
HEGEDŰS ANDRÁS 

GRÓF TISZA ISTVÁN MINISZTERELNÖK LEVELEI 

CSERNOCH JÁNOS HERCEGPRÍMÁS MAGÁNLEVÉLTÁRÁBAN 

Csernoch János hercegprímás (1913-1927) Magyarország egyik fontos közjogi 
méltóságaként szoros kapcsolatban állt a politikával. Pusztán e kapcsolatból azon-
ban korántsem következett volna az a bizalmas viszony, amely a korszak kiemel-
kedő politikusához, Tisza István miniszterelnökhöz fűzte. 

Ismeretségük még Csernoch néppárti képviselőségének idejéből származott, 
amely barátsággá akkor vált, amikor Csernoch a Szentszéknél kieszközölte (1909) 
a Provida néven ismert pápai konstitúció kiterjesztését Magyarországra,' melynek 
folytán a nemkatolikus pap előtt kötött vegyes házasságok továbbra is érvényesek 
maradtak.2 Barátságuk egymás kvalitásainak elismerésén és a kölcsönös segítség-
nyújtás szükségességének felismerésén alapult, amint az Csernoch hercegprímás 
1913. június 14-i, korántsem csupán udvariasságból írt soraiból is kiderül: ,,A mai 
szomorú viszonyok között jól esik a hatalmat Nagyméltóságod kezében látni, ki 
hajthatatlan energiával s a magyar haza megszentelt hagyományaihoz hű ragaszko-
dással az okos és megfontolt haladás útján fogja az országot a békéhez és a fejlődés 
lehetőségéhez elvezetni."3 ,,Meg vagyok róla győződve — írta Tisza 1913. augusz-
tus 17-én kelt levelében —•, hogy ha egymással bizalmas érintkezésben valóban 
vállvetve igyekszünk eljárni, nagy szolgálatokat tehetünk úgy az egyház, mint a 
nemzet érdekeinek. ... Ha egy vagy más személyi kérdésben más nézeten volnánk 
is, igyekezzünk azt kölcsönös concessiókkal kiegyenlíteni s lehetőleg magunk közt 
elintézni. Ha a kormány és prímás egyetértőleg lép fel minden fontosabb luggő 

1 Az 1908 húsvétján kelt Ne temere dekrétumában X. Pius pápa az egész világra szóló érvénnyel 
kimondta, hogy a protestáns lelkész előtt kötött vegyesházasságok érvénytelenek. Kivételt csak 
Németországgal tett, ahol a két évvel előbb, 1906-ban kelt Provida szerint érvényesek ma-
radtak az ilyen házasságok. Eszerint a tisztán polgári úton kötött vegyesházasság egyházilag 
nem volt érvényes, hanem csak az, melyet protestáns lelkész előtt kötöttek. L.: Hermann 
Egyed'. A Katolikus Egyház története Magyarországon 1914-ig. München, 1973. 479. p. (Dis-
sertationes Hungaricae ex história ecclesiae I.) 

2 Meszlényi Antai. A magyar hercegprímások arcképsorozata. Bp., 1975. 367. p. 

3 Magyar Országos Levéltár, Me. K 467, 1913. félhiv. nr. 223. 

FONS V. (1998) 3. sz. 377-395. p. 377 



kérdésben, ... sokkal eredményesebben fogunk eljárni, mint ahogy az egyháznak 
is tetemes kárára az a múltban többnyire történt."4 

Bethlen Gábor és Pázmány Péter példájára hivatkozva Tisza többször is han-
goztatta, hogy a magyar érdekekért neki és a prímásnak egyetértésben kell működ-
niük.5 Kettejük levelezése számos egyház- és köztörténeti eseményhez nyújt fontos 
kiegészítő adatot. 

A források helye 

A Prímási Levéltár Archívum Ecclesiasticum gyűjteménye többek között magá-
ba foglalja az egyházigazgatás során létrejött iratanyagot, amelyhez hozzátartozik 
a Simor János hercegprímás (1867-1891) egyházkormányzati ideje alatt kialakított 
és utódai által megtartott Archívum secretum seu privatum elnevezésű különgyűj-
temény is. Ez a fond a rendes irattári kezelésből kiemelt, bizalmas anyagokat tar-
talmazza, melyek közé számos magániratot is beosztottak/' 

A Simor-féle magán (vagy titkos) levéltár kivételével az 1891 utáni prímások 
magánlevéltára rendezetlen volt. Az 1995-ben megindult és 1996-ban lezárult ren-
dezési munkák eredményeként a Csernoch-magánlevéltár kutathatóvá vált. 

A gyűjtemény kiterjedt levelezést (1,8 ifm) ölel fel, amelyben 39 Tisza Istvántól 
kapott levél található meg. Az 1914. január 1. és 1917. június 17. közötti levelezés 
azon részét, amelynek fogalmazványai fennmaradtak, már publikálták,7 azonban a 
levelek jelentős része ismeretlen a kutatók előtt, és a már közölt források kiadatlan 
mellékletei is további adatokkal bővítik a meglévő ismereteket. így egy kétsoros, 
1914. szeptember 19-én kelt, a hercegprímásnak címzett köszönőlevél" nem pub-
likált mellékletéből megtudjuk, hogy a szigorú takarékosságáról ismert Csernoch 
ötvenezer koronát adományozott a hadbavonultak családjainak megsegítésére. 

