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AJÁNLÁS

Örömmel értesültem róla, hogy a magyar katolikus püspökkari tanácskozások
jegyzőkönyvei iránt érdeklődés mutatkozik. Az 1945–1948 között keletkezett
püspökkari jegyzőkönyvek azok közé a ritka források közé számítanak, amelyek
az eseményekkel egy időben keletkeztek, és eleven részleteket őriznek a nagy események hátteréből.
Maga a korszak még a mai napig sincs teljesen feltárva, sem az egyház, sem
a köztörténet szempontjából. A két sík elválaszthatatlan egymástól, hiszen a társadalom polgárai és az egyházban élő hívek ugyanazok. Ezeknek a jegyzőkönyveknek az értékét emeli az, hogy nem résztörténések lejegyzései. A püspöki kar
ugyanis az egész magyar katolikus egyházat képviselte és képviseli napjainkban
is, tehát általános horderejű kérdéseket is megvitattak. A tanácskozások összehívója és elnöke a mindenkori esztergomi érsek volt, mint Magyarország prímása.
A jegyzőkönyvek eligazítást nyújtanak az 1945-ben a társadalomra és egyházra nehezedő nyomásról: a népi demokrácia türelmetlenségéről. Számos problémáról, az új utak kereséséről is olvashatunk ezekben az iratokban. Igen sokrétűek azok
a témák, amelyek tárgyalásra kerültek: egyházfegyelmi kérdések, ünnepek, de hétköznapok gondjai is tükröződnek itt. Gondoljunk a politika, a gazdaság, a mezőgazdaság, a megélhetés színtereire. Idesorolható az iskoláztatás, annak összefüggései az államosítással, a hitoktatással, a templomba járással és egyebekkel.
A püspöki kar az egyház által előírt törvényekhez ragaszkodott és igyekezett tisztségéhez méltóan utat mutatni. A sötét és bizonytalan időkben mégis
reményt nyújtott, hiszen a hit túlmutat ennek az életnek a horizontján. Az örök
életbe vetett hit adott erőt az akkori főpásztoroknak, akik közül hitvallók vagy
vértanúk lettek.
A fény és az árnyék egyaránt jelen van ezekben a jegyzőkönyvekben, de
hasznos megismerni múltunkat a Szentírás szavaival: „Az igazság szabaddá tesz
benneteket” ( Jn 8,32).
Ezekkel a gondolatokkal bocsátom útjára a püspökkari jegyzőkönyvek kötetét,
bízva abban, hogy sok haszonnal jár minden elfogulatlan, érdeklődő olvasónak.
Budapest, 2014. március 28.
Erdő Péter
bíboros, prímás, érsek
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ELŐSZÓ

Az itt közreadott 24 jegyzőkönyv a magyar püspöki kar 1945. május 24. és 1948.
november 3–4. között lezajlott tanácskozásait tartalmazza. A függelékben közölt iratokból további négy értekezlet történéseiről értesülhetünk. Az első jegyzőkönyv kivételével mindegyik dokumentum pontosan azt az időt öleli fel, amit
Mindszenty József bíboros, Magyarország utolsó hercegprímása az esztergomi
főpásztori székben szabadon töltött.
Ismeretes, hogy Serédi Jusztinián hercegprímás 1945. március 29-én bekövetkezett hirtelen halála, majd a legnagyobb eséllyel utódjának számító
Apor Vilmosnak a győri püspökvár pincéjében menedéket kereső asszonyok
védelmében 1945. április 2-án elszenvedett vértanú halála új fejezetet nyitott
a magyar hierarchia történetében. Azt is tudjuk, hogy Mindszenty József vonakodott az utódlást elvállalni, mert mint mondta, ő kemény ember, és talán
olyan prímásra van szükség, aki hajlékonyabb a beköszöntő új rendszerrel
szemben. De mások – Lékai László tanúsága szerint – állították, pontosan
ilyen esztergomi főpásztorra van szüksége az egyháznak. Így azután Mindszenty háromnapi megfontolás után elvállalta XII. Pius pápa felkérését és elfogadta az esztergomi érseki, prímási kinevezést.
Ami a jegyzőkönyvek jelentőségét illeti, mindenben érvényes az, amit
1996. október 8-án az első kiadás előszavában írtam: „mind a kor egyházpolitikai, mind pedig belső egyházszervezési és pasztorációs eseményeinek legfontosabb, legautentikusabb forrásai. Azok a mélyreható politikai és társadalmi
változások, amelyek 1945 és 1948 között a teljes kommunista hatalomátvételig történtek, visszhangra találtak a felső egyházi vezetésben is. Következésképpen az itt közölt jegyzőkönyvek nélkül a magyar katolikus egyház 1945
utáni történetét tárgyilagosan és alaposan megírni nem lehet. Hiszen e jegyzőkönyvek nemcsak az általános magyar történetnek fontos forrásai, hanem
fényt derítenek arra is, mint alakultak például a szociális, iskolai, társadalmi,
egyleti kérdések ebben az időben a katolikus egyházon belül” (Dissertationes
Hungaricae ex historia Ecclesiae, XIV. Argumentum, Köln–Budapest, 1996,
7.). A jelenlegi második, átdolgozott kiadás a mai történetírás igényeinek tesz
eleget, köszönet érte ismételten Beke Margitnak.
Budapest, 2014. augusztus 20-án, Szent István király ünnepén
Adriányi Gábor

a Bonni Egyetem emeritus professzora
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BEVEZETŐ

A püspöki tanácskozásokról általában*

A katolikus egyház kiemelkedő ünnepélyességgel üli meg a püspökké szentelést,
jelezve annak fontosságát.1 A püspöki joghatósággal ugyanis az apostolutódok
olyan főpásztori hatalmat nyernek, amely a törvényhozásban, a bíráskodásban és
a végrehajtásban érvényesül, és ezáltal az egyházi irányítás legfontosabb tényezőivé válnak.2 A jelenleg érvényben lévő kódex szerint „a megyéspüspök feladata,
hogy a rábízott részegyházat a jog szerint törvényhozó, végrehajtó és bírói hatalommal kormányozza”.3 Ez képezi alapját azoknak az összejöveteleknek, ahol a
püspökök testületileg tanácskoznak. A tárgyalások mindenkor szorosan kapcsolódnak az adott kor egyházi, politikai, nemzeti és kulturális törekvéseihez, vagyis mindahhoz, amely a katolikus egyházat akár intézményeiben, akár egyes híveiben valamiképpen érinti.
A püspöki tanácskozások országos szinten nemzeti zsinatokon és értekezleteken valósulnak meg.4 A tartományi és egyházmegyei zsinatokról nem esik szó,
hiszen ezeken csak a területileg illetékes ordináriusok vesznek részt, de nincs jelen a teljes püspöki kar.5 Zsinat és értekezlet között különbség van. Zsinatok alkalmával ugyanis a törvényhozás domborodik ki, és jogszabályok születnek, az
értekezleteken viszont a tanításra, a közös állásfoglalásra helyezik a hangsúlyt.
Azonban értekezleteken is hozhatnak a püspökök kötelező erejű határozatokat.
A püspökkari konferenciák határozatai és az egyházmegyei zsinatok kapcsolatára igen pontosan körülírtan fogalmaz Serédi Jusztinián az 1941-es Egyházmegyei Zsinat határozataiban:

* A kutatást az Országos Tudományos Kutatási Alap (OTKA) A katolikus egyház zsinatai és nagygyűlései Magyarországon (1790–2010) című, NK 83799 számú projektje, a kötet megjelentetését az
OTKA PUB-F 113469 számú pályázata támogatta.
1 Vö. Pkjk. I. Bevezető. A püspökkari tanácskozásokról l. még Gergely 1984.
2 Bánk József: Egyházi jog. Budapest, 1958. 108.
3 CIC 1983. 391. kán. 1. §.
4 Beke Margit: A magyar katolikus püspökkari tanácskozások mibenléte, résztvevők köre és okmányaik. In Állam-, egyház-, jogtörténeti magyarázatok. Ünnepi tanulmányok Rácz Lajos tiszteletére
65. születésnapja alkalmából. Szerk. Máthé Gábor–Révész T. Mihály. Multiszolg Bt. H., é. n. [2013]
17–31.
5 A zsinatokról l. Péterfy, Carolus: Sacra concilia Ecclesiae Romano-catholicae in Regno Hungariae
celebrata. I–II. Posonii, 1741–42. I–II.
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„I. Általános határozatok.6
1. §. Az esztergomi főegyházmegyei zsinat határozatai az általános egyházi
törvénykönyv – Codex Juris Canonici – beosztásához alkalmazkodnak. Nem
ismétlik a kánonokat, hanem azokra utalnak.
2. §. A Codex Juris Canonici és ennek a főegyházmegyei zsinatnak határozatai a plébániai könyvtárakban és minden egyes főegyházmegyei papnak a
könyvtárában meglegyenek. Állandó tanulmányozásuk és hűséges megtartásuk
szigorú kötelesség.
3. §. Mivel az általános egyházi törvényeket magyarázó döntéseket, az újabb
általános törvényeket és rendeleteket, a magyarországi püspökkari határozatokat, a főegyházmegyei rendeleteket, a lelkipásztori szempontból fontos állami
törvényeket és rendeleteket a Főegyházmegyei Körlevelek (Circulares Litterae
Dioecesanae) közlik, minden plébániahivatal és minden főegyházmegyei pap
köteles a főegyházmegyei körleveleket járatni. A plébánia tulajdonát képező példányt évfolyamonkint, vagy több évfolyamot egybefűzve be kell köttetni és a
plébániai könyvtárban lelkiismeretesen megőrizni. Az esetleg hiányzó példányok vagy évfolyamot utólagos megszerzése a mulasztó plébános költségén történjék…
4. §. Érvényben maradnak a Magyarország nagyméltóságú püspöki kara által kiadott vagy jóváhagyott határozatok, rendeletek és szabályok, nevezetesen a
Rendszabályok a Katolikus Népiskolák Közigazgatáshoz (1923. okt. 14.) és általában a különböző fokú katolikus iskoláknak és tanügyi hatóságoknak szóló utasítások és rendszabályok; a Magyarországi Katolikus Egyházközségek Igazgatási
és Adóztatási Szabályzata; a Katolikus Akció szervezeti szabályzata; a Katolikus
Középiskolai Hittanárokat képesítő szabályzat (lásd Függelék 1. sz.) stb.”
Ez tehát azt jelenti, hogy az egyházmegyei zsinat határozatai nem írják felül
a püspökkari konferencia előírásait.
Az 1917-es kódex nem foglalkozott a konferenciával. A II. Vatikáni Zsinat
és az azt követő törvényhozás viszont kötelezővé tette a püspöki konferenciák
megalakítását, és egyszersmind pontosan körülírta ennek a jogintézménynek a
tartalmát.7 Ennyiben a püspöki konferencia helyi specialitásból általános egyházjogi intézménnyé vált, és jellegében is fejlődött. Az új kódex megjelenése óta
a püspöki konferencia elsősorban egy-egy ország püspökeiből álló állandó intézményt jelent a régi szóhasználattal szemben, amely ezzel a szóval többnyire csupán a püspökök tanácskozására utalt, s a testületre magára a kar (coetus) kifejezést alkalmazta. A püspöki konferenciáról a ma érvényben lévő kódex így ír:
6 Esztergomi Főegyházmegyei Zsinat. Esztergom, 1942. 1–3.
7 Ecclesiae Sanctae = AAS 58. 1966. 733.
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„állandó intézmény: valamely ország vagy egy bizonyos terület püspökeinek
egyesülése. Benne ezek a püspökök egyes lelkipásztori feladataikat gyakorolják
területük Krisztus-hívői érdekében, annak a nagyobb jónak előmozdítására,
amit az embereknek az egyház ad.”8
A püspöki konferenciához tartoznak „az illető terület összes megyéspüspökei és azok, akik a jogban velük egyenlő elbírálás alá esnek, továbbá a koadjutor
püspökök, a segédpüspökök és azon a többi címzetes püspökök, akik az adott
területen … különleges feladatot töltenek be”.9
Európában ismeretes az 1830. évi belga püspöki tanácskozás, az 1848-as német és az 1849-es osztrák.10 A kelet-európai államok történetében 1830-at jelölik meg a konferenciák kezdeti időpontjaként. Mindezek előfutáraként tartják
számon az 1596-os breszt-litovszki és az 1786-os emsi kongresszust.
Napjainkban a konferenciák egyrészt magasabb fokon integrálódnak, másrészt egyes konferenciák jobban tagolódnak, amint ezt a bizottságok és tanácsok
megjelenése bizonyítja.11
A magyar katolikus püspöki kar és tanácskozásának
sajátosságai
A forrásokban különféle nevekkel találkozunk mind a püspöki kart, mind a konferenciát illetően. A karral kapcsolatban a chorus, conventus episcoporum/praelatorum és ennek magyar fordítása olvasható. A magyar püspöki kar 1848-tól
kezdődően szerepel, illetve ennek 1849-ben sajátos csengése ez: magyarhoni
püspöki kar.
A püspökök összejöveteleire sokféle kifejezést alkalmaztak. Ezek a következők:12 consilium, conventus, sessio, concursus, consessus, püspöki tanácskozmány,
tanácskozás, értekezlet, conferentia, consultatio episcoporum/praelatorum.
Érdemes áttekinteni azt a folyamatot, hogyan jutnak el a püspökök a közösségi döntés vállalásához, és ez hogy jut kifejezésre az okmányokban. A tanácskozáson részt vevő püspökök testületileg hozzák meg döntéseiket, de a 17. század
elején még személyes különállásukat hangsúlyozzák. Például: Domini Regni
Hungariae Praelati. Lósy Imre prímás elnöksége alatt (1637–1642) kezd a testü8
9
10
11

