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DOKUMENTUMOK AZ ESZTERGOMI PRÍMÁSI FŐSZENTSZÉI{
MUNKÁJÁNAI{ 18G6-0S FELFÜGGESZTÉSÉRŐL

I. Az esztergomi érseknek mint Magyarország prímásának - eltérően az ál
talános egyházi gyakorlattól - mindmáig két bírósága van: az érseki főszentszék

és a prímási főszéntszék. Ez a helyzet világviszonylatban egyedülálló. A XVIII.
század végétől a XIX. század közepéig a prímási cím lassimként mindenütt el
veszítette jogi [elentőségét többek közt a bíráskodás terén ,is. Hogy nálunk nem
így alakult a fejlődés, annak egyik fő oka a római kúria egy intézkedése volt:
a prímási főszentszék működésének 1856-os felfüggesztése. Ez a "kihívás" ered
ményezte, hogy a magyar egyház a: bíráskodás terén is különös erővel ragasz
kodott a'prímási jogkör fenntartásához.

II. Az esztergomi érseki levéltárnak erre az intézkedésre vonatkozó dokumen
tumait legutoljára Beresztóczy Miklós dolgozta fell941-ben (1). Az általa ismer
tetett adatokból kitűnik, hogy 1. a prímási főszentszék szüneteltetése osztrák
hivatalos .körök kérésére történt; 2. a beszüntetés formája a következő volt: 1856.
nov. l4-én Esztergomba érkezett a bécsi nuncius levele, melyben "felszólítja a
prímást, hogy jelölje meg azt a fórumot, amelyhez az általa mínt érsek által első

fokon megítélt ügyekben fellebbezni lehet. A prímás azonnal válaszol, hogy neki
van két fóruma: az érseki és a prímási főszentszék, amelynek' gyakorlatát fenn
kívánja tartani. 10 nap múlva a nuncius kategorikusan követeli, hogy a prímás

. 10 évre jelölje meg a föllebbviteli fórumot. A prímás megjelöli a váradi püs
pököt, de már nov. 29-én tiltakozik IX. Piusnál." (2); 3. Scitovszky prímás ezután
még máskor is tiltakozott, Szaniszló váradi püspök pedig nem vállalta el a neki
szánt szerepet, és a hozzá küldött ügyeket .betegségére hivatkozva sorban vissza
küldte (3). Az intézkedést követő állapotról Beresztóczy az esztergomi érseki iroda
1864. nov. 29-i kimutatása alapján tudósít. Eszerint az esztergomi érsek alá tar
tozó püspökségek második fóruma az esztergomi érseki főszentszék,'mely egyben
elsőfokú bíróság az Esztergomi Főegyházmegye számára. Ezeket az esztergomi
ügyeket másodfokon a váradi püspöki szeritszék vizsgálja felül. A harmadtokon
eljáró fórumot pedig Róma valamennyi ügyben ~setenként határozza meg (4).

III. A· Bécsi Nunciatúra levelezését ma a Vatikáni Levéltár őrzi. Ebben az
anyagban található néhány olyan dokumentum, amely a Beresztóczy által is
mertetett intézkedés előzményeit világítja meg. A nunciatúrára és a római Allam
titkáraágra beérkező levelek eredetiben, a . kimenő levelek pedig többé-kevésbé