A beérkezeti Tisza-levelek mellett azonban nagyrészt nem találhatóak meg a 
hercegprímás válaszának fogalmazványai, legfeljebb Csernochnak az irat hátol-

4 Prímási Levéltár, Esztergom PLE), Csernoch, Archívum Secretum (= AS) Iktatott iratok, 
5213/1913. 

5 Lcpold Antal: Csernoch János hercegprímás élete. In: Katolikus Almanach, 1928. 454. p. 

6 Bónis György: Útmutató az esztergomi Prímási Levéltárhoz. I. köt. Bp., 1964. 135. p. 
(Levéltári leltárak 24) 

7 Gróf Tisza István összes munkái II—VI. köt. Levelek (a továbbiakban: Tisza Levelek). Bp., 
1927-1937. 

8 Tisza Levelek II. köt. 278. PLE, Csernoch AS 5353/1914. 



dalára írt néhány soros véleményét olvashatjuk. Ezekből kiderül, hogy nem fogadta 
szívesen az egyház belső életét érintő kérdésekbe (kanonoki, plébánosi kineve-
zések) való beleszólást. A miniszterelnök által tett két kanonoki ajánláson is olvas-
hatóak a Csernochtól nem szokatlan csípős megjegyzések: „Nagyon rossz szolgá-
latot lesz magamagának, aki kanonokságra ajánltatja magát"9, illetve: „Már csak 
az van hátra, hogy még Ő Felségével ajánltassa magát".10 

A forrásokról 

Az Eperjesi Püspökség betöltésének tárgyában" a miniszterelnök és a prímás 
közötti többszöri levélváltás (2., 3., 4., 5., 7. sz.) azt a gyakran hosszadalmas egyez-
tetést dokumentálja, amely a püspöki székek betöltését megelőzte. 

A kinevezési javaslatot a dualizmus időszakában a minisztertanács hozzájáru-
lása után a vallás- és közoktatásügyi miniszter tette a királynak. A miniszter a 
jelölést csak a prímással tárgyalta meg, vagy úgy, hogy tőle kért a személyre javas-
latot, vagy pedig a kormány jelöltjeiről kérte ki véleményét. A prímás kifogást 
emelhetett, ám ezt nem mindig vették figyelembe, hiszen az egyházi és a politikai 
érdekek esetenként keresztezték egymást.12 

A 12. számú forrásban Tisza köszönetet mond a prímásnak azért, hogy a klérust 
politikai mérsékletre inti, minthogy a Néppárt felekezetieskedő politikája és léte is 
„anachronizmussá vált", mely „az egyház ... érdekének van kárára". 

A Katolikus Néppártot (később Országgyűlési Néppárt) 1895-ben az a vereség 
hívta életre, amely a magyar katolicizmust az egyházpolitikai harcok egész vonalán 
érte. A párt programja az egyházpolitikai törvények1^ revíziója, a dinasztikus hű-
ség és a kiegyezési törvények fenntartása lett."' 

9 PLE, Csernoch AS, Levelek 19. c/1916. 37. sz. 

10 PLE, Csernoch AS, Levelek 19. <1/1916. 38. sz. 

11 Az utószámos iktatást használó prímási iroda 5571/1913. számú iratcsomója — amelyet bi-
zalmas információi miatt a többi egyházkormányzati irat közül kivettek — tartalmazza az erre 
vonatkozó levélváltást. 

12 Eckhart Ferenc. A püspöki székek és káptalani javadalmak betöltése Mária Terézia korától 
1918-ig. Bp., 1935. 55. p. 

13 PLE, Csernoch AS, Levelek 463. b/1913-1914. 

14 Hermáim E.: i. m. 469. p. 

15 A liberális kormányzat és a katolikus egyház magyarországi összeütközését gr. Csáky Albin 
kultuszminiszter 1890. évi „elkeresztelési" rendelete váltotta ki. A Wekerle-kormány elfogad-



Csernoch a pártot megalakulásától fogva támogatta, Tisza minden sürgetése 
dacára sem fordított hátat neki, annak munkájában aktívan részt vett, ugyanakkor 
az ország prímásaként nem vállalkozott arra, hogy a politikai életben az Ország-
gyűlési Néppárt álláspontját képviselje. Az egyház érdekeit nem akarta a párt tak-
tikájának alárendelni.' így a Néppárt vezetőivel ellentétben — akik a kormány 
lemondását követelőkhöz csatlakoztak18 — a Püspöki Karral együtt mindvégig tá-
mogatta Tiszát. 

