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z 1830–1840-es évek egyházpolitikai vitáinak talán legfontosabb eseménye 
volt, amikor Lajcsák Ferenc (1772-1843) nagyváradi püspök 1839. március 15-
én körlevélben fordult egyházmegyéje papságához, megtiltva számukra az 
olyan vegyes házasságok megáldását, ahol a protestáns vőlegény nem ad re-
verzálist valamennyi születendő gyermek katolikus neveléséről.1 A felségsérté-
si perek miatt amúgy is felfokozott belpolitikai légkörben a liberális ellenzék 
hevesen reagált a vegyes házasságokat katolikus pap előtt kötendőnek, ám azt 
az egyház által semmilyen módon nem akadályozhatónak deklaráló, 1791/26. 
tc. megsértésére. A területileg illetékes Bihar vármegye nyilatkozatban ítélte el 
a püspök eljárását, aminek külön nyomatékot adott, hogy a helyi ellenzék 
meghatározó személyisége, az egyébként katolikus vallású Beöthy Ödön (1796-
1854) volt. Beöthy már az 1832-1836. illetve 1839-1840. évi országgyűléseken 
is exponálta magát a protestánsok vallásszabadságát korlátozó törvények 
megszüntetése, a katolikus egyház által okozott felekezeti sérelmek orvoslása 
kapcsán. A vármegye nyilatkozatát követően Lajcsák magánlevélben fordult a 
közéletben tekintélyes súlyú Beöthy Ödönhöz, amelyre utóbbi válaszolt is. 

E két – az egyházpolitikai érvek tartalmas összefoglalásainak számító – 
levél egykorúan széles körben elterjedt, számos kéziratos másolatuk keletke-
zett az 1839-1840. évi országgyűlés idején, és mind a diéta, mind a vármegyék 
vitáiban gyakran hangoztattak a felek azokból származó, vagy legalábbis azo-
kat újra megszólaltató érveket, a másolatokat katolikus egyháziak ugyanúgy 
küldözgették egymásnak, mint az ellenzék politikai személyiségei. 1848 előtt a 
levelek nyomtatásban csak németül, külföldön jelenhettek meg.2 A Sárospa-

                                                 
1  A vegyes házasságok áldásmegtagadásával kapcsolatos események illetve a vonatko-

zó egyháztörténeti szakirodalom ismertetésétől eltekintünk, megemlítjük viszont, 
hogy e sorok írója részletesen ismertette azt ugyanezen hasábokon megjelent köz-
leményében: A Tiszáninneni Református Egyházkerület állásfoglalásai a vegyes há-
zasságokkal kapcsolatos egyházpolitikai vitákban, 1839-1844. In: Sárospataki Füze-
tek, 2001. 1. sz. 73-102. p. 

2  Eugen von Beöthy und der Bischof von Grosswardein. Altona, 1840. 

A



Fazekas Csaba 

12 Sárospataki füzetek 

taki Füzetek 1864-ben elsőként adta közre magyarul e levélváltást,3 melyet 
húsz évvel később újra sajtó alá rendeztek.4 Azonban a püspök és a politikus 
levelezése ezzel nem ért véget, s a folytatás (vagyis Lajcsák viszontválasza Beö-
thy levelére, utóbbi újabb reflexiójával) egykorúan jóval kisebb figyelmet kel-
tett. Nem ismeretes utóbbiak nyomtatott kiadása, és jóval kevesebb kéziratos 
másolatot is ismerünk, mint az első levélváltás kapcsán. A levelezés folytató-
dásának puszta ténye is feledésbe merülhetett (a közvélemény figyelme az or-
szággyűlésre, majd az azt követően megújult erővel kibontakozó egyházpoliti-
kai harcra irányult), amit jelez, hogy az 1884-es kiadás sajtó alá rendezője már 
csupán „két levélből álló korreszpondenciának” nevezte Lajcsák és Beöthy írá-
sos vitáját.5 (Ugyanerre utalt egyébként már az első közzétételt követően a Sá-
rospataki Füzetek szerkesztője, Erdélyi János is a Lajcsák nevezetes körlevelét 
tartalmazó forrásközlés kommentárjában,6 továbbá a Beöthy-Lajcsák-
levélváltást ismertető szakirodalom is csak az első két levél elemzését végezte 
el.7) 

Az alábbiakban teljes terjedelmében újra közreadjuk a nem két, hanem 
bizonyosan négy levélből álló „korreszpondenciát”, amelyet indokol, hogy az 
első kettő kiadása is alig hozzáférhető már, továbbá ezek nélkül az utóbbi két 
levél nehezebben értelmezhető, az érvek-ellenérvek részletesebb kifejtése pe-
dig további adalékokkal gazdagítja e minden ponton fontos és jellegzetes egy-
házpolitikai vitát.8 Az első két levél közlése esetében felhasználtuk az említett 

                                                 
3  Laicsák Ferenc Beöthy Ödönhöz. – Beöthy Ödön válasza. Közli: Sinahegyi [FÁBIÁN 

Mihály] In: Sárospataki Füzetek, 1864. 349-355. p. (továbbiakban: FÁBIÁN, 1864.) 
4  Beöthy Ödön levélváltása a vegyes házasságok ügyében. Közli: SZÖLLŐSI Károly. In: 

Hazánk. I. köt. Szerk.: ABAFI Lajos. Bp., 1884. 275-281. p. (továbbiakban: SZÖLLŐSI, 
1884.) 

5  SZÖLLŐSI, 1884. 275. p. 
6  Laicsák Ferenc nagyváradi megyés püspök körlevele a vegyes házasságok tárgyában. 

Közli: I.S. [ERDÉLYI JÁNOS] In: Sárospataki Füzetek, 1864. 737-743. p. (továbbiak-
ban: ERDÉLYI, 1864.) Megjegyezzük, Lajcsák körlevele egykorúan is megjelent 
nyomtatásban, ld. pl.: [GÓZONY Dániel:] A nagy-váradi pásztori levélre írt gúny vagy 
Antipásztoráléra Paraenesis. Budán, 1842. (továbbiakban: GÓZONY, 1842.) 42-53. p.; 
a körlevél nyomán a nagyváradi egyházmegye papságához április 22-én intézett 
püspöki instrukcióval együtt: ROSKOVÁNY, AUGUSTINUS DE [ROSKOVÁNYI Ágoston]: De 
matrimoniis mixtis inter catholicos et protestantes. Tom. II. Quinque-Ecclesiis, 
1842. 655-663. p.; MAILÁTH János: Vallás-mozgalmak Magyarországon. I. köt. Pest, 
1844. 100-108. p. stb. A körlevél legutóbbi kiadására: Boldog Várad. Szerk.: BÁLINT 

István János. Bp., 1992. 
7  Ld. legalaposabban: PÓTOR Imre: Beöthy Ödön, a protestáns vallásszabadságot vé-

delmező római katolikus politikus. In: Tovább… Emlékkönyv Makkai László 75. 
születésnapjára. Szerk.: BARCZA JÓZSEF. Debrecen, 1989. 199-216. p. (továbbiakban: 
PÓTOR, 1989., újabb kiadása: UŐ: Tanulmányok egyházunk múltjából. Vásárosna-
mény, 2002. Magyar Elektronikus Könyvtár: http://www. mek.oszk.hu – 2008. 
november.) 208-209. p. 

8  Ld. a közölt dokumentumokat. Az első levélváltást az alábbi lelőhely alapján közöl-
jük: Sárospataki Református Kollégium Nagykönyvtárának Kézirattára, 898/2-3. t. 
Az első levélváltás példányait több állagban is felleltük, például: Országos Széchenyi 
Könyvtár Kézirattára (továbbiakban: OSzKKt.) Quart. Hung. 3106. (= Vallás-
Politika. Kölcsey-Deák. Politikai iratok gyűjteménye.) 13r-16v. fol.; OSzKKt. Oct. 
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nyomtatott kiadásokat, pontosan jelezve a szövegek eltéréseit. Utóbbi eltéré-
sek nagy száma is érdekes, egyrészt utal arra, hogy az egymásról készült máso-
latok esetében milyen sok szövegváltozás következhetett be, másrészt utalhat a 
19. századi szövegközlők pontatlanságára is, figyelmeztetve a mindenkori sajtó 
alá rendezők felelősségére. Az eltérések többségében nem tartalmi vonatkozá-
súak. Csak azokra a szövegváltozatokra utaltunk, ahol a módosulás a szöveg 
értelmét is befolyásolhatta, a személyes íráshasználat sajátosságait nem jelez-
tük külön. Például felyül – felül, iránt – eránt, önkénytes – önkéntes, gyengí-
teni – gyengítni, kinek – akinek, hitbeli – hitbéli, eddigelé – eddigelő, hinteget 
– hint, házassági – házasságbeli, lelke ismerete – lelkiismerete – lélekismere-
te, ilyes – ilyen, alkotja (főnévi értelemben) – alkotása stb. Ha nem volt jelen-
tősége, nem jeleztük a névelők hiányát (pl. Jézus – a Jézus), a kötőszók válto-
zatait (s – és stb.), a rövidítések különböző használatát (kat. – katol. 
[katolikus], t. – tek. [tekintetes]), a szöveg tagolásakor a jelenlegi központozá-
si szabályokat tekintettük irányadónak. Így is feltűnő, hogy a másolatok közöt-
ti eltérések több esetben fontos tartalmi eltérést takarnak. (Ezekre a lábjegyze-
tekben „sic!”-kel utalunk.) Előfordul teljes mondatrész hiánya; a konkrét 
(például bibliai) idézetek következetlen használata; tagadószó (nem) elhagyá-
sa, ami eltérő szövegértelmezést tesz lehetővé; helységnév tulajdonnévként va-
ló téves értelmezése (bihari alesperes – Bihary alesperes; Traján császár – tró-
jai császár); számnevek eltévesztése (kétszeres – hétszeres); „üzenetértékű” 
tévesztés (katolikus – aulikus) stb. 