"teljes átiratban láthatók. Különösen a Vatikáni Allamtitkárságés a Bécsi Nun
ciatúraközti levélváltások tűnnek érdekesnek, mert ezeknek az esztergomi levél
tárban természetszerűleg nincs nyomuk. E többnyire "bizalmas" levelekből a kö
vetkezők derülnek ki. 1. At 1855-ös osztrák konkordátumhoz a Szentszék instruk
ciót fűzött a házassági ügyekkel kapcsolatban. Ennek szétküldését Viale-Prela
nuncius a Birodalom püspökeinek szóló körlevéllel kísérte. Ebben egyházi szem
pontból is hangsúlyozza a házassági peres ügyekben az' egységes gyakorlat fon
tosságát (5). Eszerint lehetséges, hogy nem csupán a bécsi kormány ösztönözte a
későbbi szüneteltetést(ANV vol. 326, fol. 9v-,10r). 2. Scitovszky prímással ebben
az ügyben - éppen az eddigi eltérő magyarországi eljárási rend miatt - a bécsi
nuncius előzetes tárgyalásokat folytat (ANV uo.). IAm érvelését nem fogadja el,
mert a Szentszék instrukciójához hű akar maradni (ANV vol. 326, fol. 26.). 3.
Viale-Prela nunctus bécsi megbizatásának lejártáig (1856 október eleje) mégis
tiszteletben tartja az esztergomi érsek prímási jogait. Nem szőlítia fel, hogy érseki
bírósága számára jelöljön meg fellebbviteli fórumot. Pedig ilyen tárgyú körlevelét
a Habsburg Biroc;lalom minden más érsekének elküldi (ANV vol. 349, fol. 105V ) .

4. Viale-Prela nuncius távozása után Valenziani, megbízott ügyvivő Rauscher
bécsi bíborosérsektől informálódik a:zJ egyházi bíróságok ügyéről (ANV vol. 326,
fol. 102V ) . Rauscher bíboros pédíg az udvar bizalmieml1ere (ő írja alá az 1855-ös
konkordátumot is Ferenc József nevében!) (6). Ez hát a közvetlen előzménye an
nak, hogya november első napjaiban hívatalí munkáját megkezdő új nuncius
első intézkedései közt szerepel az esztergomi prímási főszentszék felfüggesztése.
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IV. Mindezek alapján kimondhatjuk, hogy jogi lényegét tekintve a felfüggesztő

intézkedés nem betiltó vagy megszüntetö pápai bréve, hanem a nuncius nyoma
tékos kérése a Szentszék nevében, hogy a prímás mondjon le a prímási főszentszék

működtetéséről azáltal, hogy egyházmegyéje peres ügyeinek második fórumául a
nagyváradi püspöki szentszék delegálásat kéri Rómától. Ezt Scitovszky primás meg
is teszi, de azonnali tiltakozásával azt jelzi, hogy a formailag önkéntes kérés való
jában nem önkéntes volt. A prímási főszentszék másik feladatáról, az esztergomi
egyháztartomány szuffraganeus püspökségel pereinek harmadfokú felülbírálásáról
pedig egyáltalán nem hajlandó lemondani, bár erre is kap felszólítást (7). Inkább
minden esetben tetszőleges harmadfokú bíróság delegálásat kéri a Szentszéktől.

Végül a prímási főszentszék feladata volt a többi magyarországi érseki szentszé
kektől eldöntött ügyek felülbírálása, amire az 1856. nov. 28-i pápai brévék Zágráb
és Kalocsa tekintetében más fórumokat jelöltek ki, azonban az Egri Főegyházmegye

ügyei másodfokon továbbra is Esztergomba kerültek, s ott prímási jogon nyertek
elintézést (8). Sőt a következő évtized pápai brévéiben a prímási főszentszék több
ször is múködő fórumként szerepel (9).

Tehát nemcsak betiltás vagy megszüntetés nem történt, hanem a prímási fő

szentszék működésének felfüggesztése helyett is csak annak nagymérvű, ae ídeig
lenes korlátozásáról beszélhetünk. Az alábbi dokumentumok azt szemléltetik, hogy
ez a korlátozás sem a prímási jogok csorbítását, hanem a bonyolult aktuális hely
zet diplomatikus áthidalását célozta a Szeritszék részéről.