A 30., 31 és 33. sz. levelek jól illusztrálják azt az 1915-ben megélénkült diplo-
máciai tevékenységet, amellyel a Monarchia Olaszország további semlegességét 
igyekezett megőrizni. Csernoch egy névtelen informátor jelentését is továbbította 
1915. május 23-án20 — Olaszország hadbalépésének napján, és így már megkésve 
informálta Tiszát az itáliai helyzetről. Csernoch — egyházi úton szerzett értesü-
lései alapján — nem először tájékoztatta Tiszát az olasz diplomáciai lépésekről.21 

Az olasz diplomácia tudatában lévén helyzeti előnyének, mind nagyobb és na-
gyobb árat kért semlegességéért. Tisza, lelve egy román—olasz szövetségtől — ami 
már 1914. szeptember 23-án létrejött —, beleegyezett a területi engedménybe.22 

tatta az ún. egyházpolitikai törvényeket (1894:XXXI. te. az állami anyakönyvezésről, 
1894:XXXII. tc. a gyermekek vallásáról, I894:XLIII, tc. az állami anyakönyvezésről, 
1895:XLII. tc. az izraelita vallasrol, 1895:XLIII. tc a vallas szabad gyakorlásáról). 

16 PLE, Csernoch Cat. 46. 148/1915. 

17 Lepold A.: i. m. 446. p. 

18 Magyarország története 1890-1918. Főszerk.: Hanák Péter. II. köt., Bp., 1983. 1152. p. 
(Magyarország története tíz kötetben). 

19 PLE, Csernoch Cat. D/b. 6394/1917. 

20 PLE, Csernoch AS, Utólagosan iktatott iratok Nr. 5. A levélben egy bizalmas körökben meg-
fordult, névtelen bajor diplomata az olaszországi és romániai helyzetről informálja a herceg-
prímást. Soraiból kiderül, hogy bár a pápa mindent megtesz a Monarchia érdekében, azonban 
Olaszország hadbalépése csak azáltal lenne megakadályozható, ha a Monarchia az összes 
követelési azonnal teljesítené. A román helyzettel kapcsolatosan kijelenti, hogy szükségesnek 
tartaná rendkívüli követ kiküldését, mivel Czernin bukaresti nagykövet túlzottan optimista, és 
ezért feladata ellátására nem alkalmas. Netzhammer bukaresti érsekre hivatkozva tudatja, hogy 
az oroszok nagy pénzekkel megvesztegetve a befolyásos egyéneket, Romániát teljesen az 
antant mellé állítják. Valószínűleg e levélre válaszolt Tisza 1915. május 29-én: Tisza Levelek. 
III. köt., 1106., 323. p. 

21 A 30., 31., 33. sz. leveleken kívül, Csernoch információjáról értesülünk még: Tisza Levelek: 
III. köt., 738., 44. p. 

22 Vallani, Leo: Tárgyalások Ausztria-Magyarország és Olaszország között 1914-1915-ben. In: 
Századok, UK). (1966) 802. p. 



1915. március 9-én Burian külügyminiszter felajánlotta Trento átengedését, amely-
re válaszul az olasz kormány egész Dél-Tirol, az olasz határtól Triesztig húzódó 
Adria-vidék és több dalmáciai sziget átengedését kívánta. A monarchia vezetői ez 
elől elzárkóztak. Az antant hatalmak azonban késznek mutatkoztak e követeléseket 
a hadbalépés fejében teljesíteni, így 1915. május 23-án Olaszország hadat üzent a 
Monarchiának. 

A román politikai törekvések szintén ismertek voltak a Monarchia politikusai 
előtt, így Tisza már az 1914. július 19-i közös minisztertanácson kifejezte aggo-
dalmát Erdély sorsa iránt.24 Czernin, a Monarchia bukaresti nagykövete 1915. áp-
rilis l-jén jelentette Buriánnak, hogy Románia nem marad semleges a háború vé-
géig: „Kérem Excellenciádat, higgyen nekem: Románia nem akar végig semleges 
maradni. Annyira nem ostobák itt, hogy szándékosan és tudatosan két szék közé 
üljenek."25 

Tisza 1915. május 31-én (már Csernoch említett levele után) közölte Burián 
közös külügyminiszterrel, hogy „a jelenlegi román kormány uralma mellett még 
az oroszok elleni háború igéretét is a legnagyobb bizalmatlansággal fogadnám, 
mert azt sem tartanám kizártnak, hogy bennünket ilyen Ígérettel elaltatva, moz-
gósítanának s az utolsó percben az oroszokhoz csatlakozva meglepetésszerűleg 
rajtunk ütnek."26 

Az alább közölt levelekből kiderül, hogy Tisza mennyire fontosnak tartotta a 
főpapsággal való jó kapcsolatot, hiszen öt alkalommal is kérte a prímást jelenjék 
meg a főrendiház ülésén (8., 13., 14., 21., 22. sz.), illetve, hogy vesse latba tekin-
télyét (36. sz.). 

Mivel a magánlevéltár több tematikai csoportot ölel fel, a hivatkozások is több 
típusra oszlanak: 

1. A keltezési éven belül folyószámozással jelölt levelek (Mindig feltüntetve: 
Levelek). 

2. Az egyházkormányzati iratok között iktatott, de a magánlevéltárba áttett leve-
lek (Mindig feltüntetve: Iktatott iratok). 

23 Galántai József. Az első világháború. Bp., 1980. 266-268. p. 

24 Komjáthy Miklós: Protokolle des Gemeinsamen Ministerrates der Österreichiseh-Ungarischen 
Monarchie (1914-1918). Bp., 1966. 152. p. 