Lajcsák 1839. március 15-én kelt püspöki körlevelét, illetve az annak 
nyomán az egyházmegye papságához április 22-én készült végrehajtási utasí-
tását Bihar vármegye közgyűlésének heves tiltakozása fogadta. A vármegye az 
uralkodóhoz intézett feliratban tiltakozott Lajcsák eljárása ellen, melyre a 
püspök írásban válaszolt a megyének.9 A kedélyeket különösen borzolta, hogy 
ezen a közgyűlésen (pontosan másnap, május 7-én) került sor a megye ország-
gyűlési követeinek megválasztására, ahol a tét – Beöthyre való tekintettel – 
országos jelentőségűnek számított. Beöthy egyébként ekkor alulmaradt a kon-
zervatív mozgósítás által támogatott riválisával szemben, csak később sikerült 
mandátumot szereznie. A heves politikai események óhatatlanul különleges 
egyházpolitikai színezetet kaptak azáltal, hogy a vallásszabadságért küzdő li-

                                                                                                                     
Lat. 480. (= Adatok a magyarországi vallásmozgalmak történetéhez.) 88r-109v. fol.; 
Magyar Országos Levéltár, P 47. (= Benyovszky család iratai) 36. cs. (= Vallásügyi 
iratok, 1527-1847) 326r-327v. fol.; Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollé-
giumi Nagykönyvtár Kézirattára (továbbiakban: TREKNKt.) R 607 (= Id. Piskárkosi 
Szilágyi Lajos gyűjteménye.) 111/c. t. (csak Beöthy válaszlevele); R 2750/2. (= Szil-
ágyi István gyűjteménye. Egyveleg.) 89-96. fol. stb. A második levélváltás két darab-
ját az alábbi hely alapján közöljük: TREKNKt. R 1045. (= Bihar vármegye ország-
gyűlési iratai.) 12-13. t.; felleltük még: Pécsi Püspöki Levéltár. (továbbiakban: PPL.) 
Püspöki iratok. 387/1840. ad 747/1840. sz. 

9  Lajcsák május 6-án a vármegyéhez intézett tiltakozását szintén több levéltári állag-
ban felleltük: OSzKKt. Quart. Hung. 3146. (= A vegyes házasság ügyéről különbféle 
beszédek.) 12r-14v. fol.; Egri Főegyházmegyei Levéltár, Archivum Novum. 2621. sz. 
(= Matrimonia mixta, 1804-1855.) sz.n.; PPL. Püspöki iratok, ad 747/1840. sz.; egy-
korú nyomtatásban: GÓZONY, 1842. 54-64. p. 
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berálisok vezetője Beöthy római katolikus, a klérus által anyagilag is erőtelje-
sen támogatott konzervatív jelölt, Tisza Lajos pedig református vallású volt – 
jelezve, hogy a politikai álláspontok polarizálódtak, végleg átlépték a felekezeti 
határokat.10 A közgyűlésen Beöthy nemcsak politikai meggyőződésében, ha-
nem személyében is megtámadva érezte magát, rámutatva, hogy a vegyes há-
zasságok áldásmegtagadásának indoklásakor Lajcsák súlyosan beavatkozott a 
házaspárok magánéletébe, vallási identitásának megítélésébe: „a pasztorálé-
ban [= Lajcsák püspöki körlevelében] kitűzött elv szerint azon házasságkötési 
áldás, melyet a pap a házasságkötési szertartásban oly nagy pompával reám 
ruházott, engem sem illet, mint akinek feleségem evangelika [= evangélikus]. 
Azt az áldást részemről örömest visszaadom, s adják, akiknek tetszik, sorozva 
az egyház több haszontalan áldásai közé.”11 Beöthy szenvedélyes beszédének 
oroszlánrésze volt a vármegye – Lajcsák eljárását törvénytelennek és a társa-
dalmi békesség megbontójának minősítő – határozata megalkotásában. (A tét 
nagyságát jelzi, hogy állítólag 60 ezer forinttal kínálták meg az egyházból, ha 
visszavonja indítványát,12 az összeg épp a duplája volt annak, amit a váradi 
káptalan Tisza követválasztásának támogatására folyósított.) 

Ezt, illetve Beöthy más hasonló megnyilatkozásait követte Lajcsák május 
végén a politikushoz intézett levele (1. sz. dokumentum), melyre utóbbi csak 
egy hónap elteltével válaszolt. (2. sz. dokumentum.) A bihari eseményeket 
testközelből szemlélő, már a vármegye 1839. májusi akciójában is tevékeny 
szerepet vállaló Szilágyi Lajos visszaemlékezésében úgy jellemezte Lajcsák vi-
taindító levelét, hogy abban kiátkozással fenyegette Beöthyt.13 „Beöthy igen 
lelkesen válaszolt, [levele] meg is érdemli az olvasást” – írta Szilágyi húsz év-
vel az események után, ami azért is fontos, mert az 1840-es évek elejétől na-
gyon megromlott a viszonya a korábban barátként tisztelt Beöthyvel, utóbbit 
radikális nézetei miatt élesen elítélte.14 

                                                 
10  Ld. erről: CSENGERY Antal: Beöthy Ödön. In: Csengery Antal összegyűjtött munkái. 

II. köt. Történeti tanulmányok és jellemrajzok. Bp., 1884. (2. kiad.) 25-46. p., 28-
29. p.; HEGYESI Márton: Bihar vármegye 1848–1849-ben. Szerk.: RUSZOLY József. 
Debrecen, 2000. (Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Közleményei 24.) (továbbiakban: 
HEGYESI, 2000.) 19-20. p. (A mű első kiadása azonos címmel megjelent: Nagyvárad, 
1885.); REISZIG Ede: Bihar vármegye története. In: Bihar vármegye és Nagyvárad. 
Szerk.: BOROVSZKY Samu. Bp., é.n. [1901.] (Magyarország vármegyéi és városai.) 
455-582. p., 557. p.; A magyarhoni protestáns egyház története. Szerk.: ZSILINSZKY 

MIHÁLY. Bp., 1907. 645-646. p.; MESZLÉNYI Antal: A jozefinizmus kora Magyarorszá-
gon (1780-1846). Bp., 1934. 387. p.; PÓTOR, 1989. 207. p.; FAZEKAS CSABA: Parainesis 
a Bihar megyei honfiakhoz 1839-ből. In: Ünnepi tanulmányok Szigeti Jenő 70. szü-
letésnapjára. Szerk.: DANIEL Heinz – FAZEKAS Csaba – RAJKI Zoltán. Miskolc, 2006. 
100-111. p., 102-103. p. 

11  FÁBIÁN, 1864. 349. p. 
12  SZÖLLŐSI, 1884. 276. p. 
13  SZILÁGYI LAJOS: Krónika 1790-től 1858-ig. Alkotmány, Nemzetiség és Vallás ügyben! 

(Kézirat) – TREKNKt. R 607. 45/a. 62. p. Id. Piskárkosi Szilágyi Lajos Bihar várme-
gyei táblabíró, a református egyházban is tisztségviselő volt. (Születése valószínűleg 
1784-re tehető, halálának éve bizonytalan, 1861-ben még élt.) 

14  Ő említi azt a történetet, hogy később (minden bizonnyal a vármegye szeptemberi 
közgyűlésén) Lajcsák nyilvánosan tiltakozott az őt elítélő határozat ellen, és követel-
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Exkommunikációt ugyan nem fogalmazott meg a püspök „vitaindító” le-
vele, viszont figyelmeztetést igen, kemény szavakkal rótta meg Beöthyt, amiért 
katolikusként szembehelyezkedett egyházával, ráadásul nyilvános fórumon 
tette ezt. Azzal is vádolta, hogy „nevetség tárgyává teszi” a házasság szentségét, 
továbbá személyes motívumot is bevont a vitába, amikor emlékeztette Beö-
thyt, hogy ő is vegyes házasságban él, és házasságát az egyház megáldotta. (A 
vitatott esetek azonban nem ilyenek voltak, az áldásmegtagadás csak protes-
táns vőlegény – katolikus menyasszony egybekelésénél merült fel.) Kétségte-
len, hogy burkolt szavakkal, de határozottan kétségbe vonta, hogy Beöthy ka-
tolikus lehetne, ha ily módon szembehelyezkedik saját egyházával, és azzal 
érvelt, hogy „a vallásbeli, egyedül lelkiismeretet érdeklő” ügyről lévén szó, val-
lási kötelessége álláspontját alárendelni az egyházénak, konkrétan pedig püs-
pökének. A néhány bekezdésbe foglalt megintésre Beöthy terjedelmes levélben 
fejtette ki álláspontját. Bibliai idézetekkel figyelmeztette a püspököt annak fe-
lekezeti intoleranciától vezérelt eljárására, és – liberális meggyőződése része-
ként – azt a vallásos magatartást nevezte társadalmi szempontból károsnak, 
mely saját felekezete érdekében kész mások rovására terjeszkedni, vagy felha-
talmazva érzi magát törvénytelenség elkövetésére. A katolikus egyház hatalmi 
ambícióit képmutatónak minősítette, hiszen a lelki dolgokról való állásfoglalás 
mellett „a vallást mint eszközt tekintik a magok hatalma terjesztésére, a szín-
mutatásra tárt kaput nyitnak”. Beöthy ráadásul kemény szavakkal ítélte el azt 
az egyházi magatartást, amely szemet huny az egyén belső vallásosságának hi-
ányosságai felett, ha az külsőleg az egyház hatalmának elfogadásával és támo-
gatásával párosul. („Csak hódoljon a vallás külső szertartásainak, húzza a pap-
ság győzedelmi szekerét”.) Lajcsák körlevelét elemezve, egyértelműen 
mutatott rá az abból áradó felekezeti kirekesztésre, valamint arra, hogy a teo-
lógiailag képviselt „egyedül üdvözítő vallás” álláspontja a társadalmi életben 
és a jogalkalmazásban is következményekkel bírt. Emlékeztette a püspököt, 
hogy vitájuk nem újkeletű, már korábban is „ateistának, minden protestán-
soknál rosszabbnak” minősítette Beöthyt, pedig utóbbi a keresztyén vallás el-
veinek buzgó követője, egyházának – lehetőségei szerint – hű fia kívánt ma-
radni. Felhívta a figyelmet a püspöki körlevél következetlenségeire, 
önellentmondására (az 1791/26. tc. óta az egyház reverzális nélkül is megál-
dotta a vegyes házasságokat, most pedig ugyanezt bűnnek minősítette). Beö-
thy visszautasította Lajcsák valamennyi vádját, például azt, hogy magatartásá-
val a vallástalanságot terjeszti az ifjúság körében (azzal a szellemes érvvel, 
hogy az egész iskolarendszer az egyház kezében van, vagyis ha neki annál na-
gyobb a befolyása, annak okát „tanítási s nevelési rendszerükben lehet keres-
ni”), továbbá levele személyes egyházpolitikai felfogásának is összefoglalása. 
(„Egy, a világot és minden teremtéseket személyválogatás, felekezetre tekintés 
nélkül szeretettel ölelő s boldogító Istennek hite él keblemben. S ezen legszen-

