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TENGELY ADRIENN: Kereszt és forradalom. Persián Ádám  katolikus egyházügyi kormánybiztos emlékirata.  (1918. november 1. – 1919. március 21.) Budapest, Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia  Munkaközösség (METEM), Historia Ecclesiastica Alapítvány, 2019. 213 old.  A szerző egy általa jól ismert korszakkal és témával kapcsolatos forráskiad-vány megjelentetésére vállalkozott úgy, hogy a bevezetőben és az első feje-zetekben felvázolja azokat a körülményeket, melyek meghatározták a ma-gyar katolikus egyház helyzetét az I. világháború végén, valamint az ősziró-zsás forradalom, illetve a Károlyi-kormány működése során. De a forrás-közlés szempontjából nagyon fontos az emlékirat írójának, Persián Ádám-nak életpályája, illetőleg az emlékiratból kirajzolódó személyisége is, mert bármennyire igyekszik kerülni minden személyes megnyilvánulást, jól érzékelhető, hogy sem erkölcsi, sem politikai szempontból nem értékelhető pozitívnak a szerepvállalása. Ahogyan a szöveg gondozója, Tengely Adrienn is utal rá, a memoárból kitűnik egyrészt sértettsége és meg nem értettsége, másrészt az írás utólagos magyarázkodásnak tűnik a Károlyi-kormányban, valamint a Tanácsköztársaság idején játszott egyházpolitikai szerepe miatt. Mindezek ellenére, illetve ezekkel együtt nagyon érdekes memoárt vehet kezébe elsősorban a témával foglalkozó kutató, másrészt az egyszerű érdeklődő is. Azon kívül, hogy az írás olvasmányos, igen jól rávilágít azokra a kaotikus állapotokra, melyek nemcsak a közéletet, a politikát, de magát az egyházat is jellemezték a háború szenvedései, veszteségei, a forradalmi hangulat, a már kibontakozni látszó területi veszteségek, a nemzetiségek elégedetlensége, lázongása miatt és nem utolsósorban az oroszországi események hatására is. A magyar katolikus egyház számára hatalmas kihívást jelentettek ezek a körülmények, és a maga középkori struktúrájával – szemmel láthatóan– nem tudta kezelni a vulkánként feltörő nehézségeket. Elsősorban az alsó papság részéről jelentkeztek olyan követelések-igények, melyek egy részét az egyháznak nemhogy akkor, de még mára sem sikerült megoldani. Az események hatására a főpapok többsége nem kívánt komoly ellen-állást tanúsítani az új kormánnyal szemben, Mikes János szombathelyi püspök kivételével nem ragaszkodtak különösebben a monarchiához, mint államformához sem, noha köztük volt Csernoch János, aki IV. Károlyt koronázta, és közülük többen viseltek tisztségeket az uralkodó környezeté-ben. Ez a viselkedés érdekes volt, hiszen az egyház függetlenségét voltak készek feladni annak érdekében, hogy megfelelve az új kormány elvárásai-nak, ennek fejében megőrizzék előjogaikat, kiváltságaikat, az pedig már önmagában is ellentmondás volt, hogy mindeközben azt hangoztatták, hogy meg akarják őrizni az egyház autonómiáját. Jellemző, hogy hozzájá-rulásukkal/tudomásukkal – állami kezdeményezésre is – olyan egyházi vagy egyházias szerveződések jöttek létre, melyek abszolút összeegyeztet-hetetlenek voltak a klérus hierarchiájával. Az alsópapság részéről viszont olyan követelések, kívánságok merül-tek fel, melyek teljesen abszurdnak és ellentmondásosnak bizonyultak. Egyrészt az államtól vártak orvoslást főpapjaikkal szembeni kifogásaikra és állami fizetést követeltek; természetesen az egyházi autonómia sértetlenül 
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hagyása mellett. Már ekkor felmerült – igaz, hogy szűk körben – a cölibá-tus megszüntetésének igénye. Jellemző, hogy az anyanyelven tartott litur-gia is – amely igazán jogos igény volt – csak a II. Vatikáni Zsinat után való-sulhatott meg. A forradalom hevében az alsópapság teljesen megfeledke-zett arról, hogy a katolikus egyház világegyház, Rómától függ, és az ilyen fontos kérdésekben nem lehet helyi döntéseket hozni az egyházszakadás kockázata nélkül. Ez az igen kényes és nehéz helyzet, valamint az egyházügyi kormány-biztos ugyancsak kényes és nehéz funkciója Persián Ádám számára olyan kihívást jelentett, amelynek kevéssé tudott megfelelni. Az egyháziak – főleg a konszolidációt követően – túl balosnak tartották, míg a frissen létrejött köztársaság tisztségviselői és hívei – mint egykori szerzetest – túl kleriká-lisnak. Akkor sem lett volna könnyű dolga, ha zseniális politikai stratéga lett volna. De nem volt az. Mint ahogy főnöke és megbízója, Károlyi Mihály sem volt az. Rosszkor kezdett politizálni, nem mérte fel, hogy ha nemcsak pillanatnyi tervei vannak a karrierjét illetően, az adott helyzetben nem szabad politikai tisztséget vállalnia. Részben ennek a sikertelenségnek a megmagyarázása késztette a memoár megírására. Persián politikai szerep-vállalásának kudarcos kimenetelére legjobb bizonyíték a Persián-Malcsiner per volt, mely Persián fellebbezését követően 1922-ben ért véget. Arról volt szó, hogy Malcsiner Emil lapszerkesztő a Pázmány Egyesület (katolikus írók és hírlapírók) egyik közgyűlésén azzal vádolta Persiánt, hogy ő lázítot-ta föl az alsópapságot, és hogy szerepe volt Mikes János szombathelyi püs-pök 1919. február végén történt internálásában. Persián rágalmazás miatt feljelentette a lapszerkesztőt, és ezzel „a saját maga által ásott verembe esett”, mert amikor a tárgyalásra sor került, más (szintén politikai) ügyben épp letartóztatásban volt, és felperesként egy fogházőr vezette be a tárgya-lóterembe. Ebből a helyzetből nehéz lett volna pert nyerni, a bíróság Mal-csinert felmentette, így Persián „politikai hullaként” jött ki a részben általa generált konfliktusból, annak ellenére, hogy a letartóztatását okozó vád alól később a bíróság felmentette. Korábbi keresztényszocialista párttársai-val is megromlott a viszonya, többé nem tudta magát visszaküzdeni szá-mottevő pozícióba. Tengely Adrienn rendkívül jó érzékkel választotta ki közlésre az em-lékiratot, mert amellett, hogy érdekes és olvasmányos, számos olyan do-kumentumot tartalmaz, melyek eddig ismeretlenek voltak nemcsak a nagyközönség, de a korszak kutatóinak körében is. Meg kell jegyezni – és ez nem az emlékirat gondozójának szól –, hogy a memoárban foglaltakat kellő kritikával kell kezelni, hiszen annak célja az egyházpolitikai esemé-nyek bemutatása mellett írója szerepének minél pozitívabb színben való feltüntetése is volt. (ism.: Löffler Erzsébet)  