25 „ Ich bitté Euer Exzellenz, mir zu glauben: Rumanien will nicht neutral bleiben bis zum 
Schlusse. So dumm sind sie hier nicht, dass sie sich absichtlich und wissentlich zwischen 
zwei Stühle setzen würden." Tisza Levelek. V. köt., 1686/a, 291. p. 

26 Tisza Levelek. III. köt. 1116., 329. p. 



3. Elsősorban politikai természetű, utólagosan iktatott jelentések (a sorszám 
előtt feltüntetve: Utólagosan iktatott). 

A levelek többnyire géppel íródtak, a miniszterelnök azokat saját kezűleg csak 
aláírásával látta el. 

A még nem publikált források közül az egyház- és köztörténeti szempontból 
leginkább érdekes levelek szövegét teljes terjedelmükben, a többit pedig regesz-
tában közöljük.27 

FORRÁSOK 

1. 
1913. július 23., Budapest 

PLE, Csernoch AS, Levelek, 105/1. a/1913-14 

Tisza István miniszterelnök értesíti Csernoch János hercegprímást, hogy az 
uralkodó július 21-i határozatával őt (a miniszterelnököt) a horvát—szlavón-dal-
mátországi miniszter teendőinek ideiglenes ellátása alól felmentette, és grófPeja-
csevich Tivadar belső titkos tanácsost horvát-szlavón-dalmátországi tárcanélküli 
miniszterré nevezte ki. 

2. 
1913. augusztus 6., Geszt 

PLE, Csernoch AS, Iktatott iratok, 5213/1913.28 

Tisza István miniszterelnök Csernoch János hercegprímáshoz az eperjesi püs-
pöki szék betöltésének tárgyában. 

MÉLYEN TISZTELT BARÁTOM! 
Az eperjesi püspökség kérdése teljesen zsákutcába jutott s miután a magyar 

kormánynak négy jelöltje talált egymásután visszautasításra, el voltam határozva, 
hogy mindaddig nem hozom a kérdést napirendre, amig Rómából nem jön valami 

27 A forrásokat eredeti helyesírásuk szerint közöljük. A levelek keletkezésének időpontjában az 
1877-es akadémiai szabályzat volt érvényben. A forrásokat, három kivételével, Tisza gépbe 
diktálta, így az ékezetek hosszúságának eltérése az írógép betűkészletének hiányosságaiból és 
a korabeli helyesírási normákból ered. 

28 In: 5544/1913. sz. iratcsomó. 



közeledés. Hiszen ha valahol, éppen a ruthén görög-katholikus egyházmegyékben 
teljesen fedi a nemzeti érdek az egyház érdekét, mert minden legkisebb elhajlás a 
slavofil irányzatok felé menthetetlenül a schisma malmára hajtja a vizet. 

Utolsó Bécsben létem alkalmával azután meglátogattam a nunciust s azt a be-
nyomást nyertem, hogy Róma most már hajlandó volna Nóvák jelöltségét fontolóra 
venni. Megmondtam a nunciusnak, hogy mi addig nem fogjuk őt újból most már 
harmadszor proponálni, amig nem tudjuk, hogy nem ujabb kosár vár reánk, mire 
ő igérte meg, hogy kérdést intéz e tárgyban Rómába s az eredményről értesíteni 
fog. 

Nem akartam c kérdésben távolléted alatt alkalmatlankodni Neked, de most már 
külföldi üdülésed befejeztével azzal a kérdéssel fordulok Hozzád, lennél kedves 
ezt az ügyel a nunciusnál s esetleg directe Rómában is hatékonyan támogatni. Én 
a legnagyobb súlyt helyezném a Szentszékkel való jó viszonyra és harmonikus 
közreműködésre s már csak ebből a szempontból is nagyon nyom, hogy e szeren-
csétlen püspöki kérdésben ilyen érthetetlen merevségre találunk. E mellett az eper-
jesi püspöki szék betöltetlenül hagyása, tekintettel a Galicia felől erősen szervez-
kedő russolil mozgalomra, egyaránt károsítja a nemzeti és az egyházi 
érdeket. Mindezeknél fogva igen nagy súlyt helyeznék a kérdés kedvező elin-
tézésére és nagyon hálás volnék, ha annak a Te intervencióddal megadnád a döntő 
impulzust. 

Novákról csak szépet és jót hallottam szélesebb látókörű, művelt, eszes és meg-
bízható magyar ember, akinek Rómában is jó pozíciója van. Egyedüli hibájából, 
fiatalságából napról-napra gyógyul kifele hisz az ember sokkal hamarább levetkezi 
ezt a hibát, mint maga szeretné. 

Mindezen okoknál fogva nagyon melegen ajánlom az ügyet kegyes jóindula-
todba. 

Igaz nagyrabecsüléssel vagyok őszinte híved: 
'Tiszti 



3. 
1913. augusztus 17., Geszt 

EPL, Csernoch AS, Iktatott iratok, 5213/1913.29 

Tisza István miniszterelnök Csernoch János hercegprímáshoz az eperjesi püs-
pöki szék betöltésének tárgyában. 

