
 
Az Apostoli Szentszéknek és magyarországi  diplomáciai képviselőjének elképzelése a pécsi püspöki szék betöltéséről 1922–1923-ban1  Tóth Krisztina  
Az 1920-as évek elején a pécsi püspökség élén Zichy Gyula állt, aki egy-házmegyéjében számos egyházi kezdeményezést felkarolt, fellendítette a hitéletet, több plébániát erigált, gimnáziumot és internátust alapított, nyomdát hozott létre.2 Mindez hozzájárulhatott, hogy feléje fordult Loren-zo Schioppa budapesti apostoli nuncius figyelme, amikor Várady Lipót Árpád kalocsai érsek szívbetegsége elhatalmasodott, és fennállt az érsekség közeli megürülésének lehetősége, majd az érsek halála után a kormány, a kormányzó és a prímás jelöltjeivel szemben ezirányú előléptetését szor-galmazta.3 A kalocsai érseki szék betöltésének kérdése, amely több évig húzódott, a püspökkinevezések gyakorlatának kialakításában is jelentőséggel bírt, számos történésznek megragadta a figyelmét, és nagyrészt hazai levéltári források alapján alaposan feldolgozták.4 E kinevezés mellékszálaként jele-

 
1  Készült az MTA-PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport keretében, a 

128346-os számú „A szentszéki-magyar kapcsolatok 20. századi ismeretlen fejezetei” 
című NKFI PD Ösztöndíj támogatásával. 

2  Vö.: LAKATOS ANDOR: Gróf Zichy Gyula a kalocsai érseki széken (1923–1942). In: 
Emlékkötet Zichy Gyula tiszteletére. Szerk.: Horváth István – Kikindai András. Bp.–
Pécs, 2007. (továbbiakban: LAKATOS, 2007.) 111. p. Pécsi tevékenységéről 
összefoglalóan: TENGELY ADRIENN – KOVÁCS ZOLTÁN: A millenniumtól a szerb 
megszállás végéig. In: A pécsi egyházmegye ezer éve, 1009–2009. Szerk.: Sümegi 
József. Pécs, 2008. (továbbiakban: TENGELY–KOVÁCS, 2007.) küln. 169–173. p. 

3  Segreteria di Stato, Sezione per i Rapporti con gli Stati, Archivio Storico, 
Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari (továbbiakban: S.RR.SS. 
AA.EE.SS.), Ungheria, Anno 1922–1926. pos. 13. fasc. 21. ff. 34r–37r. Zichy 
kinevezését feltételezi például 1923. március 8-án Pietro Gasprrinak írt jelentésében: 
uo. ff. 60r–62r, 60r, vagy például 1923. április 30-i jelentésében: uo. ff. 50r–53v, 50r. 

4  CSIZMADIA ANDOR: A magyar állam és az egyházak jogi kapcsolatainak kialakulása és 
gyakorlata a Horthy korszakban. Budapest 1966. (továbbiakban: CSIZMADIA, 1966.) 
276–301. p.; GERGELY JENŐ: A katolikus egyház története Magyarországon, 1919–
1945. Bp., 1997. (továbbiakban: GERGELY, 1997.) 22., 54–57., 58. és 59. p.; SALACZ 
GÁBOR: A főkegyúri jog és a püspökök kinevezése a két világháború között 
Magyarországon. Bp., 2002. (Dissertationes Hungaricae ex historia Ecclesiae, 16.) 
(továbbiakban: SALACZ, 2002.) 43–97. p.; LAKATOS, 2007. 111–116. p.; LAKATOS 
ANDOR: A Kalocsai Érsekség 100 esztendeje (1909–2009). In: A Kalocsa-Bácsi 
Érsekségtől a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegyéig. Pozsony, 2009. 19–28. p.; 
FEJÉRDY ANDRÁS: A Szentszék és a püspöki hűségeskü új szövegének megállapítása 
1924-ben. In: Magyarország és a Szentszék diplomáciai kapcsolatai 1920–2015. 
Szerk.: Fejérdy András. Bp., 2015. (továbbiakban: FEJÉRDY, 2015.) 107–145. p. Az 
utóbbi tanulmány olasz nyelvű változata: ANDRÁS FEJÉRDY: La Santa Sede e la 
definizione del nuovo testo del giuramento di fedeltà allo stato nel 1924. In: Rapporti 
diplomatici tra la Santa Sede e l'Ungheria (1920–2015). A cura di András Fejérdy. 
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nik meg a szakirodalomban a pécsi megyéspüspöki kinevezés. A szoros összefüggés vitathatatlan, azonban több olyan kérdés van, amelyről külö-nösen a szentszéki levéltári források fényében, ezeket összevetve a hazai levéltári források anyagával, tisztább képet nyerhetünk.5 Közéjük tartozik például, hogy kik merültek fel 1922-ben és 1923 első hónapjaiban mint lehetséges jelöltek az előléptetéssel esetlegesen megürülő püspökségre, hogyan szerzett róluk a nuncius információt, ezeket milyen formában hasznosította az Apostoli Szentszék a döntéshez, illetve, hogy ez utóbbihoz milyen szempontokat vettek figyelembe, mennyiben befolyásolta azt a nuncius és a kormány vélekedése. Ennek a döntési folyamatnak a lépéseit szeretném jelen tanulmányomban szentszéki levéltári források bevonásá-val feltárni, különös tekintettel annak pécsi vonatkozásaira.  I. A pécsi püspöki szék megürülésének felmerülése 1922-ben A pécsi püspöki szék betöltésének kérdése sede plena vetődött fel először 1922-ben a kalocsai érseki szék várható megüresedése kapcsán, ugyanis Várady Lipót Árpád kalocsai érsek gyógyíthatatlan szívidegbetegségben szenvedett,6 a kormány és a kormányzó pedig szerette volna, ha eljön az idő, jelöltjét, Prohászka Ottokár akkori székesfehérvári püspököt7 a kalo-csai érseki székben látni. Továbbá a főkegyúri jog szünetelése idején a püs-pöki kinevezések mikéntjére vonatkozóan is szerettek volna precedenst teremteni, mivel nem volt kialakult gyakorlat: ez volt az első várható üre-sedés a király nélküli királyságban. Így 1922. szeptember 18-án Klebelsberg Kuno vallás- és közoktatásügyi miniszter8 kifejtette álláspontjukat a kalo-csai érseki szék betöltéséről Lorenzo Schioppa budapesti apostoli nuncius-

 
Città del Vaticano, 2016. (Atti e documenti 45.) (továbbiakban: FEJÉRDY, 2016.) 139–
167. p.; a győri püspök a kalugyereket mozdítsa el. In: Prohászka tanulmányok, 2015–
2017. A Székesfehérvári Egyházmegye Prohászka-konferenciáinak előadásai. Szerk.: 
Mózessy Gergely. Székesfehérvár, 2017. (továbbiakban: TÓTH, 2017a.) 320–355. p. 

5  Jelen tanulmányom megírásához mind a vonatkozó iratanyagot őrző hazai (Magyar 
Nemzeti Levéltár Országos Levéltára [továbbiakban: MNL OL.], Prímási Levéltár 
[továbbiakban: PL.], Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár [továbbiakban: KFL.], Pécsi 
Egyházmegyei Levéltár [továbbiakban: PEL.]), mind a szentszéki levéltári forrásokat 
(Vatikáni Apostoli Levéltár, Pápai Államtitkárság történeti levéltára) felhasználtam. 

6  Vö.: Lorenzo Schioppa nuncius 1922. november 17-i jelentése Pietro Gasparri bíboros 
államtitkárnak. S.RR.SS. AA.EE.SS. Ungheria, Anno 1922–1926. pos. 13. fasc. 21. ff. 
39rv. Várady Lipót Árpád 1914-től 1923-as haláláig volt kalocsai érsek. Vö.: IPOLYI 
LÁSZLÓ: Várady Lipót Árpád (1914–1923). In: A Kalocsai Főegyházmegye 
Schematismusa 1975. Kalocsa, 1975. 30. p. 

7  Prohászka Ottokár 1905-től 1927-es haláláig volt székesfehérvári püspök. Vö.: SZABÓ 
FERENC: Prohászka Ottokár élete és műve, 1858–1927. Bp., 2010. 108. és 321. p. 
Mivel Prohászkáról rendkívül sok publikáció látott idáig napvilágot, ezek tételes 
felsorolásától itt eltekintek, bővebben lásd: Prohászka tanulmányok, 2015–2017. A 
Székesfehérvári Egyházmegye Prohászka-konferenciáinak előadásai. Szerk.: Mózessy 
Gergely. Székesfehérvár, 2017. 454–493. p. 

8  1922. június 16-tól 1931. augusztusig  vallás- és közoktatásügyi miniszter. Budapesti 
Közlöny, 1922. 137, sz. 1. p.; Budapesti Közlöny, 1931. 191. sz. 1. p. 
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nak,9 ismertetve a jelölt érdemeit. Helyére a székesfehérvári püspökség élére Vass József népjóléti és munkaügyi minisztert hozta szóba,10 dicsérve az egyháznak és a hazának tett szolgálataiért.11 Az után érdeklődött, hogy lenne-e a szóban forgó jelöltek ellen az Apostoli Szentszéknek kifogása. Vázolta, hogy a kormány nem szeretne prezentációs jogot gyakorolni ezzel, csak felkészülni a várható üresedésre. Véleménye szerint olyan megoldást kellene keresni, ami nem teremt precedenst és nem érinti a főkegyúri jog kérdését.12 A nuncius még a beszélgetés napján papírra vetette észrevételeit Piet-ro Gasparri bíboros államtitkárnak,13 a kormány és kormányzó jelöltje, Prohászka Ottokár ellen érvelve, ellene szóló érvként felhozva Index ügyét, vitatható tanait, a székesfehérvári egyházmegye kormányzásának elhanya-golását és túlzottan demokratikus eszméit.14 Helyette nem vetette fel Kle-belsbergnek, de a bíboros államtitkárnak megemlítette, hogy például a kegyes, buzgó és önzetlen Zichy Gyula pécsi megyéspüspök15 igen méltó lenne a kalocsai érseki székre, akinek helyére, Pécsre Batthyány Vilmos16 vagy Radnai Farkas17 címzetes érsekeket lehetne kinevezni. Ezt a meggyő-ződését azzal indokolta, hogy habár nem tudnak erős kézzel kormányozni egy egyházmegyét, azonban mégis el kellene gondolkodni kinevezésükön,  
9  Lorenzo Schioppa 1920 és 1925 között volt budapesti apostoli nuncius. Bővebben 

lásd: TÓTH KRISZTINA–TUSOR PÉTER: Inventarium Vaticanum I. A Budapesti Apostoli 
Nunciatúra levéltára (1920–1939). Bp.–Róma, 2016. (Collectanea Vaticana 
Hungariae [továbbiakban: CVH] I/14.) XLVII. p. 

10  1920. december 16-tól 1922. június 16-ig volt vallás- és közoktatásügyi miniszter, 
amikor népjóléti- és munkaügyi miniszterré nevezte ki Horthy Miklós. Vö.: Budapesti 
Közlöny, 1920. 289. sz. 1. p.; Budapesti Közlöny, 1922. 137. sz. 1. p. Politikai 
pályafutásáról bővebben lásd: TIMÁR ISTVÁN: A bethleni konszolidáció „szürke 
eminenciása”. Vass József politikai pályafutásának vázlata. In: Vasi honismereti és 
helytörténeti közlemények, 1995. 4. sz. 67–73. p.; TASCHEK ZOLTÁN: „Az ország 
szolgálatában megmaradni a legfőbb erkölcsi kötelesség”. Vass József miniszterelnök-
helyettesi szerepe a Bethlen-kormányban. In: Clio Műhelytanulmányok, 2019. 4. sz. 