                                                                                                                     
te, hogy tiltakozását vegyék jegyzőkönyvbe, amit a közgyűlés nem támogatott, mire 
Beöthy így fordult hozzá: „Ne induljon fel nagyságod azért, hogy a protestáció [= til-
takozás] be nem vevődik, azért nyugodtan lehet, mert nincs a két magyar hazában 
oly vakmerő ember, ki a nagyságod jellemét ösmérve fel is merné tenni, hogy ezen 
protestációt meg ne tette volna.” 
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tebb hitem következtében embertársaimat én is felekezetre tekintés s személy-
válogatás nélkül szeretve ölelem, s azok erőmtől telhető tettleges boldogításá-
nak szent ösztöne mozgatja szívemet mind magános, mind közönséges éle-
temben.”) Végül felszólította a püspököt, hogy hagyjon fel ilyen irányú 
dorgálásával és fenyegetésével. 

Lajcsák bő két héttel később válaszolt, ami azért érdekes, mert közben, a 
vármegye július 8-i közgyűlésén elfogadta Szilágyi Lajos tiltakozását a püspöki 
körlevél ellen, és annak – a később „antipasztorálé” néven elhíresült, röpirat-
nak tekinthető beadvány téziseinek – elveit magáévá tette. A vármegye hatá-
rozottan kiállt május 6-i határozata mellett, sürgette az uralkodót, hogy szün-
tesse meg a „türedelmetlenséget lehellő, de egyszersmind a világos törvény el 
nem magyarázható szavaiba homlokegyenest ütköző” körlevél következmé-
nyeit, büntesse meg Lajcsákot és követőit. Kifogásolták, hogy az uralkodó 
„hathatós rendelkezései megfoghatatlanul késnek, az elhintett rossznak mag-
vai erőre kapva növekednek, s ami eddigelő csak mint elv, a törvénytelenség 
borítékjában lappangott, most abból kivetkezve, tettleg törvényszegéssé vált” 
– utalva arra, hogy a papok püspöki rendelkezés alapján megtagadták a vegyes 
házasságok megáldását.15 A Lajcsákot kemény szavakkal megrovó határozat 
egyben az egyház hatalmát a világi hatalom fölébe emelni akaró katolikus tö-
rekvések elutasítása is volt. 

Mind Beöthy válasza, mind e megyei határozat szerepet játszhatott ab-
ban, hogy Lajcsák július 14-én kelt válaszának (ld. 3. sz. dokumentum) hang-
neme jóval kevésbé fölényeskedő, utasító, inkább – megpróbálva átvenni Beö-
thy vitastílusát – részletesebb kifejtéssel próbálkozott. Nem pusztán 
parancsolja Beöthynek, hogy rendelje alá magát az egyház tekintélyének, ha-
nem megkísérli meggyőzését, már csak azért is, mert – tipikusan katolikus 
egyházi érvet megszólaltatva – tájékozatlansággal, a katolikus egyházi tanítás 
egyoldalú, felületes ismeretével magyarázta egyik híve (Beöthy Ödön) egyház-
ellenes felfogásának kialakulását. Kiindulópontja mindazonáltal nem válto-
zott. Teljes nyíltsággal leírja, hogy csak ők lehetnek „teljes és tökéletes birto-
kában Jézus tanításainak”, rajtuk kívül üdvösség elképzelhetetlen. Utóbbi 
pedig – írja – „a katolikus hitnek fő és sarkalatos, közönségesen ösmért elve, 
mely nélkül lenni megszűnt, melyet tanítani, tartani és terjeszteni nemcsak 
szabad, hanem kötelessége is”. Ebből pedig következik – a későbbi egyházpoli-
tikai vitákban gyakran felmerülő egyházi álláspont –, miszerint a reverzálist 
nem adó vegyes házaspárok áldásmegtagadása lényegében nem más, mint a 
katolikus hitvédelem eszköze. Az egyház mindig is ellenezte a vegyes házassá-
gokat (hiszen így a katolikus egyházban biztosan üdvözülő fél egy biztosan el-
kárhozóval kötötte össze életét), azzal, hogy reverzális esetén mégis megtette, 
csak pozitív hozzáállását bizonyította, illetve azon reménységét nyilvánította 
ki, hogy a születendő gyermekek kötelező katolikus kereszteltetése révén 
újabb lelkeket ment meg. Lajcsák érvelésében Beöthy vallási tévelygése nem 
különböztethető meg a végső elvallástalanodástól, amit – szerinte is –  kifejez, 
hogy a bibliai igéket pusztán önmagukban kezelte, nem párosította az egyház 
tekintélyével, hagyományával. („Egynéhány textust kölcsönözött […] az Írás 

                                                 
15  TREKNKt. R 607. 120. 7. t. 
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szavaiból, […] melynek jelentősége, értelme és ereje csak akkor vagyon, ha el 
nem szakasztatik a katolikus anyaszentegyház kebelében felette őrködő, azt 
tisztán fenntartó isteni szentléleknek éltető igéjétől, azon Írásnak szavaiból, 
mely az egyházon kívül kinek-kinek szabad önkényére hagyva egyesek korlát-
lan önkényeinek palástjául szolgálva száz meg száz ellenkező felekezeteknek 
nyújt ürügyet a szakadásra.”) A jézusi parancsolatokat azonosította a katolikus 
egyház bármilyen megnyilatkozásával – jelen esetben a vegyes házasságok 
ügyében tett püspöki intézkedésével –, és „hitetlennek, pogánynak” tekintette 
az azokra nem hallgatókat, így kimondatlanul Beöthyt is. Márpedig – folytatta 
logikáját Lajcsák – ha az egyedül üdvözítő egyház jézusi tekintélyű tanításai-
nak birtokában van, kötelessége azt másokkal megosztani, és annak követésé-
re bírni. A határozott figyelmeztetések és fenyegetések keveredtek béküléke-
nyebb megfogalmazásokkal: „Hívésre kényszeríteni, meggyőződést erőltetni 
nem lehet, de az igazságnak s önmagának és mindennek, mi előtte kedves, 
szeretetére kérem, mint lelkipásztor tekintetes urat, mint hívemet, függessze 
fel egy darab időre azon csalékony megnyugtatást, mintha jelen véleményei a 
vallásra nézve igazak lennének, győzze le magában a gúnyra való határtalan 
hajlandóságot.” Javasolta, olvasson a Biblia mellett egyházi hitvédő szerzőket, 
„ilyes utakon szerezzen magának tiszta fogalmakat, helyes nézeteket és állan-
dó igaz meggyőződést, az isteni megváltónak egyedül üdvözítő tanításáról”. 

Lajcsák így érvelt Beöthynek, hogy utóbbit engedelmes katolikussá tegye, 
végig következetesen lelki, hitbeli ügynek tekintve a vegyes házasságokat, ho-
lott Beöthy – másokhoz hasonlóan – attól elválasztva, közéleti kérdésnek te-
kintette a történteket. Ezt erősítette meg július 26-án kelt viszontválaszában. 
(4. sz. dokumentum.) Most Beöthyn volt a sor, hogy rövidebb, sarkalatosabb 
mondatokat fogalmazzon. Lényegében mellébeszélésnek minősítette Lajcsák 
terjedelmes válaszát, és kinyilvánította, hogy – bár szívesen diskurál vallási 
kérdésekről – vitájukat nem teológiai jellegűnek tekinti, ahogy a vegyes házas-
ságok áldásmegtagadását sem. Saját vallási meggyőződésében, üdvösségében 
biztos, hívő emberként utasította vissza Lajcsák figyelmeztetéseit, valamint 
azt, hogy sértőnek, személyeskedőnek vélte első levelére adott válaszát. 

Beöthy válaszlevelével a kétségtelenül meddőre fordult vitát lezártnak te-
kintette. Mintegy két héttel később a megismételt választáson a vármegye or-
szággyűlési követévé választották, ebben nyilván az élesedő egyházpolitikai 
harcban képviselt álláspontja is szerepet játszott. A diétán aztán ismét a fele-
kezeti egyenjogúságért, valamint a nagyváradi püspöki körlevél nyomán kelet-
kezett sérelmek orvoslásáért szót emelő ellenzéki szónokok sorát gyarapította. 
Lajcsák püspök 1840 júniusában egészségi állapota miatt visszavonult a közé-
lettől, így nyilvánosan nem is folytathatta vitáját Beöthy Ödönnel, neve mégis 
összeforrott a vegyes házasságok áldásmegtagadásával, a katolikus felekezeti 
érdekek mindenáron való képviseletének igényével. 
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DOKUMENTUMOK1 
 
1. Lajcsák Ferenc nagyváradi püspök levele Beöthy Ödönhöz, 1839. 
május 27. 
 
Tekintetes Táblabíró Úr! 
 
Vallást érdeklő ismételt bántalmai elérték a türedelemnek azon határát, me-
lyen túl engedni gyengeség lenne. Ha őseinek2 hite iránt minden jó érzés ki-
halt volna is szívéből, ha azon egyház, melynek kebelében született, keresztel-
tetett és boldog emlékezetű jó szüleinek gondja alatt3 neveltetett, nem tárgya 
többé tisztelő szeretetének, s a katolikus név csak üres hang lenne is tekintetes 
uraságodra nézve, de nem szabadult fel semmi esetre sem az illedelemnek 
azon közönséges törvényei alól, melyek nyilvánságos4 életben kétszeresen kö-
teleznek, hódolni tartozik azon közérzelemnek,5 mely a vallást minden esetben 
sérthetetlen közügynek6 tekinti és tisztelni köteles embertársainak hitbéli 
meggyőződését. 