MÉLYEN TISZTELT BARÁTOM! 

Folyó hó 12-én kelt leveled kapcsán még egyszer komoly reconsideratio tár-
gyává tesszük, vájjon nem lehetne-e a Te általad emiitett két jelölt valamelyikében 
megnyugodnunk, mert igen nagyt súlyt helyezünk a te állásfoglalásodra s nagyon 
nehezünkre esik, ha egy vagy más dologban nem járhatunk el kívánságod szerint. 
Rövid idő alatt meg fogom adni e kérdésben érdemleges válaszomat, nem akarok 
azonban addig késni örömöm és hálás köszönetem kifejezésével levelednek lénye-
ge és bizalmas hangja felett. Meg vagyok róla győződve, hogy ha egymással bizal-
mas érintkezésben valóban vállvetve igyekszünk eljárni, nagy szolgálatokat tehe-
tünk úgy az egyház, mint a nemzet érdekeinek. Végtelenül szükséges a harmonikus 
együttműködés ugy Rómában, mint a nunciusnál. A lényegben nincs köztünk elté-
rés. Ha egy vagy más személyi kérdésben más nézeten volnánk is, igyekezzünk azt 
kölcsönös concessiókkal kiegyenlíteni s lehetőleg magunk közt elintézni. Ha a kor-
mány és prímás egyetértőleg lép fel minden fontosabb függő kérdésben, meg va-
gyok róla győződve sokkal eredményesebben fogunk eljárni, mint ahogy az egy-
háznak is tetemes kárára az a múltban többnyire történt. 

Igaz nagyrabecsüléssel vagyok őszinte híved 
Tisza 

4. 
1913. augusztus 24., Bécs 

PLE, Csernoch AS, Iktatott iratok, 5544/1913.30 

Tisza István miniszterelnök Csernoch János hercegprímáshoz az eperjesi püs-
pöki szék betöltésének tárgyában. 

29 In: 5544 / 1913. sz. iratcsomó. 

30 Tisza kézírásos levele. 



Mélyen tisztelt barátom! 

Engedd meg, hogy érett megfontolás után arra irányítsam végleges kérésemet, 
légy kegyes Novak érdekében írni a nunciusnak. 

Gr. Pálffy tói ismételten igen előnyös informatiót kaptam felőle és ... olyan buz-
gó catholikus, komoly gondolkozású derék emberek közéj ut, akikközött bizonyára 
teljesen meg fog hivatásának felelni. 

E tárgyban tanúsított előzékenységedért ismételten hálás köszönetet mondva 
igaz nagyrabecsüléssel maradok híved 

Tisza István 

5. 
1913. szeptember 2., Budapest 

PLE, Csernoch AS, Levelek, 105/1. b/1913-14. 

Tisza István miniszterelnök megköszöni Csernoch János hercegprímásnak, 
hogy Novákra vonatkozó kérését teljesítette, és erről őt augusztus 30-án kelt leve-
lében értesítette. 

6. 
1913. szeptember 16., Geszt 

PLE, Csernoch AS, Levelek, 105/1. c/1913-14." 

Tisza István miniszterelnök tájékoztatja Csernoch János hercegprímást, hogy 
Wilczek Frigyesre vonatkozó javaslatát azért nem tartja lehetségesnek, mivel a 
tárgyalások már nagyon előrehaladott állapotban vannak. 

7. 
1913. szeptember 20., Geszt 

PLE, Csernoch AS, Levelek, 105/1. d/1913-14. 

Tisza István miniszterelnök megköszöni Csernoch János hercegprímásnak 
Novákra vonatkozó értesítését, és mivel az. ügyet személyesen is szeretné vele meg-

31 Kézírásos levél. 



beszélni, tájékozatatja Csernochot, hogy szeptember 22-étől Budapesten tartózko-
dik, és kéri a prímást, hogy Budapestre jöveteléről értesítse őt. 

8. 
1913. szeptember 29., Budapest 

PLE, Csernoch AS, Levelek, 105/1. e/1913-14. 

Tisza István miniszterelnök a főrendiház október 8-i ülése előtt ellenzéki vitától 
tartva kéri Csernoch János hercegprímást, hogy az ülésen a főpapság minél na-
gyobb számban vegyen részt. Megköszöni továbbá a hercegprímásnak a pápa szob-
rára vonatkozó tanácsát. 

9. 
1913. október 18., Budapest 

PLE, Csernoch AS, Levelek, 105/1. f/1913-14. 

Tisza István miniszterelnök megnyugtatja Csernoch János hercegprímást, hogy 
Esztergom városát továbbra is külön városi kerületként kívánják meghagyni. 

10. 
1913. november 3., Budapest 

PLE, Csernoch AS, Levelek, 463 a/1913-1914. 

Tisza István miniszterelnök Richter János szepesi egyházmegyés pap átvételét 
kéri Csernoch János hercegprímástól az. Esztergomi Főegyházmegyébe. 

11. 
1913. december 8., Budapest 

PLE, Csernoch AS, Levelek, 381/1. a/1913-14. 