11  SS.RR.SS. AA.EE.SS. Ungheria, Anno 1922–1926. pos. 13. fasc. 21. f. 34rv. 
12  Uo. ff. 34r–37r. 
13  Pietro Gasparrit XV. Benedek 1914. október 13-án nevezte ki államtitkárává, majd 

1922. február 6-án XI. Pius is megbízta e feladat ellátásával. E tisztségét 1930-ig 
viselte. Vö.: Acta Apostolicae Sedis (továbbiakban: AAS), 1914. 16. sz. 525. p.; AAS, 
1922. 6. sz. 171. p.; AAS, 1930. 2. sz. 96–97. p. 

14  Sokkal bővebben kifejtettem: TÓTH, 2017a. 320–355. p. A történtek hátterének 
ismertetésekor a továbbiakban is fogok e munkámra támaszkodni, erre minden egyes 
alkalommal külön nem hivatkozok. 

15  1905 és 1925 között volt pécsi megyéspüspök. Vö.: TENGELY–KOVÁCS, 2007. 169–173. p. 
16  1870-ben született, 1911 és 1920 között volt nyitrai megyéspüspök. 1919 márciusában 

kiutasították Csehszlovákia területéről és áttették a magyar-csehszlovák határon. A 
pápa 1920 decemberében lemondását elfogadva címzetes érseki címet adományozott 
neki. SALACZ GÁBOR: A magyar katolikus egyház a szomszédos államok uralma alatt. 
München, 1975. (Dissertationes Hungaricae ex historia Ecclesiae, 3.) (továbbiakban: 
SALACZ, 1975.) 12. és 18. p. 

17  1848-ban született, 1904-től 1920-ig volt besztercebányai megyéspüspök. Szintén 
kiutasították Csehszlovákiából. Lemondását a pápa 1920 decemberében fogadta el és 
címzetes érseki címet adományozott neki. Vö.: SALACZ, 1975. 13. és 18. p. 
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mivel a két nevezett még nem öreg,18 munka nélkül maradtak és nincs megfelelő jövedelmük.19 A nunciusnak a két Csehszlovákiából 1919-ben kiutasított, a határon áttett és lemondását a Szentszéknek benyújtott főpap anyagi helyzetéről szóló észrevételeit több forrásból megerősíthetjük. Már Csernoch János 1919. szeptember 7-i pápának írt levelében utalt rá, hogy mindössze 5000 koronát kaptak püspökségükből történő kényszerű távozásukkor, azóta semmit.20 A háttérben folytatott egyeztetések 1923-ra érték el hatásukat: 1923. június 7-én Pietro Gasparri arról értesítette Schioppa nunciust, hogy a két érseknek 10 ezer frank nyugdíjat ígért a prágai kormány.21 Radnai Farkas Magyarországon a veszprémi püspök vendégszeretetét élvezte, a sümegi püspöki nyaralóban lakott és a vallásalapból is több alkalommal részesült támogatásban, azonban ezek nem vissza nem térítendő segélyek, hanem a későbbiek során visszafizetendő kölcsönök voltak.22 Batthyány püspök ellenben Budapesten egy kétszobás albérletben élt és a vallásalap-ból sem részesült egy alkalommal sem juttatásban.23 Tehát már 1922-ben felmerültek Lorenzo Schioppa nuncius részéről lehetséges nevek a pécsi püspöki székre, azonban ezeket csak Pietro Gas-parrival közölte szeptember 18-i levelében. A vallás- és közoktatásügyi miniszter felvetésére helyben úgy reflektált, hogy túl korai lenne erről be-szélni, hiszen a kalocsai érseki szék javadalmasa még nem hunyt el, az elvi 
 

18  Ahogy a fenti két lábjegyzetből kitetszik, Batthyány Vilmos 52, Radnai Farkas pedig 
74 éves volt 1922-ben, a nuncius levelének íródásakor. Utóbbi esetben a nuncius talán 
csak arra szeretett volna utalni azzal, hogy „nem öreg”, hogy még egészséges, 
cselekvőképes volt. 

19  SS.RR.SS. AA.EE.SS. Ungheria, Anno 1922–1926. pos. 13. fasc. 21. f. 35r. 
20  S.RR.SS. AA.EE.SS. Austria-Ungheria, Anno 1918–1920. pos. 1340. fasc. 534. f. 11v. 

Az 5000 koronás összeget megerősíteni látszik az 1921. február 16-i minisztertanácsi 
jegyzőkönyvben Radnai Farkas vasúti szabadjegy iránti kérvényének tárgyalásakor 
felhozott érvelés, mely szerint a besztercebányai püspök 5000 koronával és két 
útitáskával volt kénytelen távozni püspökségéből. A forrás szerint 1921-ben már 
Sümegen tartózkodott, de korábban „menhelyről menhelyre járva szíves kollegiális 
jótékonyságból” élt. Vö.: MNL OL. K 27. (= Minisztertanácsi jegyzőkönyvek) 1921. évi 
február 16. 29. pont, ff. 58–59. 

21  Archivio Apostolico Vaticano (továbbiakban: AAV.), Arch. Nunz. Ungheria, busta 8. 
fasc. 16, ff. 478r–479v. 

22  Vö.: a vallás- és tanulmányi alapokra felügyelő és azok kezelését ellenőrző időleges 
bizottság jegyzőkönyvei, a nuncius levelének íródásáig kiutalt támogatások: MNL OL. 
K 753. (= Vallás- és Közoktatási Minisztérium. Vallás- és tanulmányi alapokra 
felügyelő bizottság) 1. cs. 1921. április 15. (141. ülés), f. 648, 2. pont, pp. 3–4: a vallás- 
és közoktatásügyi miniszter 50 ezer koronát utalt ki Radnainak, a bizottság utólag 
hozzájárult. 1921. február 3. (145. ülés), f. 652, 17. pont: 50 ezer korona kiutalását 
javasolta a vallás- és közoktatásügyi miniszter, a bizottság hozzájárult. 

23  Lorenzo Schioppa nuncius levele Pietro Gasparrinak: S.RR.SS. AA.EE.SS. Ungheria, 
Anno 1923–1939. pos. 17. fasc. 24. f. 17v. Arra, hogy semmiféle juttatásban nem 
részesült a vallásalapból, a vallás- és tanulmányi alapokra felügyelő és azok kezelését 
ellenőrző időleges bizottság jegyzőkönyveiben is találunk utalást a Novák István volt 
eperjesi püspök által igényelt támogatás kapcsán: MNL OL. K 753. 2. cs. 1923. május 
15. (161. ülés), f. 110, 5. pont, 6–7. p. 
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kérdésről pedig azért sem szeretne, mivel számára úgy tűnik, hogy a kor-mány egyoldalúan szeretné megoldani a jelöltek prezentálásával vagy meg-jelölésével a püspökkinevezések kérdését, amelyről a tárgyalások még fo-lyamatban vannak az Apostoli Szentszékkel. Nyilván ezt az utóbbi vádat igyekezett Klebelsberg cáfolni.24 Pietro Gasparri 1922. október 26-i vála-szában arról biztosította a nunciust, hogy a kalocsai széküresedés esetén az általa ajánlott jelöltek közül választanának.25 A nuncius novemberben felkereste a kalocsai érseket is, hogy meg-győződjön egészségi állapotáról. Ezt követően november 17-én arról szá-molt be Pietro Gasparrinak, hogy szellemileg friss és tudatában van a sú-lyos diagnózisnak. Orvosa szerint betegségétől bármelyik pillanatban meg-halhat, de előfordulhat, hogy még évekig élni fog. Mindezek mellett Schi-oppa nuncius megerősítette véleményét, hogy Zichyt tartaná alkalmasnak utódjául, míg helyére, Pécsre Batthyány Vilmos címzetes érseket. Itt tehát Radnai Farkas neve már nem került szóba. A magyarázatot a nuncius maga adja meg: a két Csehszlovákiából elűzött érsek közül Batthyányt tartja inkább rászorulónak. Véleménye azonban nem túl kedvező róla: a nyitrai egyházmegye tizenöt éves kormányzása alatt sem tudta elsajátítani a szlo-vák nyelvet, ami akadályozta az ügyek vitelében és kevéssé szimpatikussá tette. Ehhez jön hozzá, hogy mindössze ötvenkét éves és munka nélkül Budapesten él, két szobában szűkölködve és ebédjét is szerzetesnővérek kegyelméből kapja. Mind a kormány, mind pedig a kormányzó számára szimpatikus jelölt lenne, hiszen antilegitimistának tartják, habár minden-nap imádkozza szentmiséjében a „Memento pro Rege”-t. Nyomasztó hely-zetét a nuncius véleménye szerint épp egy olyan püspöki javadalom szemé-lyében történő betöltésével lehetne orvosolni, mint a pécsi, ha az megüre-sedik.26 E feltétel teljesülésére azonban még jócskán várni kell, és ekkor még csak feltételes módban fogalmazódik meg a gondolat: ha megüresed-vén a kalocsai érseki szék, sikerül a nuncius jelöltjét, Zichy Gyulát kinevez-tetni oda, akkor meg fog ürülni a pécsi püspöki szék is. Az első történés ebben az irányban Várady Lipót Árpád érsek 1923. február 18-án bekövet-kező halála.27 Február 19-én Daruváry Géza, a külügyminisztérium vezetésével megbízott igazságügy miniszter28 kifejezte részvétét a nunciusnak, aki fi-gyelmeztette, hogy a kormánynak nincs joga prezentálásra vagy kinevezés-re, illetve tudatta, hogy a Szentszék annak idején meg fogja kérdezni a kormányt, hogy van-e a Szentszék jelöltje ellen politikai kifogása. Nem 

 
24  SS.RR.SS. AA.EE.SS. Ungheria, Anno 1922–1926, pos. 13. fasc. 21. ff. 35r–36r. 
25  AAV. Arch. Nunz. Ungheria, busta 6. fasc. 1.1. f. 18r. 
26  S.RR.SS. AA.EE.SS. Ungheria, Anno 1922–1926. pos. 13. fasc. 21. ff. 39r–40v. 
27  Erről Horváth Győző káptalani helynök 1923. február 19-i távirata: S.RR.SS. 

AA.EE.SS. Ungheria, Anno 1922–1926, pos. 13. fasc. 21. f. 44r. A szentszéki 
követséggel Várady halálhírét tudató távirat: MNL OL. K 105. (= 
Külügyminisztérium. Vatikáni követség.) 35. cs. M-6j. t. f. 25r. 

28  Daruváry Géza 1922. december 19-én igazságügy miniszterként megbízást kapott a 
külügyminisztérium vezetésére is (vö.: Budapesti Közlöny, 1922. 291. sz. 1. p.), 
azonban külügyminiszterré csak 1923. június 11-én nevezte ki Horthy. Vö.: Budapesti 
Közlöny, 1923. 131. sz. 1. p. Külügyminiszteri hivatalát 1924. október 7-én kelt 
felmentéséig látta el. Budapesti Közlöny, 1924. 217. sz. 1. p. 
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sokkal ezt követően Daruváry tanácskozott Klebelsberg Kuno vallás- és közoktatásügyi miniszterrel és Bethlen István miniszterelnökkel: egyetér-tettek abban, hogy a főkegyúri jogot érintetlenül kell hagyni, s a püspökki-nevezések elvi kérdésének sürgetése nélkül a kormány szempontjából al-kalmas jelölt kineveztetését szeretnék elérni. A kalocsai érseki székbe nem szeretnének menekült vagy az elszakított területeken élő püspököt juttatni. Az előbbieket azért nem, mivel igazságtalan lenne a nem menekültekkel szemben, utóbbiaknak pedig pozíciójuk feladása nem volna nemzeti szem-pontból kívánatos.29 Várady érsek halálát követő napokban már szóba került a kalocsai utódlás, Klebelsberg és a hercegprímás is beszélt a nunci-ussal, és úgy tűnt, hogy sikerült Schioppa előtt Batthyány kineveztetése ellen érvelniük. A vallás- és közoktatásügyi miniszter e beszélgetés során a minisztertársaival egyeztetett érveket hozta fel. Ekkor Batthyány neve nem mint lehetséges pécsi püspöké, hanem mint lehetséges kalocsai érseké merült fel.30 Az érseki szék betöltése az első olyan eset volt, amikor a főkegyúri jo-gát gyakorolni tudó király nélküli királyságban egy egyházmegye – jelen esetben főegyházmegye – élére kellett új főpásztort kinevezni, így mind a Szentszék, mind a kormány érdekelt volt abban, hogy az ő álláspontja ér-vényesüljön. További püspöki kinevezés annak kapcsán merült fel, hogy amennyiben egy korábbi megyéspüspököt neveznek ki kalocsai érseknek, a püspöki szék megüresedik, és annak betöltéséről is gondoskodni kell. Kez-detben mind a kormány, mind pedig az e célból márciusban Rómába utazó hercegprímás Kalocsára Prohászka Ottokár mellett lobbiztak, miközben egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy személye az Apostoli Szentszék számára nem elfogadható.31 Helyére, Székesfehérvárra Vass Józsefet szerették vol-na.32 Zichy személye felmerült ugyan a szentszéki követnek a bíboros ál-lamtitkárral történő beszélgetése során – illetve később Somssich József szentszéki követ és a nuncius beszélgetése során is33 –, azonban Klebels-berg úgy vélte, hogy „oly mértékben beteg, hogy ma már önállóságát majd-
 

29  SALACZ, 2002. 44. p.; MNL OL. K 64. (= Külügyminisztérium. Politikai osztály. Res.) 
11. cs. 34/a t. ff. 3r–6r: Klebelsberg Kuno 1923. február 23-i levele Daruváry Gézának, 
138 res. pol./1923, f. 4r. 