Midőn tehát mindezeknek ellenére nem szűnik meg sértegető, a dolgok7 
érdeméhez nem tartozó8 önkénytes célzásokkal a vallásnak tiszteletét 
gyengítni, a jobb lelkűeknek hitbeli érzelmét fájdalmasan érinteni9 s a köny-
nyelmű ifjúság szívébe a vallástalanság kártékony magvait hintegetni, midőn 
lealacsonyító gúnyolódások által nyilvános helyeken közbotránkozást szülő 
példáit nyújtja a vallásbeli tiszteletlenségnek, midőn legújabban egészen mél-
tatlanul és igazságtalanul (mert a házasságbeli áldásnak megtagadása tekinte-
tes uraságodat, mint kinek gyermekei hazai törvényeink erejénél fogva is kato-
likusok leendenek, éppen nem érdekelte10), megvetés tárgyává tette11 azon 
hitbéli szertartást, melyet a haza polgárainak tetemesb része buzgó meggyőző-
déssel szentségeinek sorában tisztel, el nem mulasztható kötelességemnek ér-
zem12 ezennel atyailag szívesen, de egyszersmind komolyan és lelki főpászto-
ri13 hivatalomhoz képest először14 óvólag meginteni afelől, hogy érdeklett 

                                                 
1  A közlés alapjául szolgáló dokumentumokra ld. fentebb, 8. sz. jegyz. Az 1-2. sz. do-

kumentumoknál jeleztük a korábbi közlésekhez képest tapasztalható eltéréseket, 
rövidítések: F. = FÁBIÁN, 1864.; Sz. = SZÖLLŐSI, 1884. A 3-4. dokumentumoknál az 
általunk használt két példány között alig van eltérés, a szövegváltozatoknál használt 
rövidítés: P. = PPL. példánya. 

2  F.: „őseink” 
3  F. és Sz.: „szüléi által” 
4  F. és Sz.: „nyilvános” 
5  F.: „közértelemnek” 
6  F. és Sz.: „szent ügynek” 
7  F.: „dolognak” 
8  F.: „érdeméhez nem hasonló”, Sz.: „érdeméhez tartozó” (sic!) 
9  F.: „érzelmeit fájdalmasan sérteni” 
10  F.: „érdekelhette”, Sz.: „érdeklette” 
11  F. és Sz.: „megvető nevetség tárgyává teszi” 
12  F.: „tartom” 
13  F.: „lelkipásztori” 
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sérelmeit a vallásbeli, egyedül lelkiismeretet érdeklő ügyeknek és különösen az 
isteni eredetű keresztyén katolika hitnek és anyaszentegyháznak jövendőben 
eltávoztassa, s magának az igaz hitbeli meggyőződést szerezni15 s ehhez képest 
vallásbeli kötelességeinek híven16 megfelelni igyekezzék és mind különös, 
mind nyilvános életében a kölcsönös illedelem szabályaihoz magát alkalmaz-
tassa. 

Egyébiránt ezen intésemet17 önmagának,18 tekintetes táblabíró úrnak, to-
vábbá híveimnek és a társasági vallásos erkölcsiségnek érdekében hathatósan 
ismételve illendő tisztelettel maradok 
 
tekintetes táblabíró úrnak 
 
Váradolasziban, május 27. 1839. 
Krisztusban szerető lelkipásztora és szolgája 
 
Lajcsák Ferenc m.k. 
váradi19 püspök 
 
 

                                                                                                                     
14 F.-nél hiányzó szó. 
15 F.: „megszerezni” 
16 F.-nél hiányzó szó. 
17 F.: „ezen atyai intésemet” 
18 F.: „ő magának” 
19 F.-nél hiányzó szó. 
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2. Beöthy Ödön válasza Lajcsák Ferencnek, 1839. június 27. 
 
Nagyméltóságú Főlelkipásztor Úr!1 
 
Vettem nagyméltóságodnak május 27-éről költ s hozzám főtisztelendő 
alesperes s bihari lelkész úr2 által küldött intő, dorgáló levelét. Sokáig tusa-
kodtam magammal, szóljak-e vagy hallgatással mellőzzem-e. Nehogy azonban 
elnémulásom más magyarázatot nyerjen, vagy éppen gyengeségnek tartassék,3 
kénytelennek érzem magamat kiszállani a fövenyre, a lábaimhoz dobott kesz-
tyűt felemelni s egy általam eddigelé szorgalommal került harctérre általköl-
tözni. 

Ha ugyan méltóságod4 lelkem idvessége iránt viseltető aggodalmából in-
tézte ezen dorgáló s főpásztori kötelességéből származott filippikáját, úgy lel-
kiismerete menten áll. De azon céljától, melyet talán szemei előtt kell vala tar-
tani, egy tévelygő vaksággal megvert juhát az igaz útra vezérelni, s az által a 
mennyeieknek Jézus tanítása szerént (Luk. 15,8.5) nagyobb örömöt okozni6 
mint 99 igazak által, kik nem szűkölködnek megtérés nélkül, azon céljától, 
mondom, nagyméltóságod, e levele után7 távolabb esett,8 mint eddig, sőt nem-
csak,9 de minden közlekedésnek útját úgy zárta el, hogy azt többé próbálni is 
hasztalan.10 

Méltatlan szemrehányás tétetik nekem botránkoztató vallási sértegetése-
kért, gúnyolódásokért, embertársaim hitbeli meggyőződésök nem tisztelésé-
ért. Mi a vallást illeti, ezt soha gúnytárgyul nem tettem, mert tudva van nálam 
mindennapi tapasztalásból, mily erős támasz az a gyengének, mily vigasztaló a 
kétségbeesettnek,11 mily mennyei gyógyszer12 s jótékony13 a sors által üldö-
zöttnek. Ezen hatalmas támaszt valaki kezéből kiragadni, mindenkor többnek 
tartottam véteknél és senkit soha de soha14 vallásos meggyőződéséből, 
hitszülte nyugodalmából rablóként felzaklatni nem csak célom, de gondolatom 
sem vala. Higgyen ki bármit,15 de higgye azt igazán, belső tiszta meggyőződé-

                                                 
1  Sz.: „Nagyméltóságú Lelkipásztor!” 
2  F.: „főtisztelendő alesperes Bihary úr” (sic!), Sz.: „főpásztor, alesperes bihari lelkész 

úr” (sic!) 
3  F.-nél a „vagy éppen gyengeségnek tartassék” mondatrész hiányzik. 
4  F. és Sz.: „nagyméltóságod” 
5  Sic! F.-nél (helyesen): „Luk. 15,7.”; Sz.-nél: „Lukács 10 és 8”. (Sic! Nyilvánvalóan 

figyelmetlen másolás.) 
6  F.: „okozott” 
7  F.: „e leveléből ítélve”; Sz.-nél ez a mondatrész hiányzik! 
8  F.: „áll” 
9  Sz.-nél a mondatrész: „s mindeddig nemcsak” 
10  Az utolsó mondatrész F.-nél: „közlekedésnek is útját elzárta, hogy azt többé meg-

nyitni próbálni is hasztalan”; Sz.-nél: „közeledésnek útját úgy zárta el, hogy azt pró-
bálni is hasztalan”. 

11  F. és Sz.: „kétségbeeséssel küzdőnek” 
12  F.: „jó szer” 
13  F. és Sz.: „jótékony ír” 
14  F.-nél csak: „soha” 
15  F.: „bárki mit” 
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séből, nem színmutatás, önség, világi tekintet, nyereség alacsony ösztönéből,16 
szent és tisztelt lesz előttem meggyőződése, Kerub- és Szeraf-lelkeknek fogom 
őket17 tartani. S bár embertársaim hitbeli meggyőződését, lelkiesmérete sza-
badságát mindenki úgy tisztelné mint én, aki azért annyit és oly hévvel harcol-
tam. S ha szólottam18 nagyméltóságod által állítólag,19 szóm nem a vallás 
szentségét illette, hanem a vallás ürügye alatt türelmetlen szolgái által elköve-
tett, törvényekbe ütköző üldözések megszüntetését tárgyazta. Szólottam azon 
törvények iránti tiszteletből, mint polgár, melyeknek mindenki hódolni köte-
les, legyen bár palotáknak vagy alacsony20 szalmás kunyhóknak lakosa, szólot-
tam a törvény engedte úton,21 a törvény oltalma alatt, s nem római, nem pro-
testáns22 állott előttem, hanem ember, lélekisméret, szabadság23 és jézusi 
szelíd türedelem. S hogy ilyen alkalommal24 erősebb szavakat is használtam, 
igaz, mert volt ok reá, de hogy az illendőséget s vallást nem sértették, mutatja 
az, hogy az elkerülhetetlen törvény bosszúját csak egyszer is magok után nem 
húzták. De ugyan lehetne-e valaki oly dőre, hogy a keresztyén25 vallás ellen ki-
keljen és azt sértegesse, melynek oly mennyei származása, oly felszámíthatat-
lan26 jótékony és a maga következéseiben oly tiszta, erkölcsi alakjában oly 
okos, oly szelíd égi alkotjában? Ily dőrét, ily ésszel27 esztelenkedőt én képzelni 
sem tudok. Felszólamlásaim érdeklették28 azokat, kik ezen isteni tudományt29 
legszentebb céljától eltekerték,30 kik az úr Istennek akarván szolgálni, a vallás 
talpkövét, a felebaráti szeretetet száműzik s eltértek Jézus szelíd lelkétől, kik 
ez aranyszabályt, melyet még a pogány Traján császár31 is kapuja felibe vése-
tett, parancsolta hirdettetni:32 amit nem akarsz, hogy az emberek véled33 cse-
lekedjenek, te se cselekedd azt másokkal. (Máté 7,12 és Luk. 6,31.) S ehelyett34 
a más felekezet embereit, mintha azok nem is ugyanazon egy isten teremtmé-
nyei, nem is emberek volnának,35 vég és határ nélkül még házi viszonyaikban 