Tisza István miniszterelnök tájékoztatja Csernoch János hercegprímást a közös 
külügyminiszter értesítéséről, miszerint Dr. O'Reilly, a clevelandi püspöki hivatal 
kancellárja európai útja során Magyarországot is fel kívánja keresni. Tekintettel 
azonban arra, hogy a clevelandi püspök, Mgr. Farelly az uralkodói kitüntetés el-



lenére a Monarchia érdekeivel szemben kevés jóakaratot tanúsított, a magyar-
országi magasrangú hivatalos körök Dr. O 'Reillyt nem kívánják fogadni. A minisz-
terelnök kéri a hercegprímást, hogy a kancellárt lehetőség szerint ő se fogadja. 
Amennyiben ez nem volna kikerülhető, vele szemben igen tartózkodó magatartást 
tanúsítson. 

12. 
Budapest, 1913. december 22. 

PLE, Csernoch AS, Levelek, 463 b/1913-1914. 

Tisza István miniszterelnök Csernoch János hercegprímáshoz az egyház és a 
kormány viszonyának tárgyában. 

MÉLYEN TISZTELT BARÁTOM! 

A primacziális egyházmegyéhez tartozó vidékekről töhb oldalról kapom azt az 
örvendetes jelentést, hogy a clerus politikai magatartásában örvendetes változás 
mutatkozik. Ebben a te müvedet látom s nemcsak pártszempontból, de még sokkal 
inkább a magyar nemzetnek minden párt tekinteteken felülálló nagy érdekei szem-
pontjából hálás szivvel mondok érte köszönetet. A néppárt szükségszerű jelenség 
lehetett az egyházpolitikai küzdelmek izgalmas időszakában, ma azonban, amidőn 
ezek a kérdések régen elvesztették actualitásukat, létjogosultság nélküli anachri-
nizmussá vált. A kormányon lévő párt részéről veszély az egyház egyetlen jogos 
érdekét sem fenyegeti, ellenkezőleg egész törekvésük oda irányul, hogy megtart-
hassa azt a helyet, amely őt a modern társadalom irányításában is megilleti s a 
nemzeti eszmével vállvetve vívja meg harcát a modern radikalizmus romboló tö-
rekvéseivel szemben. 

Minden olyan agitáció, amely felekezeti szempontokat kever a közéletbe s az 
egyházat belesodorja a pártpolitika szennyes hullámaiba, egyenesen az egyház jól 
felfogott érdekének van kárára s a vallásellenes irányzatok malmára hajtja a vizet. 
Benned megvan minden tulajdon ahhoz, hogy a felekezetieskedő demagógiával 
szemben sikerrel vedd fel a küzdelmet s helyre-állítsd az egyház és a magyar libe-
ralizmus közötti hagyományos jó viszonyt. Légy róla meggyőződve, hogy hazád-
nak és egyházadnak teszel vele szolgálatot s ez irányú működésedben odaadó támo-
gatásomra számithatsz. 

A közeledő ünnepek alkalmával legjobb kivánataimat fejezve ki, igaz nagyra-
becsüléssel maradok tisztelő hived: 

Tisza 



13. 
1914. február 15., Budapest 

PLE, Csernoch AS, Levelek, 463 c/1913-1914. 

Tisza István miniszterelnök a főrendiház február 26-i ülése előtt ellenzéki táma-
dástól tartva kéri Csernoch János hercegprímást, hogy a klérus jelentős számban 
képviseltesse magát az ülésen. 

14. 
1914. március 26. J 

PLE, Csernoch AS, Levelek, 381/1. b/1913-14. 

Tisza István miniszterelnök kéri Csernoch János hercegprímást, hogy a főrendi-
ház április 2-i ülésén a klérusnak legalább néhány tagja vegyen részt. 

15. 
1914. április 29., Budapest 

PLE, Csernoch AS, Levelek, 381/1. c/1913-14. 

Tisza István miniszterelnök a Budapesti Falkavadász Társaság számára kér 
lehetőséget a Komárom környéki prímási birtokokon való vadászathoz. 

16. 
1914. április 30., Budapest 

PLE, Csernoch AS, Levelek, 463 d/1913-1914. 

Tisza István miniszterelnök Sziklay felterjesztésének tárgyában Csernoch János 
hercegprímástól kéri a szükséges életrajzi adatokat. 

32 Kézírásos levél, amelyen a keltezési hely nincs feltüntetve. 



17. 
1914. május 8., Budapest 

PLE, Csernoch AS, Levelek, 381/1. d/1913-14. 

Tisza István miniszterelnök értesülvén arról, hogy Csernoch János hercegprí-
más rihényi birtokéit haszonbérbe kívánja adni, azt tanácsolja a hercegprímásnak, 
hogy az ügy elintézését bízza Lavotta osztálytanácsosra, a Földművelésügyi Mi-
nisztérium felvidéki kirendeltségének vezetőjére. 

18. 
1914. május 21., Budapest 

PLE, Csernoch AS, Levelek, 381/1. e/1913-14. 

Tisza István miniszterelnök értesíti Csernoch János hercegprímást, hogy az 
uralkodó gróf Lónyay Albert lovassági tábornokot a testőrség kapitányává nevezte 
ki. 

Í9. 
1914. június 15., Budapest 

PLE, Csernoch AS, Levelek, 381/1. f /1913-14. 