CIC 1917. 477. kán.
CIC 1917. 450. kán.
Andresen–Denzler 132., Rösser, Ernst: Bischofskonferenzen. = LThK. II. Freiburg, 1958. II. 56.
Feliciani, Giorgio: Le Conferenze Episcopali. Bologna, 1974., Erdő Péter: Tanácsok, bizottságok
és más pasztorális szervek a zsinat utáni egyházjogban = Teológia 16. 1982. 242., Andresen–Denzler 132., A magyar püspöki karra vonatkozóan l. SchemStrig. 1982. 114., 119.
12 Consilium 1622., conventus 1639., 1790., sessio, concursus 1790., consessus 1808., püspöki
értekezlet, tanácskozmány 1848., conferencia 1867., consultatio 1876.
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let előtérbe kerülni. A 19. században a püspöki kar „communi … nomine” küldi
Lonovics József püspököt a pápához, azzal a megbízással, hogy a vegyes házasságok kérdésében iránymutatást kapjon. Először 1848-ban fogalmazzák meg magyarul a pásztorlevelet, és először írják alá, mintegy a testvériség érzésétől is vezettetve, magyarul így: a magyarhoni püspöki kar. A későbbiek során nemegyszer visszatérnek a személyenkénti aláírások, vagy keresztnév, vagy esetleg családnévvel együtt. Érdekes, hogy éppen a Hajdúdorogi Görög Katolikus Egyházmegye megalakulásának idején, 1912-ben tudatosítják jelenlétüket és közösségüket
a görög katolikus püspökök e formában: a latin és görög szertartású püspökök.
Végül, a 20. században válik általánossá a döntés és az aláírás teljes egységének
kifejezése így: a magyar katolikus püspöki kar.
A püspöki konferencia elnöke a mindenkori esztergomi érsek, prímási szerepénél fogva. Joga volt a konferenciákat összehívni és azon elnökölni. Amikor
az esztergomi érseki szék betöltetlen volt, vagy a prímás nem vett részt a tanácskozásokon, más megyéspüspök elnökölt. Az elnöki tisztet ezekben az esetekben
valamelyik érsek töltötte be, éspedig az, akit korábban szenteltek püspökké.13 A
konferenciákon a résztvevők felsorolásakor a bíborosi rangban lévő megyéspüspök megelőzte az érseket.14 Az érsekek között is a régebben szentelt élvezett elsőbbséget. Ezután következtek a megyéspüspökök, és őket követték a címzetes
püspökök, a pannonhalmi főapát és az apostoli kormányzók.
A konferenciákon részt vevők köre is változó. Voltak olyan tanácskozások,
ahol kizárólag megyéspüspökök jelentek meg,15 esetleg a püspökök egy része
„bizalmas”16 tanácskozáson vett részt. Ezek a legszűkebb kört képezték. Több
esetben apátok, prépostok, kanonokok, vagyis az országgyűlésre meghívott személyek is jelen voltak.17 Az ülésekre néha világi főurakat is meghívtak.18 Ez már
a legtágabb értelemben vett püspöki tanácskozás, de mégis az, hiszen a prímás
kezdeményezésére történt, és a püspökökkel együtt tárgyaltak. A 19. században
egyre szűkül a konferencián részt vevők köre, a 20. században pedig egészen
megváltozik. A trianoni béke után a megyéspüspökök mellett megjelentek az
egyházmegye élén álló apostoli kormányzók, akik között kevés fölszentelt püspök volt. Ekkor címzetes püspök – kivéve a tábori püspököt – nem vett részt a
13 1918. november 20-án például Szmrecsányi Lajos egri érsek elnökölt, noha jelen volt Várady L.
Árpád, a kalocsai érsek, de őt két évvel később (1914-ben) nevezték ki, mint az egri érseket. Vö.
Pkjk. 1918. november 20.
14 Például 1913. január 22-én Hornig Károly veszprémi püspök bíborosi rangjával megelőzte
Szmrecsányi Lajos egri érseket. Vö. Pkjk. 1913. január 22.
15 Például 1622. május 25-én. Vö. Hanuy I. 291.
16 Például 1888-ban. Vö. PL Simor János. Egyházkormányzati iratok. Cat. D. 38. t.
17 1608-ban. Vö. Lányi–Knauz II. 172., 1808. októberben. Vö. PL Károly Ambrus PE 9/1.
18 Például 1790. november 23-án. Vö. PL Batthyány József. Prot. II. PE 6/16, 17.
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konferenciákon. Ha mégis, úgy apostoli adminisztrátori joguknál fogva történt,
vagy előzőleg megyéspüspökök voltak, és egyházmegyéjüket elveszítve a Szentszéktől címzetes érseki kinevezést kaptak.19 A püspöki konferenciák jegyzőkönyveiben, a felsorolásban a címzetes érsekek megelőzték a püspököket.
A konferenciák előkészítése a 19. század végén külön bizottság feladata volt,
amely a 20. században eltűnt, és a bizottság helyét egyetlen személy töltötte be.20
Ez az esztergomi érseki udvarban működött kanonok volt. Ő készítette el a meghívókat és szedte pontokba a tárgyalási anyagot, amelyet a prímás-elnök küldött el.
Az ország összes püspöke testületi szereplésének jellemző formája a magyar
kereszténység kezdetén a nemzeti zsinat. A 17. században a Trentói Zsinat hatására tartott, egyre több tartományi és egyházmegyei zsinat mellett megjelennek
a püspökkari tanácskozások. Pázmány Péter esztergomi érsek például a számos
zsinat mellett három püspöki tanácskozást is tartott. Később a nemzeti zsinatok
ritkulnak, a konferenciák viszont gyakoribbá, a 19. század utolsó harmadában
pedig rendszeressé válnak.
Az 1945–1948 között tárgyalt időszakban a püspökkari konferenciák hagyományai egyrészt folytatódtak, másrészt – a megváltozott viszonyoknak megfelelően – új vonásokkal gazdagodtak.
A püspökkari konferencia jogalkotó műhely, ahol a helyi egyház számára
fontos ügyeket tárgyalnak, és azok – elfogadásuk után – statútumokká/határozatokká válnak. Határozat a jegyzőkönyvekben többször említett plenáris üléseken születhetett, ahol a püspöki kar nagy része jelen volt.21 Az értekezlet lehetett
teljes körű vagy szűkebb, illetve bizalmas. Ez utóbbinak a döntései akkor váltak
érvényessé, ha azt a teljes ülés elfogadta. Így az 1947. október 8-i konferencián
készült jegyzőkönyv teljes terjedelmében közli az előző, szeptember 7-i megbeszélést, ahol csupán hét püspök volt jelen. Ekkor Mindszenty József elnök hangsúlyozta: „Hogy ezen határozatok teljes jogúak legyenek, kéri a püspöki kar plenumának [!] hozzájárulását.”22 A jegyzőkönyv szerint szűkebb püspökkari határozatot három érsek és egy rangidős püspök is hozhatott.23
A püspöki kar az értekezletet megkülönböztette a megbeszéléstől, amely a
szűkebb körű részvételre szorítkozott, és amelynek elfogadása nem volt kötelező
érvényű. Ezt támasztja alá az 1946. március 14-i konferencia. Ekkor Mindszenty
József hercegprímás még nem érkezett haza Rómából a bíborosi kreációról, így a
jelen lévő ordináriusok kifejezték óhajukat, hogy ez megbeszélés legyen, amely19
20
21
22
23

Például Papp Antal volt munkácsi püspök c. cysicusi érsek lett.
PL Csernoch János. Egyházkormányzati iratok. Cat. Da. 493/1913.
Pkjk. 1947. október 8., 1948. május 29. 3–4. pont.
Pkjk. 1947. október 8. 1. pont.
Pkjk. 1947. február 25–26. 11. pont.
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nek eredményei csak akkor váljanak kötelezővé, ha ahhoz a hercegprímás mint
elnök is hozzájárul.24 Ez azt jelentette, hogy nem volt elég a teljes ülés a jogalkotáshoz, ha a püspöki kar elnöke nem hagyta jóvá a tárgyalt ügyeket. Ezek szerint
az elnök több jogot bírt bármelyik ordináriusnál.
A püspöki kar máshonnan érkezett határozatokat is elfogadott. Például:
Mindszenty József jelenlétében a Katolikus Iskolai Főhatóság határozatot hozott
az iskolával kapcsolatos kérdésekben. Ezt a bíboros a konferencián előterjesztette,
„s így törvényerőre emelését kéri a püspöki kartól”,25 amit meg is kapott.
A konferencia elnöke, a tanácskozások összehívója, az addigi gyakorlatnak
megfelelően, az esztergomi érsek, Magyarország hercegprímása. Távollétében
vagy széküresedés esetén a precedencia szerint illetékes érsek elnökölt. Az esetben, ha valamennyi érsekség betöltetlen, a betűrendbe szedett megyéspüspökségek püspökei elnökölhettek, az érvényben lévő magyar törvény értelmében. A
rangsort legutóbb 1941-ben Serédi Jusztinián bíboros, hercegprímás állapította
meg, a Felsőházban való ültetés céljából.26 A bíboros tekintetbe vette az egyházban kialakult hagyományokat, és az 1936. évi XXII. törvénycikk 4. §-ára hivatkozva alkotta meg az egyháznagyok méltóságrendjét. A rangsor élén mindenekelőtt a hercegprímás állt, utána következtek az egyházmegyés érsekek prekonizálásuk/kihirdetésük sorrendjében, aztán a címzetes érsekek. Őket követték a
megyéspüspökök, püspökségük kihirdetési rendjében, majd a pannonhalmi
főapát mint abbas nullius episcopus, a többi helyi ordinárius és végül a főkáptalanok nagyprépostjai, a káptalanok alapítási rendjében. A jegyzőkönyvekben ez a
felsorolás érvényesült az általunk tárgyalt években is. A jegyzőkönyvek végéhez
illesztett táblázatok azonban – tekintettel az előzőekre – az érsekségek után a
püspökségeket alapításuk szerint mutatják be.
Amikor a püspökkari konferenciákon részt vevő ordináriusokat vizsgáljuk,
akkor – az 1920 után kialakult viszonyoknak megfelelően – e körbe soroljuk az
érsekeken, püspökökön kívül az apostoli adminisztrátorokat, a káptalani és püspöki helynököket. A határokon kívül rekedt püspökök nem vettek részt a konferenciákon, így a tanácskozások a hazai ordináriusok fóruma maradt. Ebben az
időben segédpüspökök nem jelenhettek meg az üléseken, kivéve a Virág Ferenc
pécsi püspök által küldött Rogács Ferenc c. püspököt, aki coadjutor cum iure
successionis, vagyis utódlási és küldött jogon jelenhetett meg.27 Más személyek
külön engedéllyel jöhettek, többnyire rendkívüli ülésekre. Az egri érsek javaslata
szerint a püspök akadályoztatása esetén vikáriusa/általános helynöke jelenhetett
24
25
26
27
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Pkjk. 1946. március 14.
Pkjk. 1948. március 18. 30. pont.
PL Serédi Jusztinián. Egyházkormányzati iratok. Cat. D/c 479/1941.
Pkjk. 1948. július 17.
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meg, hangsúlyozva: „azért bár bizonyos elvi feladás van ebben, mégis meg kellene hívni a megjelenésben akadályozott püspök vicariusát vagy prelátusát a püspöki konferenciára.”28 Valóban, 1948-ban néhány rendkívüli ülésen az elnöklő
hercegprímás külön köszöntötte a kalocsai érsek, a kassai és a veszprémi püspök
vikáriusait.29 A pécsi főpásztor irodaigazgatója azonban nem vehetett részt a
megbeszélésen, hanem a termen kívül várakozott, hogy a tanácskozás döntését
elvihesse püspökének.
A tanácskozások előkészítésében az esztergomi aulának, elsősorban Mátrai
Gyula irodaigazgatónak, későbbi esztergomi kanonoknak volt fontos szerepe,
aki az üléseken a jegyző szerepét töltötte be.30 Az ő feladata volt a meghívólevelek elküldése és a konferencián megbeszélésre kerülő pontok összeállítása, amelyeket az esztergomi érsek útmutatásai alapján, a többi ordinárius kérését is figyelembe véve készített el. A jegyzőkönyvekből az is kitűnik, hogy a részvevők
nem minden esetben kapták meg előzetesen a tárgyalás pontjait. Mindszenty
József még az ügyek referálását is aulistára szerette volna bízni, a püspökök azonban ragaszkodtak az addig kialakult szokáshoz – amennyiben a referálás az indítványozó püspök feladata maradt.31
A konferencia hathatós előmozdítása érdekében a kar saját kebeléből hozott létre bizottságokat egy-egy feladat tanulmányozására vagy intézkedés céljából. Ezeket létszámukról nevezték el Hármas, illetve Négyes Bizottságnak,
amelynek szintén volt elnöke. A békekötés problémájával a Négyes Bizottság foglalkozott abból a célból, hogy – külső szakemberek bevonásával – a Szentatyát
kellően tájékoztassák.32 Egyházi adózási ügyben a Hármas Bizottság járt el, ahol
az egri érsek elnökölt a váci és a győri püspök társaságában, és amelyet Gazdasági Bizottságnak is neveztek.33 Az egyházközségek kiépítésével szintén a Hármas
Bizottság törődött, amely az egri érsek elnökletével a székesfehérvári és a győri
püspök részvételével működött.34 A Hármas Bizottság foglalkozott továbbá az
Actio Catholica, az Egyházi Újjáépítési és Gazdasági Egyesület ügyeivel.35 Tanúi
lehetünk vegyes bizottság alakulásának. A képzés reformja érdekében teológiai
tanárok például 1946-ban kérték a püspöki kart vegyes bizottság létrehozására.
A bizottság megalakult az egri érsek elnöklete alatt, melynek tagjai a váci és a

28
29
30
31
32
33
34
35

Pkjk. 1948. június 15. 3. pont.
Pkjk. 1948. június 24.
Beke Margit: Esztergomi kanonokok (1900–1985). Unterhaching, 1989. 124–125.
Pkjk. 1945. október 17. 45. pont.
Pkjk. 1946. július 20–21. 35. pont.
Pkjk. 1947. február 25–26. 29. pont.
Pkjk. 1947. december 10. 3/a. pont.
Pkjk. 1947. február 25–26., 1947. március 27–28.
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csanádi püspök, valamint a pannonhalmi főapát,36 akik együttműködtek a tanárok öttagú testületével. A Liturgikus Bizottság volt az egyetlen, amely nevében
hordozta feladatát, és elsősorban a Proprium Sanctorum Hungariae kiadásán
dolgozott – a kalocsai érsek, a váci püspök és a pécsi segédpüspök részvételével.37 Mindezekből kitűnik, hogy a bizottságok ad hoc jellegűek és összetételük
szerint változóak voltak.
Az állandó bizottságokra utaló igény 1947 elején fogalmazódott meg Dudás Miklós hajdúdorogi püspök előterjesztése nyomán.38 Hivatkozott a német
és csehszlovák püspöki kar példájára, de Mindszenty József szerint nálunk is volt
munkamegosztás – és ez igaz. A hercegprímás javaslatára a feladatokat a következőképpen osztják fel a püspökségek között.
Rendkívüli és országos ügyek – Esztergom
Iskolai ügyek – Kalocsa
AC, anyagi ügyek, sajtó – Eger
Egyesületi, ifjúsági ügyek – Székesfehérvár
Kiküldetéses intéznivalók – Hajdúdorog
Közigazgatási ügyek – Kassa
Spirituális, szekták, tanyák – Vác
Egyházközségi ügyek – Csanád
Praktikus lelkipásztorkodás – Szombathely
Népszövetség, munkások – Győr
Ének – Veszprém
A felosztásból kimaradt Virág Ferenc pécsi püspök, talán korára való tekintettel, valószínűleg a kassai püspök helyére került volna. Úgy tűnik azonban,
hogy ez a tervezés szintjén maradt, hiszen a későbbiek során újra Hármas Bizottságokról lehet olvasni. Az állandó bizottságok kialakítása még várat magára.
Sajátos cím adományozásának lehetünk tanúi a püspökkari konferencia esetében. 1931-ben ugyanis a püspöki konferencia létrehozta az „érseki tanácsosi”
címet, amely egy fokkal több, mint a szentszéki tanácsosi cím, de ugyanazon
jelvényekkel jár. Mivel ritka lett a római kitüntetés, ennek pótlására hozták be.39