30  Uo. 44–45. p.; CSIZMADIA, 1966. 278–279. p. Klebelsberg véleménye az volt, hogy a 
nuncius azért ajánlotta Batthyányt, mivel az Apostoli Szentszék szeretett volna az alól 
a kötelezettség alól kibújni, hogy a cseh kormánynál a nyitrai javadalomból Batthyány 
gróf tisztességes megélhetését biztosító nyugdíjat kieszközöljön. Azonban ezt az 
álláspontját nem hozta a nuncius tudomására. A prímás sem támogatta volna 
Batthyány kinevezését, mivel ő könnyen ütköző, túl kemény embernek tartotta, 
akinek a hívei szívét sem sikerült megnyernie és – ellentétben Fischer-Colbrie Ágost 
kassai püspökkel vagy Takács Menyhért jászóvári préposttal – könnyen el tudták 
távolítani. MNL OL. K 64. 11. cs. 34/a t. ff. 4v–5r. 

31  Sokkal bővebben lásd: TÓTH, 2017a. 335–345. p. 
32  Gasparri felhívására 1923. március 4-én a szentszéki követ írásba foglalta, hogy a 

kormány jelöltje Kalocsára Prohászka Ottokár, Székesfehérvárra Vass József. Vö.: 
S.RR.SS. AA.EE.SS. Ungheria, Anno 1922–1926. pos. 13. fasc. 21. f. 43r. 

33  Somssich 1923. március 7-én elküldött számjeltávirata szerint dicsérőleg nyilatkozott 
róla Schioppa. Vö.: MNL OL. K 64. 11. cs. 34/a t. f. 38r. 
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nem teljesen elvesztette és az egyházmegye tényleges kormányzata volta-képpen Mosonyi Dénes oldalkanonok kezében van”.34 Ezért Daruvárytól kéri, hogy ilyen értelemben instruálja Somssich Józsefet.35 A kormány tehát nem számolt komolyan Zichy Gyula lehetséges kalocsai érseki kine-vezésével, így az ennek következtében megürülő pécsi püspökség várható betöltésével sem. A szentszéki magyar követ, bár hivatalosan a magyar kormány álláspontját képviselte, 1923. március 22-i magánlevelében Csi-szárik János külügyminisztériumi követségi tanácsosnak sommásan foglal-ta össze a véleményét:  „A kalocsai succesio ügye sem megy ugy ahogy szerettem volna. Novem-ber eleje óta összesen háromszor írtam meg, hogy Prohászkának nincse-nek kilátásai: a kormány pont őt jelöli! Minden más jelöltet a Szentszék szívesen fogadott és örömmel kinevezett volna: ezt biztonsággal mondha-tom. S evvel a főkegyuri jog kérdése is mily simán oldódott volna meg: theoriában lemondunk a jelölés jogáról, in praxi a Szentszék azt nevezte volna ki akit jelöltünk!”36  Április végére a kormány mindinkább Vass József kalocsai érseki jelöltsége mellett foglalt állást, április 23-án Somssich átadott az államtitkárságon egy aláírás nélküli rövid feljegyzést, hogy a kormányzó Prohászkát látná szívesen kalocsai érsekként, de ha ez nem lehetséges, akkor a kormány azt szeretné, ha Vasst neveznék ki kalocsai érseknek.37 Csernoch János április 30-i levelében szintén nagyrészt Vass mellett érvelt.38 Mivel az utóbbi nem volt megyéspüspök, így nem is merülhetett fel a kormány vagy a prímás részéről utódja püspöki kinevezésének kérdése.  

 
34  MNL OL. K 64. 11. cs. 34/a t. f. 35rv, f. 35r. Klebelsberg Kuno 1923. március 6-án 

Daruváry Gézának írt levele. 160. res. pol./1923. szám alatt van nyilvántartva.  
35  Uo., valamint: MNL OL. K 64. 11. cs. 34/a t. f. 41r: Klebelsberg Kuno 1923. március 

10-én kelt levele Daruváry Gézának, 163. res. pol./1923. Az ügyben ekkora már 
intézkedés történt: Daruváry Somssichnak, 1923. március 9, 163. res. pol. /1923. 
MNL OL. K 64. 11. cs. 34/a t. ff. 33v. A követ feladatát ellátta: amikor legközelebb, 
március 21-én Zichyre került a szó a bíboros államtitkárral, megjegyezte, hogy nem 
rendelkezik olyan fényes szellemi tehetséggel, mint Prohászka és beteg ember is. Vö.: 
Somssich 1923. március 21-i jelentése Daruváry Gézának, 1924. res. pol. /1923. MNL 
OL. K 64. 11. cs. 34/a t. f. 71v. és 75r. Klebelsberg Kuno – mivel a hercegprímás 
megemlítette, hogy „Róma gróf Zichy Gyula pécsi püspök nevét nagy rokonszenvvel 
emlegette” – Daruváry Gézához írt 1923. április 18-i levelében ismét utal rá, hogy ha a 
téma előjönne, a március 6-i levelében kifejtetteknek megfelelően válaszoljon 
Somssich: MNL OL. K 64. 11. cs. 34/a t. 254. res. pol./1923. ff. 91v. 

36  MNL OL. K 105. 18. cs. f. 348v (az irat 10/res számmal ellátva). 
37  S.RR.SS. AA.EE.SS. Ungheria, Anno 1922–1926. pos. 13. fasc. 21. f. 73r. A 

feljegyzésben – ahogy TÓTH, 2017a. 340. p. kimutattam – jelentősége van annak, 
hogy Prohászka Ottokárt mint a kormányzó jelöltjét említi, Vasst pedig a kormány 
jelöltjeként aposztrofálja. Lásd még: CSIZMADIA, 1966. 285. p. és SALACZ, 2002. 52 és 
56. p. 

38  S.RR.SS. AA.EE.SS. Ungheria, Anno 1922–1926. pos. 13. fasc. 21. ff. 89r–90r. 
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II. Jelöltek a pécsi püspöki székre 1923 áprilisában A nuncius kitartott 1922-ben megnevezett favoritja mellett, a kormány jelöltjeivel szemben Zichy Gyulát szerette volna Kalocsára érseknek. Így azonban megüresedne a pécsi püspöki szék, amelyre jelölteket állít. 1923. március 8-i jelentésében felvetette, hogy amennyiben a Szentszék mégsem szeretné Batthyány Vilmost pécsi püspökké kinevezni, mivel nem látják benne, hogy megfelelően el tudna vezetni egy egyházmegyét, akkor a kor-mány másik jelöltjét, Vass Józsefet sem kellene elfogadniuk. Utóbbit ugyanis – ahogy korábban említettem – a kormány a Prohászka Ottokár tervezett kalocsai érseki kinevezésével megürülő székesfehérvári püspök-ségre szánta.39 A nuncius pedig arra gondolt, hogy ha Kalocsára Zichy menne, akkor vélhetően a kormány Vasst szeretné a helyébe Pécsre. Meg-győződése, hogy jó szokásai vannak, komoly, ügyel a tanítás tisztaságára és képzett is, hiszen a római Collegium Germanicum et Hungaricumban ta-nult, azonban a politikai életben való részvétel túlzottan leköti, ráadásul törvényes uralkodója ellen is fellépett. Károly király első visszatérési kísér-letekor szerepe nem tisztázott, de az a hír járja, hogy megérkezésekor ő is Szombathelyen volt. A király második visszatérési kísérletekor pedig a kormány tagjaként részt vállalt az ellene szervezett fegyveres ellenállásban, az antant kezére juttatásában és detronizációjában. Így a katolikusok egy része minden bizonnyal a Szentszék legitimizmus- és Habsburg-ellenes lépését látná püspöki kinevezésében, és nem mellesleg mindannak elisme-rését, amelyet a magyar kormány Vass közreműködésével Szent István koronája ellen elkövetett. Ezen túlmenően pedig az a hír járja róla, hogy túlságosan öntelt és a protestánsoknak kedvezett vallás- és közoktatásügyi minisztersége alatt. 40 Helyette Pécsre négy jelöltet állított: Mészáros János esztergomi ka-nonokot és budapesti általános helynököt, Breyer Istvánt, a vallás- és köz-oktatásügyi minisztérium jogi referensét, Lepold Antal esztergomi kano-nokot és Ernszt Sándort, a Központi Szeminárium rektorát.41 Azt, hogy a nevek honnan merültek fel, nem említi és a nunciatúrai iratanyagban sincs nyoma. Mivel 1923 szeptemberében Breyer és Lepold elsősorban a prímás jelöltjeként tűnnek fel,42 elképzelhető, hogy a Prohászka tervezett kalocsai érseki kineveztetésével üresedésbe jövő székesfehérvári püspökségre ő ajánlotta őket szóban a nunciusnak. Ernsztet a két felmerült név mellett talán Klebelsberg szorgalmazta korábban is, hiszen 1925 szeptemberében az ő neve is szerepel, mint lehetséges jelölt a püspöki méltóságra.43 Tekint-ve, hogy Ernszt a Keresztény Nemzeti Egység Pártjának vezéralakja volt, így ha esetleg nem is közvetlenül Klebelsberg, de az ötletgazdát vélhetően 
 

39  Vö.: például MNL OL. K 64. 11. cs. 34/a t. ff. 3r–6r: Klebelsberg Kuno 1923. február 
23-i levele Daruváry Gézának, 138 res. pol. szám, f. 4r. vagy például: S.RR.SS. 
AA.EE.SS. Ungheria, Anno 1922–1926. pos. 13. fasc. 21. f. 43r. 

40  S.RR.SS. AA.EE.SS. Ungheria, Anno 1922–1926. pos. 13. fasc. 21. ff. 60r–62r. 
41  Uo. 
42  Már 1923 szeptemberében Csiszárik Jánossal folytatott beszélgetésében őket 

javasolta. Ezt az elgondolást képviselte Klebelsberg is 1924 novemberében a 
nunciussal folytatott beszélgetése során. Vö.: SALACZ, 2002. 76. p.; CSIZMADIA, 1966. 
294–295. és 299. p.; MNL OL. K 64. 11. cs. 34. t. ff. 1r–2v. 511 res. pol./1924. 