JEGYZETEK. (1) A Hercegprímási F6szentszék in: Notter Antal Emlékkönyv, Bp. 1941.
p. 75-87. - (2) Bereszt6czy, im. p. 83. - (3) uo. p. 84. - (4) vö.: Szeredy, Egyházjog,
Pécs 1883. II. p. 968. - (5) A harmadfokú, prímási vagy legatus natus-i jogon fenná1l6
bír6ságokat a Szentszék ebben az id6ben másutt megszüntetní törekszik. Különösen a híres
"monarchia sícula", vagyis a szicíliai állami vezetés által betöltött legfels6bb egyházi
bír6i tisztség ügye kavart nagy vitákat. Ezt a "legátusi bír6ságot" IX. Pius 1864. jan. 28-án
"Suprema" kezdétü bullájával el is törölte. Vö. Hinschius, System des kathol1schen Kirchen
rechts, Berlin, 1869. I. p. 522. - (6) Mercatl, Raccolta dl concordati, R6ma, 1919. p. 829. 
(7) "Designatio huíusmodí nihil aliud esset, quam abelicatlo íuríum suorum, Ideo nullum

. In casum designablt, sed cupit causas suas tertia instantia revideri per Illum Eppum, quem
sedes apostolica per singula causa designaverit" - mondja Scitovszky. Bereszt6czy Im. p.
83. - (8) Az Esztergomi F6káptalan 1858. febr. l5-én IX. Piushoz Intézett feliratában ez áll:
"Novissime autem dispositionibus S. Sedis quoad causas ecclesiastlcas qualiter tractandas
omnes causae ecciesíastícae- a Priniate Regni abstractae, ad allos Archíepíscopos derívataa,
nec aliud eidem Primati relictum est, quam íus causas Archiepiscopi Agríensís ln secunda
instantia revidendi." Török, Magyarország Prímása, Pest, 1859. II. p. 276; CCllI. sz. oklevél.
- (9) A Bécsi Nunciatúra levéltárában több pápai delegáló bréve is találhat6 az 1856-1866
DS időből. Ezek némelyikében, például vol. 432, n. 21, 995, 1205, 1332 stb., az esztergomi
érseket olyan ügyek felülbírálására 'delegá1ják, amelyeket addig is hozzá továbbítottak prí
mási jogon, sőt néha kifejezetteIÍ a prímási bíróság nevére sz 61 a delegáció is.

DOKUMENTUMOK

(1) ANV (= Archivo della Nlinziatura eli Vienna, a Bécsi Nunciatúra ~evéltára) volt. 326.
fol. 9v-lOr. Víale-Prela nuncius levele az államtítkárhöz, Antonelli bíboroshoz. Másolat. Bécs,
1856. febr. 2. Olaszul. N. 1942.

Öszentségének a korikordátum végrehajtásával kapcsolatban a Monarchia püspökeihez
intézett brévéjét megkaptam. Tudtára adtam Rauscher bíborosnak azt, ami az elmúlt politikai
események során rossz magatartást tanúsított egyházi személyekről a brévéből kimaradt. A
bíboros úr nem kifogásolta, hogy közöljük a pápai brévét a püspökökkel, bármilyen legyen
is a felfogásuk. Am kifejezte a császárnak azt a hő óhaját, hogy a Szentatya egy más,
megfelelő alkalommal méitöztasson- buzdítani a püspököket: emlékeztessék a másodrendű

klérust az uralkod6 iránti köteles hűségre s arra, hogy adjanak mindig példát a híveknek
az e világi rendben Istentől rendelt hatalom iránti alázatos tiszteletre és engedelmességre,
s azon fáradozzanak, hogy a társadalmi rend sokmaIta jobban megerősödjék, '

Ez alapján közöltettem az emlitett brévét a püspökökkel, s csatoltam hozzá egy körlevelet
is, melyből kötelességemnek tartom, hogy itt mellékeljek egy példányt.

