőkönyv
utal,  a kultuszminiszter által a katolikus ügyek vitelére kinevezett új kor-
mánybiztos hívta össze, és meg is valósult még november folyamán.18 Ezen
a laikus és egyházi kánonjogi szakértők egyhangúan úgy nyilatkoztak, hogy
az új állam gyakorolhatja a főkegyúri jogot. Ez a vélemény nem felelhetett
meg  a  Szentszék  felfogásának,  mert  a  bécsi  nuncius,  Teodoro  Valfrè  di
Bonzo19 információt kért a hercegprímástól arról, hogy kik voltak a kormány
által megkérdezett kánonjogászok. Erre a kérésre maga Csernoch utal 1918.
december 31-én kelt válaszában.20 Megemlíti, hogy a világiak egyetemi pro-
fesszorok és állami alkalmazottak voltak. Közülük a leghíresebb (keveházi)
Kováts  Gyula,  a  budapesti  jogi  kar  idős  egyházjogprofesszora.  Csernoch
szerint tőle származik a híres megkülönböztetés, amelynek értelmében a fő-
kegyúri jog az ország joga, és nem a királyé (ius regni non regis). Kováts
Gyula protestáns, aki mindig „az Egyház barátjának mutatta magát”.21 Ez-
után Csernoch azt  a három katolikus papot mutatja be, akik szakértőként
részt vettek a megbeszélésen. Az első Mons. Csiszárik János, aki az osztrák‒
magyar  szentszéki  követség  tanácsosa  Rómában.  Róla  megjegyzi,  hogy
„mindenkinek meg akar felelni és mindenhez alkalmazkodni akar”. Ezzel a
tulajdonságával magyarázza, hogy sietett felajánlani szolgálatait a kormány-
nak, hiszen magas egyházi tisztségre pályázik.22 A másik egyházi szakértő
Hanuy Ferenc, a budapesti egyetem Hittudományi Karának kánonjogtanára,
aki Csernoch szerint „mind közül a legbűnösebb”. Mint a teológiai kar taná-

gyar főkegyúri  jog (Értekezések a Történeti  Tudományok Köréből.  Új  sorozat 9)  (Budapest,
Akadémiai,  1958;  uny.  Máriabesnyő ‒ Gödöllő,  Attraktor,  2005) 11‒13 (a  „bulla”  szövege);
vö. ÉRSZEGI Géza, „… az ország szabadságát a konstanzi egyetemes zsinaton esküvel megerősí-
tették, ahogy az a róla kiadott bullában világosan olvasható”, in „Causa unionis, causa fidei,
causa reformationis in capite et in membris”. Tanulmányok a konstanzi zsinat 600. évfordulója
alkalmából (szerk. Bárány Attila – Pósán László; Debrecen, Printart-Press Kft., 2014) 176‒188;
TUSOR Péter, A konstanzi bulla „alkalmazása”. A magyar királyi főkegyúri jog a 15‒16. század-
ban, in uo. 219‒240.

17 Vö. ERDŐ, Péter, Das oberste Patronatsrecht der ungarischen Könige in der Forschung von Vil-
mos Fraknói, in Österreichisches Archiv für Kirchenrecht 44 (1995‒1997) 432‒441.

18 A Károlyi-kormány hasonló jogi szakvéleményt kért ugyanabban a hónapban más témában is,
vö. SCHWEITZER Gábor, Vihar egy közjogi szakvélemény körül, avagy közreműködtek-e a Buda-
pesti Tudományegyetem jogászprofesszorai a köztársaság közjogi megalapozásában 1918 no-
vemberében?, in Állam- és jogtudomány (2019) 3/59‒77.

19 1919. dec. 18-tól bíboros.
20 PL, Csernoch János, Egyházkormányzati iratok, Cat. A, 7143/1918.
21 Uo.
22 Uo.
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rának mindenekelőtt az Egyház jogait kellett volna védelmeznie, de ehelyett
emberi szempontok miatt „feláldozta tudományos meggyőződését”. Általá-
ban jól felkészült, de gyakran zavaros. Úgy tűnik, „nem tud szabadulni Feb-
ronius modern követőitől”. A harmadik egyházi szakértő, Breyer István jám-
bor  ember,  de  nem  nagy  tehetség.  Jelenleg  is  a  Kultuszminisztérium
osztályvezetője, és így állami alkalmazott. Viselkedésének oka a félelem le-
hetett, hogy elveszti tisztségét a minisztériumban.23 A prímás leveléből érez-
hető, hogy a szakértői csoport hitelességét csökkenti az a körülmény, hogy
egyikük sem független, mindnyájan állami alkalmazottak.

Csernoch maga a főkegyúri jog kiterjesztését a köztársasági kormányra az
Egyház  szabadsága  szempontjából  annyira  veszélyesnek  tartja,24 hogy
ugyanezen a napon levelet ír magának a pápának is. Ebben felhívja a figyel-
met a kánonjogi tanácskozás állásfoglalásának negatív hatásaira, mivel az
alapot adott és fog adni a jövőben is „a kormány számos túlkapására az Egy-
házzal szemben”. Ebben nagyrészt „az a három egyházi személy a bűnös,
akik részt vettek a konferencián és egyáltalán nem védték meg az Egyház jo-
gait, hanem elfogadták a fenti határozatot”. Különösen hangsúlyozza, hogy
Csiszárik a köztársasági kormány politikájának támasza akar lenni, miköz-
ben magas egyházi tisztségre pályázik. „Ebben a történelmi órában – írja
Csernoch XV. Benedek pápának – az Egyháznak erős emberekre van szük-
sége, akik megvédik jogait, ha kell, mindhalálig. Katasztrófa lenne, ha egy-
házi  személyek,  akik  nem védték  meg  az  Egyház  jogait,  magas  egyházi
tisztségeket kaphatnának.”25 Megjegyzendő, hogy a találkozón szereplő má-
sik egyházi szakértő, Breyer István (†1940) 1929-ben mégis esztergomi se-
gédpüspöki kinevezést kapott, majd 1933-ban győri püspök lett.

Csernoch prímás és a püspöki kar ezek szerint a Népköztársaságot elis-
merte, ahhoz igyekezett lojális lenni, de látta az Egyház szabadságát fenye-
gető veszélyeket, és a Szentszék segítségére számítva megkísérelte elháríta-
ni azokat.

IV. DIPLOMÁCIAI KAPCSOLATOK AZ APOSTOLI SZENTSZÉKKEL

Mivel Magyarország szuverén állammá nyilvánította önmagát, felmerült an-
nak  igénye,  hogy  immár  ne  a  bécsi  nunciatúrán  keresztül  érintkezzen  a

23 Uo.
24 Vö. CSIZMADIA 98.
25 PL,  Csernoch János,  Egyházkormányzati  iratok,  Cat.  A,  7143/1918 („In  quest’ora  storica  la

Chiesa ha bisogno di uomini forti che difenderanno i diritti di essa, se fa d’uopo, fino alla morte.
Sarebbe un disastro se ecclesiastici  che hano lasciato indifesi i diritti  della Chiesa,  potessero
ottenere alti posti ecclesiastici”).
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Szentszékkel, hanem önálló diplomáciai kapcsolatokat vegyen fel vele. A
bécsi  nunciatúra  már  1918  novemberében  írásban  fordult  a  magyar  kor-
mányhoz a prímás közvetítésével a diplomáciai kapcsolatok felvétele ügyé-
ben. Csernoch az iratot közvetítette, és ezt november 28-án a nunciatúrának
írásban jelentette is. A miniszterelnök válaszlevelét Balogh Ernő államtitkár
aláírásával ugyancsak a hercegprímásnak küldte el 1918. december 23-án.
Erről a prímás írásban tudósította a nunciust megjegyezve, hogy a kormány
válasza váratlanul szívélyes hangú. Hozzáfűzte viszont, hogy „azt mondják,
az európai hatalmak nem akarják elismerni a mai magyar kormányt. Nem is-
merem indokaikat és nem vagyok illetékes, hogy ítéletet alkossak róluk.”26

Mivel Magyarország és a Szentszék diplomáciai kapcsolatainak felvételéről
újabban értékes publikációk jelentek meg, e témában elegendőnek látszik
azokra utalni.27

V. A FÖLDREFORM

Mint említettük, az 1918. november 20-i püspökkari ülés megbízásából egy
szűkebb delegáció tárgyalt Buza Barna földművelésügyi miniszterrel a föld-
reformról. Ennek tartalmáról Rott Nándor veszprémi püspök tett jelentést a
még mindig beteg hercegprímásnak november 25-én. Kérték, hogy legalább
az erdők maradhassanak egyházi tulajdonban, és a püspökségeknek marad-
hasson valamelyes házi birtoka. A miniszter azonban csak 2-300 holdról be-
szélt. A kegyúri terheket, így az épületek fenntartási költségeit a püspökök
javaslata szerint templomonként 30-40 hold föld juttatásával kellene biztosí-
tani.  Szót  ejtettek a megváltás összegével  kapcsolatban az árak számítási
módjáról. Feltették a kérdést, hogy lehet-e még egyházi területeket eladni a
készülő törvény előtt, illetve lehet-e még birtokot átíratni a szemináriumra,
mivel „a nevelőintézetek tulajdonát jobban szokták kímélni”.28 Szóba hozták
a birtokokat terhelő nyugdíjak témáját is, mivel azokat könnyebb fizetni je-
lenleg, mint majd esetleg kihasítani valamilyen járadékból. A miniszter vi-
szonylag megnyugtató ígéreteiről Rott Nándor megjegyzi: 

26 PL, Csernoch János, Egyházkormányzati iratok, Cat. A, 7069/1918. Az olasz levél fogalmazvá-
nya az akta borítóján („Si dice che le potenze di Europa non vogliono riconoscere il governo
ungherese di oggi. Non conosco le loro ragioni e non sono competente a giudicarne”).