43  Vö.: PL. Cat. D/c, 3181/1925 ad 3418/1925. 
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kormány közeli körökben kell keresnünk. Mészárost nem valószínű, hogy a prímás vagy Klebelsberg hozta szóba, mivel nem tapasztaljuk a későbbiek során a részükről püspöki kinevezésének támogatását. A nuncius a buda-pesti általános helynököt személyesen ismerhette is, hiszen budapesti ren-dezvényeken többször találkoztak. Mészárost 1919. március 25-én nevezte ki Csernoch János budapesti általános helynökévé,44 és közel egy évvel később, 1920. október 19-én az esztergomi székeskáptalan kanonokjává.45 A nuncius őt tartaná a legalkal-masabb jelöltnek Pécsre, mivel példamutató életet élő, buzgó és szorgal-mas pap, illetve szerinte kellően felkészült egy egyházmegye kormányzásá-ra, amelyet a budapesti helynökség vezetésével bizonyított, ami meglehető-sen felelősségteljes és nehéz feladat az érsek távollétében, akinek székhelye Esztergomban van. Általános bizalomnak és megbecsülésnek örvend, bő-kezű és részt vesz a vallási, kulturális és jótékonysági intézmények munká-jában is, így nagyban hozzájárul a katolikus élet fellendítéséhez és a karita-tív tevékenység elmélyüléséhez Budapesten. Mindössze egy dolgot tud ellene felhozni: részvételét a Papi Tanácsban.46 Ez a szerv, amely 1918 no-vemberében alakult meg, egyrészt az alsópapság anyagi helyzetének javítá-sára keresett megoldást, másrészt alulról szerveződő egyházi reformokat akartak keresztülvinni. Amint az a korabeli forrásokból kitetszik, Mészáros ennek nem csak résztvevője, hanem már megalakulásánál is jelen volt.47 A szervezőbizottság elnöke lett, amelyet 1918. november 20-án a prímásnak a fiatalság hevének mérséklése szándékával és a vezetők nemes törekvései, jóakarata irányába táplált szimpátiájával magyarázott.48 A tanácstól az egyetlen és egyes kérdésekben botrányosra sikeredett kongresszusa – 1919. január 15–17. – után sem fordult el, hanem úgy vélte, a jövőben még hasz-

 
44  Circulares literae dioecesanae anno 1919. ad clerum archidioecesis Strigoniensis a 

Joanne Cardinale Csernoch principe primate Regni Hungariae et archiepiscopo 
dimissae. Strigonii 1919. nr. 1562, 21. p. A kinevezés ellentmondásos előzményeire 
lásd: TENGELY ADRIENN: A magyar egyházak a forradalmak korában. Eger, 2011. 
(továbbiakban: TENGELY, 2011.) 313. p.; TENGELY ADRIENN: Kereszt és forradalom. 
Persián Ádám katolikus egyházügyi kormánybiztos emlékirata. Bp., 2019. 
(továbbiakban: TENGELY, 2019.) 91–92. p. 

45  Kinevezése 1920. október 19-én kelt. Vö.: Circulares literae dioecesanae anno 1920. 
ad clerum archidioecesis Strigoniensis a Joanne Cardinale Csernoch principe primate 
Regni Hungariae et archiepiscopo dimissae. Strigonii, 1920. nr. 2452, 31. p. 

46  S.RR.SS. AA.EE.SS. Ungheria, Anno 1922–1926. pos. 13. fasc. 21. f. 61v. 
47  Persián Ádám visszaemlékezése szerint a bizottsági elnöki székben ült. Vö.: TENGELY, 

2019. 44. p. Mészáros maga így emlékszik vissza 1919 februárjában publikált 
cikkében: „Nem vettem részt a Papi Tanács megalakításában, habár tanuja, 
szemlélője voltam annak a jelenetnek, amikor a forradalmi lángtól izzó, fiatal papi 
lelkekből kilobbant az az elhatározás, amely a Papi Tanácsnak létet adott. Később 
csatlakoztam hozzájuk, mert láttam, hogy sok nemes törekvés, ideális felfogás hatotta 
át a vezetőket.” Vö.: MÉSZÁROS JÁNOS: Kongresszus után – uj munka előtt!. In: 
Egyházi Közlöny, 1919. 5. sz. 33–35: 33. p. (továbbiakban: MÉSZÁROS, 1919.) A 
Tanács szerepéről: TENGELY, 2011. 333. p. 

48  Vö.: TENGELY, 2011. 334. p.; TENGELY ADRIENN: A Papi Tanács (1918–1919). In: 
Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, 2007. (továbbiakban: TENGELY, 2007.) 1–2. sz. 
23. p. 
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nos szervként működhet az alsópapság érdekei védelmében.49 A nuncius információi ennek ellentmondanak: úgy tudja, hogy a püspökök jóváha-gyásával megalakult, csak gazdasági jellegű célokkal rendelkező Papi Ta-nácsban bár részt vállalt, de amint az a katolikus alapelvekkel ellentétes célokat fogalmazott meg és a katolikus fegyelem ellen fordult, melyet a püspökök helytelenítettek és a Szentszék elítélt, kivonult belőle. A nuncius szerint, habár Albrecht főherceg tanítója volt és a Habsburgokhoz hű pap, nem politizál, így a kormány nem ellenezné kinevezését, Csernoch pedig egyenesen örömmel venné közeli munkatársa kinevezését a püspöki szék-be.50 A többi püspökjelöltről sokkal szűkszavúbban nyilatkozott a nuncius: az 1915-től a vallás- és közoktatásügyi minisztérium első ügyosztályának élén álló51 Breyerről az a véleménye, hogy igen jó és kegyes pap, de nem túl energikus, kötődik a kormányhoz és nincs felkészülve a püspökségre. Le-pold Antal, aki 1917-től volt az esztergomi székesfőkáptalan kanonokja,52 igen tanult és jó pap, azonban neki sincsen kormányzásban tapasztalata. Végül Ernszt Sándor, aki 1922-től a budapesti Központi Szeminárium rek-tora, a nuncius szerint a politikával van elfoglalva, mivel a keresztény-nemzeti párt egyik vezéralakja,53 azonban durva és rideg természete van.54 A nuncius által említett jelöltekről a kalocsai és pécsi székekre, illetve Prohászkáról pápai titoktartás terhe mellett Pietro Gasparri 1923. április 2-án két személy véleményét is kikérte: Patrick Murray redemptorista rend-főnökét55 és Włodzimierz Ledóchowski jezsuita rendfőnökét.56 Előbbi csak 
 

49  Vö.: TENGELY, 2011. 372. és 381. p.; TENGELY, 2007. 62. p.; MÉSZÁROS, 1919. 
50  S.RR.SS. AA.EE.SS. Ungheria, Anno 1922–1926. pos. 13. fasc. 21. ff. 61v–62r. 
51  Vö.: BERESZTÓCZY MIKLÓS: V.K.M. I. A magyar vallás- és közoktatásügyi minisztérium 

katolikus (I.) ügyosztályának története 1867–1947. Bp., 1947. (továbbiakban: 
BERESZTÓCZY, 1947.) 82. p.; Az első ügyosztály új főnöke. In: Néptanítók Lapja, 1915. 
18. sz. 15. p. 

52  Circulares literae dioecesanae anno 1917. ad clerum archidioecesis Strigoniensis a 
Joanne Cardinale Csernoch principe primate Regni Hungariae et archiepiscopo 
dimissae. Strigonii, 1917. V, nr. 1897, 50. p. 

53  Ipolyság képviselőjeként a Keresztény Egység Táborának színeiben szerzett 
mandátumot. Vö.: LENGYEL LÁSZLÓ–VIDOR GYULA: Nemzetgyűlési Almanch. Bp., 
1922. 57. p. 

54  S.RR.SS. AA.EE.SS. Ungheria, Anno 1922–1926. pos. 13. fasc. 21. ff. 61v. 
55  A későbbi rendfőnök 1865-ben született Írországban, a redemptorista rendbe lépett, 

ahol 1889-ben tette le ünnepélyes fogadalmát és egy évvel később pappá szentelték. 
1907 és 1909 között volt az ír rendtartomány tartományfőnöke, majd 1909-től 1947-
es lemondásáig redemptorista rendfőnök. A limericki ír kolostorba vonult vissza és 
ott hunyt el 1959-ben. Vö.: BOLAND J. SAMUEL: A dictionary of the Redemptorists. 
Rome, 1987. 252. p. 

56  1866-ban született és 1889-ben lépett be a jezsuita rendbe. 1894-ben szentelték 
pappá, majd hét évvel később tette le ünnepélyes fogadalmát és vált professzus 
szerzetessé. Jezsuita rendfőnöki tisztjét 1915-től 1942-ben bekövetkezett haláláig 
töltötte be. Vö.: GYENIS ANDRÁS: A jezsuita rend generálisai. Bp., 1925. 78–80. p.; 
RUFO MENDIZÁBAL S.I.: Catalogus defunctorum in renata Societate Iesu ab a. 1814 ad 
a. 1970. Romae, 1972. 406. p. Gasparri levele a két rendi elöljárónak: S.RR.SS. 
AA.EE.SS. Ungheria, Anno 1922–1926. pos. 13. fasc. 21. f. 47r. 
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Prohászkáról és Zichyről tudott némi információval szolgálni, de nem is-merte személyesen őket sem,57 utóbbi pedig a kalocsai székre jelöltekről írt bővebben. A pécsi vagy székesfehérvári székre jelöltekről a Collegium Germanicum et Hungaricum rektorának véleményét kérte ki és ismertet-te.58 Mészárosról nem hallottak semmit, Breyerről az a hír járja, hogy ke-gyes, szerény, egyházias lelkülete van és a teológiában jártas. Lepold jó pap és Csernoch nagyon kedveli, Ernszt pedig, aki szintén jó pap, a keresztény-szocializmus terén aktív, azonban úgy értesült, hogy nem eléggé ügyel a szemináriumban a teológiai tanítás tisztaságára. Ez utóbbi információjá-ban azonban nem biztos.59 A nuncius sem tétlenkedett, több Magyarországon élő és a jelölteket személyesen vagy közvetetten ismerő egyházi személy – Tomcsányi Lajos S.J.,60 Rott Nándor,61 Glattfelder Gyula,62 és Mailáth Gusztáv Károly63 – véleményét is kikérte pápai titoktartás terhe mellett a pécsi püspöki székre jelöltekről. A válaszok április 23. és 27. között érkeztek be.64 Érdemes eze-ket közelebbről is megvizsgálni, hiszen április 30-i levelében ezeket össze-gezte, illetve idézte szó szerint Pietro Gasparrinak a nuncius, és ezek jelen-tették a kiindulási alapot a tervezett pécsi – vagy amennyiben mégiscsak Prohászka kerülne a kalocsai érseki székbe,65 a székesfehérvári – püspöki 

 
57  A nuncius pécsi székre jelöltjeiről tehát nem szolgáltatott információkat. S.RR.SS. 

AA.EE.SS. Ungheria, Anno 1922–1926. pos. 13. fasc. 21. f. 66r. 
58  Az intézet rektora 1919-től 1925-ig Michael Hofmann S.J. volt. Vö.: Deutsche 

Biographische Enzyklopädie der Theologie und der Kirchen, (DBETh). Band 1. A–L. 
Herausgeben von Bernd Moeller – Bruno Jahn. München, 2005. 665. p. 

59  S.RR.SS. AA.EE.SS. Ungheria, Anno 1922–1926. pos. 13. fasc. 21. f. 68rv. A fentiekben 
csak a pécsi püspöki székre jelölt személyekről alkotott véleményüket ismertetem. 

60  1863-ban lépett be a jezsuita rendbe. Életútjáról bővebben lásd: TÓVAY NAGY PÉTER: 
„…akihez mint orákulumhoz jártak az előkelőek…” Tomcsányi Lajos S.J. (1846–
1926). In: Források a magyar színpadi táncművészet történetéhez II. Szerk.: Tóvay 
Nagy Péter. Bp., 2014. (továbbiakban: TÓVAY NAGY, 2014.) 9–76. p.; BIKFALVI GÉZA: 
Magyar jezsuiták történeti névtára 1853–2003. Bp., 2007. 230–231. p. 

61  1917 és 1939 között volt veszprémi megyéspüspök. Vö.: PFEIFFER JÁNOS: A veszprémi 
egyházmegye történeti névtára (1630–1950) püspökei, kanonokjai, papjai. München, 
1987. 47–50. p. 