Hasonlóképpen úgy éreztem, hogy elérkezett az ideje közölni a püspökökkel a házassági
instrukciót. Eminenciád itt talál egy példányt az ínstrukcíóra vonatkozá nekik küldött le-
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velemből is. Kötelességemnek éreztem kitartani a házassági ügyekre vonatkozó egyházi
peres eljárás egységessége mellett,' annál is inkább, mert ezen a vidéken úgyszólván már
nem is léteznek egyházjogi fogalmak ebben a tárgykörben. Ezért, ha minden püspöki bíró
ság a többiektől többé-kevésbé eltérő eljárási rendet követne, ebből zavar és rendetlenség
támadna. Magyarországon ezekben az. ügyekben a peres eljárás teljesen az ország polgári
törvényeinek felelt meg. Ez ~dig nagy károkat okozhat, nemcsak azért, mert más dolog
az ilyen eljárás, és más az egyházi per, hanem azért is, mert míhelyt majd sor kerül a
magyar törvényhozás víaszaájlftására, ez nagy változásokon mehet keresztül, s így szükség
képpen megváltozna a püspöki bfröságok jelenlegi eljárási rendje is.

Erre vonatkozólag már folytattam megbeszélést Magyarország prímásával, _s értésére
adtam, hogy itt az alkalmas pillanat az egyház saját, független törvényhozásának kialakí
tására, Hozzátettem azt is, hogy az egyháznak megvan. a saját perrendtartása, és ezt kell
követni, ha azt akarjuk elérni, hogy az említett egyházi eljárás ne függjön semmiképp sem
a polgári törvénytől. Scitowski (sic l) bíboros elismerte az ügy fontosságát, és kijelentette,
hogy törekszik a kívánt egyöntetűség bevezetésére ebben a kérdésben.

Eminenciádnak ismételten stb.

(2) ANV vol. 326. fol. 26r. Viale-Prela levele Antonelll bíboros államtitkárhoz. Másolat.
Bécs, 1856. márc, 8. Olaszul. Részlet. N. 1973.

. .. Ezen a konferencián biztosan beszélni fognak a házassági instrukcióról. Egyes magyar
püspökök kevéssé készségesek ezzel az instrukcióval kapcsolatban, mint már volt szeren
esém jelezni Eminenciádnak 1942. sz. (Szintén :rebr. 2-án kelt) jelentésemben. Bizony, néhány
püspök kifogásokat hangoztatott. Olyan kifogásokat, melyeknek nincs semmi jelentőségük.

Ezeket kizárólag azért kellett' vísszautasítanom, hogy fenntartsam, amit közöltem velük,
vagyis, hogy az említett instrukció biztos lelkiismerettel követhető. Ebben az ügyben néhány
magyar püspök sajnos valami emberi érzelem hatása alatt áll, és nem tudják' elszánni
magukat, hogy szakítsanak szokásaikkal és vísszaéíéseíkket. ..

(3) ANV vol. 337. fol. 152. Antonelli bíboros államtitkár levele Viale-PrelánaJt. Eredeti
levél. Róma, 1856. márc. 28. Olaszul. Részlet. N. 73389.

. .. A fellebbezésekről kell még néhány dolgot eímondanom. Két nehézség előre látható:
az egyik az esztergomi bíboros-érsek, a másik a- lembergi és a fogaras-gyulafehérvári ke
leti rítusü metropoliták részéről. Ami - az elsőt illeti, Excellenciád az 1833. sz. jelentésben
azt ajánlotta, hogy a Szentszék az adott pillanatban tartözkodfon .bármit is határozni a
fellebbezésekkel kapcsolatban, amíg a -püspökök össze nem jönnek Bécsben. Kinyilvánította
továbbá azt a kivánságát is, hogy előzetesen szeretné megismerni azt a módot, ahogyan
a Szentszék a dolgot rendezni szándékozik. Ám pozítfv értesülések hiányában jelenleg
semmit sem tudnék hozzáfűzni ahhoz, amit 1855. jún. ra-én kelt instrukcióimnak 164. és
következő §-ában már jeleztem önnek. Vagyis végleges döntés nem hozható, csak ha a
püspökök már nem vitatják ennyire az ügyet, és közös megegyezéssel maguk javasolnak
valamilyen tervezetet, ameívnek azonban összhangban kell lennie az említett instrukciókkal. ..