Tisza István miniszterelnök kéri Csernoch János hercegprímást, hogy legkö-
zelebbi budapesti tartózkodásáról értesítse, mivel közügyek megbeszélése végett fel 
kívánja keresni. 

20. 
1914. június 19., Budapest 

PLE, Csernoch AS, Levelek, 381/1. g/1913-14. 

Tisza István miniszterelnök június 22-én, 16 órára bejelenti magát Csernoch 
János hercegprímásnál. 



21. 
1914. június 26., Budapest 

PLE, Csernoch AS, Levelek, 381/1. h/1913-14. 

Tisza István miniszterelnök értesíti Csernoch János hercegprímást, hogy a fő-
rendiház július 6-án bizottsági üléseket tart, és kéri, hogy a határozatképesség, 
illetve a kormánytöbbség biztosítása érdekében az üléseken jelenjen meg. 

22. 
1914. június 27., Budapest 

PLE, Csernoch AS, Levelek, 381/1. i/ 1913-14. 

Tisza István miniszterelnök kéri Csernoch János hercegprímást, hogy a főrendi-
ház július 13-iki ülésén a klérus azon tagjai, akiknek politikai támogatására a kor-
mány számíthat, lehetőség szerint jelenjenek meg, mivel fontos és valószínűleg vitát 
kiváltó törvényjavaslatok kerülnek tárgyalásra. 

23. 
1914. július 2., Budapest 

PLE, Csernoch AS, Levelek, 381/1.1/1913-14. 

Tisza István miniszterelnök értesíti Csernoch János hercegprímást, hogy a fő-
rendiház ülését a trónörököspár meggyilkolása miatt július 13-áról 20-ára ha-
lasztotta el. 

24. 
1914. augusztus 25., Budapest 

PLE, Csernoch AS, Levelek, 381/1. m/1913-14. 

Tisza István miniszterelnök értesíti Csernoch János hercegprímást, hogy az 
uralkodó augusztus 22-én gróf Pejacsevich Tivadar horvát-szlavón-dalmátorszá-
gi miniszter akadályoztatása idejére a horvát-szlavón-dalmátországi miniszté-
rium ideiglenes vezetésével őt (a miniszterelnököt) bízta meg. 



25. 
1914. szeptember 19., Budapest 

PLE, Csernoch AS, Iktatott iratok, 5353/1914. 
Kiadva: Tisza Levelek II. köt. 278., 149. p. 

Tisza István miniszterelnök köszönetét fejezi ki Csernoch János hercegprímás-
nak nagylelkű adományáért.33 

26. 
1914. október 2.,Budapest 

PLE, Csernoch AS, Levelek, 381/1. n/1913-14. 

Tisza István miniszterelnök köszönetét fejezi ki Csernoch János hercegprímás-
nak a Kasselik-alapítvány34 Gizella téri palotájára vonatkozó értesítéséért. 

27. 
1914. október 12., Budapest 

PLE, Csernoch AS, Levelek, 381/1. o/1913-14. 

Tisza István miniszterelnök kéri Csernoch János hercegprímást, hogy dr. Ma-
rusic ügyében ne tegyen semmit, amíg ő Jankovich Béla kultuszminiszterrel nem 
beszélt. 

33 A levélhez mellékelve a I Iadbavonultak Családjainak Országos Segélyező Bizottsága elnö-
kének Csernochhoz címzett köszönőlevele a prímás 50 (KM) koronás adományáért. 

34 Kasselik Jenő (f 1910) végrendelete értelmében minden ingó és ingatlan vagyonából létrehozta 
a Kasselik Erzsébet és Ferenc alapítványt, azzal a céllal, hogy „az alapítvány asylum legyen 
oly, a műveltebb osztályhoz tartozó egyének számára, akik saját hibájukon kívül jutottak Ín-
séges viszonyokba". A végrendelet végrehajtását és az alapítvány vezetését, illetve kezelését 
az esztergomi érsekre, mint a magyar katolikus egyház fejére bízta. A tekintélyes vagyon 
1916-ban tovább gyarapodott az örökhagyó unokaöccsének, Kasselik Zailler Ferencnek 
vagyonával ( 6 milllió korona, amihez 3,1 millió korona értékű budapesti és tétényi ingatlan 
járult). A rokonság azonban kezdettől fogva támadta a végrendeletet, ami elhúzódó pereske-
déshez vezetett, de az alapítvány kezelése Mindszenty hercegprímás egyházkormányzatának 
idejéig az esztergomi érsek kezében maradt. Az erre vonatkozó iratanyagot Id. Csernoch AS, 
illetve a Prímási Levéltár egyházkormányzati mutatókönyveiben a Kasselik címszónál feltün-
tetett számok alatt. 



28. 
1915. február 24.,3 Budapest 

PLE, Csernoch AS, Levelek, 72 a/1915. 
Kiadva: Tisza Levelek III. köt. 872., 131. p. 

Tisza István miniszterelnök annak kapcsán, hogy Csernoch János herceg-
prímásnak a vatikáni nagykövetséghez intézett levelét a cenzúra felbontotta, fela-
jánlja, hogy a Rómába irányuló levelezését a miniszterelnökségen keresztül küldje, 
így a diszkréció nem sérül. 