27 Vö. pl. TÓTH Tamás, A Szentszék és az I. világháborút követő politikai változások Magyarorszá-
gon, in  Magyarország és a Szentszék diplomáciai kapcsolatai 1920‒2015 (METEM Könyvek
84) (szerk. Fejérdy András; Budapest ‒ Róma, Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkakö-
zösség – Balassi Intézet, Római Magyar Akadémia – Historia Ecclesiastica Hungarica Alapít-
vány, 2015) 61‒74.

28 PL, Csernoch János, Egyházkormányzati iratok, Cat. D/c, 1241/1919, Rott Nándor levele a her-
cegprímáshoz, 4.
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ezen miniszteri ígéretek annyit érnek, amennyi erőt és állandóságot kép-
visel a miniszter a minisztertanácsban s amennyi hatalmat képvisel a mai
kormány. Nem hiszem, hogy ezen akciót rövidesen le lehessen bonyolí-
tani. […] Ezt lebonyolítani gyorsan csak radikalizmussal,  rablással le-
hetne, amely nem törődik joggal és törvénnyel, hanem a jogos vagyont
odadobja  martalékul  az  államnak,  melynek  kezéből  majd  kicsikarják
ügyes, lelkiismeretlen kufárok és sem az Egyháznak, sem az államnak s
a népnek nem marad majd belőle. 

Rott  Nándor  ezt  a  félelmét  a  személyes  találkozó  után,  november  25-én
Buza Barna miniszternek írt levelében is közli, mégpedig kifejezett hivatko-
zással a francia tapasztalatokra. „Veszedelmes dolog volna – írja – a leg-
utóbbi francia birtokelosztás hírhedtté vált likvidátorainak intézményét feltá-
masztani, hol a népnek semmi sem jutott, ellenben a likvidátorok mindent
elkezeltek.”29 Ugyanitt kéri a minisztert, hogy a plébániai birtokok minde-
nütt maradjanak érintetlenek, mert a 20 holdban maximált birtok a cseléd
bérét nem tudja fedezni. Ennek a levélnek a példányára Csernoch saját kezű-
leg ezt írta: „minden egyes sorát helyeslem és magamévá teszem”.30 1918.
december 8-án Kunfi Zsigmond a minisztertanácsban mégis azt javasolta,
hogy az egyházi birtokokért ne adjanak kártérítést. A minisztertanács a meg-
tartható egyházi földek nagyságát 200 holdra szállította le, a többi birtokosét
viszont 500 holdra a korábban javasolt 1000 hold helyett.31 Ebben az érte-
lemben rendelkezett aztán az 1919. január 18-án megalakult Berinkey-kor-
mány idején az 1919. február 16-án kihirdetett törvény is, amelynek végre-
hajtására már nem került sor.32

A birtokreform hátterében megjelenő egyházellenes tendenciákat,  ame-
lyek szerint először is az egyházi birtokokat kellett volna államosítani füg-
getlenül attól,  hogy volt-e más,  aki a területet  megművelje,33 a püspökök
igyekeztek elhárítani. Ennek egyik módja lehetett az egyházi tulajdon más
jogi személyeknek való átadása. Ez a kérdés azonban már átvezet a katoli-
kus autonómia és az egyházközségek témájához.

29 PL, Csernoch János, Egyházkormányzati iratok, Cat. D/c, 1241/1919, Rott Nándor levele Buza
Barna miniszterhez, 1918. nov. 25., 2. 

30 Uo. 4.
31 Vö. Magyarország története 1918‒1919/1919‒1945 (Magyarország Története Tíz Kötetben 8/1‒

2) (főszerk. Ránki György, szerk. Hajdu Tibor – Tilkovszky Loránt; Budapest, Akadémiai, 1976)
137‒138.

32 1919. évi XVIII. néptörvény; vö.  BALOGH Margit,  Egyházak és felekezetek. Forradalmi eszten-
dők (1918‒1919), in Magyarország a XX. században II: Természeti környezet, népesség és társa-
dalom, egyházak és felekezetek, gazdaság (főszerk. Kollega Tarsoly István; Szekszárd, Babits,
1997) 331.

33 Vö. pl. PL, Csernoch János, Egyházkormányzati iratok, Cat. D/c, 1241/1919, Rott Nándor levele
Buza Barna miniszterhez, 1918. nov. 25., 2. 
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VI. AZ AUTONÓMIA ÉS AZ EGYHÁZKÖZSÉGEK

1. Országos és plébániai szerveződés

Franciaországban az Egyház saját belső joga szerinti jogi személyeket nem
ismerték el, így azok nem is voltak képesek tulajdont szerezni vagy megtar-
tani az állami jog szerint. Ehelyett a hívők kultuszegyesületekbe tömörülhet-
tek, amelyek működését viszont az állami jog szabályozta. Ennek a sziszté-
mának a bevezetésében a döntő lépést az 1905. december 9-i francia törvény
jelentette,34 melyet  X. Piusz 1906. február 11-én kiadott,  Vehementer nos
kezdetű enciklikájában35 súlyos kritikával illetett már az 1801-es konkordá-
tum egyoldalú állami felmondása miatt is. Ugyanakkor felszólította a francia
püspököket, hogy éberen őrködjenek az Egyház jogai és szabadsága felett,
de ne sértsenek meg senkit, és válaszoljanak a méltánytalanságra igazságos-
sággal, a sértésekre szelídséggel, a rossz bánásmódra pedig jótettekkel. A
pápa elítélte azt is, hogy a törvény a nyilvános istentisztelet kezelését és vé-
delmét nem az Üdvözítő által alapított hierarchikus testületre, hanem laikus
személyekből álló egyesületre bízza. Ezután a püspökök 1906. május 30-tól
június 1-ig megbeszélést tartottak Párizsban, ahol kiálltak a pápai enciklika
mellett, ugyanakkor hajlandónak mutatkoztak arra, hogy lépéseket tegyenek
a törvény által kilátásba helyezett kultuszegyesületek létrehozására.36 Ezután
X. Piusz pápa 1906. augusztus 10-én kiadott, Gravissimo officii kezdetű en-
ciklikájában37 elítélt minden kísérletet az 1905-ös törvényhez való alkalmaz-
kodásra. A püspökök ugyanazon év szeptember 4-től 9-ig rendezett összejö-
vetelükön  biztosították  a  pápát  az  újabb  enciklika  iránti  hűségükről,38 és
keresni kezdték a módját a katolikus vallási tevékenység megszervezésének
világi jogi alapok nélkül.39 Mivel az egyesületek nem alakultak meg, az ál-
lam zár  alá  vette,  majd  a  területileg  illetékes  önkormányzatoknak adta  a
templomokat és más egyházi épületeket. 1914 augusztusában azután, a kez-
dődő háborúra tekintettel a kormány felfüggesztette bizonyos sérelmes in-

34 Georges Clemenceau 1906-tól 1909-ig és 1917-től 1920-ig Franciaország miniszterelnöke, 1906
márciusától már belügyminiszter. Ezt a funkcióját később is megtartja. Egész politikai pályafutá-
sa során erőteljesen antiklerikális szemléletű, az állam és az egyház ellenséges elválasztását szor-
galmazza.

35 Acta Sanctae Sedis vol. XXXIX (1906) 3‒16.
36 Vö. pl.  DURAND, Jean-Paul,  Droit civil français ecclésiastique et droit public ecclésiastique, in

VALDRINI, Patrick et al., Droit canonique (Précis Dalloz) (Paris, Dalloz, 1989) 515‒731, főként
582‒583. Az eseményekről magyarul lásd: BOZSÓKY Pál Gerő, Az állam és az egyház kapcsola-
tai Franciaországban (Újvidék, Agapé, 1992) 96‒107.

37 Acta Sanctae Sedis vol. XXXIX (1906) 385‒390.
38 A levelet lásd: uo. 385.
39 Vö. DURAND 583.
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tézkedések végrehajtását. Noha Franciaország és a Szentszék már 1904-ben
kölcsönösen visszahívták nagykövetüket, egy francia megbízott ügyvivő a
Szentszék mellett Rómában maradt. Ő vette fel 1920. május 28-án a megbe-
szélések fonalát Pietro Gasparri bíboros államtitkárral.40

Ilyen helyzetre készült a magyar katolikus közösség is 1918‒1919 fordu-
lóján. Már az 1918. november 20-i püspökkari konferencia megállapította,
hogy „az autonómiára az egyház szabadságának és vagyonának megvédése
céljából sürgős szükség van”.41 Ezért úgy határozott, hogy a november 24-é-
re, Budapestre összehívott „autonómiai szervező kongresszusra”, melyen az
országos katolikus társadalmi szervezetek vezetői és megválasztott képvise-
lők vesznek részt, és ott országos katolikus tanácsot választanak, a püspöki
kar képviselőt küld Prohászka Ottokár személyében, aki közli majd, hogy
ezt  a  spontán szerveződést  elismeri  mint  a  katolikus autonómia  országos
szervét. A gyűlést ezután megtartották, és annak során a Katholikus Taná-
csot  megválasztották.  A püspöki  kar  sürgősnek tartotta  az  egyházmegyei
ideiglenes autonómiai tanácsok létrehozását is.