62  1911-től volt csanádi püspök. 1942-ben a pápa kalocsai érsekké nevezte ki, de 
hivatalát egészségi állapota miatt elfoglalni nem tudta, így 1943-ban visszalépett. Az 
Apostoli Szentszék érsek-püspöki címmel tüntette ki. 1943-ban hunyt el. Vö.: TÓTH 
TAMÁS: Glattfelder Gyula c. érsek (1943), csanádi püspök (1911–1943). In: 
Deliberationes, 2011. 2.sz. 254. és 256. p.; PL. Cat. 22, 10543/1942. Átfogóan lásd: 
Igazságot szeretettel. Glattfelder Gyula élete és munkássága. Szerk.: Zombori István. 
Bp.–Szeged, 1995. 

63  1897-től volt az erdélyi egyházmegye püspöke. 1938-ban lemondott hivataláról, 1940-
ben hunyt el. Vö.: FERENCZI SÁNDOR: A gyulafehérvári (erdélyi) főegyházmegye 
történeti papi névtára. Bp.–Kolozsvár, 2009. 332–333. p. Életéről bővebben: BIRÓ 
VENCEL: Székhelyi Gr. Mailáth G. Károly. Kolozsvár, 1940. 

64  AAV. Arch. Nunz. Ungheria, busta 8. fasc. 2.3. ff. 183r–190r. A válaszlevelekből azt 
feltételezem, hogy a nuncius nem jelölte meg a négy papról érdeklődése pontos célját. 

65  Ennek esélye április végére már nagyon csekély volt. Vö.: CSIZMADIA, 1966. 285. p.; 
SALACZ, 2002. 52. és 56. p. 
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kinevezéshez.66 A kérdést a kalocsai érseki szék betöltésével együtt, annak szerves részeként kezelték a római Kúriában, a különböző vélemények begyűjtését követően a Rendkívüli Egyházi Ügyek Kongregációja 1923. május 21-i ülésén mindkét szék betöltésére javaslatot tett a pápának.67 A találkozót előkészítő füzetben kapott helyet a nuncius április 30-i jelentése, amely a kikért véleményeken alapult. Mind Tomcsányi Lajos, mind pedig Rott Nándor előbb adott egy életrajzi áttekintést a jelöltekről, előbbi felsorolásszerűt, utóbbi évszámokkal ellátva karrierútjuk főbb állo-másait tüntetve fel, majd jellemezve az egyes jelölteket. A másik két meg-kérdezett püspök a jelöltek karrierútját külön nem jellemezte, csak benyo-másaikat, információikat írták le róluk. Azzal kapcsolatban, hogy végül is kit kellene kinevezni, csak Tomcsányi foglalt nyíltan állást. A továbbiakban a száraz életrajzi adatok sorolása helyett a jelöltekről alkotott érdemi véle-ményekre koncentrálok, illetve ezek összevetésére a szakirodalomból eset-legesen már ismert adatokkal.68 A nuncius által elsőként megnevezett, általa leginkább pártolt jelölt, Mészáros János volt, így vele indítom a sort. Rott Nándor szerint meglehe-tősen intelligens, nagyon udvarias és előzékeny a beszélgetésben, kedve-sen, szeretetre méltóan bánik mind a hívekkel, mind a papsággal, semmi-lyen munkát nem tagad meg, tehát szorgalmas, kegyes és buzgó, a legjobb szokásai vannak.69 Tomcsányi megfigyelése röviden megerősíti Rott észre-vételeit: feddhetetlen életű, a legjobb híre van. Azonban felsorolja azokat a dolgokat is, amelyekben nem sikerült kellő eréllyel állást foglalnia, és ame-lyek miatt bár explicite nem írja le, de úgy véli, hogy nem kellene kinevezni püspökké. Az egyik ezek közül, hogy a Károlyi kormány idején a papság egyházi törvényekkel ellentétes törekvéseinek teret engedett. Itt tehát vél-hetően ugyanarra utal, mint korábban a nuncius: részt vett a Papi Tanács munkájában, amelynek egyes tagjai az egyház törvényeivel ellentétes köve-teléseket fogalmaztak meg.70 Második pontban Tomcsányi kiemelte, hogy egy bizonyos pap polgári házasságkötéséről bár tudott, nem akadályozta meg, pedig véleménye sze-rint könnyen megtehette volna, és az ezáltal keletkező botrányt nem orvo-solta. Itt utalásról van szó, nem konkretizál, azt sem jelöli meg, hogy hon-

 
66  A nuncius április 30-i jelentése: S.RR.SS. AA.EE.SS. Ungheria, Anno 1922–1926. pos. 

13. fasc. 21. ff. 50r–53v. Pietro Gasparri május 4-én táviratban sürgette a jelöltekről 
az információt, azonban május 5-én jelezte, hogy megérkezett az április 30-i jelentés. 
Vö.: AAV. Arch. Nunz. Ungheria, busta 8. fasc. 2.2. f. 86r. és 88r. 

67  S.RR.SS. AA.EE.SS. Rapporti Sessioni (továbbiakban: Rapp. Sess.), 1923, Sessione 
1262. 

68  Egy esetben előfordult, hogy a nuncius pontatlan információt osztott meg a jelölt 
életútjáról a Szentszékkel: Mészárosról úgy tudja, hogy 1922-ben nevezték ki az 
esztergomi főszékesegyház kanonokjává. Ehhez az információhoz nem a 
megkérdezett három püspöktől vagy Tomcsányitól merítette az információt. Vö.: 
S.RR.SS. AA.EE.SS. Ungheria, Anno 1922–1926. pos. 13. fasc. 21. f. 50v. 

69  Rott Nándor püspök április 26-i keltezésű olaszul írt levele: AAV. Arch. Nunz. 
Ungheria, busta 8. fasc. 2.3. f. 188v–189r. 

70  Tomcsányi április 23-i keltezésű latin nyelven írt levele: AAV. Arch. Nunz. Ungheria, 
busta 8. fasc. 2.3. f. 183r. 
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nan tud róla, hogy Mészáros tisztában volt a kérdéses pap szándékával.71 Így tehát csak feltételezéssel élhetünk, hogy esetleg Izsóf Alajosnak, a Reg-num Marianum volt házfőnökének és a Zászlónk című lap volt szerkesztő-jének aposztáziájáról és polgári házasságkötéséről lehet szó, akit ezt köve-tően Budafokra nevezett ki az állam polgári iskolai tanárnak.72 Végül a jezsuita harmadik észrevétele, hogy elnézően viseltetett a kormányzó családjában az egyházi törvények ellenében kötött házassággal szemben.73 Itt ismét egy homályos utalásról van szó. Mivel a kormányzó családjában az 1920-as évek legelején egy konkrét házasságot kötöttek, így az állításban Horthy Paulette és Fáy László 1922. április 3-án Zadravecz István tábori püspök előtt a budai vár egyik kápolnává alakított szobájában szűk családi körben megkötött házasságát sejthetjük. Azonban ennek a házasságnak az érvénytelenítése csak 1927-ben merült fel. Ekkori vissza-emlékezésében írja Zadravecz István konkrétumok említése nélkül:  „E frigy nem volt boldog. A fiatalok elváltak 1927-ben. Azóta a kormány-zóné erős sürgetésére az egyház előtt is válóper folyik. E per koronatanú-jául – Horthyné felkérésére – megint én vállalkoztam, mint aki eléggé tu-dom bizonyítani Fáy Laci rossz lelkületét, mellyel vétett »contra bonum sacramenti« magában a házasságkötésben. Sokhelyt nagy érdeklődéssel várják Róma döntését.”74  Adódik tehát a kérdés: honnan értesült arról a jezsuita páter, hogy az egy-házi törvények ellen volt a megkötése és erről Mészáros előzetesen tudott is? Erre az eddig átnézett forrásokban nem találtam választ.75 Tomcsányi leírásában tehát, mint láthattuk, nagyon sok az utalás, a bizonytalan ténye-ző, ez, valamint jelöltjéhez ragaszkodása vezethetett ahhoz, hogy a nuncius 

 
71  Uo. 
72  Ez az ügy annyira benne volt a köztudatban, hogy 1920 februárjában, amikor az Est 

című újság riportere interjút készített Mészáros Jánossal, külön kitért rá. Miután 
tisztázták, hogy egy-két kivétellel nem akadt Budapesten olyan pap, aki behódolt 
volna a proletárdiktatúra eszméinek, és addig mindössze egy lelki büntetés volt 
emiatt, a következő kérdést tette fel a riporter: „Mi történt Izsóf Alajossal, a 
„Zászlónk“ volt szerkesztőjével?” Mészáros helynöknek az újság által közölt válasza: 
„A szerencsétlen Izsóf az uj órában egy ideális korszak felvirradtát látta, olyanét, mint 
a minőt ő képzelt el álmai, írásai közben. Remélem, csalódott. Az ő esete kétségkívül 
óriási botrány volt és sok fiatal lelket zavart meg, a kik nem tudnak különbséget tenni 
az objektív igazság és személyek között. Izsófot az úgynevezett keresztény kurzus 
idején állami iskolába, Budafokra nevezte ki a kormány polgári iskolai tanárnak. 
Érthető, hogy ez az intézkedés katolikus körökben kínos feltűnést keltett.” Az érseki 
vikárius nyilatkozata a katolikus egyház aktuális kérdéseiről. In: Az Est, 1920. 38. sz. 
3. p. Izsóf lendületesen induló pályájáról és további sorsáról: SINKÓ FERENC: Izsóf 
Alajos (1870–1945). Egy pap drámája a századfordulón. In: Vigilia, 1972. 9. sz. 582–
590. p. 

73  AAV. Arch. Nunz. Ungheria, busta 8. fasc. 2.3. f. 183r.  
74  Páter Zadravecz titkos naplója. Szerk.: Borsányi György. Bp., 1967. 264. p. 
75  Maga a válásra vonatkozó iratanyag a Pápai Államtitkárság történeti levéltárában 

zárolt. Vö.: Az indexben a tétel mellett (S.RR.SS. AA.EE.SS. Ungheria, Anno 1927–
1931. pos. 42. fasc. 41.: Causa matrimoniale Ladislao Fáy-Paola Horthy de 
Nagybánya): „Non si dà in consultazione.” 



 Elképzelések a pécsi püspöki szék betöltéséről 1922–1923-ban     85 

 

bár kikérte a véleményét, nem használta fel, sőt, nem is említette azt 1923. április 30-i jelentésében.76 A másik két püspöki vélemény nem hoz fel ilyen súlyos vádakat, bár nincsenek egyértelműen a jelölt kinevezése mellett sem. Glattfelder Gyula szerint – aki a budapesti Központi Papnevelő Intézetben egykori tanulótár-sa volt77 – igen jószándékú és jóhírű pap, azonban vélhetően nem súlyos problémák megoldására született, hanem szorgalmasan végrehajtja a ki-adott feladatokat, tehát inkább hűséges hivatalnok, mint zseniális alkotó.78 Mailáth püspök hasonlóan gondolja: szerinte eucharisztikus lelkületű pap, azonban nincs karakteres egyénisége, közepes szónok és a papok lelkét nem tudja magának megnyerni.79 Összegezve tehát, bár alapvetően papi erényeit elismerik, nem tartják egyéniségnek, inkább az utasítások hűséges végrehajtójának. Mennyiben voltak jobb véleménnyel a többiekről? Ernszt Sándort Tomcsányi saját bevallása szerint körülbelül húsz éve ismeri, ez alatt az idő alatt az a benyomása róla, hogy a jóban kitartó volt és XIII. Leó elveinek80 megfelelően munkálkodott a szociális kérdések megol-dásán. Ezen kívül a lelkipásztorkodásban is szívesen részt vett, a tanulatla-nokat a hitre tanította, gyóntatott és prédikált.81 Azt, hogy az utóbbi két tevékenységet szívesen végezte, Rott püspök is megjegyezte. Véleménye szerint Ernsztnek igen jó a híre és buzgó pap, a Katolikus Tanítónők Orszá-gos Egyesületének egyházi alelnökeként tekintélyre tett szert: az egyesüle-tet bölcsességgel és jósággal kormányozza. Azonban túlságosan szűkszavú, kevésbé kellemes beszélgetni vele, néha nyersen fogalmaz, amivel nem nyeri meg a lelkeket.82 Glattfelder püspök is elismeri a társadalmi élet terén kifejtett érdeme-it, tanultságát. Erényes és dicséretes papi életéről is hallott, melynek a politikai életben történő szereplése sem mond ellent. Azonban nem tartja 
 

76  Akár az is előfordulhat, hogy azért fogalmaz ilyen homályosan, mivel az információk 
gyónás által jutottak a birtokába és a gyónási titkot nem szeretné felfedni. A világi és 
egyházi elit tagjai ugyanis korabeli információk szerint hozzá jártak gyónni, illetve 
gyakran kikérték a tanácsát. Vö.: TÓVAY NAGY, 2014. 22. és 44. p.; BARANYAY JUSZTIN: P. 
Tomcsányi Lajos, a katolikus megujhodás munkása. In: Uj Nemzedék, 1926. 52.sz. 5. p. 