36 Pkjk. 1946. szeptember 6. 17. és 26. pont.
37 Pkjk. 1948. november 3–4.
38 PL Mindszenty József. Egyházkormányzati iratok. 1069/1947., Pkjk. 1947. február 25–26. 43.
pont.
39 Egyházi Lapok 1931. 294.
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A magyar konferenciák története
A török uralom alatt
Az első biztosan nyomon követhető értekezletek többnyire nevezetes eseményekhez fűződnek.
A püspöki összejöveteleket megkönnyítette 1541 után a három részre szakadt ország sajnálatos helyzete, amennyiben a megyéspüspökök nem tartózkodhattak saját megyéjükben, hanem a királyi Magyarország területén, amely magában foglalta ekkor az esztergomi főegyházmegye törökök által nem járt tájait.40
A tanácskozások színhelye is idekötődik: Pozsony, Sopron, Nagyszombat, majd
a 19. században kapcsolódnak véglegesen a fővároshoz.41
Eddigi ismereteink szerint az első tanácskozások a rekatolizáció idejére
esnek. Forgách Ferenc prímás (1607–1615) 1608. augusztus 28-án Pozsonyba hívta össze a főpapságot még II. Mátyás trónra lépése előtt, a koronázási
hitlevél megfogalmazása idején, a katolikus vallás jogainak védelme érdekében.42 Az eredetileg szeptember 2-ára meghirdetett országgyűlés előtti tanácskozáson huszonnégy résztvevő volt jelen, köztük érsekek, megyés és választott püspökök, szerzetesrendek főnökei, apátok, prépostok, nagyprépostok és kanonokok. Ennek a széles körű tanácskozásnak eredményeit a királyhoz szóló memorandumban rögzítették, amely így kezdődik: Nos ifrascripti
Praelati, Capitulares, ceterique status Ecclesiastici Hungarici legati Posonium
congregati.43
Jelentős püspökkari értekezletek zajlanak le Pázmány Péter prímás idejében
is (1616–1637). Az 1622. május 25-től augusztus 6-ig tartó soproni országgyűlés
alatt hívta össze Pázmány a püspököket, amely tanácskozás május végétől június
20-ig tartott.44 Kizárólag a püspökök részvételével tartották meg az üléseket, és
körükben nemegyszer megjelent Carafa Károly aversói püspök mint pápai nuncius.45 Megfontolás tárgyát képezte az egyház felemelése, az erkölcsi hatás, a katolikus szellemű nevelés és tanítás. Ennek eredményeként fogalmazták meg június
20-i dátummal a Modus iuvandi religionem in Ungaria című emlékiratot, amelyet
40 Pázmány Péter idejében a kalocsai érsek, az erdélyi, nagyváradi, egri, csanádi, pécsi, boszniai és
szerémi püspökök más, tényleges javadalommal bírtak megélhetésük végett. Vö. Fraknói II. 42.
41 A pozsonyi, a soproni helyszínt az országgyűlések határozták meg, de Pozsony esetében az is
hozzájárult, hogy az esztergomi érsekek székhelyüket a török uralom alatt áttették Nagyszombatba,
de emellett Pozsonyban is tartottak fenn rezidenciát. Vö. Beke 1984. 679.
42 Török I. 169., Lányi–Knauz II. 171.
43 Lányi–Knauz II. 172. A pozsonyi káptalan által kiadott okmányt l. Török II. 126.
44 Fraknói II. 40., 46., Hanuy I. 291.
45 Hanuy I. 291.
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XV. Gergely pápához és II. Ferdinánd királyhoz juttattak el.46 Szintén Pázmány
elnökletével ültek össze a püspökök 1625. április 7-én Pozsonyban, a főpapi végrendelkezések tárgyában, és ezt Informatio Cleri Hungarici oblata Majestati Suae
circa mobilia Praelatorum, vita functorum címen terjesztették fel a királyhoz.47
Ugyanígy a püspöki konferenciákhoz sorolható az 1627-es megbeszélés, hiszen
valamennyiüket érintette az elzálogosított egyházi javak ügye.48
Lósy Imre (1637–1642), Pázmány Péterhez hasonlóan, kitűnő képzettséggel lépett elődje érseki székébe és szellemi örökébe. Kormányzása alatt legnagyobb hangsúlyt az egyházi belső reformokra helyezte. Magyarország főpapjainak értekezletét 1639. szeptember 25-én tartották meg, az érsek nagyszombati
házában.49 A III. Ferdinándhoz felküldött okmányban kérik a király közbenjárását VIII. Orbán pápánál a püspöki kinevezések taksájának könnyítése érdekében. Egyúttal leszögezik a magyar királynak ama jogát, amely szerint akár beneficiummal, akár csak címmel járó püspökségek adományozására magyar szokásjog alapján illetékes. Ennek az emlékeztetőnek a címe: Domini Regni Hungariae Prelati ex conventu suo Tyrnaviae.
E korszakban a püspöki értekezletek magukon viselik a rekatolizációs törekvéseknek és az egyház belső megújulási vágyának jegyét. A megtartott tanácskozásokról az általuk felterjesztett memorandumok a legértékesebb tanúbizonyságaink.
A török alóli felszabadítástól a napóleoni háborúk végéig
A török uralom alóli felszabadítás után a 18. század elején megindulnak az új
egyházmegyék létrehozására irányuló törekvések. Az önálló görög katolikus
püspökségek – fogarasi, munkácsi, körösi, nagyváradi – mellett latin egyházmegyék is – besztercebányai, rozsnyói, szepesi, szombathelyi, székesfehérvári, kassai, szatmári – születnek.50
Ebben az időben a magyar katolikus püspöki kar jelentősen bővült. Újabb
konferenciára Lósy Imre esztergomi érsek 1642-ben bekövetkezett halála után
csak 1790-ben került sor.
A püspöki konferenciákra Batthyány József hercegprímás (1776–1799)
idejében találunk adatokat. Ezek a megbeszélések történelmileg nevezetes évek46
47
48
49
50
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Fraknói II. 46., kiadva: Hanuy I. 291.
1625. április 7. Hanuy I. 439.
Fraknói II. 308.
PL AEV Nr. 204.
Egyes egyházmegyékre vonatkozóan l. HC V–VIII., valamint Gams, Pius Bonifacius: Series
episcoporum ecclesiae catholicae. Ratisbonae, 1873., továbbá: Opći šematizam Katoličke crkve u
Jugoslaviji Cerkev v Jugoslaviji 1974. Zagreb, 1975.
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ben játszódtak le. 1790-ben elhunyt II. József. Halálával egyházellenes intézkedései kérdésessé váltak. A püspökök felhasználták az alkalmat, hogy kívánságaikat közös megbeszélésen egyeztessék. II. Lipót megkoronázása előtt, a királyi
hitlevél kiadását megelőzően, 1790. június 6-ra országgyűlést hirdetett.51 Batthyány József prímás már 1790 áprilisában Pestre hívta a püspököket tanácskozás végett. A djakovói püspök, Kerticza Máté levelében jelezte, hogy megérkezik
a püspöki összejövetelre Szentháromság ünnepén.52 Ebben az évben Szentháromság vasárnapja május 30-ra esett, amelyet június 1-je, vagyis az országgyűlés
eredetileg meghirdetett napja követ. Igaz, hogy ez halasztást szenvedett.53 A
püspöki konferenciákat így június 1-je és 8-a között tartották meg.54 A meghívottak között foglaltak helyet a régi és az új egyházmegyék főpapjain kívül a választott püspökök is. Az eddigiek során ez a legnagyobb létszámú püspöki kar,
amelynek soraiban megtaláljuk az erdélyi és délvidéki püspököket is. A prímás
pesti házában tartották meg az összejövetelt, és erről olyan jegyzőkönyvek maradtak fenn, amelyek mintául szolgálhattak a későbbiekben. A Diarium sessionum55 című kötet szerint ezeken a tanácskozásokon tárgyaltak az elvett szemináriumoknak a püspökségek számára való átengedéséről, a teológiai stúdiumok
rendszeréről, a plébániák új szabályozási rendjéről, a szerzetesek és a rendházak
ügyeiről, a nem katolikusok iránti toleranciáról és a II. József alatt elszenvedett
sérelmekről. A püspökök júniusban összesen hat ülést tartottak. Az országgyűlés június 10-én valóban megnyílt Budán, de november 11-én Pozsonyba költözött.56 Itt ülésezett újólag a püspöki kar ugyancsak az országgyűléshez kapcsolódva. 1790. november 23-án először az egri püspök házában tanácskoztak, délután pedig a prímásnál, ahol néhány katolikus világi főúr is megjelent.57 Ez
utóbbiak meghívására azért került sor, mivel a diétán vallási kérdésekkel is foglalkoztak, és az egyházi bizottságok munkájában világiak is részt vállaltak.58

51 Benda II. 601.
52 PL Batthyány József. Prot. II. PE 5/30.
53 PL Batthyány József. Prot. III. PE 5/36. Az országgyűlést 1790. június 6-ra hirdették meg, de 10én kezdődött el.
54 Karácsonyi János: Magyarország története főbb vonásaiban 970-től 1900-ig. Nagyvárad, 1906.
234. PL Batthyány József. Prot. III. PE 5/6.
55 PL Batthyány József. Prot. III. PE 6/3., 4., a jegyzőkönyv egyik címe: Diarium sessionum diebus 1.
2. 4. 5. 7. 8. Junii anno 1790., másik címe: Protocollum sessionis celebratae a praesentibus
Hungariae in Objectis Diaetalibus.
56 Az országgyűlést 1791. március 13-án rekesztik be. Vö. Benda II. 602.
57 PL Batthyány József. Prot. II. PE 6/16., 17., világi főurak: Zichy Ferenc, Forgách Miklós, Haller
József, Batthyány Ferenc.
58 Lányi–Knauz II. 339. Az idevonatkozó cikkely az 1790. évi 26. törvény, 1. Corpus Juris Hungarici.
Magyar Törvénytár 1740–1835. Budapest, 1901.
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Hosszú széküresedés után Károly Ambrust nevezték ki esztergomi érseknek
(1808–1809), aki a napóleoni háborúk idején a nemesi felkelés egyik legnagyobb szószólójaként az 1808-as pozsonyi országgyűlés alatt szintén tanácskozásra hívta a megyéspüspököket és néhány címzetes püspököt. Az októberi értekezleten kanonokok, apátok és prépostok is megjelentek.59 Szeptember 24-én,
29-én és október 1-jén tanácskoztak Károly Ambrus elnökletével a papság által
felállítandó bandériumok, valamint a breviárium és a missale itthoni újranyomtatása tárgyában. A fennmaradt jegyzőkönyv kéthasábos, latin nyelvű, baloldalt
Assumptum, jobboldalt Determinatum est olvasható.
Az adott időszakban néhány jegyzőkönyv tanúskodik a püspöki tanácskozások tárgyáról és a már létszámban megnövekedett püspöki kar véleményéről.
Reformkor, forradalom és szabadságharc
A 19. század elején a püspöki kar az 1820-ban megalakított eperjesi görög katolikus egyházmegye püspökével bővült.60 A tanácskozások szinte mindegyike
országgyűléssel egy időben kezdődik és bonyolódik le.
A reformkor, a polgári átalakulás az eddigieknél nagyobb mértékben hozta
felszínre a vegyes házasságok problémáját, és ez kísérte végig a 19. századot. A
Kopácsy József hercegprímás (1838–1847) idejében megtartott püspöki tanácskozások is e körül zajlanak. Hám János érseki utódja (1848–1849) is megemlíti,
hogy Kopácsy prímás arra használta fel a konferenciákat, hogy „suis consiliis
Chorum Episcoporum et hoc mediante Clerum a multis malis praeservare
pruisset”.61
Az 1839–1840-es országgyűlés július 6-ával veszi kezdetét, és 1840. május
13-ával rekesztik be törvények szentesítésével. Ezalatt, 1839. június 21-én és 23án a prímás elnök arról tárgyalt az érsekekkel és püspökökkel, hogyan foglaljanak állást a diéta egyik sarkalatos kérdésében, a vegyes házasságok ügyében. Erről jegyzőkönyvet is vezettek.62 November 3-án ugyanazok voltak jelen a püspöki konferencián. Október 30-án Kopácsy prímás a főrendiház ülésén a főpapok
nevében nyilatkozott, és ebben az érsekeket és püspököket „a katholika hit érdekeinek Istentől vett küldetésünk szerint őrjei és védlői”-nek nevezte.63 A nyilatkozatot írásban is benyújtották, és a püspökök aláírták. Két alkalommal terjesztett fel a püspöki kar memorandumot a vegyes házasságok miatt a királyhoz:
59
60
61
62
63
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PL Károly Ambrus. PE 9/1.
HC VII., Gams.
PL Hám János. Egyházkormányzati iratok. Litterae memoriales 1., 3.
PL Kopácsy József. Egyházkormányzati iratok. Cat. 39. 1261., 1262. fasc.
PL Kopácsy József. Egyházkormányzati iratok. Cat. 39. 1259. fasc., Török II. 242.
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1840. január 12-én és május 18-án.64 Az 1840. május 14-i püspöki konferenciáról egykorú jegyzőkönyv tudósít, amelyet a püspökök aláírásukkal hitelesítettek.65 A tanácskozásokhoz kapcsolódik a Magyarországon és kapcsolt részein
élő papsághoz intézett körlevél, július 2-án, melyet latinul és magyarul adtak
ki.66 XIV. Gergely pápához június 10-i dátummal megfogalmazott feliratot
küldtek Lonovics József püspök által.67 Ebben utasításokat kérnek a vegyes házasságokra vonatkozóan.
A következő konferenciák helye szintén Pozsony. Ezeket is országgyűlés
ideje alatt tartották. Az 1843. május 18-án megnyílt országgyűlés idejében, októberi tanácskozásról értesülhetünk, mert 10-én memorandummal fordulnak a
püspökök a királyhoz.68 Október 19-ről és 21-ről maradtak fenn jegyzőkönyvek
a vegyes házasságokról és a gyermekek vallási hovatartozásáról. Később, 1844.
november 13-án és 14-én tartottak értekezletet a püspökök. Az erről felvett
jegyzőkönyvek mintha nem is két nap fáradságos munkájáról, hanem csupán
összegzéséről tudósítanának.69 Tárgyaltak Szűz Mária szeplőtelen fogantatásáról, a vegyes házasságokról, az aposztáziáról, a magyar, a latin és a német nyelv
használatáról a teológián és a szemináriumokban, a papság továbbképzéséről, az
egyháztörténelem és az egyházjog tanításának fontosságáról, a hitoktatásról és
az akkor meginduló Nemzeti Újságról. Mindez azt bizonyítja, hogy a reformok
szelleme nem hagyta érintetlenül a papságot, magasabb és korszerűbb képzettséget biztosító törekvéseivel és lelkiségének emelésével. Feltűnő, hogy a püspökkari értekezleten a szeplőtelen fogantatás tiszteletéről tárgyalnak, jóval a dogma
kihirdetése előtt.70 Azért történik ez, mert a bécsi nuncius azt szeretné elérni,
hogy a birodalomban Szűz Mária miséjének prefációjába és a lorettói litániába
bevegyék a szeplőtelen fogantatást. A püspöki kar azonban várakozó álláspontra
helyezkedik.
Az 1848-as forradalom és az azt követő szabadságharc egészen más természetű, megoldásra váró feladatot vetett fel mind a társadalom, mind a katolikus
egyház vonatkozásában. Előtérbe kerül a katolikus autonómia, amellyel a század
64 Az 1840. január 12-i tartalmi kivonatban maradt fenn PL Kopácsy József. Egyházkormányzati
iratok. Cat. 39. 1261. fasc., a május 8-i is.
65 PL Kopácsy József. Egyházkormányzati iratok. Cat. 39. II. 22. 1261. fasc., III. 13. 1262. fasc.
66 PL Kopácsy József. Egyházkormányzati iratok. Cat. 39. II. 27. 1261. fasc., III. 17., 23. 1262. fasc.
67 PL Kopácsy József. Egyházkormányzati iratok. Cat. 39. II. 17., 29. 1261. fasc., III. 116. 1262. fasc.
Török II. 243., Meszlényi 1970. 231.
68 PL Kopácsy József. Egyházkormányzati iratok. Cat. 39. 1260. fasc.
69 PL Kopácsy József. Egyházkormányzati iratok. Cat. 39. 1260. fasc.
70 KL IV. 255., 521. E tárgykörben igen érdekes a következő mű: Roskoványi, Augustinus: Beata
Virgo Maria in suo conceptu Immaculata ex monumentis omnium saeculorum demonstrate. I–
IX. Budapestini–Nitriae, 1873–1877.
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végén külön bizottság foglalkozik,71 de ez a kérdés a 20. században sem talál
megoldást. Sűrű tanácskozások folytak 1847-től, az utolsó reformországgyűléstől kezdődően, és ezek az 1849. év első feléig tartottak. Pontosan nem lehet
megállapítani, hányszor ülésezett a magyar püspöki kar, mivel korabeli források
nem adnak erre vonatkozóan biztos támpontot, sem az Emlékirat, sem az akkori
katolikus vallásos, magas színvonalú folyóirat, a Religio és Nevelés.72 Tartós konferenciákra lehet következtetni, és eddig nem adtak ki annyi körlevelet és memorandumot, mint ezekben a sorsdöntő években.
A konferenciák Pozsonyban kezdődtek az 1847. november 11-én megnyílt
diétával párhuzamosan. Majd a püspökök áttették tanácskozásaik színhelyét
Pestre még az országgyűlés átköltözése előtt. Az 1848. március 15-i forradalom
után márciusban és áprilisban tartottak összejöveteleket. Hám János, akkori
szatmári püspök szerint március 18-án több ordinárius készülődött hozzá az
egyházat érintő tized eltörlése miatt.73 Másnap, 19-én a fővárosban a préposti
házban gyűltek össze, az egyik legaktívabb püspök, Scitovszky János pécsi püspök meghívására.74 Ekkor, az esztergomi érseki szék Kopácsy József 1847. szeptember 18-án bekövetkezett halála óta nem volt betöltve egészen 1848. június
25-ig, Hám János kinevezéséig. A főkegyúri jogról emlékiratot terjesztettek Ferdinánd királyhoz, aki erre március 20-án válaszolt. Ugyanezen év április 9-én,
Scitovszky János elnökletével tartottak értekezletet a katolikus alapok tárgyában, azokkal a püspökökkel és káptalani küldöttekkel, akik még jelen voltak az
országgyűlésen.75 Itt egyházi személyeken kívül a felső- és alsótábla képviselői
közül is sokan megjelentek. Eötvös József kultuszminiszter ösztönzésére tartottak konferenciát a püspökök Pesten az alsó- és felsőpapság közötti ellentétek elsimítására, a javadalmak és a papi nőtlenség kérdésében való helyes állásfoglalásra. Ennek eredményeként jelent meg június 14-én a klérushoz szóló körlevél.76
A következő konferenciákon már a kinevezett esztergomi érsek, Hám János (1848–1849) elnökölt. Július 9-én a katolikus „néphez” szóló körlevél magán viseli a polgári átalakulás vonásait, híven tükrözve a kor atmoszféráját. A
Minél fölségesebb hivatással kezdetű körlevél egyaránt figyelmeztet a keresztény és a polgári kötelességekre.77 Ugyanezen a napon kelt az a memorandum,
71 KL II. 521.
72 Emlékirat. Egykorú közlését l. Religio és Nevelés 1848 (VI.) 175., 231., 239., 247., 336., 431., 439.
73 Emlékirat 37. PL Hám János. Egyházkormányzati iratok. Litterae memoriales 12., Meszlényi 83.,
Hám emlékiratait l. Scheffler.
74 PL Hám János. Egyházkormányzati iratok. Litterae memoriales 13., Emlékirat 37.
75 Religio és Nevelés 1848. (VI.) 313., Meszlényi 88.
76 PL Hám János. Egyházkormányzati iratok. Litterae memoriales 14., Scheffler 42. A körlevelet l.
Religio és Nevelés 1848 (VI.) 17. sz.
77 Religio és Nevelés 1848. (VI.) 105.
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amelyet a minisztertanácshoz intéztek.78 Címe: A két fővárosból s egyházi megyéinkből. Benne a püspökök a katolikus papság fegyveres szolgálatáról biztosítják a kormányt. Október, november és december hónapokban is voltak püspökkari értekezletek. Az október 25-i, A religio vigasztalására s bátorítására
kezdetű, a papsághoz és a hívekhez egyaránt címzett körlevél imádkozásra
buzdít a haza sorsának jobbra fordulásáért.79 Október 28-án a királyhoz felküldött emlékeztető már az első szavaival is – Szívünk legmélyebb fájdalmában
– aggódást fejez ki, és kéri a háború befejezését, a független kormány elismerését és az alkotmány jóváhagyását.80 Noha Batthyány Lajos miniszterelnök is
helyesli a püspöki kar békítési szándékát a király és nemzete között, a vállalkozás, sajnos, kudarcba fulladt Ferdinánd magatartása miatt.81 A katolikus iskolák iránt érzett felelősség csendült ki a Honvédelmi Bizottmányhoz november
15-én küldött feliratból. Fennmaradt az 1848. december 7-én tartott püspöki
tanácskozmányok jegyzőkönyve, amelyben szó volt a Honvédelmi Bizottmányhoz november 15-én küldött feliratról,82 és a Honvédelmi Bizottmány
által november 30-án a prímáshoz intézett levélről. A veszprémi püspöki szék
„megüresedése” ügyében a polgári hatóság által hozott döntést a püspöki kar
illetéktelennek tartja.83
A szabadságharc folyamán Windischgrätz herceg elfoglalta a fővárost, és
felszólította a magyar főpapságot körlevél kibocsátására, amely a király iránti hűségre buzdít.84 A kerületi esperesekhez 1849. január 12-én küldött: Kötelességünk lévén, a lelkészekhez és a hívekhez, január 20-án: Jóllehet a mi isteni üdvezítőnktől kezdetű körlevelek az értelmetlen ellenállás abbahagyására szólítanak.85
1849. március hónapban Hám János prímás a Pesten és Budán tartózkodó püspököket és kanonokokat hívta össze konferenciára.86 A forradalom és szabadságharc idején emlékirat készült IX. Pius pápához is, amelyben a püspöki kar
hűségnyilatkozatát fejezi ki iránta.87
Az 1849. április 30-án Bécsben rendezett, az összmonarchia jegyében öszszeült püspöki konferencia nem tartozik a magyar püspöki kar szorosabb történetéhez egyrészt jellegénél fogva, másrészt azért, mert kevés magyar püspök vett
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