Ezt követően a Katholikus Tanács kidolgozta A magyarországi latin és
görög szertartású római katholikus egyház országos autonómiájának szerve-
zete című szabályzat tervezetét.42 A 20 nyomtatott oldal terjedelmű szöveg
7.  §-a  kimondja,  hogy „minden katholikus  egyházi  vagyonnak  jogalanya
[…] az Országos Katholikus Autonomia”.43 A szöveg margóján a Prímási
Levéltárban őrzött példányban ennél a helynél és másutt is kézzel írt jeleket
találunk.  A nyomtatott  tervezethez Észrevételek cím alatt  további 8 oldal
kézzel írt szöveg csatlakozik, mely az egyes paragrafusokhoz fűz megjegy-
zéseket, és 1919. január 28-i dátummal van ellátva.44 Esztergomban tehát a
tervezetet kritikusan fogadták. Ez a szabályzat végül nem is lépett életbe. A
szöveg tartalmi kérdéseire alább még visszatérünk.

A katolikus autonómiára irányuló törekvés egyébként akkor már sok évti-
zedes, számos csalódással és buktatóval terhes történetre tekintett vissza.45

40 Uo. 595.
41 BEKE 611.
42 Szövegét lásd: PL, Csernoch János, Egyházkormányzati iratok, Cat. D/b, 1858/1919.
43 Uo. 1.
44 Uo. 28. 
45 E történet áttekintését közli az alapvető elvi problémák bemutatása nélkül: HANUY Ferenc, Kato-

likus autonómia, in Katolikus Lexikon II (szerk. Bangha Béla; Budapest, Magyar Kultúra, 1931)
521‒524. Az elvi kérdéseket bemutatja: LEPOLD Antal, A katolikus autonómia. Az Egyház állás-
pontjának megvilágítása  (A „Katolikus Élet” Könyvtára I/1) (Budapest, Katolikus Élet, 1920).
Újabban lásd:  SARNYAI Csaba Máté,  Polgári állam és katolikus egyház (1848. március‒decem-
ber). A katolikus autonómia-törekvések megjelenése (METEM Könyvek 38) (Budapest, Magyar
Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség, 2002);  UŐ,  Deák Ferenc és a katolikus önkor-
mányzat  megvalósításának  nehézségei,  in  Egyháztörténeti  Szemle (2008)  3/22–45,  www.uni-
miskolc.hu/~egyhtort/cikkek/sarnyai-deak.htm (2020.04.14.); NÁNDORI Barbara,  A katolikus au-
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Az 1870/71.  évi  katolikus autonómiai  szervező  kongresszus  alkotmá-
nyozó konventnek képzelte magát […] olyan szervezeti szabályzatot ké-
szített  az  országos,  egyházmegyei,  espereskerületi  és  egyházközségi
képviselet számára, amely a kánonjoggal s a kánonjog alapján kifejlő-
dött magyar egyházjoggal ellenkezett.46

Nem csupán a püspökök joghatóságának gyakorlását tette kérdésessé, ha-
nem a király főkegyúri jogosítványaival is ellenkezett. Elfogadása a magyar
kormány és az uralkodó elutasító álláspontja miatt nem volt lehetséges. A
tervezetet az Apostoli Szentszékhez ezek után nem is terjesztették fel. Pauler
Tivadar vallás- és közoktatásügyi miniszter már 1871-ben, Ferenc Józsefhez
intézett memorandumában hangsúlyozta alapvető kifogásait. Kifejtette, hogy

egyelőre csak az egyházközségi szervezetet kellene életbe léptetni, ami
törvényhozási intézkedés nélkül is megtörténhetik.  Mivel a püspök az
egyházközségi szervezetnek nem tagja, hanem fölöttes hatósága, a ká-
nonjogi sérelem is elkerülhető. […] Az egyházközségek Ő Felsége fő-
kegyúri jogosítványait sem veszélyeztetik.47

1890. december 11-én gróf Csáky Albin vallás- és közoktatásügyi miniszter
hívta értekezletre az újabb autonómia-törekvések miatt a püspöki kar, vala-
mint a katolikus főrendek és képviselők csoportjának rangos tagjait. A meg-
beszélésen  az  országos  és  az  egyházmegyei  autonómia  kilátástalanságát
hangsúlyozta, és csakis az egyházközségi autonóm szervezetek megalakítá-
sát javasolta. Ezután az autonómia-kongresszus mégis összeült. Tervezetet is
fogalmazott meg, amelyet azonban éppúgy nem fogadtak el, mint 1870/71-
es elődjét. Az egyházközségek számára ez a második kongresszus sem ké-
szített  országosan elfogadható mintaszabályzatot, mert  javaslata szervesen
összekapcsolódott  az  országos  autonómia  bevezetésével.48 Ezt  követően
különböző jogi formákban szerveztek ugyan egyes püspökök néhány helyen
egyházközségeket,  de  ezek  jellege  és  szabályzata  eltérő  volt.  1902-ben
Vaszary Kolos prímás nyújtott be autonómia-tervezetet, de azt a király el-
utasította.49 1917‒1918-ban gróf Apponyi Albert kultuszminiszterként50 kí-

tonómia történetéhez. A II. autonómia-kongresszus 9-es albizottságának működése és az erre tett
püspöki észrevételek (1898), in Magyar Sion (2010) 201‒232. 

46 LEPOLD Antal, A katolikus egyházközségi szervezetek jogi természete, in A budapesti rk. egyház-
községek első tíz éve (szerk. Hauser Ignác; Budapest, Budapesti Rk. Egyházközségek Központi
Tanácsa, 1930) 32‒33.

47 Uo. 33. Az 1871-es autonómia-tervezet egyházközség-koncepciójáról lásd pl.: ASCHENBRIER An-
tal, A kath. Egyház autonomiájáról Magyarországban (Budapest, szerző, 1893) 156‒162.

48 LEPOLD, A katolikus egyházközségi szervezetek 33.
49 Vö. pl. VICZIÁN János, Katolikus autonómia, in Magyar Katolikus Lexikon VI (Budapest, Szent

István Társulat, 2001) 338.
50 Ezt a tisztséget 1917. jún. 15-től 1918. máj. 8-ig töltötte be. 

79



♦ ♦ ♦    E R D Ő  P É T E R

sérletet tett a katolikus autonómia szervezetének megalkotására, ám a kidol-
gozott tervezetet a Monarchia összeomlásáig nem hagyták jóvá.51

Megjegyzendő továbbá, hogy az egyházközség (vagy hitközség) kifejezés
a magyar nyelvben ekkoriban általános értelemben is használatos volt. Az
egyes bevett vallásfelekezetek helyi közösségeit értették rajta, amelyek vala-
melyikéhez az adott felekezet minden tagjának tartoznia kellett. Az egyház-
község elnevezés ilyen értelemben fordul elő a korábbi állami törvényhozás-
ban  is.52 Ezért  a  20.  század  elején  a  Katolikus  Egyház  vonatkozásában
jelentős szerzők hangsúlyozták, hogy az egyházközség a plébánia területén
lakó összes katolikusokat jelenti, akik a plébános „lelki joghatósága alatt áll-
nak”. Ugyanakkor – az állam jogrendjében – ez a közösség jogi személy.53

Tekintettel arra, hogy ennek a közösségnek a képviselete – az állam által is
elismert módon – sok helyütt még nem létezett, 1902-ben vallás- és közokta-
tásügyi miniszteri rendelet írta elő, hogy ahol a katolikusok körében a „helyi
autonómia” még nincs megszervezve, az iskolaszéket kell a hitközség képvi-
selőjének tekinteni.54 A fenti szellemben, automatikus tagsággal, nem pedig
önkéntes egyesületként szervezte meg a Győri Egyházmegye az egyházköz-
ségeket 1906-ban.55 Az ott kiadott szabályzatról Geisz Antal hangsúlyozza,
hogy az azokhoz az elvekhez igazodik, amelyeket korábban az országos au-
tonómia szervező bizottsága dolgozott ki, így az Országos Katolikus Auto-
nómia életbelépésekor elfoglalhatják helyüket az országos rendszerben.56 Az
1917-es Codex Iuris Canonici57 kihirdetése után azonban ezek a fajta „auto-

51 VICZIÁN 338. A tervezetet az Apostoli Szentszékhez terjesztették. A római megjegyzések figye-
lembevételére az autonómia-bizottság ígéretet tett arra az esetre, ha az autonómia-törvény meg-
születik. A püspöki kar az autonómia kérdésével 1917. nov. 7-én és 8-án tartott értekezletén rész-
letesen foglalkozott. A jegyzőkönyvet lásd: BEKE 553‒555. 