(4) ANV vol. 349. fol. 105v-106r. Viale-Prela körlevele a Birodalom érsekethez. Másolat
a Schwarzenberg prágai érseknek küldött példányról a következő bevezető megjegyzéssel:
"Elküldve minden érseknek, kivéve az esztergomi érseket és az egyesült görög és örmény
rítusú érsekeket." Bécs, 1856. júl. 25. Latinul.

Ami a házassági ügyeket illeti, az Osztrák Birodalomban odáig jutClttak a dolgok, hogy
a Szentszéknek gondolkodnia kell, mit határozzon azokra a házassági perekre vonatkozólag,
melyek első fokon valamelyik érseki szentszéknél nyertek elintézést. Különösen az a kérdés,
hogy másodfokú döntés végett mely egyházi fórumhoz kelljen felterjeszteni őket.

A Szentszék kívánsága az, hogy ezek a dolgok szabályosan és az érsekek kivánsága
szerint nyerjenek elintézést, mivel az ügy mindnyájukat érinti. Ezért fordulok Eminenciád
hoz azzal a kéréssel, hogy- szíveskedjék megjelölni, melyik érseki bírósághoz kívánja,
hogy fölkerüljenek azok az ügyek, melyeket első fokon érseki szeritszéke előtt tárgyaltak.

A Szentszék megfontolás tárgyává teszi azokat a kívánságokat, melyeket Eminenciád
ez' ügyben előterjeszt, hogy azt határozza, amit az ügy 'számára leghasznosabbnak ítél. Nincs
más hátra, mint hogy. ez alkalommal újra kifejezzem Eminenciád iránti kiváló tiszteletemet,
mellyel legalázatosabban kezét csókolva maradok.

(5) ANV vol. 326. fol. 102V. Valenzíaní megbízott ügyvivő levele Antonelli bíboros állam
titkárhoz. Másolat. Bécs, 1856. okt. 17. Olaszul.

Epp most került kezembe Eminenciád 73389. sz. tiszteletreméltó rendelkezése. :Kötelessé
gemnek tekintettem, hogy rögtön sürgető levelet írjak a Birodalom mindazon érsekeinek,
akik még nem válaszoltak víate bíboros úrnak az egyházi bíröságok fellebbezési - fokoza
taira vonatkozó f. év júl. 25-i körtevetére. A pronuncius úr őeminenciája míriden érseknek
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írt, kivéve az esztergomi érsek őeminenciáját és az egyesült görög és örmény rítusú érse
kekee, A bécsi érsek úr öemínencíájénak maga adta át bizalmasan 'a, többi érseknek kül
dött körlevél egy példányát. Jómagam nem tudván, hogy Rauscher bíboros úr milyen döntést
hozott az ügyben, elmentem hozzá, hogy megérdeklődjem a dolgot. Egyben jeleztem neki
azt is, hogya Szentszék egyes érsekek válaszának hiányában még nem lehetett abban a
helyzetben, hogy megfelelő' intézkedésekkel rendezze az egyházi bírói joghatóság fokozatait,
melyekriek a "Birodalom püspöki bíróságain m.űködniök kell.

Remélem, hogy a napokban megkapom a néhány hiányzó választ is. Kötelességemnek
tekintem rögtön pontos jelentést küldeni Eminenciádnak az érsekeknek Viale-Prela bíboros
úr körtevelére adott válaszatról. ., I

(6) ASS (= Archivio della Segreteria di Stato, az Allamtttkárság levéltára) anno. 1856:
rubr, 283. fol. 72. Scitovszky prímás levele. Antonelli bíboroshoz. Esztergom, 1856. dec. 27.
Latinul. Eredeti levél.