Religio és Nevelés 1848. (VI.) 97.
Religio és Nevelés 1848. (VI.) 445., 453.
Religio és Nevelés 1848. (VI.) 438.
Hermann 426.
Religio és Nevelés 1848. (VI.) 537.
PL Hám János. Egyházkormányzati iratok. Nr. 214., 424.
PL Hám János. Egyházkormányzati iratok. Nr. 216., Meszlényi 187. Scheffler 63.
Religio és Nevelés 1849. (VII.) 97., Meszlényi 187.
PL Hám János. Egyházkormányzati iratok. Litterae memoriales 35.
Religio és Nevelés 1849. (VII.) 204.
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rajta részt.88 Ezt követték a konkordátum előkészítését célzó tanácskozások,
szintén birodalmi keretek között.
Az előzőekhez képest annyiban jelent újat ez a korszak, hogy a püspökök
első alkalommal fordultak a papokhoz és a hívekhez körlevelekkel, ami kifejezője annak a később teljességgel kibontakozott gyakorlatnak, hogy a híveknek felelősségteljes szerepük van az egyház életében.
Az abszolutizmus ideje
Magyarország érseki tartományait ebben a korszakban rendezik a Szentszék jóváhagyásával. A már meglévő érsekségek mellett – esztergomi, kalocsai és egri
– felsorakozik a gyulafehérvár-fogarasi egyházmegye, 1853-tól érseki rangra
emelve. Utóbbinak suffraganeusai lettek az akkor alapított lugosi és szamosújvári püspökségek, valamint a nagyváradi görög katolikus püspökség, amely alapítása óta Esztergomhoz tartozott.89
A szabadságharc leverése után az önkényuralmi rendszerben Scitovszky
János prímásnak (1849–1866. október 19.) jutott az a fontos szerep, hogy
védve a magyar egyházat és azokat, akikre megtorlás vár, kísérletet tegyen a
császár és a magyar nemzet közötti ellentétek elsimítására. E tevékenység kezdetét jelezte az Esztergomban 1850. augusztus 25-től 31-ig tartó püspöki, magánjellegűnek minősített „tanácskozmány”.90 Megjelentek Magyarország,
Szlavónia, Horvátország, Dalmácia, Erdély és a Vajdaság egyházmegyéinek
érsekei és püspökei.91 A hét napig tartó értekezleten napi nyolc órán át tárgyaltak, és csupán egy alkalommal szakították meg az üléseket, amikor Károly
Ambrus egykori prímás tetemét vitték át gyászszertartás keretében a vízivárosi templomból a bazilika új kriptájába. Feltűnően sok jegyzőt foglalkoztattak
e napok alatt, ami jelzi, hogy átfogó, a magyar egyházat alapjaiban érintő
problémák merültek fel. Először találkozunk nyomtatott jegyzőkönyvvel,
amely tartalmazza a pápához és a királyhoz felküldött memorandumokat, valamint a körleveleket. Sorra került a placetum regium eltörlése, a püspöki kinevezések, az egyházi és világi személyek részére adandó amnesztia, az egyházi
épületek mentessége a katonai beszállásolás alól, a vallásalap, a teológiai tanulmányok összehangolása, a szemináriumok fenntartása, a főpapok szabad végrendelkezési joga, a görögkeletiekkel való unió, a házasság, a papi fegyelem, a
88
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kegyúri jog és végül a katolikus iskolák. Összesen tizenhárom emlékiratot terjesztettek Ferenc József császár, akkor még koronázatlan magyar király elé. A
papsághoz intézett Venerunt super nos dies mali et amari című körlevélben a
püspökök hangsúlyozzák a Krisztus iránti hűséges szolgálat fontosságát és a
lelkiekben való gyarapodást. A püspökök örömüket fejezik ki IX. Pius pápa
visszatérése alkalmával a Sanctimonia muneris episcopalis című hűségnyilatkozatukban.
Újabb adatokra 1866. június 26-án bukkanunk, amikor a Scitovszky János
bíboros, prímás elnökletével tartott értekezleten megjelentek az ordináriusok és
a káptalani küldöttek.92 A jelenlévők az akkor folyó porosz–osztrák háborúra
szavaztak meg hadisegélyt. 1866. június 26-a egybeesik az addig tartott országygyűléssel, amelyet éppen a háborúra történő hivatkozással függesztenek fel. A
diéta november 19-én folytatja munkáját, és ezután ülésezik újra a püspöki kar,
november 30-án, de már Scitovszky János nélkül, mivel ő október 19-én elhunyt.93 A december 28-i konferenciát Bartakovics Béla egri érsek elnökletével
tartották meg, és Ferenc Józsefhez nyilatkozatot küldtek fel – Szent hivatalunkkal járó legszorosabb kötelmünk címen –, és ebben kérik, vegye tekintetbe az
egész egyház jogait akár püspöki kinevezésekről, akár iskolai alapítványokról
dönt.94
Történelmünk eme szakaszában különös figyelmet érdemel az 1850. évi
jegyzőkönyv formailag és tartalmilag egyaránt nagyszerű összegzése és a püspöki
kar belső és publikálásra szánt határozatai miatt.
A dualizmus időszaka
A kiegyezés, a királykoronázás, a liberalizmus térhódítása olyan tényezők, amelyek pezsdítően hatottak az egyház életére is. A liberális állam beavatkozása az
egyházkormányzatba, a házasság, az elkeresztelés, az iskola felekezeti jellege, a
kongrua, a katolikus autonómia mozgósítja az egész katolikus közvéleményt.
Olyan új problémákkal kellett szembenézniük a püspököknek, amelyek az eddigiek során nem merültek fel, és annyival nehezebb helyzetben voltak, amennyiben az egész időszak légköre egyházi szempontból kedvezőtlenül alakult.
A magyar püspöki konferenciák gyakorivá válása a dualizmus korszakához
fűződik, csaknem minden évben, évente két–négy ülésről is vannak ismereteink.
Ezek szinte kivétel nélkül kezdetben az akkor szokásos négyéves ciklusú országgyűléshez kapcsolódnak.
92 Religio 1866. (XVIII.) 51. sz.
93 PL Simor János. Egyházkormányzati iratok. Cat. D. 36. t. 1390, 2364/1867.
94 PL Simor János. Archivum Secretum. 1867. Nr. 1.
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E korszaknak kezdete egybeesik Simor János 1867. évi esztergomi érseki
székfoglalásával. 1891. január 23-án bekövetkezett haláláig különösen fontos
szerepet játszott, mert bizonyos kedvezőtlen állami döntéseket tekintélyénél
fogva képes volt megakadályozni.
A konferencia elnökeként először 1867. október 15-én, az országgyűlés idejére hívta össze püspök kollégáit, az osztrák konkordátumnak a magyar törvények közé való becikkelyezése miatt.95 Ez folytatódott 1868. március 21-én igen
szűk körű tanácskozás keretében, de a június 16-i ülésen a kultuszminiszter kívánságára többen is megjelentek.96 Két emlékirat is készült, de ezeket nem hozták nyilvánosságra.97
Az autonómia, a katolikus önkormányzat kiépítése sarkalatos kérdésként
tűnik fel újra az 1848-as sikertelen kezdeményezés után. Erre később külön bizottság alakult. Noha több konferencia is foglalkozott vele, teljes mértékben sohasem valósult meg, csak az egyházközségek megszervezését sikerült elérni.98
A királyi tetszvényjog felújítása miatt 1870. október 24-től november 5-ig
tartó püspökkari konferencia után Simor János emlékirattal fordult a királyhoz.99 Célja az volt, hogy az I. Vatikáni Zsinaton hozott pápai tévedhetetlenség
dogmáját kihirdethessék.
A püspöki kar szintén sokat foglalkozott az iskolaügyekkel, a gimnáziumokkal és az iskolaszékekkel. 1868. március 21-én kevés püspök jelenlétében
vitatták meg ezeket az ügyeket, de későbbi konferenciákon is helyet kaptak.100
Tanácskoztak a tanítóképzésről és a középiskolákról is.101 1874. május 5-én
hangsúlyozták a püspökök, hogy mint „katolikus egyházfők az anyaszentegyház
érdekeit, mint hazafiak a hon javát és polgárainak boldogságát”102 tartják szem
95 PL Simor János. Egyházkormányzati iratok. Cat. D. 38. t. 1132/1867, Salacz Gábor: Egyház és
állam Magyarországon a dualizmus korában 1867–1918. München, 1974. 19.
96 PL Simor János. Egyházkormányzati iratok. Cat. D. 38. t. 2850/1868, az előzőekben jelen volt az
egri és a kalocsai érsek, valamint a pécsi, a váci, a győri, a veszprémi és a kassai püspök.
97 Salacz 1974. 19.
98 1869. október, 1870. december 12–15., 1872. március 15., 1873. január 19. Vö. PL Simor János.
Egyházkormányzati iratok. Functiones episcopales aliaque notata 1867–1889. Tom. I–II., Cat.
D. 38. t. 1450/1872, 327/1873, Cat. D. 43. t. 1812/1869, CircStrig. 1869., KL II. 521., további
bibliográfiával.
99 PL Simor János. Egyházkormányzati iratok. Cat. D. 38. t. 5408/1870, Functiones episcopales
aliaque notata 1867–1889. Tom. I–II. 1870. október 24., Salacz 1974. 39.
100 1968. június 16., 1870. december 12–15., 1876. október 6–8., 1876. november 24. Vö. PL Simor
János. Egyházkormányzati iratok. Functiones episcopales aliaque notata 1867–1889. Tom. I–II.,
Cat. D. 38. t. 2850, 2903/1868.
101 1889. március 21. Vö. PL Simor János. Egyházkormányzati iratok. Functiones episcopales
aliaque notata 1867–1889. Tom. I–II.
102 1873. január 16–30., 1874. május 4–6., 1879. december 2., 1887. szeptember 28. Vö. PL Simor
János. Egyházkormányzati iratok. Functiones episcopales aliaque notata 1867–1889. Tom. I–II.,
Cat. D. 37. t. 6024, 6029/1874, Cat. D. 38. t. 324/1873, 2641/1879.
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előtt, amikor a középiskolák szervezésével foglalkozó miniszteri törvényjavaslatról vitatkoznak. Iskolaszékekről 1869. május 1-jén tartottak először konferenciát, amelyet több is követett, mígnem 1877-ben elrendelték az iskolaszékek felállítását.103
A Vallás- és Tanulmányi Alapokat az önkényuralom éveiben az államkincstár kebelezte be. Az erről szóló tárgyalások összegzéseként 1879. május 1–9. között folyó püspöki értekezleten memorandumot terjesztettek fel a királyhoz.104
Bár az 1878. novemberi és az 1880. májusi királyi határozat a kultuszminisztérium kezelésére bízta az alapokat és külön bizottságot nevezett ki igazgatásukra,
ez nem jelentette azt, hogy a püspökök a kérdést levették volna a napirendről.105
A magyar püspöki konferenciák tárgyalási anyagában bőven találunk a magyar papságot általában és konkrétan érintő kérdéseket. A nagyjavadalmasok
ügyében 1870. december 13-án gyűltek össze az érsekek, a püspökök, a reális
apátságok, prépostságok képviselői és a káptalani küldöttek.106 A főpapok szabad
végrendelkezési jogáról, az úgynevezett Kollonich-konvencióról többször értekeztek a püspökök.107 Az alsópapság megélhetésére szolgáló kongrua új alapokra
helyezésére is megérett a helyzet. Erről is egész sor konferencián tárgyaltak.108
A vegyes házasságokról sok vita hangzott el az országgyűléseken, és ezekkel
kapcsolatos állásfoglalás végett tartottak több püspökkari konferenciát is.109 A
vegyes házasságok törvénytervezetének módosítását sikerült ugyan Simor János
prímásnak elodáznia, de véglegesen megakadályozni nem tudta.
Az 1891. és az azt követő 1892. év mérföldkövet jelent a magyar püspöki
konferenciák történetében. A vegyes házasságok körül zajló éles és hosszas viták
hozzájárultak ahhoz, hogy a Szentszék szorosabb kapcsolatot szándékozott fenn103 PL Simor János. Egyházkormányzati iratok. Cat. D. 42. t. 1820/1869, Cat. D. 38. t. 2189/1876,
4259/1876, 4491/1876, Salacz 1974. 68.
104 1876. november 24., 1879. március 1–9., 1880. szeptember 28., 1880. december 10–17., 1881.
február 14., 1883. február 17–18., 1884. február 9–14., 1889. március 21. Vö. PL Simor János.
Egyházkormányzati iratok. Functiones episcopales aliaque notata 1867–1889. Tom. I–II., Cat. D.
38. t. 1641/1879, Cat. D. 48. t. 197/1890, PL Simor János. Archivum Secretum 1883. Nr. 37.
105 Salacz 1974. 60.
106 PL Simor János. Egyházkormányzati iratok. Functiones episcopales aliaque notata 1867–1889.
Tom. I–II.
107 1878. június 28.–július 1., 1879. december 2. Vö. PL Simor János. Egyházkormányzati iratok.
Functiones episcopales aliaque notata 1867–1889. Tom. I–II., Cat. D. 38. t. 1641/1879.
108 1873. január 16–30., 1885. április 28., december 11–12., 1886. március 19–21., június 26., 1887.
szeptember 28., 1888. április 25–26., 1889. március 21., október 4., 1890. május 4. Vö. PL Simor
János. Egyházkormányzati iratok. Functiones episcopales aliaque notata 1867–1889. Tom. I–II.,
Salacz 1974. 110., Széchenyi Miklós: A lelkészi congrua ügye 1885–96. Esztergom, 1895.
109 1870. október 24.–november 5., 1879. december 2., 1884. január 11. Vö. PL Simor János. Egyházkormányzati iratok. Functiones episcopales aliaque notata 1867–1889. Tom. I–II., Cat. D.
38. t. 5408/1870, 1879/1879.
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tartani a püspöki karral. Ezért XIII. Leó pápa levelet küldött az osztrák birodalom
érsekeihez és püspökeihez 1891. március 13-án.110 Ebben a pápa évenkénti összejövetelre szólítja fel a püspököket: „Haec igitur et huiuscemodi capita rerum graviora in deliberationem veniant per annos Episcoporum congressus, quos placet
inducere.”
Változást hozott továbbá Vaszary Kolos esztergomi székfoglalása (1891.
október–1912) is. 1892-ben ugyanis elrendelte, hogy „ezen túl a püspöki konferenciákról rendes jegyzőkönyv vezettessék a legfiatalabb püspök, mint jegyző
által”. Ettől kezdve teljes részletességgel tárták fel az elhangzottakat.
Vaszary Kolos elnöksége idején a konferenciákon a figyelem a polgári házasság, a katolikus autonómia, a katolikus nagygyűlések, a kongrua, az iskolaügy
felé fordul. Egyrészt folytatják a Simor János elnöksége alatti megoldatlan problémák tárgyalását, másrészt biztosítják az ügyek zökkenőmentességét.
A 19. század végének legfontosabb, megoldásra váró feladatát a többször
említett vegyes házasságok jelentették. Ennek kezdetei a reformkorra vezethetők vissza. A súlyát jelzi az a tény, hogy 1893-ban három memorandumot is szerkesztett a püspöki kar e témában, sőt a papsághoz és a hívekhez is körlevelekkel
fordult.111 A polgári anyakönyvezés törvénybe iktatása után az egyház színe
előtt kötött házasság fontossága azáltal is hangsúlyt kap, hogy az 1895-ös körlevél a hívekhez magyar nyelven kívül németül és szlovákul is megjelent. Az 1896os és 1900-as jubileumi év, majd 1908-ban X. Pius aranymiséje kiemelkedő alkalmat nyújtottak az értekezletek színesebbé tételére, egyedülálló jelentőségüknél fogva.
Csernoch János (1913–1927) volt az utolsó prímás, aki az Osztrák–Magyar Monarchia keretein belül a magyar püspöki kart tanácskozásra hívta, és
egyben ő az első elnök, aki a versailles-i béke következtében területileg és létszámban megfogyatkozott magyar egyház ordináriusaival ülésezett. A konferenciákat általában két alkalommal hívta össze évenként, kivéve az 1918-as esztendőt, amikor három tanácskozásuk volt.
Változást jelentett 1912-ben a görög katolikus Hajdúdorogi Egyházmegye
megalakulása, amelynek püspöke ettől kezdve jelen volt a tanácskozásokon.112
1913. november 7-én úgy határozott a püspöki kar, hogy Bjelik Imrét, a Császári és Királyi Tábori Helynökség vikáriusát hivatali ideje alatt meghívja az érte-