52 Pl. 1868: LIII. tc. 20. § („Bármely bevett vallásfelekezethez tartozó oly hitsorsosok, akik külön
egyházközséget nem képeznek, kötelesek csatlakozni a saját vallásfelekezetükhöz tartozó, s hoz-
zájok  legközelebb  eső  oly  önálló  egyházközséghez,  mely  a  magyar  állam  területén  belől
létezik”). Ezért jelentek meg olyan helységnévtárak, amelyek pontosan feltüntették, hogy az ott
lakó különböző vallású személyek az adott felekezet melyik alapegységéhez (egyházközségéhez,
plébániájához, gyülekezetéhez, hitközségéhez) tartoznak, vö. pl.  Magyarország helységnévtára
tekintettel a közigazgatási, népességi és hitfelekezeti viszonyokra I‒II (szerk. Dvorzsák János;
Budapest, Havi Füzetek, 1885; jav. és bőv. kiadás: 1893).

53 Pl.  GEISZ Antal,  Egyházi Közigazgatás (Temesvár, Csanádegyházmegyei Könyvnyomda, 1910)
285 („Egyházközségnek nevezzük a meghatározott területen lakó, a katholikus vallást követő hí-
veknek összességét, kik valamely plébánia területén a lelkiüdvük vezetésére feljogosított plébá-
nos lelki joghatósága alatt állnak és vallásuk gyakorlására meghatározott templommal bírnak. Az
egyházközség a politikai községtől különböző, attól teljesen független testület, s mint ilyen önál-
ló, cselekvőképes jogi személynek tekintetik.”)

54 Vm. 1902. 33.469. Vö. GEISZ 300.
55 A mintaként szolgáló szervezeti szabályzatot a győri egyházmegyei hatóság 1906. évi 401. szám

alatt adta ki. Szövegét közli: GEISZ 286‒300.
56 GEISZ 286.
57 A továbbiakban CIC17.
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nóm” szerveződések, melyek az erdélyi  Katolikus Státusznak a Katolikus
Egyház saját hitelvei szerinti működésével ellenkező tapasztalatai58 alapján
korábban is problematikusnak látszottak, immár egyértelműen elfogadhatat-
lannak  tűntek.  Mindenekelőtt  nyilvánvalóan  tarthatatlannak  bizonyult  az
Egyházon belül a „lelki” és az anyagi kormányzati hatalom megkülönbözte-
tése. Az 1917-es Codex csak az egyházi rend szentségével járó „rendi hatal-
mat”  (potestas  ordinis)  és  „joghatósági  hatalmat”  (potestas  iurisdictionis)
különböztet meg.59 Ám 118. kánonja világosan kimondja, hogy ez utóbbival
is csak klerikusok rendelkezhetnek.60 A világi hívők közreműködhetnek en-
nek gyakorlásában a hierarchiától (alapesetben a megyéspüspöktől) kapott
megbízás alapján. Ez történhet egyedi intézkedéssel vagy akár egy erre vo-
natkozó szabályzat jóváhagyásával is.61

Lepold Antal, aki 1917-ig Csernoch János titkára volt, ezt követően pedig
irodaigazgatóként  és  esztergomi  kanonokként  működött  tovább  a  prímás
környezetében,  az  1918-ban  irányadó  kánonjogi  keretek  értelmezésében
nyilvánvalóan követi a hercegprímás álláspontját.62 Leírása alapján világos,
hogy bár a prímás vezetésével a püspöki kar óvatos megfigyelőként részt
vesz az Országos Katolikus Autonómia előkészítésében, Csernoch – okulva
a múltból és látva az autonómia szabályzatát készítő Katolikus Tanács törek-
véseinek komoly problémáit – valójában csak a helyi egyházközségek meg-
szervezésére törekszik. Erre nézve viszont már 1918. november 3-án, vagyis
a Károlyi-kormány frissen kinevezett egyházügyi kormánybiztosával, Persi-
án Ádámmal november 2-án este Esztergomban folytatott megbeszélés más-
napján 4131/1918. sz. alatt rendelkezést ad ki. Ebben engedélyezi a buda-

58 Vö. pl.  HOLLÓ László,  Az erdélyi katolikus autonómia, ill. az Erdélyi Római Katolikus Státus
tegnap és ma, in Katolikus autonómia. Fejezetek az Erdélyi Római Katolikus Státus történetéből
(szerk. Holló László; Csíkszereda, Státus, 2007) 15‒34, főként 24‒28.

59 CIC17, 948. és 196. k.
60 A kánon nem merő újdonság az egyházfegyelemben, hanem számos ókori, középkori és kora új-

kori előzményre támaszkodik; vö. Codex Iuris Canonici Pii X Pontificis Maximi iussu digestus,
Benedicti Papae XV auctoritate promulgatus, praefatione, fontium annotatione et indice analyti-
co-alphabetico  ab  E.mo  Petro  Card.  Gasparri  auctus (Romae,  Typis  Polyglottis  Vaticanis,
1917) 27‒28, 4. jegyzet. Már az 502-es római zsinat megállapítja ugyanis, hogy a világi hívek,
még ha vallásosak vagy hatalmasak is (világi hatalommal felruházottak), nem rendelkezhetnek
az egyházi javakkal, amelyek fölött a rendelkezést Isten a papokra bízta; lásd: D.96 c.1: „ne in
exemplo remanere presumendi quibus libet laicis, quamuis religiosis, uel potentibus, in quacum-
que quolibet modo aliquid decernere de ecclesiasticis facultatibus, quarum solis sacerdotibus dis-
ponendi indiscusse a Deo cura commissa docetur”: Corpus Iuris Canonici I (ed. Aemilius Fried-
berg; Lipsiae, Bernhard Tauchnitz, 1879) 338. Vö. ERDŐ Péter, Az Egyház és az anyagi javak: a
II. Vatikáni Zsinat tanítóhivatalának alapelvei az Egyházi Törvénykönyvben (1254‒1256. k.), in
UŐ, Az élő Egyház joga. Tanulmányok a hatályos kánonjog köréből (Budapest, Szent István Tár-
sulat, 2006) 406‒407.

61 Vö. CIC17, 1183. k. 1. §, 1520. k., 1521. k. 2. §; LEPOLD, A katolikus egyházközségi szervezetek
62 Uo.
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pesti egyházközségek megalakulását.63 A november 2-i találkozón ugyanis
Persián  –  megbízása  értelmében  –  felveti  „a  katolikus  autonómia  sürgős
megalkotásának” kérdését is.64 November 30-án azután a prímás érseki biz-
tosnak nevezi ki a főváros területére Mészáros János prelátust. Feladataként
a plébániák híveinek „hitközségi szervezetekbe” való tömörítését jelöli meg.
Ennek kapcsán elrendeli a hívek összeírását, bár külön jegyzékbe foglaltatja
azokat, akik „határozottan megtagadják” a hitközséghez való csatlakozást.
Ebből érezhető, hogy a prímás a munkát igen sürgősnek érzi, de még nem
világos számára, hogy az állam esetleg önkéntes tagságot kívánó egyesülete-
ket fog-e követelni, vagy lehetőség lesz a – mint láttuk – korábban is felme-
rült automatikus tagság elismerésére.65 A rendelkezés első részében indoklás
gyanánt ezt írja: 

Mivel a magyar állam életében történt gyökeres átalakulások az Egyház
külső jogrendjében is nagy befolyással lesznek, kellő előrelátással már
most ki kell tervezni azokat a jogi alapokat, amelyeken az Egyház épít-
het, ha a régi jogi alapok megdőlnek. […] Ez utóbbi tény követeli már,
hogy a kat. híveket plébániánként szervezzük s így őket a veszedelmekre
és teendőkre jobban kioktassuk, bennük a katolikus öntudatot és össze-
tartást fokozzuk.66

63 BERÉNYI Szilárd, A katolikus autonómia és az egyházközségek (történeti áttekintés) (Egyházjogi
Szeminárium Dr. Baranyay Jusztin. Különlenyomat a Szemináriumi dolgozatok 1941‒1942. szá-
mából; Budapest, Dunántúl Pécsi Egyetemi Könyvkiadó, 1942) 72. 

64 Kereszt és forradalom. Persián Ádám katolikus egyházügyi kormánybiztos emlékirata (1918. no-
vember 1. – 1919. március 21.) (s.a.r., bev., jegyz. Tengely Adrienn; Budapest, Magyar Egyház-
történeti Enciklopédia Munkaközösség, 2019) 36.

65 A rendelkezés szövegét lásd: MÉSZÁROS János, Visszatekintés az első tíz esztendőre, in A buda-
pesti rk. egyházközségek első tíz éve 20‒21.