77 Egy évfolyam eltéréssel jártak a Budapesti Központi Szemináriumba. Vö.: 
Schematismus cleri archidioecesis Strigoniensis pro anno a Christo nato 1895. 
Strigonii, 1895. 186–187. p. 

78  Glattfelder Gyula keltezetlen, 1923 áprilisának utolsó harmadában keletkezett, latin 
nyelven írt levelét lásd: AAV. Arch. Nunz. Ungheria, busta 8. fasc. 2.3. f. 185v–186r. 

79  Mailáth Gusztáv Károly 1923. április 27-én kelt, latin nyelven írt levelét lásd: Uo. f. 
187r. 

80  Erről újabban lásd például: GERGELY JENŐ: XIII. Leó és a keresztényszocializmus. In: 
Vigilia, 1998. 11. sz. 826–829. p.; HUBER SZEBASZTIÁN: A katolikus egyház politikai és 
szociális enciklikái és történeti hátterük. In: Politikai elemzések, 2003. 3. sz. 7–24. p.; 
BERAN FERENC: XIII. Leó pápa Rerum novarum kezdetű szociális enciklikájának 
jelentősége és üzenete. In: Erkölcsteológiai tanulmányok 18. Szerk.: Laurinyecz Mihály. 
Bp., 2017. 9–21. p., főleg: 9–16. p.; KŐRÖSI ISTVÁN: A Rerum novarumtól a szociális 
piacgazdaságig – a pápai enciklikák gazdasági tanítása a Caritas in veritate-ig. In: 120 
éves a Rerum novarum. Tanulmánykötet. Szerk.: Tóth Tihamér. Bp., 2012. 101–124. p. 

81  AAV. Arch. Nunz. Ungheria, busta 8, fasc. 2.3, f. 183r. 
82  Uo. f. 188rv. 
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megfelelőnek, ahogy az emberekkel kommunikál, viselkedése nem igazodik a normákhoz, és emiatt sokan nem kedvelik.83 Végül Mailáth püspök azt emeli ki, hogy már tíz éve szolgálja az egyház érdekeit a politikában, fedd-hetetlen jelleme van, példás papi életet él, azonban közepes tehetségű szó-nok.84 Összegezve a megkérdezettek általános véleménye, hogy jó pap, azonban jellemével nem igazán tudja megnyerni az embereket. A harmadik jelöltről, Breyer Istvánról Tomcsányi meglehetősen szűk-szavúan nyilatkozott: szerinte bölcs férfi és mindenki tiszteli.85 A püspökök minisztériumi osztálytanácsosként, a katolikus egyházi ügyek főnökeként ismerhették, aki közbenjárt egyházmegyéjük ügyes-bajos dolgaiban a val-lás- és közoktatásügyi minisztériumnál.86 Rott Nándor szerint buzgó pap, már szemináriumi növendékként is jól teljesített tanulmányaiban és kitűnt kegyességével. Hűségesen ellátta eddig feladatát minden hivatalban, na-gyon alázatos, intelligens, előzékeny a püspökökkel. Mindig kész a katoli-kus intézmények érdekében tenni. Nincs benne karriervágy és nem hízeleg az előléptetésért a minisztereknek. Másokat szívesen meghallgat, azonban kicsit félénk, ha a saját véleményét ki kellene fejeznie, soha nem nyílik meg, nem száll vitába.87 Glattfelder – aki tanulmányi prefektusa is volt a budapesti Központi Szemináriumban88 – szintén úgy véli, hogy buzgó pap és tisztalelkű ember. Szelíd, megbecsülésnek örvend, a hívek jó szónoknak tartják. Nem teng benne túl az energia és a kezdeményezőkészség, azonban példásan elvégzi a hivatali feladatait.89 Mailáth püspök is kiemeli, hogy kiváló szónok, a szegényekkel szemben bőkezű és – habár világi dolgokkal foglalkozik – nincsenek nagyra törő vágyai, és talán a szerénysége még túlzó is.90 Tehát Breyerről egybehangzóan pozitív a véleményük, többen kiváló szónoknak tartják, azonban meglehetősen visszahúzódó személyisé-get látnak benne. A negyedik jelöltet, Lepold Antalt Tomcsányi jól ismeri, a hercegprí-más jobb keze, aki nélkül általában nem cselekszik. Ezért is lehet, hogy 

 
83  Ernszt speciális stílusával kapcsolatban Glattfelder püspök nem bocsátkozott 

részletekbe. Uo. f. 185rv.  
84  Uo. f. 187r. 
85  Uo. f. 183r. 
86  Vö.: BERESZTÓCZY, 1947. 82–88. és 123–124. p. 
87  AAV. Arch. Nunz. Ungheria, busta 8, fasc. 2.3., f. 189v. 
88  Először az 1900. évi esztergomi Schematismusban tűnik fel, mint ifjabb tanulmányi 

felügyelő. Ekkor Breyer István másodéves szeminarista. Vö.: Schematismus 
venerabilis cleri archidioecesis Strigoniensis pro anno reparatae salutis communi 
1900. Strigonii, [1900]. 190. és 192. p. Utoljára az 1909-es esztergomi Schematismus 
említi Glattfeldert, mint tanulmányi felügyelőt, akit az uralkodó még abban az évben 
a teológiai kar nyilvános rendes tanárává nevezett ki. Schematismus venerabilis cleri 
archidioecesis Strigoniensis pro anno reparatae salutis communi 1909. Strigonii, 
[1909]. 230–231. p. A Schematismusban még egyetemi tanárhelyettesként szerepel. 
Vélhetően a teológiai tanári kinevezés (Hivatalos Közlöny, 1909. 6. sz. 119. p.; TÖRÖK 
JÓZSEF: Glattfelder Gyula a budapesti tudományegyetem hittudományi karán. In: 
Igazságot – szeretettel. Glattfelder Gyula élete és munkássága. Szerk.: Zombori 
István. Bp.–Szeged, 1995. 35–37. p.) után vált meg a prefektusi tisztségtől. 

89  AAV. Arch. Nunz. Ungheria, busta 8, fasc. 2.3, f. 185r. 
90  Uo. f. 187r. 



 Elképzelések a pécsi püspöki szék betöltéséről 1922–1923-ban     87 

 

nem igazán kedvelik, de azért véleménye szerint nyugodt szívvel ki lehetne nevezni püspöknek, azonban Breyer és Ernszt az igazi favoritjai.91 Rott szintén kiemeli, hogy jól megértik egymást a prímással, akinek az akaratát mindig hűségesen tolmácsolja. Intelligens, a teológia minden területén jártas. Jó pap és kiváló kúriai hivatalnok. Diplomatikus, szorgalmas, sokat dolgozik és bírja is a munkát. Azonban a főegyházmegyei papság nem ked-veli, mivel másik egyházmegyéből – a kalocsaiból – érkezett és hamar fel-felé ívelt a karrierje. Néha kritizálja Csernoch dispozícióit, de ezeket nem kell komolyan venni, azért teszi, hogy ne tűnjön úgy, hogy ő volt a sugal-mazója ezeknek.92 Glattfelder, a jelölt egykori tanulmányi prefektusa,93 is páratlan tanultságát dicséri, véleménye szerint Magyarországon az egyik legtanultabb pap. Papi buzgóságát az egyházi funkciók végzésében nem tudja megítélni, azonban rámutat, hogy gyenge az egészsége.94 Mailáth püspök jellemzésében a prímás alteregójaként jelenik meg, aki sok terüle-ten osztja a nézeteit. Papi lelki életét nem látja bensőségesnek, azonban tudomása szerint a szegényeket és alázatosakat segíti.95 Túlnyomóan tehát róla is pozitív a püspökök véleménye, Csernoch nézeteinek, politikájának legfőbb támogatóját látják benne.96 A nuncius április 30-i jelentésében a három püspök véleményét idézi mind a négy jelöltről, Tomcsányi utalásait kihagyja, ezáltal jelöltjét, Mészá-rost sem tünteti fel konkrétumokat nélkülöző információk alapján rossz színben. Sőt, kifejezetten hangsúlyozza, hogy őt találja a legalkalmasabb-nak fáradhatatlan papi buzgósága és budapesti apostoli helynökként egy meglehetősen nehéz terepen az egyházkormányzatban szerzett gyakorlata miatt. Breyernél attól tart, hogy félénksége miatt könnyen tudná a kor-mány politikai érdekei mentén befolyásolni. Az Ernsztről és Lepoldról megtudott információkhoz nem fűz véleményt, pusztán idézőjelek között bemásolja levelébe a három megkérdezett püspök véleményét. Ezt követő-en a püspökök kinevezéséről alkotott véleményét, illetve a kalocsai érseki szék betöltéséről vallott elképzelését ismerteti három pontban.97 Először arra hívja fel a figyelmet, hogy a püspöki kar gyökeres reform-jára lenne szükség, mivel a püspökök inkább a püspökségekhez tartozó hatalmas vagyon kezelésével törődnek, mint a lelkiekkel és a keresztény 

 
91  Ezt ő maga jelenti ki a nunciusnak írt levelében: Uo. f. 183v. 
92  Uo. f. 189rv. 
93  1901-ben volt Lepold Antal elsős szeminarista a budapesti Központi 

Szemináriumban, amikor Glattfelder Gyula töltötte be az ifjabb tanulmányi prefektus 
tisztséget. Vö.: Schematismus venerabilis cleri archidioecesis Strigoniensis pro anno 
reparatae salutis communi 1901. Strigonii, [1901]. 191. és 193. p. 

94  AAV. Arch. Nunz. Ungheria, busta 8, fasc. 2.3., f. 185v. 
95  Uo. f. 187r. 
96  Lepold Antal, akit Csernoch János a kalocsai főegyházmegyéből vitt magával az 

esztergomi főegyházmegyébe, és végig bizalmas segítője volt a főegyházmegye 
kormányzatában, 1963-ban publikálta visszaemlékezését az 1927-ben elhunyt 
prímásról: LEPOLD ANTAL: Csernoch János. Emlékezés Magyarország utolsó 
hercegprímására. Bécs, 1963. (továbbiakban: LEPOLD, 1963.) 