                                                 
16  F.: „nyereség ösztönéből”; Sz.: „nyereség ösztönből”. 
17  F.: „léleknek fogom őt” 
18  F.-nél beiktatott szó: „valaha” 
19  F.-nél és Sz.-nél beiktatott szavak: „vallást sértve” 
20  F.-nél hiányzó szó. 
21  F.: „törvény jegyzette úton és helyen” 
22  F.: „s nem római vagy protestáns” 
23  F.: „lelkiismeret szabadsága” 
24  F. és Sz.: „alkalmakkal” 
25  F.: „keresztény” 
26  F.: „számíthatatlanul” 
27  F.-nél hiányzó szó. 
28  F.: „illették” 
29  F. és Sz.: „adományt” 
30  Sz.: „elterelték” 
31  F.: „még a trójai császár is” (sic!) 
32  F.: „hirdettetni parancsolt” 
33  F.: „te veled” 
34  A mondat eleje F.-nél: „Nem tartják, s ehelyett”. 
35  A mondatrész F.-nél: „mintha azok nem is emberek, nem is azon isten teremtései 

volnának”; Sz.-nél: „mintha azok nem is azon egy Isten teremtményei, nem is em-
berek volnának”. 
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is háborgatják, üldözik, kik rendeltetésök és hivatásuk36 magas ösvényéről le-
szállva, világi, sokszor alacsony dolgokba őgyelednek, a vallást mint eszközt 
tekintik a magok hatalma terjesztésére, a színmutatásra tárt kaput nyitnak. 
Mert legyen bár valakinek mind nyilvános, mind magános élete erkölcsi fo-
gyatkozásokkal, hibákkal bélyegzett,37 csak hódoljon a vallás külső szertartása-
inak, húzza a papság győzedelmi szekerét, feledve van minden,38 és számot 
tarthat pártfogásra s világi jutalmakra. Miként fog azonban odafent a mindent 
elhatározó végső nap mérlege reája39 mutatkozni, nem fog-e jajszava s fogai 
csikorgatása hallatni40? Ez már más kérdés. 

Jelenleg váradi nagyprépost, Hohenlau41 Sándor őhercegsége az isteni 
tiszteletre oktató beszédében42 egy alkalommal ezt mondá: Guten Priester, 
gutes Volk, schlechten Priester, schlechtes Volk.43 Arany mondás!44 Ezen egy-
néhány szóban foglaltatik45 azon nagy mesterség, a népnek szívébe tiszta er-
kölcsiséget, keresztyéni nemes érzéseket46 csepegtetni. Legyen az egyházi 
szolga47 beszéddel, tettel, magaviselettel az, aminek lennie kell, menjen jó pél-
daadással elő,48 legyen az idvezitő parancsa szerént49 hegyen épült város,50 
közhelyen meggyújtott szövétnek, úgy fényljék világa, hogy mások is látván jó 
cselekedetét, dicsőíthessék51 a mennyei atyát. (Márk 5.)52 Igyekezzék olyas 
szenvedélyeitől tisztulni,53 mi mindenkiben nagy hiba, a lelkipásztorban két-
szeres,54 szűnjék meg párt embere lenni, tartsa távol magát55 a világi dolgokba 
való avatkozástól, szem előtt tartván, hogy a fő mester56 intéseként az ő orszá-

                                                 
36  F.: „hivatásuk és rendeltetésük” 
37  F.: „hibákkal és vétkekkel bélyegzett” 
38  F.: „takarva és felejtve van minden” 
39  F. és Sz.: „reá nézve” 
40  F.: „csikorgása hallani”; Sz.: „csikorgatása hallatszani” 
41  Sic! F. és Sz. (helyesen): „Hohenlohe”. Hohenlohe Sándor (1794-1849): nagyváradi 

kanonok és prépost, c. püspök, népszerű szónok, számos német nyelvű prédikáció 
szerzője. 

42  F.: „tiszteletet oktató részében”; Sz.: „tisztelet oktató részében” 
43  „Jó papok – jó nép, rossz papok – rossz nép.” 
44  F.: „Arany mondás, bizony arany mondás!” 
45  F.: „foglaltatik itt” 
46  F. és Sz.: „érzelmeket” 
47  F. és Sz.: „az egyház szolgája” 
48  F.: „elől” 
49  Sz.: „parancsolatjaként” 
50  F. és Sz: „hegyen épült fényes város” 
51  F. és Sz.: „dicsőítsék” 
52  Sic! F.: „Máté 5.”; Sz.: „Máthé E.” (sic!) Utóbbi a „Hegyen épült…”-től idézetként 

közölte a szöveget, pedig az nem a bibliai szöveghely szó szerinti átvétele, hanem 
több elemből épülő hivatkozás, vö. Máté, 5,14-16. 

53  F.: „Igyekezzék magát olyas szenvedelmekből kitisztítani”; Sz.: „Igyekezzék aljas 
szenvedélyeitől tisztulni”. 

54  F.: „melyek mindenkiben, a lelkipásztorban pedig kétszeresen károsok”; Sz.: „mi 
mindenkiben nagy hiba, a lelkipásztorban hétszeres” (sic!) 

55  F.: „az oltárnak szolgája lévén, tartóztassa magát” 
56  F.: „az isteni mester” 
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gok nem e világból való. (Ján. 17,36)57 Hagyjon fel az uralkodás- és hatalom-
vággyal, megemlékezvén, hogy ők csak pásztoraik juhaiknak és nem uraik. 
(1Pét. 6,4.)58 Légyen ő szelíd, jámbor, szerény, türelmes,59 oktató, szeretve in-
tő, s nem szeretetlenül dorgáló,60 s látni fogják azonnal tetemesebb erejök61 
növekedését, minek napjainkban – fájdalom! – mind inkább-inkább csökke-
nésének62 okait nem másutt,63 hanem önmagokban keressék. Ennyit általáno-
san nagyméltóságod levelére, de különösen is kell szólanom annak egyes pont-
jaira. 

Legfőbb ezek között a házassági áldás visszaadásáérti64 szemrehányást il-
lető. Mondatik, hogy én tettem által gúny és nevetség tárgyává tettem a házas-
sági áldás szertartásait, mégpedig egészen méltatlanul és igazságtalanul,65 
mert a pasztoráléban hirdetett áldás megtagadása engemet, mint akinek 
gyermekeim hazai törvényeink erejénél fogva is katolikusok leéndenek, éppen 
nem érdekel. Én pedig azt vagyok hinni és erősíteni bátor,66 hogy éppen érde-
kel. Mert a házassági áldás a pasztorálé szerént67 nem a gyermekekért,68 a há-
zasság vegyességéért tagadtatik meg. Ott áll ugyanis nagyméltóságod említett 
pásztori körlevelének 2. lapján69 határozottan kimondva, s a 3., 4., 5. sorok-
ban70 tisztán és bőven kifejtve ezen elv, hogy „a valóságos, Isten előtt kedves, 
lelki idvességre vezérlő, tehát a papi áldást is megnyerhető házasságnak legel-
ső és legfőbb feltétele a hitnek egysége”.71 Csak ottan lehet a keresztyén 
katolika anyaszentegyház kebelében szó házasságról, hol ugyanezen anya-
szentegyház iránt valódi szeretet és buzgalom köti össze a szíveket,72 s hogy 

                                                 
57  Sic! F. és Sz.: „Ján. 18,36.” (Helyesen.) 
58  Sic! F.-nél ez az idézett mondat teljesen hiányzik! Sz.: „pásztorai a nyájnak, nem 

pedig uraik. (Péter 5,1 és 4.)” A hivatkozott igehely egyébként pontosan: 1Péter 5,3. 
59  F.: türödelmes; Sz.: „türedelmes”. 
60  F.-nél a mondatrész folytatódik: „az apostoli tanítás szerént” 
61  F.: „nemesebb erényünk”; Sz.: „nemesb erejük” 
62  F.: „mindinkább csökkentének”; Sz.: „mindinkább csökkenésének” 
63  F. és Sz.: „nem másutt és másokban” 
64  Sz.: „visszaadásáért való” 
65  F.: „igaztalanul” 
66  F.-nél a „bátor” szó hiányzik. 
67  F.: „házassági áldás ama buzgó pasztorálé szerént” 
68  F.-nél és Sz.-nél a mondatrész így folytatódik: „hanem magáért a házasság vegyes-

ségéért” 
69  F.: „Ott áll ugyanis a 2. lapon” 
70  F.: „34., 35. lapokon” (sic!); Sz.: „3., 4., 5. lapokban”. Megjegyzés: a hivatkozások 

Lajcsák körlevelének nyomtatott változatára utalnak, utóbbi egy példánya: PPL. 
Püspöki iratok. ad 747/1840. sz. 

71  F. a következő szövegrészt is (egészen odáig, hogy „E lévén a pasztorálé világos el-
ve…”) a Lajcsák-féle körlevélből vett idézetnek tünteti fel, pedig annak mindegyik 
általunk használt változata szabados formájú (ugyanakkor tartalmilag egyaránt tel-
jesen pontos) idézése. (Vö. pl. ERDÉLYI, 1864.) Sz.-nél a záró idézőjel hiányzik. 