66 Uo. 20. Az egyházközségek országos mintaszabályzatát a püspöki kar csak 1920-ban fogadta el,
vö. A katholikus egyházközségek igazgatásának szabályzata (Esztergom, a Magyar Püspöki Kar
megbízásából  az  Esztergomi  Főegyházmegyei  Hatóság,  1920).  Amelyik  egyházközség ennek
megfelelően alakult meg, azt a vallás- és közoktatásügyi miniszter 1920. július 29-én kiadott
72.103/1920. sz. rendeletével automatikusan elismerte. A budapesti szerveződés tovább folyt. E
szabályzat alapján egyházmegyei jóváhagyással megjelent  A budapesti katholikus egyházközsé-
gek  választási  eljárásának  szabályzata (Esztergom,  Esztergomi  Főegyházmegyei  Hatóság,
1920). Az egyházközségi tagság az ehhez csatolt űrlap tanúsága szerint ekkor még önkéntes volt,
mert belépési nyilatkozatot és önkéntes anyagi hozzájárulásról szóló megajánlást kértek. 1925-
ben viszont Budapesten már közadók módjára behajtható egyházközségi adót vetettek ki, vö. A
budapesti római katholikus egyházközségek egyházi adójának szabályzata (Esztergom, Esztergo-
mi Főegyházmegyei Hatóság, 1925). Az egyházközségek további alakulásáról lásd:  MÓRA Mi-
hály, Az egyházi adó és az egyházközség alapkérdései az egyházi és világi jog szerint (Értekezé-
sek a budapesti Kir. M. Pázmány Péter Tudományegyetem Egyházi jogi Szemináriumából) (Bu-
dapest, Szent István Társulat, 1941) 218; ERDŐ,  Péter,  Grenzen und Möglichkeiten der Beteili-
gung der Verbände an den hierarchischen Aufgaben. Beispiel: Die ungarischen Kirchengemein-
den, in  Das konsoziative Element in der Kirche. Akten des VI. Internationalen Kongresses für
kanonisches Recht (hrsg. Winfried Aymans – Karl Theodor Geringer – Heribert Schmitz; St. Ot-
tilien, EOS, 1989) 337‒343. A Püspöki Konferenciának az 1992-ben, az új Codex Iuris Canonici
alapján hozott rendelkezésével történt megszüntetésükről, illetve a plébániával való azonosságuk
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Ugyanebben a november 30-i levelében a prímás egy ízben utal valamilyen
központi  katolikus  tanács  alakítására  is  az  egyházközségi  szervezetekből.
Nem világos,  hogy  itt  egyházmegyei  vagy  csupán  budapesti  szervezetre
gondol. Nem is részletezi ezt konkrétabban.67 Ebből érzékelhető, hogy szá-
mára a plébániai szervezetek a fontosak, azok jelentik a sürgős, gyakorlati
feladatot. Az autonómia kifejezést a levél egyáltalán nem használja.

Visszatérve az Országos Katolikus Autonómia tervezetére, a szöveg töb-
bek közt leírja az egyházközségek szervezetét (18‒44. §), majd áttér az egy-
házmegyék  szervezetének meghatározására  (45‒62.  §).  Ennek során kitér
például  az  „egyházmegye  önkormányzati  joghatóságát”  gyakorló  szervek
megjelölésére is (46. §), nem kis ellentétben a kánonjog előírásaival. A ter-
vezethez csatolt 1919. január 28-i kéziratos megjegyzések már a 7. § kap-
csán idézik az 1917-ben kiadott Codex Iuris Canonici 1499. kánonjának ez-
zel  szögesen  ellenkező  2.  §-át,  amely  szerint:  „A  javak  tulajdonjoga  az
Apostoli  Szentszék  legfőbb  fennhatósága  alatt  azt  a  jogi  személyt  illeti,
amely azokat törvényesen megszerezte.”68 A 106. § az autonómia részvételét
irányozza elő a püspöki kinevezésekben. Erre nézve a kritikus észrevétel a
következő: „Püspöki kinevezéseknél az autonómia ingerenciáját az Apostoli
Szentszék mereven kizárta. Ez a § tehát nem maradhat meg.”69 A megjegy-
zésből kitűnik, hogy az előkészületekkel kapcsolatban a prímás többször is
kikérte a Szentszék állásfoglalását. Az észrevételek bevezetőjében erre kife-
jezett utalás is található: „Az Apostoli Szentszék ismételt, legutóbb 1917.
aug. 30-án kelt észrevételei szerint a katholikus autonómia nem sajátíthatja
ki a pápa és a püspökök hatalmát semmi téren, hanem közreműködhetik a
hatalom gyakorlásában a vagyoni és iskolai ügyek intézése terén.”70

A Károlyi-kormánnyal az autonómia ügyében az Egyház képviselői meg-
beszéléseket is folytattak, amelyek azonban hivatalos megállapodásra nem
vezettek. Ilyen megbeszélés után készült az az emlékeztető, amely a kor-
mány álláspontját hat pontban foglalta össze.71 Eszerint: 1. a kormány ideig-
lenesen elismeri  az  alakuló (meglévőnek tekintett)  autonómia-szervezetet,
amíg új autonómia-kongresszus nem kerül megválasztásra, a végleges ren-
dezéshez azonban törvény szükséges; 2. az egyházi földbirtokok fejében já-
radékleveleket adnak, amelyeket az Országos Katolikus Autonómia kezel; 3.
az ingó vagyon szintén az autonómia kezelésébe kerül; 4. az autonómiának
teljesen önállónak kell lennie, mint a protestáns felekezetek esetében; 5. a

kimondásáról: ERDŐ Péter, Plébánia, egyházközség, közösség. Kánonjogi és lelkipásztori alapfo-
galmak, in UŐ, Az élő Egyház joga… 232‒249.

67 MÉSZÁROS 21.
68 PL, Csernoch János, Egyházkormányzati iratok, Cat. D/b, 1858/1919, kéziratos észrevételek 2. o.
69 Uo. 3. o.
70 Uo. 1. o.
71 PL, Csernoch János, Egyházkormányzati iratok, Cat. D/b, 349/1919.
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főkegyúri jogokat a kormány gyakorolja, de kész átengedni azokat a végle-
gesen megalakult autonómiának, fenntartva az állam felügyeleti jogát, mint
„a többi felekezeteknél”; 6. az egyházi vagyonból a görögkatolikusokat is
részesíteni kell. Ezekből a feltételekből olyan kormányzati szándék olvasha-
tó ki, amely protestáns elvek és gyakorlat szerint kívánta működtetni a Kato-
likus Egyházat Magyarországon. A feltételek egy részének igen kényszere-
detten,  a  kánonjog  általános  elveihez  képest  rendkívüli  módon,  mintegy
anomália gyanánt – a Szentszék külön engedélyével – esetleg eleget lehetett
volna tenni, ha sikerül megfelelő megfogalmazásokat kiharcolni egyes rész-
leteket illetően. A politikai instabilitás és egyes tényezők fokozódó radika-
lizmusa azonban ezt egyre kevésbé tette lehetővé.

2. A Papi Tanács

Ha az autonómia régi törekvések felújításaként került is napirendre, a Papi
Tanács radikálisabb, sok vonatkozásban új jelenségnek tűnik. Persián Ádám
1918. november  2-án este  Csernoch prímással  folytatott  megbeszélésén a
kormányt képviselve felvetette „az alsópapság szervezkedésének” kérdését
is.72 A téma ekkor már nem volt érintetlen, hiszen 1917 során német és oszt-
rák példára felmerült egy papi érdekvédelmi szervezet megalakításának ter-
ve Pax Országos Katholikus Papi Egyesület  néven.  A szervezkedés élére
Giesswein  Sándor  állt.  A tervezetet  azonban a  püspöki  kar  1918.  január
11-én elutasította, Giessweint a szervezkedéstől eltiltotta. A prímás ezt vele
január  30-i  levelében  közölte  részletes  indoklás  kíséretében.73 A „szabad
szervezkedés jogával” élve 1918. november 7-én a katolikus papok egy cso-
portja mégis megalakította a Papi Tanácsot. Erre Csernoch prímás szigorú
hangú levélben készült reagálni 1918. november 10-én. Ebben felhívta a fi-
gyelmet arra, hogy az esemény kapcsán „az alsópapság lázadásának hamis
híre” járta be az országot. Az ebből adódó erkölcsi kárt utólagos korrekt ma-
gyarázatokkal és „megtámadhatatlan papi állásfoglalással” kell jóvá tenni.74

A levéltervezet végén azonban Csernoch János kézírásával az alábbi meg-
jegyzés áll: „Tekintettel az akkor nagyon izgatott hangulatra, nem lett el-
küldve.”  Mindenesetre  a  szövegtervezetből  látszik,  hogy  a  prímás  ekkor
nem támadja a szervezet létét, hanem működését igyekszik egyházilag elfo-
gadható mederbe terelni. 