97  S.RR.SS. AA.EE.SS. Ungheria, Anno 1922–1926, pos. 13, fasc. 21, ff. 50r–53v. 
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szeretet gyakorlásával.98 A második pontban arra tér ki, hogy véleménye szerint ragaszkodni kell ahhoz az elvhez, amit Pietro Gasparri 1922. októ-ber 26-i levelében kifejtett neki, hogy a kormány nem szólhat bele a püspö-ki kinevezésekbe, csak ha a Szentszék előzetesen kommunikálja a jelölt nevét, politikai jellegű kifogást tehet. A Szentszék az utóbbiakat is rangso-rolta a Rendkívüli Egyházi Ügyek Kongregációja bíborosainak 1922. július 30-i ülésén.99 A kormány a nuncius szerint politikai érdekei mentén kíván-ta befolyásolni a kalocsai érseki kinevezést, Prohászkát azért támogatva, mivel szerinte kormánypárti és a szabad királyválasztók közé tartozik. Most Vasst jelölték, aki jó pap, azonban kormánypárti és a királykérdés kapcsán kompromittálta magát. Mivel Gasparri kétszer is rákérdezett a jelöltre, így a kormány esetleg sértésnek veheti, ha mégsem Vasst nevezik ki, azonban nem szabadna engedni a kérdésben, hogy a kormánytól telje-sen függetlenül és szabadon nevezze ki a Szentszék az érseket. Végül meg-jegyzi azt is, hogy a kalocsai érseki szék betöltése kapcsán olyan jelölt kel-lene, aki pártatlanul és nagylelkűen tudná kezelni az érsekség jelentős vagyonát.100 Összegezve tehát a nuncius jelöltje Zichy Gyula a kalocsai érseki szék-be és helyébe Mészáros János a pécsi püspökségre, azonban Breyer István-ról, Lepold Antalról és Ernszt Sándorról is összegyűjtötte az elérhető in-formációkat. A kormány és a prímás előbb Prohászka, majd április végén, május elején Vass József kalocsai érseki jelöltségében gondolkodnak, így lévén, hogy Vass nem bírt egyházmegyével, ekkor kevéssé merül fel a ré-szükről a leendő érsek helyére alkalmas személy megtalálása. A kormányzó Prohászkát látta volna szívesen kalocsai érsekként, de a kormánnyal össz-hang kedvéért szintén Vasst támogatta. Ha ez sem lenne keresztülvihető, akkor Batthyány érseket ajánlotta.101  III. Az Apostoli Szentszék döntése a pécsi püspöki kinevezésről 1923-ban Ezek az információk álltak a Rendkívüli Egyházi Ügyek Kongregációja bíborosainak102 rendelkezésére az 1923. május 21-i tanácskozásukon, ame-lyen a püspökkinevezések Magyarországon követendő gyakorlatával együtt 

 
98  E meggyőződését közel két évvel később, az 1925. január 12-ei, a magyarországi 

egyházi javadalmak állapotáról szóló jelentésében is kifejtette. Vö.: S.RR.SS. 
AA.EE.SS. Ungheria, Anno 1925–1943, pos. 27, fasc. 29, ff. 61r–65v. Akkori 
véleményét bővebben elemeztem: TÓTH KRISZTINA: Az Apostoli Szentszék átfogó 
felmérése a magyarországi egyházi javakról. In: Aetas, 2019. 1. sz. 100–104. p. 

99  S.RR.SS. Rapp. Sess., 1922. Sessione 1255. A kérdésről bővebben: TÓTH KRISZTINA: A 
főkegyúri jog a Rendkívüli Egyházi Ügyek Kongregációja agendáján 1920 körül. In: 
Magyarország és a római Szentszék II. Vatikáni magyar kutatások a 21. században 
(CVH I/15.). Szerk.: Tusor Péter – Szovák Kornél – Fedeles Tamás. Bp.–Róma, 2017. 
(továbbiakban: TÓTH, 2017b.) 349–351. p. 

100  Vö.: S.RR.SS. AA.EE.SS. Ungheria, Anno 1922–1926. pos. 13. fasc. 21. ff. 50r–53v. 
101  Uo. ff. 83–84. Lorenzo Schioppa nuncius 1923. május 3-án Pietro Gasparrinak írt 

levele. 
102  E szentszéki dikasztérium tagjai voltak hivatalból a Szent Offícium és a 

Konzisztoriális Kongregáció bíboros titkára, a kancellár bíboros és a datárius bíboros. 
Vö.: BÁNK JÓZSEF: Egyházi jog. Bp., 1958. 55. p. 
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tárgyalták az esedékes püspöki kinevezéseket. Azért pont ez a kongregáció foglalkozott velük, mivel amennyiben az illetékes kormányokkal is tárgyal-ni kellett egy püspökkinevezésről, az ügy e szerv hatáskörébe tartozott.103 A jegyzőkönyv szerint az előbbi kérdésre, illetve a kalocsai érseki szék betöl-tésére helyezték a nagyobb hangsúlyt. A pécsi püspöki szék betöltése az ülést előkészítő füzetben szerepel, a megkérdezett informátorok vélemény-ének ismertetésével, míg a jegyzőkönyvben mindössze egy fél mondat ere-jéig jelenik meg. A bíborosok arra az álláspontra helyezkedtek, hogy a püs-pökségek betöltésénél a kánonjog irányelvei érvényesülnek, az Apostoli Szentszék minden befolyástól mentesen, szabadon nevezi ki az arra érde-meseket. Ezen nem változtat az sem, hogy ha esetleg létezne a főkegyúri jog, hiszen lévén, hogy nincs apostoli király, nincs senki, aki azt gyakorol-hatná.104 Kalocsára a kormány mindkét jelöltjét elvetették, Prohászkát nagyrészt az index-ügye és újszerű gondolkodásmódja, valamint modern nézetei miatt, Vasst pedig mivel politizált, illetve a tanítása tisztaságával kapcsolatban konkrét eset kapcsán kétely merült fel ellene.105 Így a nuncius által jelölt Zichy Gyulát javasolták a pápának, hogy nevezze ki Kalocsára, helyére pedig egyhangúlag Mészáros János helynököt Pécsre. Másnap Borgongini Duca106 jelentette a pápának a tanácskozás eredményét, aki helybenhagyta a kinevezéseket.107 Gasparri május 26-i rejtjeles táviratában arra utasította a nunciust, hogy közölje a megtörtént kinevezéseket a kormánnyal és érdeklődje meg, hogy van-e ellenük politikai természetű kifogásuk.108 A nuncius két nappal később kelt iratában értesítette Daruváryt a kinevezésekről, melyet szemé-lyesen vitt el neki.109 Ez nem érte teljesen váratlanul, hiszen a szentszéki követ a kongregáció tanácskozásának eredményét már május 23-án jelen-tette Budapestre.110 A kormányt nyilvánvalóan kellemetlenül érintette, hogy nem jelöltjét nevezték ki Kalocsára, különösen, hogy már megtörtént 
 

103  Lásd: uo. 
104  A Rendkívüli Egyházi Ügyek Kongregációjának bíborosai 1921. november 8-i 

ülésükön a főkegyúri jog megszűnését nem állapították meg, a kérdést elnapolták. 
Vö.: S.RR.SS. Rapp. Sess. 1921. Sessione 1243, bővebben lásd: TÓTH, 2017b. 345–
349. p. 

105  Frühwirth bíboros pro memoriáját erről a jegyzőkönyvhöz csatolták: S.RR.SS. 
AA.EE.SS. Rapp. Sess. 1923, Sessione 1262. Tehát ahogy GERGELY, 1997. 56. p. a 
szentszéki követ jelentésére alapozva sejtette, tényleg nem csak az volt a Szentszék 
ellenvetése, hogy politizál, hanem egyházi természetű ok is meghúzódott a háttérben. 

106  1922-től a Rendkívüli Egyházi Ügyek Kongregációjának titkára volt. Vö.: AAS, 1922. 
17. sz. 563. p. 

107  S.RR.SS. AA.EE.SS. Rapp. Sess. 1923, Sessione 1262. 
108  AAV. Arch. Nunz. Ungheria, busta 8. fasc. 2.2. f. 91r. 
109  Vö.: CSIZMADIA, 1966. 287. p. A levél fogalmazványa: AAV. Arch. Nunz. Ungheria, 

busta 8. fasc. 2.2. f. 92r, f. 93r. Az eredetije: MNL OL. K 64. 11. cs. 34/a t. f. 133r. 
110  SALACZ, 2002. 61–62. p. MNL OL. K 64. 11. cs. 34/a t.: Somssich számjeltávirata 

1923. május 23-án (vélhetően eldatálás, mivel arra hivatkozik, hogy előző nap volt a 
kongregáció ülése, tehát helyesen: május 22-én), 291. res. pol./1923. f. 127r. Benne, 
hogy Vass ellen olyan aggályok merültek fel, amik kizárják az előléptetését. Kalocsára 
Zichyt fogják kinevezni, a helyére Pécsre is van már jelölt, de a nevét még nem tudja. 
Értesülése szerint a magyar kormány hozzájárulását ki fogják kérni. 
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kinevezésekként kommunikálta a nuncius az áthelyezést, illetve a nominá-ciót,111 s ahogy Daruváry a nunciussal folytatott beszélgetése során és a június 7-ei keltezésű, tiltakozó jegyzékében is megjegyezte: a pécsi püspöki székről még csak megbeszélések sem folytak. Mészáros elutasításának okát azonban nem jelölték meg.112 A Szentszék 1923. július 4-én a nuncius közvetítésével levelében kérte a jelöltekkel szembeni konkrét politikai ellenvetés megjelölését, elfogadha-tatlannak minősítve, hogy a kinevezendő személyében előzetes és bizalmas tárgyalások útján egyezzenek meg, és hangsúlyozva, hogy püspökök szabad kiválasztása a Szentszék joga. A politikai természetű ellenvetést pedig mél-tányossággal és jóindulattal meg fogják vizsgálni.113 A kormány augusztus 6-i válaszjegyzékében kifejezte sajnálatát, hogy nem méltatta válaszra Gas-parri informatív javaslatukat, kihangsúlyozta az előzetes és bizalmas tár-gyalások szükségességét, és arra utalt, hogy ha közölné a jelöltek elleni politikai ellenvetését, akkor a Szentszéknek beleszólást engedne a belpoli-tikába, ami nem kívánatos.114 A valódi indokot talán Lepold Antal fogal-mazza meg jól 1963-as visszaemlékezésében: a kormány azért jelentette be a politikai vétót, mivel nem akarta, hogy a jövőben az Apostoli Szentszék teljesen a meghallgatása nélkül nevezzen ki püspököket.115 Különösen azért nem lehetett elfogadható Mészáros személye a jövőre nézve sem, mivel róla még előzetes egyeztetést sem folytattak, személye fel sem merült korábban mint lehetséges pécsi püspöké. Párhuzamosan a kormány mégiscsak jelöltjét, Vass Józsefet szerette volna a kalocsai érseki székbe juttatni. Csernoch János – a kormánnyal folytatott bizalmas tárgyalásokat követően – is mellette érvelt Rómába írt június 4-i levelében.116 Szeptemberben aztán Rómába írt levelében felvetet-te, hogy úgy véli, a kormány hajlana Zichy elfogadására, Mészároséra 

 
111  A bíboros államtitkár május 26-án Zichy áthelyezését és Mészáros kinevezését 

befejezett múlt időt használva kommunikálta a nunciusnak, talán ez lehetett az alapja 
annak, hogy a nuncius is így fogalmazta meg az információt. Vö.: AAV. Arch. Nunz. 
Ungheria, busta 8. fasc. 2.2. f. 91r. 

112  SALACZ, 2002. 64–65. p.; CSIZMADIA, 1966. 289. és 293. p. A tiltakozó jegyzékben a 
nuncius jegyzékére válaszol, tehát a nunciusnak küldi meg, azonban arra kéri, hogy 
hozza az államtitkár tudomására álláspontjukat. A dokumentum eredetije a 
nunciatúrai irattárban: AAV. Arch. Nunz. Ungheria, busta 8. fasc. 2.1. ff. 110–111. Az 
államtitkárnak a nuncius által megküldött másolata: S.RR.SS. AA.EE.SS. Ungheria, 
Anno 1922–1926. pos. 13. fasc. 21. ff. 105r–106r. A külügyminiszter Somssich József 
szentszéki követnek is elküldeti a dokumentumot. Vö.: MNL OL. K 105. 35. cs. M-6j. 
t. f. 85r. 318/res-pol. Az érkezés dátuma: 1923. június 11. 