110 PL Simor János. Egyházkormányzati iratok. Cat. A. 5. t. 1470/1891., Salacz 1974. 87.
111 1893. márciusban XIII. Leo pápához és Ferenc Józsefhez, valamint Csáky Albinhoz. Vö. Pkjk.
1893.
112 A püspökség történetét részletesen tárgyalja Pirigyi 1982.
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kezletekre anélkül, hogy ez jogutódjára átszállna, tehát az ő részvétele nem egyházjogi státusából következett, hanem személyére szólt.113
A püspöki kar szívós küzdelmet vívott a Pázmány Péter által alapított egyetem katolikus szellemiségéért, akárcsak a hitvallásos iskolákért. Az egész társadalomra sötét árnyat vetett az a háttér, amely kivándorlásra késztetett több millió
magyart. A kivándorlás volt az 1914-ben megtartott konferencia egyik legfontosabb tárgya. A püspöki kar a kivándorló magyarok lelki gondozása érdekében kérte az Amerikai Egyesült Államok püspökeinek segítségét.114 Egyetlen eset, amikor
a magyar püspökök testületileg kérték más országbeli püspökök segítségét.
A dualizmus kezdetén döntően az országgyűlések idejéhez kapcsolódnak a
püspöki konferenciák, 1891-től azonban teljesen önállóvá válnak és egyszersmind kötelezővé is. További új mozzanat a jegyzőkönyvek bevezetése és rendszeressé tétele, valamint a kari konferenciákat előkészítő bizottságnak a felállítása.
Az önállóság útján
Az első világháború után valamennyi szomszédos államhoz kerültek magyar területek. Ez nem csupán az állami életet, hanem az egyházi közigazgatást is új
feladatok elé állította.
A szétszakított egyházmegyék igazgatása nehézkessé vált mind hazánkban,
mind az utódállamokban. E helyzetet főként az bonyolította, hogy az elkerült
területek egyházjogi rendezése nem esett egybe a politikai határok megvonásával. A bécsi döntések következtében bizonyos visszakerült területek egyesülhettek a régi egyházmegyékkel, ugyanakkor új püspökségek is születtek, amelyek
állandósultak a második világháború után is.115 A kormányzati nehézségek áthidalására szolgált az új helynökségek és apostoli adminisztratúrák létrehozása.
A Romániához került hívek magyar érseki tartományokhoz tartoztak 1930ig. A pápa 1930. június 5-én kiadott Solemni conventione apostoli konstitúcióval
rendezte e területek egyházmegyéinek jogi helyzetét.116 Ebben a pápa a szatmári és
nagyváradi latin egyházmegyéket a román területen összevonta. Az erdélyi latin
szertartású egyházmegye neve gyulafehérvárira változott. Az említett egyházmegyék a bukaresti érsek suffraganeusai lettek. A szamosújvári görög püspökség székhelye átkerült Kolozsvárra, és ettől kezdve kolozsvár-szamosújvári egyházmegye
113 PL Csernoch János. Egyházkormányzati iratok. Cat. D/a. 1913.
114 PL Pkjk. 1914. március 18. Vö. Püspöki értekezletek jegyzőkönyvei és nyomtatványai 1892–
1908.
115 A Trianon után kialakult helyzetre l. Adriányi, Gabriel: Fünfzig Jahre ungarischer Kirchengeschichte 1895–1945. Mainz, 1974. 61.
116 AAS 22. 1930. 381., KL II. 242., az egyházmegyékre vonatkozóan vö. AP évente megjelenő köteteit, továbbá MKA I. 1927. 196., 202.
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néven szerepelt. Egészen új püspöki megye a görög katolikus máramarosi, melynek
középpontja Nagybánya lett. Minden görög katolikus egyházmegyét a fogaras-gyulafehérvári görög katolikus érsekség alá helyezett az említett rendelkezés.
A Magyarországon maradt csonka egyházmegyék sorsa a következőképpen
alakult.117 A nagyváradi latin egyházmegyének itt maradt részéből apostoli kormányzóságot szerveztek, és az 1929-től Debrecen székhellyel működött. A szatmári egyházmegye területén kezdetben helynökség, 1930-tól pedig apostoli
adminisztratúra létesült, amely 1941-ig fennállt. A második bécsi döntés következtében visszakerült területeken helyreálltak a régi püspöki megyék, és maradt
az örmény apostoli adminisztrátor.
A felvidéki egyházmegyék 1937-ig egyházjogilag az egri és az esztergomi
érseki tartományokhoz tartoztak. 1937-ben XII. Pius pápa az Ad ecclesiastici regiminis kezdetű apostoli rendelkezésével a kassai, a rozsnyói egyházmegyék
Szlovákiába került részeiből, amelyek eddig az egri érsekségnek voltak alárendelve, apostoli adminisztratúrákat szervez.118 Magyar területeken az eperjesi és
munkácsi görög katolikus plébániákból a Szentszék 1923-ban megszervezte a
Miskolci Apostoli Adminisztratúrát.119 Rozsnyónak és Kassának magyar részén
külön-külön helynöksége volt. Ezek egyesítésével e két területből alakították ki
a Rozsnyói-kassai Apostoli Adminisztratúrát 1937–1938-ban. Az első bécsi
döntés után a felvidéki püspökségek területeinek egy része visszakerült és egyesült a magyarországi résszel. Nyitra, Besztercebánya és Szepes azonban mindvégig szlovák területen maradt.
A délvidéken 1923-ban megalakult a Bácskai Apostoli Adminisztratúra és
1925-ben a Bánáti.120 Az Ausztriához került burgenlandi plébániák megbízott
apostoli kormányzója a bécsi érsek lett 1922-től.121
Amint a fentiekből kitűnik, helynökökkel és apostoli adminisztrátorokkal
egészült ki az ordináriusok sora, és ilyen minőségben vettek részt a püspöki tanácskozásokon is. A tábori püspök megjelenése továbbra is az addigi alapokon
nyugodott. Zadravecz István után 1928-ban Révész István töltötte be a tábori
püspöki széket, de csak személyre szólóan hívták meg az értekezletre. 1929. március 13-án a püspöki kar Hász Istvánt c. surai püspökké és a magyar hadsereg
ordináriusává történt kinevezésekor örömmel üdvözölte, és elhatározta, misze117 SchemVarad. 1933. 7., MKA IV–V. (1930–31) 204., Lotz Antal: Az egykori Debreceni Apostoli
Kormányzóság. In MKA 1984. 758., Gergely 1984. 351.
118 AAS 29. 1937. 366. Vö. AP egyes kötetei, Adriányi 61.
119 Pirigyi 1982. 165., MKA I. 1927. 189., 192., 200., SchemRosnav 1926. 22., Beke 1984. 679.,
Pirigyi István: Miskolci apostoli Kormányzóság. In MKA 1984. 703., Soós Imre: A kassai, rozsnyói és szatmári egyházmegyék magyarországi területei. In MKA I. 1984. 768.
120 AP 1923., 1925.
121 AP 1922., Adriányi 61.

32

BEVEZETŐ

rint „személye mindenkor meghívassék a püspöki konferenciákra”122 anélkül,
hogy a hadsereg főpásztorai ezt igényelnék.
Két prímás elnökölt ezen idő alatt, Csernoch János és 1928-tól 1945-ig Serédi Jusztinián.
A konferenciák kevés kivételtől eltekintve (1939, 1944) stabilizálódtak évi
két ülésre: a tavaszira és az őszire. A jegyzőkönyveket továbbra is a legfiatalabb
ordinárius vezette, és azok nyomtatott formában kerültek vissza a tagokhoz. A
konferenciákat előkészítő püspöki bizottság szerepét a prímás egyetlen személyre ruházza át. A körlevelek gyarapodást mutatnak az előző korszakhoz képest. Ez
sejteti a későbbi értekezleteknek azt a gyakorlatát, hogy évente többször megjelentetnek elsősorban a hívekhez szóló körleveleket.
A békekötésen és egyéb világi politikai eseményeken túl a püspökök tárgyalnak a házassági elválásokról és a különféle szekták megjelenéséről. A katolikus egyesületek, az Actio Catholica megalakulása, az ifjúság nevelése, a katolikus
egyházat közelről érintő nemzeti ünnepek: Szent Imre-év, Szent István-év egybekötve az eucharisztikus kongresszussal, majd Árpád-házi Boldog Margit
szentté avatása, XI. Pius aranymiséjének megünneplése mellett, tárgyaltak a zsidók megmentéséről és számtalan egyéb problémáról.
A püspöki konferenciák ebben az utolsó periódusban évi két alkalomra rögződnek. A jegyzőkönyveket 1892-től kezdve folyamatosan vezették 1944-ig, de
szerkesztettek memorandumokat és körleveleket is.
Az elnyomatás évei alatt
A katolikus egyház, élén a püspöki karral, a második világháborúból nagy veszteséggel került ki. Kiutasították hazánkból Angelo Rotta apostoli nunciust,123
akinek utolsó ténykedése – mintha jelképes lett volna – Serédi Jusztinián hercegprímás temetése az esztergomi bazilika kriptájában.124 A háború befejezése előtt
hunyt el Serédi Jusztinián, a kitűnő és nagy tekintélyű egyházjogász, aki bölcs
diplomáciával irányította az egyház hajóját.125 1945 püspöki veszteségeinek sorát Bubnics Mihály rozsnyói főpap indította el februárban.126 Őt követte Mikes

122 PL Serédi Jusztinián. Egyházkormányzati iratok. Cat. D/a. 1929.
123 A nuncius magyarországi tevékenységéről vö. Beke 1994. 165–174.
124 Serédi Jusztiniánt 1945. április 2-án temette el a nuncius, és négy nap múlva, 6-án elhagyta hazánkat.
125 Munkásságáról tanulmány bibliográfiával Erdő Péter: Huszadik századi magyar egyházjogászok
az európai kölcsönhatások összefüggésében. In Magyarok Kelet és Nyugat metszésvonalán.
Szerk. Beke Margit–Bárdos István. Esztergom, 1994. 365–378.
126 Bubnics Mihály 1945. február 22-én hunyt el. Vö. Pkjk. 1945. május 24.
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János szombathelyi püspök, c. érsek márciusban.127 Serédi bíboros után Apor
Vilmos győri püspök hunyt el vértanúként.128
Egyes püspököket a háború alatt letartóztattak, és többen megismerkedtek a
börtönbüntetéssel. A letartóztatások folytatódtak a diktatúra évei alatt is. Mindszenty József veszprémi és Shvoy Lajos székesfehérvári püspököket kiengedték a
fogságból, míg Kriston Endre c. egri segédpüspököt és Zadravecz István ny. tábori
püspököt fogságba vetették. A kalocsai érsekség élén Grősz József (1943–1961)
állt, aki az esztergomi érsekség széküresedésekor, továbbá az érsek távollétében a
konferencia elnöki tisztét látta el.129 Az egri érsek Czapik Gyula (1943–1956),130
a csanádi püspök Hamvas Endre (1944–1964)131 volt. A tárgyalt időben Pécs püspöke Virág Ferenc, pápai trónálló (1926–1958), aki mellé, magas kora miatt, XII.
Pius pápa Rogács Ferencet nevezte ki utódlási joggal.132 Érintetlen maradt Vác,
Pétery József megyéspüspökkel az élen (1942–1967).133 A székesfehérvári püspökséget a több évtizede kinevezett Shvoy Lajos vezette (1927–1968).134 A szombathelyi püspöki megye élén 1944 óta Kovács Sándor püspök (1944–1972) tevékenykedett.135 A pannonhalmi főapát ekkor Kelemen Krizosztom (1933–1950),
aki 1947-től kezdve az Amerikai Egyesült Államokban tartózkodott.136
A tábori püspökség élén Hász István állt, aki a háború végén Németországba, onnan Svájcba telepedett át.137 Őt követte a püspökség élén Folba János vezéresperes, vezérőrnagy, aki részt vett a püspökkari tanácskozásokon. Ekkor már
nem képezte vita tárgyát, hogy milyen jogon vesz részt a konferenciákon, amint
az a világháború előtt volt. A tábori püspökség áldásos ténykedése néhány évig
tartott csupán, mert 1950-ben felszámolták.
A halálozások következtében megüresedett püspöki székeket betöltötték.
Serédi Jusztinián halála után érseki helynökként tevékenykedett Drahos János
kanonok,138 míg 1945 októberében Mindszenty József addigi veszprémi püspök127
128
129
130
131
132
133
134
135
136