72  F.: „Hogy nincs ott szó a keresztyén katolika anyaszentegyház kebelében áldással 
bíró házasságról, hol ugyanezen anyaszentegyház iránti szeretet és buzgóság köti 
össze a szíveket”; Sz.: „Csak ottan lehet szó a keresztény katolika anyaszentegyház 
iránti szeretetről, hol az iránti szeretet s bugóság köti össze a szíveket” 
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azon73 frigyet szemlélheti az egyház anyai örömmel, csupán arra nyújthatja74 
szentelő áldását, melyből a hitnek tiszta75 megőrzésére, az igaz vallásnak76 
fentmaradására nézve jót reménylhet, ahol a vallásbéli különbség választófalat 
nem emel a házastársak között, szóval ahol tisztán mind a két fél katolikus. E 
lévén a pasztorálé világos elve, engemet kikerülhetetlenül érdekelt a szentelő 
áldásnak megtagadása.77 Mert hiszen az én házasságomban sincs78 az áldást 
megnyerhető legfőbb79 feltétel, a hitnek egysége, s a katolika anyaszentegyház 
eránti szeretet és buzgóság sem kötheti egybe szíveinket,80 nőm evangelika lé-
vén, közöttünk is választó falat emel a vallási különbség, és végre nőm részéről 
a katolika hitnek megőrzésére és fennmaradására nézve tőlem valami jót nem 
reménylhet sem méltóságod, sem a római egyház.81 Sőt, én magam is nagy-
méltóságod előtt sokkal rosszabb véleményben állok, mintsem hogy az igaz 
katolika vallásnak fennmaradására nézve82 tőlem valami jót tudjon 
reményleni, mert bizonyosan fog emlékezni83 nagyméltóságod, midőn 1832-
ben egy megyei gyűlés következtében engemet nem katolikusnak nyilvání-
tott,84 fog emlékezni, hogy ateistának, s minden protestánsoknál rosszabbnak 
több alkalommal mondogatott,85 s ily nyilvánításai által hívei sorából önmaga 
kizárt.86 Így állván az előzmények, hogy a pasztoráléban87 közönségesített ál-
dás megtagadása88 engemet mégsem érdekelt légyen, ez logikám előtt meg-
foghatatlan. Az egyháznak azon elvéből, melyre megvallom, nagyméltóságod 
pasztoráléja tanított, először az én89 okosságom ezt következteti: sem nagy-
méltóságod, sem semmi pap megszentelő áldást a vegyes házasokra s közöttök 
reám is nem adhatott és nem adhat, hogy sem én, sem semminémű vegyes há-
zasok azon megszentelő áldás elfogadhatóságával90 teljességgel nem bírunk. S 
midőn az az egyház elve ellen mégis reám adatott,91 bármint akarjam,92 egye-

                                                 
73  F.: „hogy csak azon” 
74  F.: „arra egyedül nyújthatja” 
75  F.-nél hiányzó szó. 
76  F.: „az egyedül idvezítő vallásnak” 
77  F.: „engemet a megszentelő áldás megtagadása kikerülhetetlenül érdekelt”; Sz.: 

„engem kikerülhetetlenül érdeklett a szentelt áldásnak megtagadása”. 
78  F.: „sincs meg” 
79  F.-nél „hiányzó szó”. 
80  F.: „össze szívünket”; Sz.: „egybe szíveinket”. 
81  F.: „fennmaradására nézve jót csak ugyan nem reménylhet sem nagyméltóságod 

sem a római egyház”; Sz.: „fennmaradására nézve jót csakugyan nem remélhet sem 
nagyméltóságod, sem a római anyaszentegyház”. 

82  F.: „fennmaradására és megőrzésére” 
83  F.: „fog még kegyesen emlékezni” 
84  F.-nél ez a tagmondat teljesen hiányzik! Sz.-nél: „1832. esztendőben egy megyei 

közgyűlés közönsége előtt engem nem aulikusnak [sic!] nyilvánított”. 
85  F.: „több alkalomkor mondogatni méltóztatott” 
86  F.: „sorából maga már kizárt” 
87  F.: „ha ama nagyhírű pasztoráléban” 
88  F.: „közönségessé tett áldásmegtagadás”; Sz.: „közönségesített áldásmegtagadás” 
89  F.-nél eltérő a vessző használata: „tanított először, az én” 
90  F.-nél zárójelben beszúrt szó: „(receptibilitas)” 
91  Sz.: „S midőn az egyház áldása itten mégis rám adatott” 
92  F.: „bármit akarjak” 
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bet gondolni nem tudok, mint vagy azt, hogy nagyméltóságtok ez elvvel s ma-
gukkal nincsenek tisztában, amit én ugyan nem hihetek,93 vagy azt, hogy azon 
áldás csak játsziságból származott, s kimondása s rám adása alatt valami men-
taliter reservalt94 más valami lappangott.95 S már ha az ily rezerváció mellett 
adott áldásnak visszaadása a házassági áldásnak szertartását nevetség tárgyá-
vá tenni mondathatik,96 úgy én is csak azt mondhatom, a mentális rezerváció 
mellett reám adott áldásra nézve.97 Innen megérthető mind az, hogy a 
pasztorálébani áldás megtagadása engemet kikerülhetetlenül érdekelt,98 mind 
az, hogy az áldásnak, mely az elvben99 tőlem megtagadtatott és melynek elfo-
gadhatóságával nagyméltóságod pasztoráléja szerént úgysem bírtam, vissza-
adása botránkoztató, igazságtalanul és méltatlanul bántó nem lehete, annál-
fogva tisztelettel kérem nagyméltóságodat e tettemért100 irántami neheztelését 
méltóztassék megszüntetni s azt egyenesen csak101 a pasztoráléra fordítani, 
mint tettem102 egyedüli okára. Egyébiránt sok volna még, mit ezen pontra néz-
ve mondanom lehetne, de hogy sem nagyméltóságodat, sem magamat hossza-
san ne untassam, legyenek mellőzve. 

Azon pontra nézve továbbá, hogy a könnyelmű ifjúság szívébe a vallásta-
lanság kártékony magvait hinteni állíttatom, legyen elég rövideden annyit je-
gyezni meg: Az ifjúság oktatása és nevelése nagyméltóságtok keze között 
nyugszik,103 s ha az általam mondottak reájok nézve nagyobb hatással 
vagynak, mint az iskolai oktatások104 úgy az okot105 nem bennem, hanem taní-
tási s nevelési rendszerükben lehet keresni.106 

Végre azon intésre, hogy magamnak igaz hitbeli meggyőződést szerezni, 
ahhoz képest vallásbeli kötelességemnek híven megfelelni igyekezzem, ez lé-
gyen válaszom: Egy, a világot107 és minden teremtéseket személyválogatás, fe-
lekezetre tekintés nélkül108 szeretettel ölelő s boldogító Istennek hite él keb-
lemben. S ezen legszentebb hitem következtében embertársaimat én is 
felekezetre tekintés109 s személyválogatás nélkül szeretve ölelem, s azok erőm-

                                                 
93  F.: „hinni nem szeretek” 
94  „Tartózkodó magatartás”. 
95  F.: „kimondása s nagy ceremóniával rám adása alatt valami mentaliter reservalt el-

lenkező lappangott”; Sz.: „kimodása, reám adása alatt mentaliter reservalt vagy más 
valami ellenkező lappangott”. 

96  F.: „mondattathatik”; Sz.: „mondatik”. 
97  F.: „úgy helyes logikával én is mondhatom, az ily mentális rezerváció mellett reám 

adott áldás a házasság szentsége szertartását gúny és nevetség tárgyává teszi”. 
98  Sz.-nél ez a tagmondat teljesen hiányzik, a „mind az” kifejezést egybeírta: „mindaz”. 
99  F.: „elsőben” 
100 Sz.: „tetemes” 
101  F.: „csupán csak” 
102  Sz.: „amit tettem” 
103  F.: „kezei között nyugszik, s valóban nyugszik”; Sz.: „kezeiben nyugszik”. 
104  F.: „az iskolai tanítások, s a világba lépők elkészíttetése”; Sz.: „tanodai oktatások” 
105  F.: „úgy azokat” 
106  F. és Sz.: „kell és lehet keresniök” 
107  Sz.: „világos” 
108  Sz.: „felekezetekre nem tekintés” 
109  Sz.: „felekezetre nem tekintés” 
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től telhető tettleges boldogításának szent ösztöne mozgatja szívemet110 mind 
magános, mind közönséges életemben. A vallás külső szertartásaira nézve ez 
lévén a mennyei tanítóval meggyőződésem: „Nem minden, aki ezt mondja: 
uram! uram! megyen be az Isten országába, hanem aki cselekszi a mennyei 
atyának akaratját.” (Máté 7,21.) 

Ha a külsőkre nézve tartana valaki indifferensnek vagy éppen vallásta-
lannak, nagyon megcsalatkoznék.111 Én lelkiösméretemmel háborítatlan nyu-
godalomban, békében élek, s aggodalmát irántam szüntesse meg más is.112 Is-
teni tiszteletem a templom szűk falai közé szorítva nincs, nem is lehet, sőt 
Jézus tanítása szerént nem is kell,113 mert mint ő mondá: „Eljő az idő és már 
jelen vagyon, amelyben az igaz imádók imádják az Istent lélekben és valóság-
ban.114” (Ján. 5,14.115) 

Ezek nagyméltóságod hozzám intézett levelére megjegyzéseim, melyek-
nek berekesztéséül fogadja el nagyméltóságod ezen főpásztori s atyai szívéhez 
irányzott őszinte nyilatkozásomat, hogy azon hitben, melyben születtem, ne-
veltettem,116 s jelenleg élek, melyben jó emlékezetű szüléim s őseim elhunytak, 
kívánok én is elenyészni, anélkül azonban, hogy a mártírok koronáját, melyre 
nagyméltóságod törekedni láttatik, sajátommá tegyem. De ezen hitben háborí-
tatlanul és békességben akarom végórám bévárni.117 Azért, nehogy akaratom 
elleni lépésre kényszeríttessem, fiúi bizodalommal s egész alázatossággal kérni 
bátor vagyok nagyméltóságodat,118 méltóztassék jövendőre az ilyes intésektől 
megkímélni, s ha akár különös,119 akár nyilvános életemben közbotránkozta-
tást okozó lépésre,120 vetemedném, azoknak megtorlását egyedül a világi bí-
ráskodásra – hová természeténél fogva is tartozik121 – hagyni. Mely alázatos 
kérésemet újra ismételve teljes tisztelettel maradok122 
 

nagyméltóságú főlelkipásztor úrnak123 
 

Újmarján, június 27. 1839. 
alázatos szolgája s híve124 
Beöthy Ödön m.k. 