113  SALACZ, 2002. 68–69. p.; CSIZMADIA, 1966. 293. p. MNL OL. K 64. 11. cs. 34/a t. f. 
196rv. Lorenzo Schioppa nuncius 1923. július 4-i levele Daruváry Gézának, melyben 
közli Pietro Gasparri megbízásából a Szentszék válaszát. 

114  SALACZ, 2002. 73–74. p. Vö.: AAV. Arch. Nunz. Ungheria, busta 8, fasc. 2.1, ff. 129r–
131v.; S.RR.SS. AA.EE.SS. Ungheria, Anno 1922–1926. pos. 13. fasc. 22. ff. 23r–25v. 
(másolat). 

115  LEPOLD, 1963. 68. p. 
116  AA.EE.SS. Ungheria, Anno 1922–1926. pos. 13. fasc. 22. f. 2rv. Sokkal bővebben 

kifejtve: SALACZ, 2002. 63–64. p. 



 Elképzelések a pécsi püspöki szék betöltéséről 1922–1923-ban     91 

 

azonban nem.117 Klebelsberg ekkor úgy értesült, hogy a nuncius Pécsre kompromisszumos jelöltet keres és Breyer Istvánra, a katolikus ügyosztály főnökére gondolt. Amikor szeptember végén Csiszárik külügyminisztériu-mi tanácsos felkereste a prímást Esztergomban, utóbbi azt ajánlotta, hogy Zichy kinevezésébe nyugodjon bele a kormány, míg Pécsre, az ő bevonásá-val más alkalmas jelöltben, például Breyerben vagy Lepoldban egyezzenek meg, mivel az ő személyük elfogadható lenne a nunciusnak is. Jól látható tehát, hogy kik voltak Csernoch jelöltjei.118 Ezt az ötletet karolja fel majd Klebelsberg 1924 novemberében, amikor a nunciussal folytatott bizalmas megbeszélésen felveti, hogy elfogadnák Zichyt Kalocsára, és a helyére, Pécsre e két jelöltet hozza szóba.119 A háttérben tehát a püspöki székek betöltéséről folytatott vita állt a kormány és a Szentszék között, melyben mindkét fél a maga álláspontját szerette volna érvényesíteni: a kormány megnevezni a neki kedves jelölte-ket és előzetes bizalmas tárgyalásokat folytatni róluk, a Szentszék pedig mindössze annyi beleszólást szeretett volna engedni a kormánynak, hogy jelezhetik, van-e politikai jellegű kifogásuk a Szentszék jelöltjével szemben. Pozitív válasz esetén is fenntartották maguknak a jogot, hogy mérlegeljék a felhozott indokot. Ez nem magyarokra vonatkozó sajátosság, hanem álta-lánosan alkalmazott elv volt.120 Zichy maga sem szeretett volna Pécsre átmenni, melynek érdekében írt Klebelsbergnek és kérte a prímást is, hogy járjon közben ez irányban Rómában, aki biztosította elhatározása támogatásáról.121 Csernoch herceg-prímás július 11-én a kalocsai érseki kinevezés elhalasztása mellett érvelt, megemlítve, hogy Zichy maga sem szeretett volna Kalocsára átmenni.122 Utóbbi őszi római útja alkalmával pedig két pápai audiencián – október 12-én és 22-én – fejtette ki ezirányú szándékát.123 Ennek ellenére 1923. októ-ber 29-én Gasparri, október 30-án a Konzisztoriális Kongregáció titkára, Gaetano De Lai bíboros már arról értesítette, hogy a pápa meghagyva a pécsi püspöki székben, kalocsai apostoli kormányzóvá nevezte ki. Az előbbi 
 

117  CSIZMADIA, 1966. 294. p. S.RR.SS. AA.EE.SS. Ungheria. Anno 1922–1926. pos. 13, 
fasc. 22. ff. 28v–29r: Csernoch János Pietro Gasparrinak írt 1923. szeptember 13-i 
levele. 

118  SALACZ, 2002. 76. p.; CSIZMADIA, 1966. 294–295. p. 
119  CSIZMADIA, 1966. 298. p.; SALACZ, 2002. 91. p. 
120  Vö.: S.RR.SS. Rapp. Sess. 1922, Sessione 1255. 
121  Vö.: SALACZ, 2002. 68. p. Illetve a prímás 1923. június 4-én kelt kézírásos levelét lásd: 

KFL. I.1.c. (= Zichy Gyula hagyatéka.) „Gratulatio, részvétnyilvánítás, 
nyomtatványok, kinevezések”. Klebelsberg maga is megemlítette 1923. június 28-án 
Daruvárynak írt levelében: MNL OL. K 64. 11. cs. 34/a t. f. 165rv, 372. res. pol./1923. 
Véleménye szerint: „Zichy gróf a levelével, ki bár igen beteg ember, de jó hazafi, 
igazolva látta azt a felfogásomat, hogy a római Curia a magyar katholikus papság 
szinével javával hasztalanul fog kísérletezni, mert hazafias magyar pap nem fog 
belemenni abba, hogy az ő személye legyen oka az egyház és állam közötti 
konfliktusnak.” Somssich szentszéki követ értesülése arról, hogy Zichy nem szeretne 
Kalocsára menni: MNL OL. K 64. 11. cs. 34/a t. f. 213rv. Daruvárynak 1923. július 8-
án írt levele. 

122  SALACZ, 2002. 70–72. p. 
123  CSIZMADIA, 1966. 295. p.; SALACZ, 2002. 79–80. p. 
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azonban pápai titoktartásra kötelezte, amíg nem publikálják a vonatkozó dekrétumot.124 Zichy november 17-i kelettel a kinevezést elfogadta.125 A publikálásra december 10-én került sor. Az érsekség egyházi kormányzását 1924. január 27-én vette át,126 az érseki javadalom élvezetébe több levélvál-tást és egyeztetést követően az állameskü letétele után lépett.127 A kérdés tehát ideiglenes megoldást nyert, Pécsre nem neveztek ki új püspököt.128  IV. Az Apostoli Szentszék döntésének értékelése A felvázoltak jól mutatják, hogy a szakirodalomban feltételezettekkel szemben a pécsi püspöki szék betöltésének kérdése már jóval a nuncius 1923. május 28-i jegyzéke előtt felmerült. Először Lorenzo Schioppa nun-cius részéről – még a kalocsai érseki szék megürülése előtt – 1922 szep-temberében, aki úgy vélekedett, hogy Kalocsára Zichy alkalmas lenne ér-seknek, míg a Csehszlovákiából kiutasított egykori nyitrai, illetőleg besz-tercebányai püspököknek, későbbi címzetes érsekek egyikének kellene a Zichy áthelyezésével megürülő pécsi püspöki széket juttatni. Ugyanakkor ezt az ötletet a kormány menekült püspökök kinevezésével szembeni hatá-rozott ellenállásának köszönhetően elvetette, és a kalocsai szék megürülése után 1923 márciusában négy további jelöltet sorakoztatott fel Pécsre: Le-pold Antalt, Breyer Istvánt, Ernszt Sándort és Mészáros Jánost, akikről alaposan tájékozódott. Közülük Mészáros János budapesti apostoli hely-

 
124  KFL. I.1.c. „Hivatali iratok. Beszédek. Meghívók”. A szentszéki követ sejtése szerint a 

helyzet ilyen formában történő megoldása Borgongini államtitkár-helyettes ötlete 
volt. Vö.: CSIZMADIA, 1966. 295. p. A szentszéki követtel 1923. november 3-án közölte 
bizalmas formában az államtitkár a kinevezést. Vö.: MNL OL. K 64. 11. cs. 34/a t. f. 
288r. számjeltávirat. 

125  S.RR.SS. AA.EE.SS. Ungheria, Anno 1922–1926. pos. 13. fasc. 22. ff. 52r–53r: Zichy 
Gyula Pietro Gasparrinak írt levele. A szentszéki követ Zichy beleegyezéséről 1923. 
november 18-án értesítette Daruváryt: MNL OL. K 64. 11. cs. 34/a t. f. 305rv. Zichy 
Gyula Konzisztoriális Kongregáció bíboros titkárának november 18-án válaszolt és 
fejezte ki engedelmességét a pápának az apostoli adminisztrátori kinevezés 
elfogadása kapcsán: S.RR.SS. AA.EE.SS. Ungheria, Anno 1922–1926. pos. 13. fasc. 
22. f. 58r. 

126  KFL. I.1.c. „Gratulatio. Részvétnyilvánítás. Nyomtatványok. Kinevezések”. A 
„Kinevezések” alatt Zichy Gyula 1924. január 1-i levele a kalocsai főkáptalannak, 
valamint Rechner Konrád 1924. január 27-i feljegyzése a kinevező dekrétum 
felolvasásával a kalocsai főegyházmegye egyházi kormányzatának átvételéről. 

127  E témáról lásd: FEJÉRDY, 2015. 107–145. p.; FEJÉRDY, 2016. 139–167. p. Zichy 
kalocsai apostoli adminisztrátori kinevezéséhez és eskütételéhez lásd még az 
egyházkormányzati iratsorozat iktatókönyvét: PEL. I.1.a.2. 1923. december 28-i 
bejegyzés, 3972. szám (amely a 255/1924. alá ment tovább): a nunciatúra megküldi a 
kinevezését és erről Horváth Győző káptalani helynököt értesítik, valamint: 1924. 
január 21-i bejegyzés, 255. szám: az érseki javadalmat a vallás- és közoktatásügyi 
minisztérium hajlandó átadni, de előbb eskütétel szükséges. Az elintézésnél az 
szerepel, hogy a kormányzót már megkeresték az ügyben. Sajnos a levéltárban a 
kikért dokumentum nem volt megtalálható iktatási helyén. Számos üdvözlő távirat és 
a kinevezés 1924. január 2-i másolata: PEL. I.1.a.1. 402/1923. 

128  Az események rekonstruálásához lásd még: MNL OL. K 64. 11. cs. 34/a t. különösen: 
ff. 127r–371r. 
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nököt javasolta a pozícióra, akivel kapcsolatban azonban elkövette azt a diplomáciai hibát, hogy nem puhatolta ki a kormány véleményét, ami a kinevezés megvalósulására nézve később negatív következménnyel járt. Zichyt megemlítette az előzetes tárgyalások során, de a kormány képviselő-je azzal hárította, hogy nem kellően egészséges a kalocsai érsekség átvéte-léhez. Ezek az információk jelentették a Rendkívüli Egyházi Ügyek Kong-regációja bíborosai 1923. május 21-i tanácskozásának alapját. A kormány jelöltjeinek mérlegelésekor a bíborosok meglevő előzetes ismeretei domináltak, így került mind Prohászka, mind Vass visszautasí-tásra. Helyettük a nuncius jelöltjét, Zichy Gyulát részesítették előnyben Kalocsára, és az általa favorizált Mészáros Jánost Pécsre. Így nem sérült az alapelv, hogy világi befolyástól mentesen nevezzenek ki püspököket. Nem feledkeztek meg azonban arról a globálisan alkalmazott elvről, hogy a kor-mányt a nuncius útján megkérdezzék, hogy van-e a jelöltek ellen politikai jellegű kifogása. Ezt az alapelvet egyéb megállapodás hiányában ugyanis a király nélküli királyságban is szerették volna érvényre juttatni. A kormány a politikai vétót bejelentette, de az okokat nem volt hajlandó feltárni, mivel azok mérlegelésre bocsátását az Apostoli Szentszék belpolitikába történő beavatkozására adott lehetőségként értékelték volna. Különösen sértőnek találták, hogy Mészárosról előzetesen egyáltalán nem egyeztettek velük és attól tarthattak, talán nem is alaptalanul, hogy a Szentszék precedenst szeretne teremteni a püspökkinevezések gyakorlatában. A patthelyzetet egy élelmes, ideiglenes, a kormánnyal is kompromisszumra törekvő megoldás zárta le 1923-ban: Zichy Gyula kalocsai apostoli kormányzói kinevezése, melyet a kormány is tudomásul vett, így a pécsi püspöki szék betöltését elhalasztották. 
  