Mikes János 1945. március 28-án hunyt el. Vö. Pkjk. 1945. május 24.
Apor Vilmos 1945. április 2-án halt meg. Vö. Pkjk. 1945. május 24.
SchemColoc. 1975. 31.
SchemAgr. 1975.
SchemCsan. 1980. 39.
Pkjk. 1948.VII.17.
SchemVac 1970. 197–200.
SchemStuhl 1983. 24–26.
SchemSab. 1972. 25–27.
Sólymos László Szilveszter–Várszegi Imre Asztrik: Pannonhalmi főapátok. l. Kruesz Krizosztom
(1865–1885), Kelemen Krizosztom (1929–1950). Budapest, 1990.; Somorjai Ádám: Kelemen
Krizosztom pannonhalmi főapát emigrációs évei (1947–1950). Különös tekintettel a Magyar
Bencés Kongregáció jogfejlődésére. Budapest, 2014.
137 PL Mindszenty József. Egyházkormányzati iratok. 4306/1946. A tábori püspökségről vö. Borovi
József: A magyar tábori lelkészet története. Budapest 1992.
138 Beke 1989. 99–100.
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kel betöltötte a Szentatya az esztergomi széket (1945–1975), és bíborosi méltósággal is felruházta.139 Veszprémi székét Bánáss László debreceni plébános foglalta el apostoli adminisztrátorként, 1946 novemberétől pedig püspökként.140 A
győri püspökségbe Papp Kálmán (1946–1966) két káptalani helynök, Pokorny
Miklós és Wagner Mihály után került be.141 A Miskolci Exarchatus székében
1945 decemberéig Papp Antal (1925–1945) c. érsek kormányzott apostoli kormányzóként.142 Ő 1945 után munkácsi püspökként a magyarrészi munkácsi egyházmegyét igazgatta, és mint apostoli kormányzóra, rábízták az eperjesi egyházmegye híveit is. Papp Antal halála után Szántay-Szémán István konzultori helynök vette át az exarchatus ügyeit 1946-ig, amikor XII. Pius Dudás Miklóst nevezte ki püspökké.143
A második világháború után az egyházmegyék többsége nemcsak személyi,
hanem területi veszteséget is szenvedett. 1945-ben, amikor a világháború véget
ért, a magyar határok ténylegesen visszaszorultak az első bécsi döntés előtti állapotoknak megfelelően, jogilag azonban a nagyhatalmak ezt 1946. május 7-én
ismerték el.
Azoknak az egyházmegyéknek a főpapjai, akiknek püspöki székhelyük a
határon túl maradt, a kormányzást a másik ország területén vikáriusokkal, apostoli adminisztrátorokkal oldották meg (ez utóbbiakat természetesen a Szentszék
nevezte ki), kivéve a kassai egyházmegyét, amelynek püspökét távozásra kényszeríthette a csehszlovák hatalom, és így ő Magyarországra költözött.
Az 1946. évi júliusi konferencián felsorolták – a harangércek felosztása kapcsán – azokat az egyházmegyéket is, amelyeknek székhelyei a határokon túlra
kerültek: Eperjes, Gyulafehérvár, Kassa, Munkács, Nagyvárad, Rozsnyó, Szatmár, e megjegyzéssel: „Az elszakított egyházmegyei részeket illető mennyiségeket is a csonka megyék itteni ordinárius urai szíveskedjenek átvenni.”144 Gyulafehérvárról a tárgyalt időszakban senki nem jelent meg a konferenciákon. Az
egyházmegye élén Márton Áron állt (1938–1980), akinek egyházmegyéje
1940-ben a bécsi döntés értelmében kettészakadt, és északi része visszakerült
Magyarországhoz. Ezt a részt Sándor Imre helynök vezette Kolozsvár székhely139 Mindszenty Józsefet esztergomi érsekké kinevező pápai bulla kelte 1945. október 2. 1946. február 18-án lett bíboros.
140 PL Mindszenty József. Egyházkormányzati iratok. 5988/1946, 3036/1946, Bánáss László 1945.
október–1946. november 29-ig adminisztrátor.
141 PL Mindszenty József. Egyházkormányzati iratok. 6953/1946, 3036/1943, Pokorny 1945. április 2.–1946. április 6. között volt helynök, Wagner 1946. április 6.–június 2. között. Papp Kálmánra vö. SchemJaur. 1968. 70–72.
142 Papp 1945. december 24-én halt meg. Vö. Pirigyi 1982. 167.
143 PL Mindszenty József. Egyházkormányzati iratok. 6997/1946, Pirigyi 1982. 167., SchemHajdu
1982. 27–30.
144 Pkjk. 1946. július 20–21. 17. pont. Salacz 1975.
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ről és a két rész az 1946-os határrendezés során Romániában egyesült.145 A
nagyváradi egyházmegye magyarországi részén már 1929-ben létrejött a Debreceni Apostoli Kormányzóság, amelynek élén – a bécsi döntés óta egyesített területekkel – Scheffler János (1942–1952) bízta az igazgatást.146
A szatmári egyházmegye püspöki székhelye Romániához került, és a megye
ez alkalommal négyfelé szakadt, területén Csehszlovákia és a Szovjetunió is osztozott. Püspöke, Scheffler János (1942–1946) az itt maradt részt Barót Mihály
vikáriusra bízta (1945–1951), akinek székhelye kezdetben Fehérgyarmat, majd
Vállaj lett.147
1948. április 9-én Romániában a váradi és szatmári egyházmegyéket újra
egyesítették, és ennek püspökévé Scheffler Jánost nevezték ki, azonban ezeket az
egyházmegyéket az augusztus 4-i kultusztörvény csupán főesperességeknek ismerte el. Az egykori területeken létrejött egyházmegyékből Románia csak a
gyulafehérvári és jassi latin szertartású, valamint a kolozsvár-szamosújvári görög
katolikus egyházmegyéket fogadta el.
A munkácsi görög katolikus egyházmegye három részre szakadt, egyik része Csehszlovákiához, a másik a Szovjetunióhoz került, és a magyar részén maradó Rudabányácska és Beregdaróc Papp Antal halála után a hajdúdorogi egyházmegye kormányzása alá került.148 Az eperjesi – mint már említettük – egyházmegye itteni részét a Miskolci Exarchatus joghatósága alá rendelte a Szentszék.149
Szintén hányatott sorsú volt a kassai egyházmegye, amelynek püspökét,
Madarász Istvánt (1939–1948) 1945-ben kiutasították székhelyéről, és emiatt
Hejcére költözött. Ő kormányozta egyúttal a rozsnyói egyházmegye magyar részét is. Halála után mindkét maradék egyházmegyében Tost Barnabás kassai
káptalani helynök kormányzott (1948–1951).150
Csehszlovákiában az esztergomi érsekség területéhez tartozott rész a második világháború után nagyszombati apostoli adminisztratúraként működött.
145 SchemVar. 1995. 26.
146 PL Mindszenty József. Egyházkormányzati iratok. 7035/1946, 7666/1948, A volt nagyváradi
egyházmegye vázlatos története. In SchemCsan. 1980. 155–168., Lotz 758.
147 PL Mindszenty József. Egyházkormányzati iratok. 4128/1946, 927/1947, 1322/1947, Soós
1984. 768., A Magyarrészi Szatmári Egyházmegye kormányzása 1918-tól. In SchemAgr. 1975.
241–242.
148 PL Mindszenty József. Egyházkormányzati iratok. 7001/1946, Pkjk. 1946. július 20–21., Pirigyi
1982. 163., SchemHajdu 1982. 27–30.
149 PL Mindszenty József. Egyházkormányzati iratok. 6997/1946, Pirigyi 168.
150 PL Mindszenty József. Egyházkormányzati iratok. 876/1946, 1057/1946, 2804/1946, 5575/1948,
Pkjk. 1948. július 27., Soós 768., A Magyarrészi Kassai Egyházmegye kormányzása 1918-tól. In
SchemAgr. 161–164., A Magyarrészi Rozsnyói Egyházmegye kormányzása 1918-tól. In SchemAgr.
211–212.
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Jugoszláviában151 a második világháború után a bácskai apostoli adminisztratúra visszakerült Ludovico Budanovics püspök kormányzósága alá. A bánáti
kormányzóságot újra Josip Antun Ujcsics belgrádi érsek adminisztrálta. A pécsi
püspök a dél-baranyai apostoli adminisztratúra helynökévé Fridrik Gézát nevezte ki. A Mura-vidéken létesített kormányzóságot 1946-tól Iván Tomazsics lavantai püspök irányította.
A magyar katolikus püspökkari tanácskozások a második világháború utáni
sorsdöntő idők által felszínre hozott problémákkal foglalkoztak.152 A politikai
helyzet elemzését nem kerülhették meg a püspökök, hiszen maguk is az adott
történelmi keretek között éltek, és annak ismeretében adtak útmutatást a rájuk
bízott híveknek. Az egyháznak az állammal való együttműködési készsége nem
kérdőjelezhető meg a kezdeti időszakban, a szekularizáció előretörésével azonban egyre inkább körvonalazódik az egyház félreállítása. A püspöki kar megállapította, hogy a szekularizáció előzménye már 1908-ban Kunfi Zsigmond és Jászi
Oszkár törekvéseiben jelentkezett, és most két területen indított támadást: az
egyházi vagyon és a gyermeki lélek fölötti uralom terén. A földbirtokok államosítása valóban érzékenyen érintette az egyházat, mivel a különféle intézmények
anyagi alapjukat veszítették el a kompenzálás teljes reménye nélkül, de az államosítás maga után vonta a kegyuraság kérdését, annak jogaival és kötelezettségeivel együtt. Az intézmények közül leginkább az egyházi iskolák sorsa miatt aggódott a püspöki kar, és ezért foglalkozott olyan sokszor velük.153 Az iskolák
megtartása érdekében az egyház bekapcsolódott ezek átszervezésébe, és kereste
az új igényekhez igazodó formákat. Az itthoni alapszintű képzések mellett a közép- és felsőszintű iskolákkal, köztük a papképzéssel is törődtek. Nem feledkeztek meg a külföldi – addig szokásos, ezután egyre szűkülő – iskolázás lehetőségeiről sem. Amikor bekövetkezett az iskolák államosítása, ezzel – a püspöki kar
megállapítása szerint – az egyház több száz éves jogát törölték el.
A katolikus egyház intézményei mellett védte tagjait, a gyermekeket, papokat, szerzeteseket, híveket – de ennél sokkal többet tett a személyes szabadságjogok érdekében, s amikor felemelte szavát a fogolytáborokban sínylődőkért, a deportáltakért, a lakosságcsere következtében szenvedőkért, valamint az
151 Salacz 1975. 113., a bácskai élén állt Ludovicus Budanovich, a bánsági élén Giuseppe Ujcsics, a
dél-baranyainál Fridrik Géza és a Mura-vidékinél Iván Tomazsics.
152 Az 1945 után kialakult egyházi viszonyokra vö. MKA II. 1988., Gergely 1985, Beke Margit: A
katolikus egyház továbbélése 1945–1946-ban. In Egyházak a változó világban. Szerk. Bárdos István–Beke Margit. Esztergom, 1991. 67–73., Mészáros István: … kimaradt tananyag … diktatúra
és az egyház 1945–1956. Budapest, 1993.
153 Az iskolák helyzetéről vö. Beke Margit: A katolikus egyház oktatási és nevelési intézményei 1948ig. In MKA II. 1988. II. 232–257., ebben a püspökkari konferenciák jegyzőkönyveiben olvasható tanügyi szervek mibenlétéről, megalakulásáról és feladatairól is szó esik.
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igazságos békekötésért, akkor az egész társadalomért küzdött. Ezeket az egyház
– élén a püspöki karral – sajátos eszköztárával igyekezett megoldani: levelezések, tárgyalások útján, s nem utolsósorban az engesztelés, imádság eszközeivel.
Az egyház nehéz éveket élt át a szerzetesség elleni támadások miatt. A szerzetesek az iskolák, kórházak és más intézmények számára évszázadok óta megbízható munkaerőt jelentettek, de az ateizmus előretörésének útjában álltak, ezért
először államosítással, majd a rendek feloszlatásával sodorták őket a társadalom
peremére.
A konferenciákon többek között tárgyaltak a katolikus egyesületek ügyéről, az Actio Catholica tevékenységéről, a katolikus sajtóról és pártról.
A tanácskozásokon visszhangot kaptak az évfordulók, köztük Szent Gellért
halálának 900. jubileuma. A jegyzőkönyvben olvasható az 1947. augusztus 15én meghirdetett Mária-év részletes programja, amelybe a püspökökön kívül bekapcsolódott az egész magyar katolicizmus.154 Az ünnepek óriási tömegeket
vonzottak, ezért az állam részéről támadásokat vontak maguk után. A püspöki
kar nem feledkezett meg az egyes rétegek lelki gondozásáról sem. A gyermekek
vallásos nevelésén túl foglalkozott az ipari munkásokkal, továbbá a tanyai miszsziókkal, valamint egyetemi lelkészségek megszervezésével is.
Amikor a püspöki kar a híveknek és a társadalomnak e világi problémáival
foglalkozott, azt az örökkévalóság fényében tette, és annak szolgálatába állította be.
A megbeszéléseken fontos helyet foglaltak el az egyházfegyelmi kérdések és
a liturgikus ünnepek.
Az általunk tárgyalt időszakban tartott tanácskozások száma többszörösen
felülmúlta az addigi, évi néhány konferenciát, amely többnyire a tavaszi és őszi
rendes ülésből állt, a többi rendkívüli jellegű volt.
A tanácskozások sűrűségét az adott politikai viszonyok tették indokolttá,
bár kezdetben a püspökök még ellenezték. A hercegprímás az 1945. októberi
konferencián felveti a kérdést: vajon nem kellene-e az évente szokásos kétszeri
alkalomnál többször is találkozni? A jelen lévő ordináriusok szerint nem, de „ha
szükséges, egy harmadik is tartassék”.155 A szükséges mértékét viszont az elnöklő
hercegprímásra bízták. Mindszenty József az események súlyát érzékelve, szükségesnek tartotta a gyakori tanácskozást, és ennek helyességét a kar egyre inkább
belátta, olyannyira, hogy 1948 májusában Pétery József váci püspök javasolta,
hogy hetenként tartsanak konferenciát „a mostani gyér számú konferencia