A Papi Tanács 1918. november 22-én memorandumot intézett a Magyar
Nemzeti Tanácshoz és a kormányhoz.75 Ebben programot és követeléseket

72 Kereszt és forradalom… 36.
73 A levél szövegét lásd: uo. 38‒39.
74 PL, Csernoch János, Egyházkormányzati iratok, Cat. 46, 1487/1919.
75 Uo. A Papi Tanács memoranduma a Nemzeti Tanácshoz és a Magyar Népköztársaság Kormá-
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fogalmaz meg. Elsősorban az „alsópapság anyagi helyzetének gyökeres és
azonnali rendezését” szorgalmazza. Ehhez javasolja, hogy a katolikus egy-
házi javakat és alapítványokat adják át az „azonnal létesítendő katolikus au-
tonómia kezelésébe”. Ezeket aztán az autonómiai bizottság vagy maga par-
cellázná, vagy méltányos áron eladná a kormánynak. Az így befolyó összeg,
illetve értékpapírok szolgálnának fedezetül az egyházi feladatok ellátására és
a papság fizetésére. Ennek a javaslatnak a „katolikus vagyon kezelésének
demokratizálása” nevet adták. Ez lett volna alkalmas szerintük az egyházi
vagyon elkobzásának megelőzésére. Mivel a november 20. körüli helyzet-
ben a püspöki kar is közel állt ahhoz, hogy valamilyen kártalanítás fejében
lemondjon az állam javára a birtokok jó részéről, hogy a teljes elkobzást
megelőzze, érthető, ha Csernoch prímás eleinte óvatosan tűrte ezt a mozgal-
mat,  és  igyekezett  egyházmegyei  felügyelet  alatt  tartani.  1918. november
22-én kelt 6328. számú rendelkezésében így ír: 

a Papi Tanács megalakulását nem kifogásolom s óhajtom, hogy a főegy-
házmegyei  papság  a  központi  szervező  bizottság  fölhívására  komoly
megfontolással  és  papi  lelkiismerettel  válassza  meg  bizalmi  embereit.
[…] Minden bizalmi férfi küldjön az érseki hatóság címére egy lepecsé-
telt  szavazólapot  […] Nem kételkedem benne,  hogy  a  papság  […] a
szervezkedésnél  az egyházi joghatóság iránt tartozó engedelmességgel
[…] jár el.  Végső hozzájárulásomat csak a szervezeti szabályzat elké-
szülte után nyilváníthatom.76

A tapintatos főpásztori intézkedésre Szalay Mátyás, a Papi Tanács elnöke
1918.  november  27-én udvarias  levélben válaszolt,  melyben megküldte  a
kormányhoz intézett memorandumot azzal a megjegyzéssel, hogy meggyő-
ződése szerint az egyezik a püspöki kar álláspontjával.77 Két nappal később
Szalay Mátyás újabb levelet írt a prímásnak. Ebben kérte, hogy a püspöki
kar segítsen elnyerni Róma hozzájárulását a programnak azokhoz a pontjai-
hoz, amelyekhez erre van szükség.78 1918. november 30-án Szalay Mátyás
ismét levelet írt a prímásnak, melyben felajánlja a Papi Tanács részvételét az
egész  fővárosra  kiterjedő  „budapesti  autonóm hitközség”  megszervezésé-
ben.79 Csernoch bíboros erre december 3-án finom elutasítással válaszolt, je-

nyához.
76 Circulares literae dioecesanae (Strigonii, Typis Gustavi Buzárovits, 1918) 112‒113. 
77 PL, Csernoch János, Egyházkormányzati iratok, Cat. 46, 1487/1919.
78 Uo. 9. o.
79 PL, Csernoch János, Egyházkormányzati iratok, Cat. 27, 6706/1918, 7. o. („A Papi Tanács inté-

zőbizottsága f. h. 29-én tartott gyűlésén a budapesti autonóm hitközség megszervezésének kérdé-
séről tárgyalván, egyhangúlag megállapította, hogy a szervezés részletmunkálatai elodázhatatla-
nul szükségesek. Az intézőbizottság nagy örömmel vett tudomást dr. Mészáros János prelátus je-
lentése folytán arról, hogy Főmagasságod a kérdés gyors megoldását igen fontosnak ítéli a fővá-
rosi hitélet érdekében. A Papi Tanács a nagy munkában ezennel a legmélyebb tisztelettel  s a
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lezve, hogy az egyházközségek szervezésére megbízott érseki biztos Mészá-
ros János, a Papi Tanács tagjai pedig „igen értékes szolgálatot tehetnek […]
ha a fővárosi oktatószemélyzet katholikus érzelmű tagjainak tömörítésével
foglalkoznak”.80 A prímás ezekben a zavaros hetekben igen intenzív kapcso-
latot tartott a Szentszékkel. A francia példára tekintettel is fontos volt szá-
mára annak pontos érzékelése, hogy a Szentszék milyen vonatkozásban vár
el engedékenységet és udvariasságot, és miben kíván határozott kitartást. A
Papi Tanács törekvései mindenesetre kiváltották XV. Benedek pápa erőtel-
jes elutasítását. 1919. március 12-én kelt, Csernoch János bíboros érsekhez
címzett levelében81 azt a törekvést, hogy a magyarországi katolikusok ösz-
szességét82 jelentsék ki az egyházi javak tulajdonosának úgy, hogy szabadon
rendelkezhessenek róluk, nemcsak az egész kánoni fegyelemmel, de magá-
val a Tízparancsolattal is ellentétesnek minősíti. 1919. január 2-án kelt leve-
lében a prímás még megbízza Mészáros János prelátust, hogy képviselje a
Papi Tanács tervezett országos gyűlésén, de felszólítja, hogy figyelmeztesse
a tanács vezetőségét súlyos felelősségére. Bár a gyűlés áldás is lehet az Egy-
házra, a legnagyobb veszélyt is rázúdíthatja, „megbonthatja a papság fegyel-
mét,  aminek  kiszámíthatatlan  következményei  volnának”.  Ha  „forradalmi
hangulat kitombolásáról” volna szó, a prímás kötelessége lenne a bűnösök
felelősségre vonása.83 Az 1919. január 15‒16-án megtartott (egyetlen) orszá-
gos „kongresszus” azonban eléggé viharos volt,  csúf jelenetek torzították,
bár a sajtó elég visszafogottan számolt be az eseményről. Január 20-án Rott
Nándor veszprémi püspök, aki papjaitól részletes információkat kapott a tör-
téntekről,84 levélben sürgette a prímást, hogy adja fel tartózkodó álláspontját,

szent ügy iránti nagy lelkesedéssel felajánlja szolgálatait.”)
80 PL, Csernoch János, Egyházkormányzati iratok, Cat. 27, 6706/1918, 9‒10. o.
81 Megjelent:  Acta Apostolicae Sedis (1919) 122‒123.  Annak határozott  elutasításáról,  hogy az

egyházi javak az összes katolikus tulajdonát képezik, akik róluk szabadon rendelkezhetnek lásd:
uo. 123 („Retundant praeterea ex auctoritate necesse est inconsideratissimam eorum temeritatem
qui non verentur haec contendere: »Bona sive mobilia sive immobilia singulorum beneficiorum
seu institutorum ecclesiasticorum, imo etiam piarum quarumvis fundationum, quoquo modo ad
ecclesias et instituta illa pertinentium, esse inalienabilem proprietatem omnium in Hungaria ex-
sistentium catholicorum; eorumque administrationem, iusque de illis pro lubitu disponendi, non
tantum in fines praestitutos, sed etiam in alios prorsus fines, transferenda esse ad comitia sic dic-
ta catholicorum«. Quibus quidem principiis, a spiritu sacerdotali maxime alienis, non solum hie-
rarchicus ordo omnisque Ecclesiae disciplina subvertitur, sed etiam divina ipsa Decalogi prae-
cepta violantur.”) A szöveget kiadta kritikai jegyzetekkel: TÓTH, A Szentszék… 68‒70. Ez a pápai
levél szerepel az 1983-as Codex Iuris Canonici 1254. k. 1. §-ának forrásai között is, vö. Codex
Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus fontium annotatione et indice analy-
tico-alphabetico auctus (Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 1989) 341. 

82 A Papi Tanács memoranduma sem a tanács részére, hanem a katolikus autonómia számára köve-
telte a vagyoni jogokat.

83 PL, Csernoch János, Egyházkormányzati iratok, Cat. 46, 1487/1919.
84 Egyes résztvevők nyíltan izgattak a celibátus és a püspöki tekintély ellen; vö. BALOGH 328. Ez

nem volt váratlan, hiszen már korábban is nyomtatásban terjesztették – a Szegedi Országos Papi
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és a püspöki kar a „Papi Tanáccsal szemben legalábbis a visszautasítás fegy-
verével éljen s az egyes püspökök figyelmeztessék papságukat, hogy a papi
tanáccsal  ne  vállaljanak  semmiféle  közösséget”.85 Rott  püspök  leírta  Mi-
hályfi Ákos professzor aggodalmát, aki szerint mindez egyházszakadáshoz
vezethet. A saját véleménye szerint inkább „tömeges aposztázia” lesz a vé-
ge.86 Maga Szalay Mátyás, a Papi Tanács elnöke csak 1919. február 28-án
jelenti a prímásnak, hogy az országos kongresszus – titkos szavazás nélkül –
„egyhangúlag” újra elnökké választotta.87 1919. március 10-én a Papi Ta-
nács még benyújtotta alapszabályzatát a hercegprímáshoz, de ezt Csernoch
János már nem hagyta jóvá.88 A Tanácsköztársaság idején pedig a Papi Ta-
nács megszűnt. Ennek egyik oka a politikai hátszél hiánya lehetett, hiszen a
Tanácskormány 1919. április 20-án, húsvét vasárnapján rendeletet adott ki,
amelyben felszólította a papokat, hogy lépjenek ki a szolgálatból.89 A nagy
többség azonban hűséges maradt hivatásához, és ettől fogva komolyabban
átérezte a püspökével való közösség fontosságát.