                                                 
110  F.: „ösztöne mozgatja irántok testvéri szívemet”; Sz.: „nyugtatja szívemet” 
111  F. és Sz.: „megcsalatkoznék” 
112  F.-nél az utóbbi mondatrész hiányzik! 
113  Sz.: „szorítva nincs, nem is kell” 
114  F.: „igazságban” 
115  Sic! F. és Sz.: „Ján. 4,14.” (sic!) A hivatkozott igehely egyébként: Ján. 4,23., Károli 

Gáspár fordítása alapján: „De eljő az óra, és az most vagyon, amikor az igazi imádók 
lélekben, és igazságban imádják az Atyát: mert az Atya is ilyeneket keres, az ő imá-
dóiul.” 

116  F.: „növekedtem” 
117  F.: „óráimat elvárni”; Sz.: „végóráimat bevárni” 
118  F.-nél és Sz.-nél ez a mondatrész teljesen hiányzik! 
119  F.: „magános” 
120  F.-nél a mondatrész folytatódik: „mit ugyan nem hiszek,”; Sz.: „lépésekre” 
121  F.: „hova ilyesek tartoznak”; Sz.: „hova az természetnél fogva is tartoznak” (sic!) 
122  F.: „Mely alázatos kérésemet ismételve maradok teljes tisztelettel” 
123  F.: „nagyméltóságodnak”; Sz.: „nagyméltóságod lelkipásztor úrnak” 
124  Sz.: „alázatos szolgája” 
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3. Lajcsák Ferenc nagyváradi püspök levele Beöthy Ödönhöz, 1839. 
július 14. 
 
Tekintetes Táblabíró Úr! 
 
Midőn június 27-i levelét több tekintetben örömmel olvastam, nem lehetett 
másrészről nem sajnálkozva tapasztalnom azon elfogultságot, mely soraiból 
több tárgyakra nézve kitetszett. Méltánylani fogja tehát, tekintetes táblabíró úr 
azon pásztori és atyai gondosságot, mely nem engedheti, hogy egy nevezetes 
hívemet oly fontos igazságokra nézve homályban vesztegelni hagyjam, kivált, 
midőn biztos reménységem lehet kellő felvilágosítást nyújtva őtet helytelen 
nézeteinek módosítására bírni. 

Kettő az főképpen, ami engem, mint lelki atyát s pásztort a levélben sajno-
san érdekel, a vegyes házasságok ügyének egyoldalú felfogása t.[udni]i.[llik], 
és másodszor a vallásbeli elveknek s kötelezéseknek igen hangos, sőt fonák te-
kintete, s ezekre nézve kívánnék jelenleg tisztább képzeteket eszközleni, nem 
kételkedve arról, hogy tekintetes táblabíró úr a helyesebb meggyőződésnek 
engedni, s a világos igazság előtt kebelét el nem fogja zárni. 

Én azt vártam volna tekintetes táblabíró úrtól, hogy a dolognak fenekére 
szokott tekinteni, hogy az állításoknak alapját is vizsgálgatja, azt tettem volna 
fel a vegyes házasság ügyében képes leend a katol.[ikus] tanításnak egész ösz-
szefüggését alapjában és következéseiben egyszerre felfogni, hogy első pilla-
natra által tudja látni, miért tanítja s miért kell azt tanítani a kat.[olikus] egy-
háznak a vegyes házasságokról, amit tanít. S íme ehelyett azt kell iratában 
észrevennem, hogy csak a felületen állva betűkkel és szavakkal bíbelődik, míg 
oly közel vagyon a tárgynak alapos megfejtése, s előtte fekszik azon kulcs, me-
lyet egy Bihar vármegyei nem katol.[ikus] táblabíró oly szerencsés tapintattal 
azonnal felfedezett.125 A katol.[ikus] egyház ugyanis azt hiszi, hogy egyedül va-
gyon, teljes és tökéletes birtokában Jézus tanításainak, vallásának s az általa 
rendelt üdvösségi eszközöknek, azt hiszi, hogy minden, aki őkívüle létezik, hi-
tének és üdvösségének veszedelmében vagyon. Ez a kat.[olikus] hitnek fő és 
sarkalatos, közönségesen ösmért elve, mely nélkül lenni megszűnt, melyet ta-
nítani, tartani és terjeszteni nemcsak szabad, hanem kötelessége is. 

Ezen önigazságáról és szükséges voltáról való meggyőződésnek természe-
tes következése, ahogy híveitől mindent, ami ezen hitnek tisztaságát és erejét 
veszélyezteti, eltávoztatni igyekszik, eltávoztatnia kell. Minthogy pedig a más 
felekezetűekkeli házas életet ily veszélyeztetőnek élet és elfogulatlan vizsgálat 
bizonyítja, ismét csak természetes következése a fő elvnek, és magában má-
sod- vagy harmadik rendű, de éppen oly tagadhatatlan elv, mint az előbbiek, 
az, hogy a katol.[ikus] egyház a vegyes házasságra való lépésnek barátja nem 
lehet. 

S az röviden, ami a pasztoráléban a 2., 3., 4. és 5. lapon mondva s kifejtve 
vagyon, s amiben tekintetes táblabíró úrnak megállapodni tetszett, holott egy 
kevés türedelemnek tovább olvasva azon szavaknál, s ha kivételt szenvedett is 

                                                 
125  A célzás Szilágyi Lajosra és a Lajcsák-körlevél nyomán a vármegyéhez beadott tilta-

kozására vonatkozik. 
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ezen törvény ugyanazon 5 lapnak végén és 6-nak elején világosan méltóztatott 
volna kimondva szemlélni azt, hogy az áldásmegtagadás csak azon 
kat.[olikus]-t érdekli, ki gyermekének katol.[ikus] nevelését is elhanyagolja, s 
megfosztja az anyaszentegyházat azon utolsó biztosítéktól is hitének megőriz-
hetésére nézve, mely mellett, de csak egyedül amellett hajlandó a katolikust a 
veszélyes útra, bár félve, sajnálva, ellenezve, de mégis áldva bocsátani. 

Ha félteni, sajnállani és mégis megáldani tekintetes táblabíró úrnak logi-
kája előtt megfoghatatlan is, szíve előtt bizonyosan természetesnek fog tetsze-
ni, s mondhatom, logikáját is igen könnyen rendbe szedheti, ha meggondolja, 
hogy egy atyától fiát a szabad folyamban való fördéstől eltiltani, de bizonyos 
óvások s biztosítások mellett ugyanazt megengedi, egy anyától gyermekét a tél 
hidegétől féltve tartóztatni, s mégis jól beburkolva, meleg öltönnyel védve ki-
bocsájtani, nem következetlenség. 

Hasonlólag cselekszik az egyház, midőn a társaságos élet szükségeinek en-
gedve megáldja még az ellenzett vegyes házasságot is, azzal legyen bizonyos 
biztosítéka a hitet érdeklő veszedelmek ellen. S hogy ezen józan és előre látó 
engedékenységet ezen valóban anyai nevelői bánásmódot tekintetes táblabíró 
úr a kat.[olikus] szentegyházban talán kárhoztatni tudná, nem hihetem. 

Hogy pediglen ily biztosítékrul is következendőleg a megáldhatás feltéte-
léül a vegyes házasságban legalább a gyermekeknek kat.[olikus] neveltetését 
kívánja, de evvel meg is elégszik az egyház, könnyen megmagyarázható, mert 
midőn a kat.[olikus] fél a kat.[olikus] kész lelkiösmeretével ezen engedményét 
a házasságnak kezdetében megtenni, csalatkozhatunk ugyan benne, de embe-
rileg és erkölcsi bizonysággal ítélve azt kell felőle tartanunk, hogy azon jó szív-
nél és méltányosságnál fogva, melynek ily első jelét adá, a házassági élet foly-
tában se fogja annak lelkiösmereti, hitbeli meggyőződését veszéleztetni, sőt 
állandó igazságos tiszteletet, illendőséget s mintegy hajlandóságot, vagy mint 
legalább nem idegenkedést reménylünk tőle hitünkre nézve. Az ilyenre külö-
nösen alkalmaztatható az, mit egy író általjában mond, hogy nekünk minden 
más felekezetűt úgy kell tekintenünk, mint jövendő kat-t és bánásmódunkat 
ehhez módosítanunk. Midőn efelett maga a kat.[olikus] fél ily módon eleget 
tett anyai hitbeli kötelességének és nem helyhezi magát gyermekei jövendő 
vallásának megvetése által méltatlan állapotba, a szentségnek felvételére ily 
környülmények között, ily előzmények után nincsen helyes ok az áldásnak 
megtagadására, azt nyújtani lehet, szabad, sőt szükséges. 

Ezekből elégségesen kiviláguland, miért nem érdekelte, igazságosan nem 
is érdekelhette az áldástagadás valamint tekintetes táblabíró urat, úgy 
általjában a magyarországi törvények mellett egy kat.[olikus] férfiút sem, s 
mily teljes joggal lehet épp azért a kikelést méltatlannak nevezni. 

De ezen vegyes házassági ügynél, ha lehetséges, még sajnosabban esék ne-
kem azon félszeg álláspont, melyet vallásbeli elveire s keresztényi kötelessége-
ire nézve nyilvánít azon „vagus christianismus”,126 melyet a vallási végső egy-
kedvűségtől vagy éppen vallástalanságtól megkülönböztetni oly igen nehezen, 
vagy éppen nem tudok. És ennek igazolására egynéhány textust kölcsönözött 

                                                 
126  „Vándorló (bolyongó) kereszténység”. 
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tekintetes táblabíró127 úr az Írás szavaiból, azon Írásnak szavaiból, melynek 
jelentősége, értelme és ereje csak akkor vagyon, ha el nem szakasztatik a 
katol.[ikus] anyaszentegyház kebelében felette őrködő, azt tisztán fenntartó 
isteni szentléleknek éltető igéjétől, azon Írásnak szavaiból, mely az egyházon 
kívül kinek-kinek szabad önkényére hagyva egyesek korlátlan önkényeinek pa-
lástjául szolgálva száz meg száz ellenkező felekezeteknek nyújt ürügyet a sza-
kadásra, s amelyből tekintetes úr történeti ösméreteire hivatkozom, legalacso-
nyabb tettekre találhatni elferdített védhelyeket. 