154 Mészáros 1994.
155 Pkjk. 1945. október 17. 26. pont.
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után”.156 Sőt a püspökök a tanácskozások pontos kezdetében, a reggeli 9 órában
is megállapodtak. Júniusban valóban hetenként üléseztek.
Az első konferencia 1945 májusában volt, amelyet Grősz József kalocsai érsek elnökletével tartottak meg, tekintettel a Serédi Jusztinián halálával bekövetkezett esztergomi érseki szék megüresedésére.157 Az 1944. évi októberi rendes
konferenciát már nem tudták megtartani a háborús viszonyok miatt, így az előző konferencia óta majdnem egy év telt el. Ebben az évben rendes ülésnek számított a májusin kívül az októberi, míg a decemberi rendkívüli volt.
A következő, 1946. évi öt tanácskozás közül a tavaszi áprilisban, az őszi rendes szeptemberben volt, a többi rendkívüli. A márciusi konferenciát a püspökök
megbeszélésként tartják számon, mivel a kar elnöke, Mindszenty József még nem
tért vissza Rómából, és nélküle nem akartak dönteni.158 A júliusi és novemberi
ülést inkább alkalmi összejövetelként jellemezte a bíboros, hercegprímás, ugyanis
ez utóbbinál csak a Szent István Társulat közgyűlésén megjelent püspökök tanácskozásáról volt szó.159 Érdekes, hogy a következő, 1947. évi februári konferencián nem erről, hanem a szeptemberiről számol be az elnöklő bíboros.160
Az 1947. évi hét konferenciája közül a februári a tavaszinak, az októberi az
őszinek felel meg. A többi – március, április, június, augusztus, december havi
– mind rendkívül volt. A szakirodalomban említett161 1947. március 10-én és az
1947. szeptember 7-én tartott megbeszélésekről nem készült jegyzőkönyv, utóbbiról is csupán emlékeztető. Ennek szövegét a függelékben közöljük.
A püspöki kar 1948-ban bizonyíthatóan kilenc alkalommal ülésezett. Ezek
közül a márciusi és novemberi felel meg a tavaszi–őszi konferenciának, míg a
többi – május, június, július, augusztus – mind rendkívüli volt, amelyeket többnyire a katolikus iskolák bezárásától való félelem indokolt. Egyes hivatkozások
ennél több konferenciára utalnak, történetesen egy 1948. február 20-aira,162
amely szűk körű megbeszélés lehetett, azonban jegyzőkönyvet eddig nem sikerült fellelni, viszont az 1948. márciusi konferencia az 1947. decemberire reflektál mint utolsóra.163 Az 1948. szeptember 8-ai dátummal feltételezett püspökkari értekezlet szintén bizonytalan, egyrészt azért, mert a novemberi jegyző156
157
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Pkjk. 1948. május 29. 3. pont.
Pkjk. 1945. május 24.
Pkjk. 1946. március 14.
Pkjk. 1946. november 7.
Pkjk. 1947. február 25–26.
Borovi József: A Magyar Katolikus Püspöki Kar konferenciáinak időpontjai (1945–1948) 1949–
1965 (1966–1976). In A Magyar Katolikus Püspöki Kar tanácskozásai 1949–1965 között. Dokumentumok II. Összeáll. Balogh Margit. Budapest, 2008. 1303.; PL Mindszenty József. Egyházkormányzati iratok. 1636/1947.
162 Uo., PL Mindszenty József. Egyházkormányzati iratok. 1290/1948.
163 Pkjk. 1948. március18.
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könyv az augusztusiról mint utolsóról szól, másrészt ekkor Zalaegerszegen Mária-ünnepeken vett részt a püspöki kar.164 Található utalás egy 1948. december
16-i püspöki konferenciára, azonban jegyzőkönyvet erről sem sikerült fellelni.165
Utóbbiról azonban az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára őriz korabeli jelentéseket, akárcsak egy 1948. november 20-ai és egy december 11-ei
tanácskozásról. A vonatkozó iratokat a függelékben közöljük.
A tanácskozások időnként kapcsolódtak más eseményekhez, amint erről
fentebb szó volt, így az 1946. évi novemberi konferenciát nem előre meghirdetett eseményként, hanem a Szent István Társulat rendezvényén megjelent püspökök alkalmi összejöveteleként tartották számon.166
A helyszínek szintén különbözőek voltak. Az első konferencia a budapesti
Actio Catholica központi termét jelölte meg tanácskozási helyül, a könnyű megközelítés indokával.167
Több alkalommal ülésezett azonban a kar Budán, az érseki rezidenciában,
illetve Pesten a Váci utcai Angolkisasszonyok termében, néhányszor a Központi
Szemináriumban, illetve a Regnum Marianum helyiségében. Néhány más város
szintén otthont adott a megbeszélésekhez, valamilyen esemény kapcsán. Az esztergomi érseki székhelyen tartott, 1947. augusztus 14-i értekezletet az magyarázza, hogy a másnap kezdődő Mária-év megnyitására a bíboros meghívta a püspöki kart.168
A szombathelyi konferenciát 1947. szeptember 7-én az indokolta, hogy a
teljes püspöki kar másnap részt vett a Mária-kongresszuson, és itt is kihasználták
a kedvező alkalmat.169 A váci, 1947. október 8-i helyszínt Pétery József váci ordinárius püspökségének első lustruma sugallta, és az ottani vendéglátásról érdekes dokumentumok maradtak fenn.170
A püspöki kar egymás közötti levelezése postai úton olyannyira nehézkessé
vált, hogy küldöncön keresztül érintkeztek. A központ a budapesti érseki helynökség volt, ahová hetente két alkalommal futárt küldtek a püspökök megbízható igazolással, sőt még a futárokat is cserélték.171
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Pkjk. 1948. november 3–4.
PL Mindszenty József. Egyházkormányzati iratok. 8784/1948, MO III. 280., 340.
MO III. 231., Pkjk. 1948. november 3–4.
Pkjk. 1945. október 17. 26. pont.
MO II. 341.
1947. szeptember 7. EH II. 120.
Váci Püspöki és Káptalani Levéltár. Conferentia episcoporum 6031/1947, Pkjk. 1947. október
8.
171 PL Mindszenty József. Egyházkormányzati iratok. 823/1948, Pkjk. 1948. május 18. 2/b. pont,
1948. július 17. 11. pont.
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A magyar püspöki kar tanácskozásának okmányai
A) 1945-ig
A magyar püspöki konferenciák gyümölcseként kétféle dokumentáció keletkezett: az egyik belső használatra készült, a másik publikálásra. A jegyzőkönyv a
megbeszélés egész folyamatát felöleli, és elsősorban a résztvevők számára íródott. A tárgyalás összegezéseként publikálásra szánt iratok közül az emlékeztető
a pápa, a király, a kultuszminisztérium számára készült, a körlevelek egy része a
papsághoz, a másik része a hívőkhöz szólt.
Eddigi ismereteink szerint az első jegyzőkönyvek Batthyány József prímás
idejéből maradtak fenn. E dokumentumok különféle elnevezéseket kaptak: Diarum, Protocollum, Relatio, Jegyzőkönyv.172 Az 1790-ben június 1-jétől 8-ig
tartott konferencia latin nyelvű jegyzőkönyve szerint összesen hat szesszióban
tárgyalta a püspöki kar az ügyeket, és azokat pontokba rögzítették.173 A november 23-i ülésről is készítettek feljegyzéseket. Ezek kéziratban maradtak fenn, és
mintául szolgálhattak a későbbi jegyzőkönyvekhez.
Károly Ambrus prímásnak 1808-ban tartott üléseiről is vezettek latin nyelvű jegyzőkönyveket, amelyek, ellentétben a Batthyány József idejében keletkezettekkel, kéthasábosak.174 Kopácsy József, majd Hám János elnöksége idejéből
is maradtak fenn jegyzőkönyvek, ekkor már az általános politikai helyzetnek
megfelelően első ízben magyar nyelvű, kéthasábos jegyzőkönyvek, jobb oldalon
a Határoztatott cím kiemelésével.175
A legérdekesebb és szinte a legjelesebb összefoglalása a püspöki konferenciák
okmányainak az 1850. évi Protocollum.176 Latin nyelven jelent meg, nyomtatott
formában, és benne foglaltatnak a jegyzőkönyvek, a memorandumok és a papsághoz intézett körlevél. Majd Simor János idejében találkozunk újabb jegyzőkönyvekkel, ezek közül kiemelkedik az 1874. május 5-i konferenciáé, amely magyarul,
több példányban jelent meg.177 A fogalmazvány kéthasábos, de a róla készült tisztázat egész oldalnyi, és Beszédes Sándor sokszorosította Esztergomban.
Nyomdailag előállított példányok rendszeresen 1892-től kezdve találhatók
magyar nyelven, a Prímási Levéltárban, egybekötve. E kötetek a következők:
172
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Relatio 1839-ban, Diarum, Protocollum 1790-ben.
PL Batthyány József. Prot. III. PE 6/3, 4.
PL Károly Ambrus. PE 9/1.
PL Kopácsy József. Egyházkormányzati iratok. Cat. 39., PL Hám János. Egyházkormányzati iratok. 1848. Nr. 241.
176 PL Scitovszky János. Egyházkormányzati iratok. Cat. D. 1338. sz. Protocollum.
177 PL Simor János. Egyházkormányzati iratok. Cat. D. 37. t. 6029/1874.
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Püspöki értekezletek jegyzőkönyvei és nyomtatványai 1892–1908.
Püspöki értekezletek jegyzőkönyvei 1909–1927.
Püspöki értekezletek jegyzőkönyvei 1928–1944.
Az első kötetben kronológiai sorrendben összegyűjtött jegyzőkönyvek után
tematikailag csoportosították a gyakrabban előforduló ügyköröket, mint autonómia, kongrua, tanügy, papnevelés és házasságjog. A második kötettől kezdve
megszűnt a csoportosítás. A kutatást elősegítik az alábbi mutatókönyvek:
Tárgymutató a magyar püspöki kar értekezleteinek jegyzőkönyvéhez 1892–
1916., Budapest
Tárgymutató a magyar püspöki kar értekezletein felvett jegyzőkönyvekhez
1917–1936. (Meszlényi Zoltán) Esztergom, 1937.
Sajnos, csak 1936-ig készültek e nagyszerű segédletek, ezért hasznosnak véljük az összeállítást 1944-ig kiegészíteni.
A jegyzőkönyvek megjelölték az értekezletek időpontját, helyét, az elnöklő
püspökön kívül felsorolták a jelenlévőket, később a távolmaradásukat kimentő
főpapokat, és ezután tértek át az érdemi megbeszélésre. A jegyzőkönyvek formája kezdetben kéthasábos, baloldalt a felvett, jobbra az elfogadott ügyeket jegyezték fel és sorszámozták. A 20. században az egész oldalas forma vált véglegessé.
Végül olvashatók az elnöklő, a hitelesítő főpapok és jegyzők nevei.
A publikálásra szánt memorandum, repraesentatio, declaratio, emlékeztető
korábbi eredetű, mint a jegyzőkönyv, ha feltételezzük, hogy ez nem kallódott el.
Forgách Ferencnél 1608-ban találkozunk a királyhoz intézett memorandummal.178 Pázmány Péter 1622-es emlékeztetőjét egyaránt elküldték a pápához és a
királyhoz,179 míg az 1625. évit a királyhoz.180 Lósy Imre prímás-elnök memoranduma 1639-ben a király közbenjárását sürgeti a pápánál.181
Ezután kerek kétszáz év telik el, míg újra memorandumokkal találkozunk a
reformkorban. Majd az 1848–1849-es események hatására sokasodnak, de a legtöbb 1850-ben íródott. A házassági törvényjavaslat indítja el újra az emlékeztetők egész sorát, jelezve az ügyek fontosságát. A 20. században sok esetben fordul
a püspöki kar a kultuszminisztériumhoz, és kivételnek tekinthető az Amerikai
Egyesült Államok püspökeihez szóló irat. Latin, illetve magyar nyelvet használtak a címzettek szerint. A memorandumokban a püspökök a megfelelő aláírás
178
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181
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vagy egyénenként (a püspökök neve, keresztnév, néha előnévvel együtt) történik, vagy a testület nevében az elnöklő prímásé. A dokumentációk közül a püspökkari körlevelek – circulares litterae chori episcoporum, közös pásztorlevél – a
legfiatalabbak, hiszen a reformkor szülöttei. Ezek sorát az 1840. július 2-án a
vegyes házasságok kérdésében a papsághoz és a hívekhez intézett körlevél nyitja
meg.182 Ezután az 1848-as forradalom éve bővelkedik körlevelekben, hasonlóképpen az 1895-ös, 1919-es és 1937-es esztendők. Egy alkalommal, 1849. január 12-én a klérus szűkebb rétegéhez, a kerületi esperesekhez fordul a püspöki
kar.183 A papság számára küldöttek közül csupán néhányat fogalmaztak latin
nyelven, egyébként magyarul írtak, sőt némelyeket német és szlovák nyelven is
megjelentettek.
A pásztorlevelek, hasonlóan a memorandumokhoz, alkalomszerűek, nem
rendszeresen jelentek meg. Az első nyomtatott magyar nyelvű körlevél 1848. június 4-én kelt,184 és megjelent a Religio és Nevelés 1848-as számaiban is. Később
az egyházmegyei körlevelekkel együtt nyomtatásban látott napvilágot.185
Azt, hogy mennyire a nyilvánosságra szánták, bizonyítják a megszólítás és a
búcsúzás szavai. A korai időkben a hangvétel rokonságot mutat az újszövetségi
szentírás leveleivel. A pásztorlevél kezdete: „A magyarhoni tiszteletreméltó Clerusnak, Krisztusban kedves rokonink – s fiainknak az Úrban üdvözletet és atyai
áldásunkat”, míg a befejezése így szól: „A mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme
legyen mindnyájatokkal.” Ezt a püspökök egyenkénti aláírása követi személynevük és egyházmegyéjük megjelölésével. Az 1849. január 20-án kelt körlevél hasonló belső jegyeket visel, mint az előző,186 néhány új vonással bővül csupán.
Pásztori levél címet kapott, az egész magyar kereszténységhez szólóan, és egyenkénti aláírások helyett ez olvasható: „A magyar püspöki kar”. Címe: „Pásztori
levél a magyarhoni katolikus egyház minden tisztelendő lelkészeinek, és a minden renden lévő, Krisztusban kedvelt katolikus híveknek az Úrtól üdvöt, áldást
és békességet.” A későbbiek során teljesen lerövidül az üdvözlet és az aláírás, és
elveszti szentírási kifejezési formáit. A püspökök a 20. században, 1912-ben jelzik külön, hogy latin és görög szertartású püspökökről van szó. Végül „a magyar
katolikus püspöki kar” aláírás válik szokásossá.
182 PL Kopácsy József. Egyházkormányzati iratok. Cat. 39. 1261–1262. fasc.
183 Religio és Nevelés 1849. (VII.) 52. sz.
184 E nyomtatott körlevél megtalálható az Érseki Simor Könyvtárban 3-50-5/14.235. sz. alatt. Ez
megjelent a Religio és Nevelés 1848-as említett számaiban is.
185 1849-től kezdve megjelentek nyomtatásban a főegyházmegyei körlevelekkel együtt, a CircStrig.
évente megjelenő periodikában.
186 Fennmaradt példánya Pesten, Lukács és társainál nyomtattatott, lásd Érseki Simor Könyvtár
3-50-5/14.235. sz. alatt. Ez megjelent német nyelven is, a Der Katholische Crist című újság mellékleteként.

43

BEVEZETŐ

Befejezésül megállapíthatjuk, hogy a magyar püspöki konferenciák korábbi
időkre vezethetők vissza, mint az Európában ismert 19. századi konferenciák. A
magyar konferenciák kezdeti időszakában esetenként hívták össze a püspöki
kart fontos események alkalmával, többnyire országgyűléshez kapcsolódva.
Amint az országgyűléseken az egész országot érintő ügyekről tárgyaltak, úgy a
püspöki konferenciákon a magyar egyházat érdeklő ügyekről tanácskoztak. Később ez utóbbiak a diétától teljesen függetlenül üléseztek. Majd a püspökök
rendszeresen kaptak meghívást az értekezletekre, és végül kialakult a konferenciák szervezeti formája is.
B) 1945–1948 között
A püspökkari tanácskozások dokumentumainak – mint erről már szó volt a korábban kiadott kötetek elején187 – egyik részét a püspöki kar nem szánta a nyilvánosságnak, ezek a jegyzőkönyvek, másik részét publikálták kisebb-nagyobb rétegek, neves személyiségek számára. Ez utóbbiak a körlevelek és memorandumok,
újabban pedig a nyilatkozatok, bár nyilatkozatokkal előzőleg is találkoztunk.
A jegyzőkönyvek az eddigiekhez hasonlóan jelölik a tanácskozások pontos
idejét, helyét, a jelen lévő ordináriusokat rangsor szerint, majd a távollevőket.
Ezután a megbeszélések tárgyai következnek, amelynek első részében esetenként
az előző konferencia egyes pontjaira reagálnak a jelenlévők, ezek napirend előtti
tárgyalásnak minősülnek, és ebben az esetben nem folyamatosak a számozások.188 Ezek után a gondosan előkészített napirendi pontokat tárgyalják meg.
Ha az előzőleg kiküldött pontok között nem tudtak mindegyikkel foglalkozni,
akkor a jegyzőkönyvbe írták a számot azzal a megjegyzéssel, hogy ezekre nem
érnek rá kitérni, illetve már elintézést nyert.189 Helyenként a pótlólag felvett
ügyek külön jelzéssel és sorszámmal következnek.190
Az elnöklő ordinárius a jegyzőkönyv hitelesítését két jelenlévőre bízta, a
vezetését – mint erről már szó volt – az esztergomi irodaigazgatóra, aki a tárgyalt időszakban mindvégig Mátrai Gyula volt. A jegyzőkönyv vezetőjének esztergomi mivoltát az teszi fontossá, hogy az esztergomi érsekkel mint elnökkel
könnyen összehangolták munkájukat. A jegyzőkönyvek végén továbbra is olvasható az elnöklő érsek, a hitelesítő ordináriusok és a jegyzőkönyvvezető aláírása.
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Pkjk. I. 1992. 22.
Pkjk. 1946. szeptember 6-i konferencián pl. a 27. pont után a 33. pontot tárgyalták.
Például Pkjk. 1946. szeptember 6.
Pkjk. 1947. február 25–26-án, amikor a P1, P2 stb. esetén a P jelenti a pótlólag felvett pontok
számozását.
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A jegyzőkönyvek formailag általában egész oldalt betöltőek, azonban a véleményeket baloldalt, a határozatot jobboldalt hasábban közölték.
Amikor a konferenciát úgy ítélték meg a jelen lévő ordináriusok, hogy a
határozatképesség nem teljes, akkor az üléseket megbeszélésként jelölték, és a
készített feljegyzéseket Pro memoriaként szerepeltették.
A jegyzőkönyvek érdekessége, hogy teljes szöveggel és szép számban közölnek leveleket, nyilatkozatokat és javaslatokat is.191 A másik jellegzetességük az,
hogy nem csupán a püspöki kollégium által kiadott dokumentumokat közölnek
teljes szövegükben, hanem helyenként hozzájuk írt leveleket is.192 Találhatók
továbbá tervezetek,193 feliratok,194 sőt a francia püspökök kommünikéje195 is.
A püspöki kar már az 1945. őszi értekezletén határozott arról, hogy a jegyzőkönyvek kiadása ezentúl nem nyomdailag, hanem sokszorosítással fog történni, amelyet az esztergomi aula végez.196 Később a hercegprímás bejelenti, hogy
ezentúl nem küldik a püspökkari jegyzőkönyveket, hanem az ordinárius urak
emlékeztetőül „szíveskedjenek maguknak feljegyezni a teendőket”.197 Egy-egy
megbeszélésről valóban készült Pro memoria, azonban később visszatértek a központilag készített jegyzőkönyvek elküldéséhez, amihez azért ragaszkodtak, mert
az egri érsek megjegyzése szerint „ezek jogforrást képeznek”.198 Ténylegesen 1945
után a jegyzőkönyvek sokszorosítással, nem pedig nyomdai úton készültek.
A memorandumok magukon viselik a szokásos levélformula jegyeit: a személyes hangvételt, a megszólítást, a pontos dátumot és aláírást. Olyan személyiségekhez fordulnak a püspökök, akik illetékességi körükből kifolyólag képesek
intézkedni. Így természetesen XII. Pius pápa, a mindenkori miniszterelnök, miniszterek, továbbá a nemzetgyűlés elnöke a megszólított.
A memorandum elnevezés mellett egyenrangúként szerepel az átirat, tiltakozás, de mindegyik levél formájában.199 A memorandumok nagy részét Mindszenty József szerkesztette, így például egy földreformmal kapcsolatosat is.200 Az
akkor még veszprémi püspök által készített szöveg hangvételével a püspöki kar
nem volt megelégedve, az enciklikák emelkedettségét hiányolta, és ezért az át191 Pkjk. 1945. május 24. 1/e pont, 1946. július 20. 7. pont, 1948. június 10. 15. pont.
192 Például Montini helyettes államtitkáré a Pápai Magyar Kollégium ügyében Pkjk. 1947. október
8. 37. pont, a VKM levele Pkjk. 1948. június 24.6/c pont, Papp Elemér KTF elnökhelyettes levele. Pkjk. 1948. november 3–4. 39. pont.
193 Kántorképzésre vonatkozóan Pkjk. 1948. november 3–4. 44. pont.
194 Szerzetesrendfőnökök értekezletéről Pkjk. 1948. június 24. 11. pont.
195 Pkjk. 1948. június 24. 6/c pont.
196 Pkjk. 1945. október 17. 44. pont.
197 Pkjk. 1946. szeptember 6.
198 Pkjk. 1946. november 7.
199 Pkjk. 1946. július 20–21. 6. pont., MO II. 45., Pkjk. 1947. március 27–28. 1. pont.
200 Pkjk. 1945. május 24. 39. pont.
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dolgozását Shvoy Lajos székesfehérvári és Hamvas Endre csanádi püspökre bízták. A későbbiek során is előfordult, hogy Mindszenty József mint a kar elnöke
már kész levéltervezetet hozott magával a konferenciára.201 A kar ezt készséggel
magáévá teszi az egri érseknek azzal a megjegyzésével, hogy a hangnem „in stylo
curiae” legyen. Különlegességnek számít az, hogy egyes memorandumokat/leveleket teljes terjedelemben közölnek a jegyzőkönyvek.202 Előfordult, hogy a
püspökök személyesen adtak át tiltakozó levelet a miniszterelnöknek.203 Az aláírás Mindszenty József hercegprímás részéről történt, de mindezt „A Magyar
Püspöki Kar nevében” tette.204 Több alkalommal megtörtént, hogy e leveleket
publikálták a Magyar Kurír, A Szív és az Új Ember hasábjain is.
A pásztorlevelek vagy püspökkari körlevelek205 a tárgyalt években bőséges
számban jelentek meg, a legtöbb 1948-ban, mégpedig nyolc alkalommal. A
pásztorlevelek címzettjei az eddigiekhez hasonlóan a hívek, illetve a papság. Különös, hogy a hívek egy szűkebb rétegéhez, a szülőkhöz is szól egy körlevél 1948.
szeptember 1-jén.206 Akkor, amikor az államosítás miatt a katolikus iskolák már
nem nyithatták meg kapuikat a gyermekek előtt, ezért az ő nevelésük ezentúl – a
pásztorlevelek szerint – kizárólag a hívek kötelessége.207 Ismeretes az úgynevezett Munkáskörlevél, amelyet sohasem publikáltak.208 Az 1947. évi februári
konferencián határozták el kiadását, amelyet csak a munkás lakta plébániákon
kellett volna felolvasni a munkások pártfogójának, Szent Józsefnek az ünnepén,
de egy év múlva sem került rá sor, mivel addigra már elavultnak tartották.
Különböző személyekhez fűződtek a főpásztori levelek megfogalmazásai,
zömében mégis Mindszenty József végezte. Előfordult, hogy azokat előzőleg
több ordináriusnak megküldték véleményezés céljából, vagy a püspökkari konferencián felolvasás után megbeszélték és átjavították. Az 1945. május 24-i körlevél tervezetét viszont mind a veszprémi, mind a csanádi püspök külön-külön
készítette el, a módosítást azonban a váci püspök és az esztergomi káptalani
helytartó végezte el.209 A Munkáskörlevelet a győri püspök fogalmazta meg.210
Említés történik arról, hogy 1945-ben Mindszenty József hercegprímás római tartózkodása idején a Szentatyának személyesen adott át latinra fordított
201
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Pkjk. 1948. május 29. 4. pont.
Pkjk. 1945. május 24. 11., 1947. augusztus 14. 38. pont.
A levél a letartóztatott papok ügyében készült vö. Pkjk. 1945. május 24. 2. pont.
MO I. 109., MO II. 47., 86., 113., 165., 222.
A körlevelek 1945–1947 között kiadták. Vö. EH I–III.
Pkjk. 1948. augusztus 27. 2. pont, MO III. 193.
Vö. EH II. 84.
PL Mindszenty. Egyházkormányzati iratok. 196/1947. Vö. Pkjk. 1947. február 25–26. 4. pont,
1948. március 18. 22. pont.
209 Vö. Pkjk. 1945. május 24. 6. pont.
210 Pkjk. 1947. február 25–26.
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püspökkari körleveleket, amelyeket közelebbről nem neveztek meg.211 Később a
csehszlovákiai magyarok kitelepítéséről a hercegprímás főpásztori körlevelet
küldött a világ püspökeihez, szintén latin nyelven, amelyhez utólag a püspöki kar
beleegyezését adta.212
A főpásztori körlevelek stílusát is fontosnak tartották. Az 1948. évi májusi
konferencián tájékoztató körlevél kiadását határozta el a püspöki kar, amelyet
lefordítva külföldre szeretnének eljuttatni. A körlevél Mindszenty József szövegezésében elkészült, az egri érsek azonban „encyklikaszerű, emelkedettebb síkon
mozgó” körlevelet ajánlott.213
A körleveleket többnyire Mindszenty József – az egri érsek indítványára –
ekként írta alá: „A magyar püspöki kar nevében Mindszenty József hercegprímás, esztergomi érsek.”214 Azért ragaszkodtak ehhez az aláíráshoz, mert nem
mindenki értett egyet teljesen a megfogalmazással, ahogyan Czapik Gyula egri
érsek észrevételezte: „Amit ugyanis valaki részleteiben nem fogadhat el, azt nem
is írhatja alá.”215 Egyetlen körlevél képez kivételt. Az iskolák államosításáról szólót ugyanis minden ordinárius teljes aláírásával látta el, ami legteljesebb egyetértésüket is kifejezte.216
A püspöki kar elhatározta, hogy a körleveleket a Stephaneum fogja kinyomtatni, a szétküldése pedig Esztergomra hárul.217 A kiadásba a cenzúra is beleszólt.
Az 1946-os, úgynevezett B-listás körlevelet a rendőrségi cenzúra miatt újra kellett
nyomtatni.218 Időnként a nyomda késedelmes,219 majd a Stephaneum nyomdát
államosítják, és ezzel a nyomtatás megszűnik. A sokszorosítással továbbra is problémák merültek fel, ezért úgy döntöttek, hogy minden egyházmegye egyetlen példányt kap a pásztorlevélből, és azt sokszorosítva tovább küldik kellő mennyiségben.220 Kivételt képez az 1948. augusztusi konferencián elfogadott pásztorlevél,
amelyet a kar elnöke sokszorosít kellő mennyiségben és küldi a püspöki kar tagjainak.221 A politikai fenyegetettségre jellemzően 1948 nyarán Székesfehérvárott az
a hír járta, hogy a körlevelet felolvasó plébánosok izgatás címén elfoghatók.222
211 Pkjk. 1945. december 20. 2. pont.
212 Pkjk. 1946. november. 7. 1. pont., MO II. 94.
213 Pkjk. 1948. május 29. 1–2. pont. Nem lehet tudni, vajon külföldre eljutott-e a pásztorlevél az ismert politikai körülmények miatt.
214 Pkjk. 1948. október 17. 2–3. pont.
215 Pkjk. 1946. július 20–21. 3. pont.
216 Pkjk. 1948. június 15. 6. pont.
217 Pkjk. 1945. május 24.
218 Pkjk. 1946. november 7. 1. pont.
219 PL Mindszenty József. Egyházkormányzati iratok. 6826/1946, 14/1947.
220 Pkjk. 1948. június 24. 4/a pont.
221 Pkjk. 1948. augusztus 27. 2. pont.
222 Pkjk. 1948. június 17. 4. pont.