VII. A VÉGKIFEJLET

Csernoch prímás – mint említettük – már 1918. december vége felé arról tu-
dósítja a bécsi nunciust, hogy a nyugati hatalmak a Károlyi-kormányt nem
akarják elismerni.90 Ez pedig óvatosságot követel minden alkalmazkodás te-
rén még akkor is, amikor esetleg hittani vagy egyházjogi szempontból egy-
egy megoldás nem volna teljesen lehetetlen. Ugyanakkor az országban az
anarchia jelei mutatkoznak. Erről is gyakran küld a prímás beszámolót a bé-
csi nunciatúrának. A nuncius Rómába továbbított jelentéseinek ez lehetett az
egyik fontos forrása. 

Jellemző ebből a szempontból Csernoch 1919. január 23-i levele,91 melyet
Berinkey Dénes miniszterelnöknek küldött tiltakozásul a vallásügy elválasz-

Tanácsnak a külső borítóra rápecsételt jóváhagyásával – Földes Dezső várdombi plébános 1918.
november 20-ára keltezett, 17 oldalas röpiratát A cölibátus kérdése címmel. Ez nemcsak elutasít-
ja a celibátust, hanem ellene a Papi Tanács keretében közös fellépésre szervezi a papokat.

85 PL Csernoch János. Egyházkormányzati iratok Cat. 46; 1487/1919, 16. old.
86 Uo. 17. old.
87 Uo. 20. old.
88 BALOGH 328.
89 Magyarország története 1918‒1919/1919‒1945 273.
90 Lásd fent 26. jegyz.
91 PL, Csernoch János, Egyházkormányzati iratok, Cat. B, 533/1919. Ebben így ír: „Élénk fájda-

lommal töltött el a magyar népköztársaság [sic!] kormányának az az elhatározása, hogy a közok-
tatásügyet elválasztja a vallásügytől. Ezt a lépést úgy kell magyaráznom, mint a valláserkölcsi
alapon való nevelés és oktatás irányzatától való távolodást, ami szakítást jelent Magyarország
kilencszáz éves közoktatásügyi politikájával. Megerősíti e fölfogást a közoktatásügy vezetésére
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tása ellen a közoktatás* területétől.92 Ebben hivatkozik arra, hogy a vallásel-
lenes törvényhozás aláássa a lakosság lojalitását a magyar állam iránt,  és
„végzetes hatást vált ki a megszállott területeken, ahol a szerbek, románok
és tótok közoktatásügyi politikája szigorúan valláserkölcsi alapon nyugszik,
s így az ezzel ellenkező magyar politikai irányváltozás a Magyarországhoz
eddig hű elemekben is megingatja a ragaszkodást a hazához”.93 Ugyanakkor
aggodalmat kelt a magyar „katolikusok millióiban” is, akiknek a megnyug-
tatására szükséges, hogy az eddig a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium
kezelésében levő katolikus alapokat, alapítványokat és iskolákat a Magyar
Katolikusok  Autonómiája  „a  közoktatásügy  és  a  vallásügy  szétválasztása
kapcsán azonnal megkapja”.94 Ez, ha nem is kifejezett feltétele, de stiliszti-
kailag a mérleg másik serpenyőjében lévő ellentétele annak, hogy a prímás
kimondhassa: „Mi őszintén kívánjuk a béke és a rend fenntartásában a kor-
mányt támogatni.”95 Ezek az utalások már olyan állapotokat jeleznek, ami-
kor a határok, a béke és a közrend egyaránt bizonytalanokká váltak. Ugyan-
akkor  a  Berinkey-kormány  a  korábbi  hónapokhoz  képest  radikálisabb
egyházpolitikai  szándékainak96 szerkezetét  és  jellegét  Csernoch  világosan
látja, és ugyanebben a levelében pozitív formában össze is foglalja, mit tart
szükségesnek ebben a viszonylatban. A pozitív fogalmazás mögött világo-
san megjelenik az aggodalom és a kritika is.97 Egyébként ugyanezekre az ér-
vekre, vagyis az ország zavaros helyzetére és az állampolgári lojalitás meg-
ingására  hivatkozott  a  bíboros  már  január  18-án,  vagyis  a  minisztérium

* kiszemelt  miniszter  [Kunfi Zsigmond] személye,  akinek világnézete köztudomásúlag homlok-
egyenest ellenkezik a magyar közoktatásügy eddigi vezetőinek világnézetével.” Kunfi a kulturá-
lis forradalom híve volt, konkrétan pedig a francia modell alapos ismerője, ahogyan ezt korábbi
írásai tanúsítják. Lásd főként: A franczia kulturharcz (A Huszadik Század Könyvtára 14) (Buda-
pest,  Deutsch Zsigmond és Társa,  1906). További pályájára  jellemző,  hogy 1919. jan. 19-től
márc. 21-ig közoktatási miniszter volt, majd megmaradt hivatalában és 1919. márc. 21-től jún.
24-ig a Tanácsköztársaság közoktatásügyi népbiztosaként működött.

92 A minisztérium kettéválasztását az 1919. jan. 23-án kihirdetett 1919. évi V. néptörvény mondta
ki.

93 PL, Csernoch János, Egyházkormányzati iratok, Cat. B, 533/1919, 8. o.
94 Uo. 10. o.
95 Uo.
96 A Berinkey-kormány az előzményekhez képest balra tolódást jelentett, a mérsékeltebb elemek

kimaradtak belőle, a szociáldemokraták befolyása jelentősen megnövekedett; vö. Magyarország
története 1918‒1919/1919‒1945 165.

97 PL, Csernoch János, Egyházkormányzati iratok, Cat. B, 533/1919, 9. o. („Én mindig hangsúlyoz-
tam ezzel szemben őszinte reményemet, hogy a magyar népköztársaság [sic!] kormánya tisztelet-
ben tartja a vallást s más felekezetek mellett a katholikus egyház szabad életműködését és erőki-
fejtését sem fogja semmiféle gáncsoskodó törvénnyel megakadályozni. Az állam nem fog szakí-
tani az egyházzal, az Apostoli Szentszékkel fenntartja a diplomáciai viszonyt, az egyház birtok-
lási és szabad vagyonszerzési jogát elismeri, az őszinte oktatásszabadság alapján állván nem csi-
nál állami iskolamonopóliumot, hanem az egyház iskolaállítási és fenntartási jogát tiszteletben
tartja, a nem felekezeti iskolákban is megköveteli a hitoktatást, mert a pozitív vallás az erkölcs és
a honfiúi erények alapja és erőforrása.”)
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kettéosztását megelőzően Károlyi Mihály elnöknek címzett levelében.98 Ha-
sonló érveléssel próbálta lebeszélni Károlyit a küszöbön álló intézkedésről
1919. január 17-i levelében Kovács J. István, a Vallás- és Közoktatásügyi
Minisztérium keretében működő protestáns ügyek kormánybiztosa is.99

1919. február 25-én a prímás a bécsi nunciusnak már megrendítő beszá-
molót küld a hazai Egyház állapotáról.100 Ebben arról panaszkodik, hogy a
kormány a Katolikus Egyház üldözésével akarja bizonyítani a közvélemény
előtt a saját radikalizmusát, hogy miniszterek és államtitkárok ok nélkül vá-
dolják a püspököket a Népköztársaság elleni szervezkedéssel, a katonákat
pedig a klérus ellen uszítják. A katolikus papságtól azt követelik, hogy álla-
mi funkcionáriusok előtt tegyen esküt a köztársaságra, ami megalázást je-
lent, de a nagyobb rossz elkerülése végett ezt vállalják. Mindenkit, aki nem
tartozik a radikális politikai csoportokhoz, ellenforradalmárnak101 kiáltanak
ki, elnyomják a sajtószabadságot és az egyesülési szabadságot. Törvényt ad-
tak aki, amely szerint a feltételezett ellenforradalmárokat rendőri őrizet alá
lehet helyezni.102 A püspökök tevékenységét is közbiztonsági felügyeletnek
fogják alárendelni, várhatóan minden beszédüket és írásukat is cenzúrázzák.
Ezek az események és az Egyház elleni szisztematikus gyűlöletkeltés immár
nem a konszolidált polgári rend jelenségei, és előrevetítik a márciusban be-
következő kommunista hatalomátvételt, amely már nem csupán Egyház és
állam ellenséges érzületű szétválasztását,  hanem az Egyház felszámolását
tűzi ki célul. Csernoch János és a püspökök tehát igyekeztek a Szentszék kí-
vánalmai szerint egyrészt ellenállást kifejteni, másrészt alkalmazkodni a vár-
ható jogi fejleményekhez és a megkezdett folyamatokhoz, de a politikai ese-
mények elsodorták azt a kormányzatot és azt a koncepciót, amellyel még ‒
ha nehéz kompromisszumok árán is – egyezségre lehetett volna jutni.