Sőt, ami több, magának az isteni üdvözítőnek igéit tetszik bizonyítványul 
felhozni. Tehát ő, ki a buzgóságnak és ájtatosságnak szünteleni példánya le-
vén, éjszakákat tölte el folytonos könyörgések között, s minket imádkozni sza-
vakkal, imádkozni együtt és egymásért tanított esedezni. Ő, ki az akkoron még 
időben lévő zsidó nemzeti vallásos kötelességeknek is hű teljesítője, a jeruzsá-
lemi templomok gyakori látogatója volt. Ő, ki is128 közönséges egyházat, hívei-
nek látható gyülekezetét alakítva, apostolait kiküldötte tanítani a népeket, 
hogy megtartsanak mindent, amit ő parancsolt, ki utolsó búcsúvételekor 
sz.[ent] testét és vérét nyújtva nyilván meghagyta: „Ezt cselekedjétek az én 
emlékezetemre.”129 Ki végtére kivétel nélkül nyilvánítja, hogy aki az anya-
szentegyházat nem hallgatja, olyan, mint a hitetlen és pogány. Vajon ezek lé-
vén az előzmények, ő fogja megnyugtatni vagy éppen talán felszólítani tekinte-
tes urat arra, hogy megvetve hozzá hasonló embertársainak vallásbeli 
házasságát, felyülemelkedve minden egyházi, lelki engedelmességen, felesle-
gesnek tartva magára nézve az egész hitbeli oktatást és Jézus áldozatát, és em-
lékezetét tulajdon rendeletéhez képest szüntelen életben tartó kat.[olikus] 
nyilvános isteni szolgálatát haszontalannak tekintve, csak magában és magá-
nak tartson130 isteni tiszteletet? 

S most hivatkozom józan belátására és tiszta öntudatára: Nem nyilvánva-
ló131 ellentmondás-é az? Nem természetes következménye-é132 a vallásbeli bel-
ső érzelemnek, hogy azokat nyilvánítsam, társaimmal közöljem, nyilvánítva és 
közölve másokat is személyes példaadásommal, mely nemcsak a lelkipásztor-
oknak, hanem világi elöljáróknak és kivált főbb tekintetű férfiaknak az ifjúság-
ra és köznépre nézve különös sz.[ent] kötelességük, hasonló isteni tiszteletre 
gerjesszek, s önmagam is épüljek? És ismét így állván az előzmények, az igaz 
imádást magának tulajdonítva másokat is, kik az Istent is parancsolatja és 
nyereségvágyódásnak gyanújába keverni, mennyire légyen igazságos és mél-
tányos, önmaga fogja érezni. 

Most pedig mindezeket, melyekkel sértő személyességeket és többeket, 
mik kölcsönös viszonyaikhoz éppen nem tartoznak, feledve, mint lelkiatya az 
ügynek és tekintetes úrnak tartoztam, méltóztassék oly őszinteséggel, oly szí-
ves jóakarattal fogadni, mint azokat közleni óhajtom. Hívésre kényszeríteni, 
meggyőződést erőltetni nem lehet, de az igazságnak s önmagának és minden-

                                                 
127  P.-ben hiányzó szó. 
128  P.: „új” 
129  Ld. Luk. 22,19., 1Kor. 11,24-25. 
130  P.-ben hiányzó szó. 
131  P.: „nyilvános” 
132  P.: „következése-é” 
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nek, mi előtte kedves, szeretetére kérem, mint lelkipásztor tekintetes urat, 
mint hívemet, függessze fel egy darab időre azon csalékony megnyugtatást, 
mintha jelen véleményei a vallásra nézve igazak lennének, győzze le magában 
a gúnyra való határtalan hajlandóságot, vegyen kezébe egy könyvet, mely mű-
veltségéhez képest közelebbről alaposabban megismertesse atyáinak hitével, 
forduljon bizodalommal egy olyanhoz, ki szerető tiszteletének tárgya, mint ta-
lán igen kedvelt Hohenlohe hercegünkben ki is jelelhetek, és ilyes utakon sze-
rezzen magának tiszta fogalmakat, helyes nézeteket és állandó igaz meggyőző-
dést, az isteni megváltónak egyedül üdvözítő tanításáról, azon hitről, melyet 
csak ismerni kell igazán, hogy azt azonnal teljes mivoltában, lelkünk egész ere-
jével elfogadjuk tiszteletünk és szeretetünk legfőbb tárgyakint szűnni nem tu-
dó szorgalommal magunkban őrizzük, neveljük és gyakoroljuk. 

S ilyen valóságos nyugodalmat, ilyen teljesen kielégítő hitbeli meggyőző-
dést, ily boldogítva üdvözítő lelkiállapotot nem szűn meg soha óhajtani 
 
tekintetes úrnak 
jóakaró lelkipásztora s szolgája, 
Lajcsák Ferenc m.k. 
nagyváradi püspök 
 
4. Beöthy Ödön válasza Lajcsák Ferenc nagyváradi püspöknek, 
1839. július 26. 
 
Nagyméltóságú Főlelkipásztor Úr! 
 
Jóllehet nagyméltóságodnak hozzám intézett elsőbb levele nemcsak váratlan 
volt reám nézve, de fájdalmasan is érintő, amennyiben olyas vádakat foglalt 
magában, melyek reám éppen nem illettek, mégis örömest hallgattam volna 
el, ha csak távolról is gyaníthatám vala, hogy nagyméltóságának július 14-ről 
kelt válaszát hozándja maga után. 

Azon két pont ugyanis, mely nagyméltóságodat, mint lelki atyát és pász-
tort feleletemben sajnosan érdekli, s melyeknek egyedüli megcáfolására bő-
vebben kiereszkedni kegyeskedik, a többieket, mint sértő személyességeket 
tárgyazókat, szorgalmatosan mellőzve, holott válasznyerés esetében éppen 
ezekre kívántam volna megcáfolást, éppen azon két pont, mely vitatkozásom 
tárgya nem lehet. Az első nem gyengéd helyzetemnél fogva, a másik polemica 
theologiai133 értekezéseket vonván maguk után, melyekbe bonyolódni nem kí-
vánok, nem azért pedig mintha megmenekedésre e tömkelegből Ariadné fona-
lára nem találván, utoljára elbukástól lehetne tartanom; sem azért, mintha e 
harcot is kivívni nem merném, hanem elveimmel homlokütközésben állván, 
valamint most, úgy mindörökké kerülni fogom. 

Nem veszem én nagyméltóságod jó szívét, nem irántami atyáskodó gon-
doskodását kétségbe, méginkább hiszem, hogy vallásunk iránti fogalmai 
nagyméltóságodnak tisztábbak, s urunk Jézus Krisztus tanításaival csak olyas 
fogalmak egyeztethetők. De ha mindkettőnkének gyümölcse, következményei 

                                                 
133 Hitvita. 
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egy ugy[an]azon célt, melyre törekszünk, mely egyedüli föladásunk, s melynél 
többet kívánni nem is lehet, elértük, nagyméltóságod hitbeli meggyőződése 
után élvezi lelki nyugalmát – én is; hiszi s reményli az öröklétet – én is; nem 
lehetvén pedig senkit hívésre kényszeríteni, meggyőződést erőltetni, nyugod-
jék meg nagyméltóságod is, valamint én, ki éltem végpercét több ízben láttam 
már állani előttem, s akkor is, most is éppen nem csalékony, de teljes és töké-
letes nyugalmat érzettem s érzek. 

Ami a kijelelt oktatót illeti, mélyen tisztelem azon nagy tekintetű férfiút, 
méltánylani tudom azon fáradhatlan munkásságát, melyet különösen az isteni 
tisztelet oktató részében keresztény vallásunkat öregbíteni igyekszik, de éppen 
azért, mivel teljes tiszteletem tárgya, kísértetbe vinni nem szándékom. 

Végezetre ismételve és ismételve megolvasván nagyméltóságodhoz inté-
zett levelemet, mi lehetett benne sértő, magam is ismervén az illendőség sza-
bályait, mi személyeskedő, ha nem az igazság, feltalálni nem tudom. S hogy 
válaszomban valamiket írtam, mind beleillettek, ezt nemcsak a múlt, de talán 
a jelen szempillanat még inkább igazolandja, s aminek tökéletes értelmét 
nagyméltóságod finom tapintata kétség kívül felfogandja. 

S ezek általában észrevételeim, teljesen hívén, hogy e tárgy nagyméltósá-
god és közöttem ezennel bevégezve van. Ájtatos könyörgéseibe zárt, mély tisz-
telettel maradtam 
 
nagyméltóságú főlelkipásztor úrnak 
alázatos engedelmes híve, 
Beöthy Ödön m.k. 
Újmarján, július 26-án 839. 
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Summary 
 
Two Exchanges of Letters between Bishop Ferenc Lajcsák and 
Ödön Beöthy about Mixed Marriages (1839) 
 
This study presents the correspondence from 1839 between Bishop Ferenc 
Lajcsák (1772-1843) and liberal politician Ödön Beöthy (1796-1854). The de-
bate between the two public figures played an important role in the history of 
mixed marriages in Hungary which had already raised a great storm all over 
Europe. In a circular issued on 15 March 1839, the bishop prohibited the 
catholic priests from blessing those mixed marriages in which the protestant 
fiancé had not given a reversalis concerning the catholic education of all his 
children to be born. The liberal opposition wished to separate state and 
church, therefore qualified the circular as violating the law. The general as-
sembly of Bihar County, under Beöthy’s leadership, protested sharply against 
Lajcsák’s action. Thereupon the bishop turned to the politician by letter, 
which was followed by the latter’s response and another exchange of letters. 
The letters, reckoned to be substantial summaries of church policy arguments, 
spread widely at the time; a number of hand-written copies were made; and 
arguments from them were often quoted by the parties in the debates in the 
parliament. The Sárospatak Füzetek was the first to publish the letters in 
Hungarian in 1864; the letters were edited again twenty years later. However, 
the continuation raised less interest at the time. The present publication of 
sources contains the differences between the former publications; and the 
second letter of exchange is published here for the first time. The differences 
between the copies, in several cases, hide important differences in content. 