29. 
1915. február 28., Budapest 

PLE, Csernoch AS, Levelek, 72 b/1915. 
Kiadva: Tisza Levelek III. köt. 880., 136. p. 

Tisza István miniszterelnök továbbítja Bereg vármegye főispánjának levelét és 
annak mellékleteit, amelyekből kitűnik az orosz betörés által sújtott rutén lakosság 
magyar szimpátiája. 

30. 
1915. március 9. Budapest 

PLE, Csernoch AS, Levelek, 43 a/1915. 
Kiadva: Tisza Levelek III. köt. 909., 151-152. p. 

Tisza István miniszterelnök visszaküldi Piffl bíboros, bécsi érsek levelét és bizto-
sítja Csernoch János hercegprímást, hogy a kormány mindent megtesz, hogy az 
olasz támadásban rejlő veszélyt elhárítsa. 

35 A kiadásban dátumként február 26. szerepel. 



31. 
1915. március 16., Budapest 

PLE, Csernoch AS, Levelek, 72 c/1915. 
Kiadva: Tisza Levelek III. köt. 942., 172. p. 

Tisza István miniszterelnök a nuncius nyugtalankodására válaszolva biztosítja 
Csernoch János hercegprímást, hogy a kormány minden tőle telhetőt megtesz az 
olasz veszély elhárításának érdekében. 

32. 
1915. április 6., Budapest 

PLE, Csernoch AS, Levelek, 72 d/1915. 

Tisza István miniszterelnök kéri Csernoch János hercegprímást, hogy legkö-
zelebbi budapesti útjáról értesítse, mivel ekkor bizalmas ügyek megbeszélése miatt 
szeretne vele találkozni. 

33. 
1915. június 6., Budapest 

PLE, Csernoch AS, Levelek, 72 e/1915. 
Kiadva: Tisza Levelek III. köt. 1130. / II. köt., 339-340. p. 

Tisza István miniszterelnök értesíti Csernoch János hercegprímást Erzberger 
német birodalmi képviselővel folytatott beszélgetéséről, aki átadta neki a prímás 
levelét. A miniszterelnök örömét fejezi ki, hogy a román kérdésben tanúsított eljá-
rását3f' a hercegprímás megérti, valamint kijelenti, hogy nem hagyja magát a néme-
tek javaslatai által befolyásoltatni, mivel ők a dolgokról kellő ismeretekkel nem 
rendelkeznek. 

36 Valószínűleg miniszterek és főispánok kinevezéséről van szó. Tisza leveléből több nem derül 
ki, Csernoch e tárgyú levelét pedig nem sikerült megtalálni. 



34. 
1915. augusztus 5., Budapest 

PLE, Csernoch AS, Levelek, 43 b/1915. 

Tisza István miniszterelnök értesíti Csernoch János hercegprímást, hogy a trón-
örököspár augusztus 11-én, délután 4 óra körül érkezik Esztergomba. 

35. 
1916. január 2., Budapest 

PLE, Csernoch AS, Levelek, 19 a/1916. 

Tisza István miniszterelnök válasza Csernoch János hercegprímás 1915. de-
cember 26-án kelt újévi jókívánságaira. 

36. 
1916. július 3., Bécs 

PLE, Csernoch AS, Levelek, 19 b/1916. 

Tisza István miniszterelnök kéri Csernoch János hercegprímást, hasson oda, 
hogy az örmény kérdés a háború végéig a parlamentben felszólalás tárgyát ne 
ké-pezze. Egyúttal megnyugtatja a hercegprímást, hogy mindent megtesznek azért, 
hogy a szövetséges Törökországot a keresztény alattvalókkal való emberséges bá-
násmódra bírják. 

37. 
1916. október 3., Budapest. 

PLE, Csernoch AS, Levelek, 19 c/1916. 

Tisza István miniszterelnök Jeszenák Gábor pozsonyi kanonokot esztergomi ka-
nonokságra ajánlja. 



38. 
1916. december 12., Budapest 

PLE, Csernoch AS, Levelek, 19 d/1916. 

Tisza István miniszterelnök Ecsedy Gyula győr-zámolyi esperes plébánost ka-
nonokságra ajánlja. 

39. 
1917. június 11., Budapest 

PLE, Csernoch AS, Levelek, 26/1917-1927. 
Kiadva: Tisza Levelek VI. köt. 1982., 290-291. p. 

Tisza István miniszterelnök lemondása után megköszöni Csernoch János her-
cegprímásnak ,,az utolsó évek vállvetett" munkáját. Tisza meg van győződve arról, 
hogy az ifjú uralkodót Vázsonyiék37 megtévesztették, de bízik az uralkodó esetleges 
jobb belátásában. Végül kéri a prímás közreműködését a,, honfentartó munkában ". 

37 Vázsonyi Vilmos (1868-1926) 1917-ben a választójogi blokk társelnöke, az Eszterházy-kor-
mány igazságügyminisztere 1917. augusztus 18-ig, majd 1918. január 25-ig tárca nélküli 
(választójogügyi) miniszter. 