Nyomorúságos állapotomban, melynek okát méltóztatik ismerni és az öszentségének
térdenállva írt levelemben - melyet csatolva küldök - ismét méltóztatik majd olvasni,
nem találok más örvoslást, mint hogy alázatos kérésemmel Oszentsége trónusához meneküljek.
Hogy könyörgésemet közbenjárásával továbbítani méltóztassék, ismét és ismét buzgó áll
hatatossággal kérem Eminenciádat. Nagyobb kegyelmébe és jóindulatába ajánlom magam.
Kezét örök, tisztelettel csókolom.

NAPLÓ

THURZ6 GÁBOR (1912-1979)
Hadd ne irodalomtörténeti méltatásával kezdjem! írtam róla könyvet - na

gyon rossz könyvet, mert igaztalan volt -, tanulmányt, kritikát. Elolvastam ösz
szes műveít, sőt, születésük előtt is meghallgattam a felét, mert úgy írt, hogy előbb

hatáspróbát tartott, úgy alakította majdnem míndegyík regényét és elbeszélését,
hogy kötetlen beszélgetés közben előadta őket, figyelve a hatást, egy-egy elkép
zelt motívumot igazítva. Mindig arról írt, .amit látott, átélt. Sosem tudott helyzete
ket, alakokat "kitalálni", s ha nemzedékét érték is olyan vádak, hogy elkanya-

. rodott a valóságtól, ő míndíg hű maradt a megélt, átélt realitáshoz.
Haláláig végigkísérte életemet. Nem tudom hányan szerették, én mindenesetre

nagyon szerettem. Hiszen keresztvíz alá tartott, s valahányszor életemnek nehe
zebb periódusa következett el, míndíg elmehettem hozzá> Váci utcai lakásának
spalettáít zárva tartotta, csak; olvasólámpája világította meg a homályos szobát.
Rendszerint ágyán feküdt, felöltözve, körülötte könyvek és lemezek, tarka össze
visszaságban,1 s m.ajdnem mindíg csöngött olyankor a telefon. Míndíg így szólt
bele: "Tessék, Thurzó!". Ismertem azoknak a jellegzetes belvárosi arcoknak a
viselőit, akiknek oly felejthetetlen emléket állított elbeszéléséiben, s akikről

ő írta a legszebb, 'Iegkönnyesebb, legnosztalgikusabb emlékezést a Belváros és
vidéke című könyvében. Tanúja voltam beszélgetéseknek. amikor olyanok, akiket
barátainak hitt, lelkendezve számoltak be műveinek sikeréről, s aztán ledoron
golták valamelyik lapban. Vele örültem, amikor sikeres színpadi szerzőként meg
hajolt a Vígszínház ünneplő nézőtere előtt, .s vele szomorkodtam, amikor új da
rabja eltűnt a süllyesztőben, s ő magába roskadva sétáltatta Csibit a Duna-par
ton. Amikor becsöngettem hozzá, először mindíg a kutya ugatása harsant föl,
aztán megjelent ő maga is, míndíg gunyoros mosollyal, amely mögött azonban
érezni lehetett a szeretetet, a segítő készséget és egy cseppnyi megbocsátó elné
zést. Minden külföldi útjáról írt egy képeslapot : sokszor innen tudtam csak,
hogy "Svédországban, Olaszországban vagy éppen Görögországban van. A szűk

kis előszobában egy időben a falra szögezve őrizte a bemutatóiról értesítő plaká
tokat. Egy jégszekrény is volt itt, s egy elektromos sütő, mert főzni is tudott,
s legalább olyan büszke volt a gasztronómiai tudományára, mint írói síkereire.
A hallban kanapé és két öblös fotel álldogált, ezekbe ültette le vendégeit. Akiket
seeretett, azok követhették a szobájába, sőt kinyithatták azt a szekrénykét is,
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