A külső körülményeket illetően figyelemre méltó a francia kormány ma-
gatartása. A Berinkey-kormány hivatalba lépése után Lovászy Márton, aki
immár a jobboldali ellenzékhez tartozott, Vix alezredesen keresztül kérdést
intézett a Clemenceau-kormányhoz. Azt kívánta megtudni, hogy Franciaor-
szág kedvezőbben ítélne-e meg egy polgári kormányzat alatt álló Magyaror-
szágot, mint a szocialista, forradalmi irányvonalat. Erre azonban kitérő vá-

98 Uo. 3‒6. o.
99 Uo. 1‒2. o. (minisztériumi iktatószáma: 427/1919. sz.).
100 A kéziratban fennmaradt latin szöveg magyar fordítását lásd a függelékben.
101 A radikalizálódó kormány ellenében jobboldali ellenzéki pártok szerveződtek, és ilyen jellegű tö-

megszervezetek is alakultak. 1919. jan. 30-án Makón már kisebb fegyveres összetűzésre is sor
került; vö.  Magyarország története 1918‒1919/1919‒1945 168‒169. A püspököket ellenforra-
dalmi tevékenység címén ért vádak erősen túlzók, sőt hamisak voltak, lásd: uo. 200 („Az egyhá-
zak nem üdvözölték ugyan [1919] március 21-ét, de nem is gondoltak aktív ellenállásra.”)

102 1919. febr. 25-én tették közzé a febr. 22-én kelt 1919. évi XX. néptörvényt („A forradalom vív-
mányait veszélyeztető egyéneknek rendőri felügyelet alá helyezéséről és őrizet alá vételéről.”)
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laszt kapott.103 Úgy tűnik, magyar vonatkozásban ekkor Franciaország in-
kább az anarchiában tekintette magát érdekeltnek, mint saját politikai rend-
szere exportálásában.

FÜGGELÉK

Csernoch János bíboros levele a bécsi nunciushoz 1919. február 25-én

(PL, Csernoch János, Egyházkormányzati iratok, Cat. D/c, 2160/1919,
latin kézirat a prímás aláírásával, saját fordítás)

Exc. Teodoro Valfrè di Bonzo érsek, apostoli nuncius úrnak,
Bécs

Excellenciád  Clemente  Micara104 uditore  úr  közvetítésével  hírt  kapott  az
igen szomorú magyarországi közállapotokról.

A kormány, amelynek a kommunisták erőszakos támadásai ellen védenie
kell a köznyugalmat, nehogy ezért a régi államrend hívének tűnjön, minden
módon ürügyet keres, hogy a Katolikus Egyházat üldözhesse, és így bizo-
nyítsa a közvélemény előtt a saját radikalizmusát.

Miniszterek és államtitkárok nyilvánosan, minden ok nélkül azzal vádol-
nak püspököket, hogy forradalmat készítenek elő a köztársaság ellen, a kato-
nákat pedig izzó beszédekkel uszítják a klérus ellen. Nagy hálát kell adnunk
a jóságos Istennek, aki csodálatos védelmével eddig megőrizni méltóztatott
minket.

Hiába tiltakozunk és jelentjük ki, hogy semmi közünk sincs semmiféle
forradalmi szellemhez, és hogy hű polgárai vagyunk az új köztársaságnak. 

Az utóbbi napokban a vallásügyi miniszter utasítást adott ki, hogy a kato-
likus papság a köztársaság iránti hűségét kormánymegbízottak előtt tett es-
küvel nyilvánítsa ki. Bár semmi ok nincs arra, hogy a klérust így megaláz-
zák a közvélemény előtt, le kell tennünk az esküt, nehogy az Egyház sorsa
még rosszabbra forduljon.

A katolikusok politikai szervezését szinte lehetetlenné tették.
A radikális frakciók – szocialisták, polgári radikálisok és a Károlyi-frak-

ció tagjai – paktumot kötöttek, és mindazokat, akik ezeken a frakciókon kí-
vül állnak, ellenforradalmároknak kiáltják ki. Ez az eljárás a gyakorlatban

103 Magyarország története 1918‒1919/1919‒1945 165.
104 1946. febr. 18-tól bíboros, 1951-től római bíboros vikárius.
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teljesen elnyomja a sajtószabadságot és az egyesülési szabadságot, amelyet a
törvény szavakban biztosít.

A kormány a főkegyúri jog ürügyén, amelyről az állítja, hogy öröklés út-
ján a köztársaságra háramlott, kegyetlenül és igazságtalanul jár el a püspö-
kök ellen, ahogyan Excellenciád már tapasztalhatta a szombathelyi105 és az
egri  ügyben.106 A közelmúltban további  erőszakos cselekményeket  is  lát-
tunk.107

A törvényhozó hatalommal felruházott kormány nemrég törvényt hirde-
tett ki, amely szerint a feltételezett ellenforradalmárokat rendőri őrizet alá
lehet helyezni.108 Félek, nehogy hamarosan a püspököket közbiztonsági őrök
felügyeletére bízzák, és minden beszédüket és írásukat cenzúrának vessék
alá. 

Minden módon terjesztik a nép körében a vallás elleni gyűlöletet. Sajnos
az Egyházhoz mindeddig hűséges nép, amelyet megtörtek a háború kimond-
hatatlan viszontagságai, és amely már-már kétségbe esik az ország sorsa mi-
att, könnyen hajótörést szenved a hitben. A társadalom minden osztálya, a
legalacsonyabbaktól  a  legfelsőkig,  szervezkedik  és  a  szocialista  párthoz
csatlakozik.109 Akik  vonakodnak,  azokat  megfosztják  tisztségüktől  vagy
megélhetésüktől. Az iskolák tanárait és a tanítókat nyilvános tanfolyamokon
oktatják az új eszmékre. Az iskolai vallásoktatás eltörlését és az állam és
Egyház elválasztását,  vagy ahogy mondani szeretik,  a  jogi  és az erkölcsi
rend elválasztását gyakran követelik.

Az engesztelhetetlen terror akadályoz minket abban, hogy az Egyházzal
szembeni  ellenséges  támadások  ellen  a  kívánt  hatékonysággal  küzdjünk,
mégis  Isten  kegyelmében  bízva  rettenthetetlenül  védelmezni  fogjuk110 az

105 A Szombathelyi Egyházmegyében 1919. febr. 27-én gróf Mikes János megyéspüspököt, márc. 9-
én Pehm (Mindszenty)  József hitoktatót internáltatta  a Berinkey-kormány;  vö.  Magyarország
története 1918‒1919/1919‒1945 200. A püspököt „ellenforradalmi tevékenység” címén internál-
ták; vö. BALOGH 331.

106 Az Egri Főegyházmegyében Szmrecsányi Lajos érseket Módly László, a helyi főispán-kormány-
biztos megpróbálta félreállítani. Lásd: TENGELY Adrienn, A magyar egyházak a forradalmak ko-
rában (Eger, Líceum, 2011) 215‒216.

107 A félelmek hamarosan igazolódtak. 1919. ápr. 15-én a bécsi nuncius már tudósít az egyházi ja-
vak elkobzásáról, az iskolák államosításáról, az egyháziak elleni atrocitásokról; lásd:  TÓTH,  A
Szentszék… 70‒73.

108 Lásd fent a 102. és 105. jegyzeteket.
109 Az 1890-ben alakult  Magyarországi  Szociáldemokrata  Pártról  van szó,  amely  azonban 1919.

márc.  21-én egyesült  Kun Béla pártjával,  és így körülbelül másfél  millió  tagot számlált.  Vö.
TÓTH Tamás, I martiri del regime comunista di Béla Kun (Ábel Kohn), in Testimoni della fede.
Esperienze  personali  e  collettive  dei  cattolici  in  Europa  centro-orientale  sotto  il  regime
comunista (Collana Storia della Chiesa in Europa centro-orientale) (a cura di Jan Mikrut; San
Pietro in Cariano [Verona], Gabrielli, 2017) 1060.

110 Ennek hangsúlyozása  azért  lehetett  aktuális,  mert  a  nuncius  részéről  felmerülhetett  a  kétség,
hogy a magyar püspökök kellően ellenállnak-e az egyházellenes intézkedéseknek; vö. TÓTH,  I
martiri… 1059. Csernoch azonban igen tapasztalt főpap és politikus volt, aki a helyzetet a hely-
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Egyház jogait és szabadságát. Ezen igen szomorú körülmények között ismét
kérdem, hogy az egyházi javakra vagy joghatóságra vonatkozó bármilyen
akció, még ha ideiglenes és kényszer szülte is, [lehetséges-e] anélkül, hogy
az most a kormányzat még nagyobb elkeseredését váltsa ki, és létezésünket
teljesen lehetetlenné tegye.

Nagy szorongattatásunkban alázatosan kérjük az Apostoli Szentszék se-
gítségét és Őszentsége megerősítő apostoli áldását.

Esztergom, 1919. február 25.
Csernoch

színen élte át és kezelte. Személyes magatartására jellemző, hogy amikor a hatóságok elűzték
székházából, és az olasz katonai misszió parancsnoka, Romanelli ezredes felajánlotta, hogy kül-
földre menekíti, ő ezt elutasította, vö. MESZLÉNYI Antal, A magyar hercegprímások arcképsoro-
zata (Budapest, Szent István Társulat, 1970) 378; SZABÓ Mária, A Romanelli-misszió/La missio-
ne di Romanelli.  Egy olasz katonatiszt Magyarországon (1919. május‒november)/Un ufficiale
italiano in Ungheria (maggio‒novembre 1919) (Budapest, Mundus, 2009).
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