47

BEVEZETŐ

Az új időknek nem csupán politikai és társadalmi, hanem stílusváltását is
jelzik azok az indulatot nem nélkülöző támadások a sajtóban, amelyek az egyház
ellen irányultak. A rájuk adott válaszok a nyilatkozatok, amelyek a püspöki kar
részéről a nagy nyilvánosság számára készültek, és ezek új műfajjal gyarapították
a dokumentumok körét. Később nemcsak cáfolatként születtek nyilatkozatok,
hanem az egyház magatartását magyarázó iratként is. A nyilatkozatok sajátossága az, hogy nemcsak a hatalom csúcsán álló személyekhez – mint a memorandumok – és nemcsak a hívekhez – mint a pásztorlevelek –, hanem mindenkihez
szólnak. Ezért nincs megszólítás, hanem dátum és aláírás olvasható, vagy ezeknek hiányában a szöveg tudósít a nyilatkozóról.
Néhány nyilatkozat a püspöki kar részéről a konferencia elnökével való szolidaritást és hűséget fejezi ki, és ezeken a püspökök külön-külön aláírásukkal
hangsúlyozták egyetértésüket.223 Az 1948-as novemberi hűségnyilatkozatot a
győri püspök írta, és végleges formába öntés céljából a kalocsai érseket, valamint
a székesfehérvári és a csanádi püspököt küldte ki a konferencia, amelyet a jegyzőkönyv teljes terjedelmében közölt.224 Megjegyzendő, hogy néhány más nyilatkozat szövege is megtalálható a püspökkari jegyzőkönyvekben, például a békekötéssel kapcsolatos nyilatkozat is.225 A nyilatkozat mellett egyenértékű fogalomként jelenik meg a kiáltvány, mint a csehszlovákiai magyarok üldözéséről,
amelyet a magyar katolicizmus nevében a püspöki kar határozatából a hercegprímás írt alá.226 A publikáció a katolikus sajtó, az Új Ember, a Magyar Kurír
útján történt, illetve a plébániák helyiségeiben. Az is előfordult, hogy a nyilatkozatot elküldték a VKM-nek és a miniszterelnöknek is.227
Végezetül elmondható, hogy a felgyorsult idő magával hozta a püspökkari
konferenciák eddig nem tapasztalt gyakoriságát, továbbá a dokumentumok körének új okmányokkal való bővítését is. A tárgyalt években a püspökkari konferenciák hűen tükrözték a magyar főpapok tevékenységét, autentikus magatartását és egységét, ami 1948 után – a megfélemlítés és az államhatalom beavatkozása miatt – már megkérdőjelezhető.
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Ilyen az 1946. szeptember 6-i nyilatkozat, továbbá az 1948. november 3-i nyilatkozat.
Pkjk. 1948. november 3–4. 553.
Pkjk. 1947. február 25–26. 1. pont.
MO II. 94.
A Mária-ünnepek eltörléséről szóló nyilatkozatot a Magyar Kurírban közölték, de elküldték az
illető minisztereknek is. Vö. Pkjk. 1948. március 18. 2/b pont.
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Szerkesztői előszó

Az eredeti szöveget, amelynek alapja az 1945–1948 közötti püspökkari jegyzőkönyvek már 1996-ban megjelent nyomtatott példánya, illetve az Esztergom–
budapesti Főegyházmegye Egyháztörténeti Bizottsága kézirattári anyaga, kiegészítve a levéltári forrásokkal. A rövidítéseket általában feloldottuk, legyenek
azok szótöredékek, intézmények vagy egyesületek, kivéve a hónapok közismert
elnevezéseit. Esetenként lábjegyzetben adtunk új információkat. Meghatározóan a mai helyesíráshoz igyekeztünk alkalmazkodni, de nem változtattunk az
államvédelmi jelentések írásmódján. A tulajdonnevek esetleges elírására szögletes zárójelbe tett felkiáltójellel vagy lábjegyzettel hívtuk fel a figyelmet. A latin
és más kifejezéseket külön részben közöljük, tekintettel arra, hogy több alkalommal is használták ezeket. A hosszabb idézeteket a jegyzetekben fordítottuk.
A szakirodalmi hivatkozás bibliográfiai leírása többszöri előfordulás esetében a
rövidítésekben, egyszeri hivatkozás esetén a jegyzetben található.
A jegyzőkönyvek közé nem kerültek be sem a Pro memoria, sem pedig az
Állambiztonsági Hivatal Történeti Levéltárában Balogh Margit által megtalált
jelentések, mivel ezek nélkülözik a jegyzőkönyvek sajátosságait. Ám a történéseket közelebb hozzák, ezért a függelékben közöljük azokat. A mellékletben olvashatók az ordináriusok életrajzai, ők azok, akik próbálták formálni annak az időnek az egyházi arculatát, ki-ki saját természetének és adottságainak megfelelően.
A szövegek gépeléséért ezúton mondok hálás köszönetet az MTA BTK
munkatársainak és a mellékletek elkészítéséért Bereczky Andreának. Külön köszönettel tartozom Balogh Margit tudományos főmunkatársnak, az OTKA NK
83799 számú kutatási program vezetőjének, aki volt szíves a pártpolitikai, gazdasági és egyesületi lábjegyzeteket elkészíteni. Különösen köszönöm Miskey Antal
tanár úrnak, hogy a latin nyelvű szövegeket lektorálta. Szuromi Szabolcs Anzelm
rektor úrnak a szakszerű egyházi kifejezések pontosítását is nagyra értékelem.
Annak idején Adriányi Gábor úrnak köszönhettem a püspökkari jegyzőkönyvek kiadását, aki volt szíves és előszóval is ellátta e könyveket.
Az újabb kiadást engedélyezte Erdő Péter bíboros úr, akinek ezúton mondok köszönetet.
A köszönet legyen végül mindazoké, akik elősegítették és támogatták a
könyv újra megjelenését.
Beke Margit
Esztergom-Budapesti Főegyházmegye
Egyháztörténeti Bizottsága
elnök
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A püspökkari konferenciák jegyzőkönyvei
1945–1948 között

1945. MÁJUS 24.

1.
Jegyzőkönyv
Felvétetett Budapesten, 1945. május 24-én az Actio Catholica
tanácstermében tartott püspökkari értekezleten

Jelen vannak: Grősz József kalocsai, dr. Czapik Gyula egri érsek, Shvoy Lajos székesfehérvári, dr. Pétery József váci, Mindszenty József veszprémi, Kovács Sándor szombathelyi, dr. Hamvas Endre csanádi püspök, Kelemen Krizosztom pannonhalmi
főapát, dr. Drahos János esztergomi és Pokorny Miklós győri káptalani helytartó.
Imádság után az elnöklő kalocsai érsek a következő szavakkal nyitja meg az értekezletet: „Szeretettel köszöntöm a n[agy]m[éltóságú] p[üs]p[öki] kar tagjait,
köztük külön is a csanádi, szombathelyi és veszprémi püspök urakat, akiket a Szentlélek a lehető legnehezebb időkben állított egyházmegyéjük élére, és akik ezúttal
először vesznek részt tanácskozásunkon. Nagy lelkierőt és sok kegyelmet kérünk
számukra, főpásztori munkájukban! Ugyancsak szeretettel köszöntöm az esztergomi és győri káptalani helynök urakat. Az örök Főpásztor legyen segítségükre elárvult egyházmegyéjük kormányzásában!”
Az értekezlet tárgysorozata előtt dr. Czapik Gyula egri érsek üdvözli az elnöklő228 érseket, aki mindig méltónak mutatkozott és találtatott arra a tisztre, amelyet
most betölt, áldást, sikert kíván néki a maga és püspöktársai nevében is, és ígéri, hogy
készséggel rendelkezésére állanak, és támogatni fogják hivatása teljesítésében.
Grősz József érsek megköszöni a kedvességet, és kéri is a püspöki kar nevében felajánlott közreműködést, amellyel egyedül lehetséges megfelelni a nagy feladatoknak.
Ezután dr. Czapik Gyula érsek felhívja a figyelmet arra a kötelező diskrécióra, secretum megtartására, amelynek az értekezlet minden tagja részéről abszolútnak kell lennie.
1. Az elnöki jelentések során az elnöklő érsek jelenti, hogy
a) az utolsó püspökkari értekezlet229 óta, minthogy az októberi konferenciát
az ismert körülmények miatt nem lehetett megtartani, több mint egy év telt el. Ez
228 Az elnök a püspökkari konferenciákon az esztergomi érsek, széküresedéskor vagy távolmaradása
esetén a rangban a legrégebbi érsekség főpásztora elnököl. Az értekezlet időpontjában az esztergomi érseki szék üres, így a kalocsai érsek, Grősz József az elnök. 1945. március 29-e, Serédi
Jusztinián halála óta az érseki szék betöltetlen. Az érseki helynök Drahos János mint ordinárius
jelent meg a konferencián. Mindszenty József érseki kinevezése 1945. augusztus 16-án történt,
székfoglalója október 7-én volt, ezért itt mint veszprémi püspök jelent meg. Vö. Mészáros István:
Mindszenty III. József. In Esztergomi érsekek 1001–2003. Szerk. Beke Margit. Budapest, 2003.
395–402. Az érseki és káptalani helynökökről vö. Erdő Péter: Meszlényi Zoltán káptalani megválasztásának egyházjogi háttere. In Beke 2009. 231–250.
229 1944. március 14. Vö. Pkjk. II. 405.
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az esztendő a nagy események és nagy megpróbáltatások ideje volt Európára, hazánkra és egyházunkra. A harctéri eseményekre nem kíván kitérni. Nem foglalkozik azokkal a megpróbáltatásokkal sem, amelyeken papjainkkal és híveinkkel
együtt átmentünk. Legyen hála Istennek: papjaink a megpróbáltatások tüzében
általában pásztoroknak bizonyultak és nem béreseknek, úgyhogy az ideiglenes
kormány miniszterelnöke P. Kerkai230 előtt kijelentette, hogy ebben az országban
igazában csak a papok voltak hősök, a pénzügyminiszter pedig füle hallatára mondta nemrég, hogy a katolikus papok százszorta inkább megállták helyüket, mint az
ő felekezetének papjai.231 Sokan életükkel fizettek hűségükért. Emlékük áldott
lesz híveik szívében.
b) Külön meg kell emlékeznie azokról a súlyos veszteségekről, amelyek a n[agy]
m[éltóságú] p[üs]p[öki] kart érték ezekben a válságos időkben. Az újszövetségi
papi rend alapításának emlékünnepén, Nagycsütörtökön (márc[ius] 29.) délben
kapta meg az elhívó parancsot őeminenciája, dr. Serédi Jusztinián bíboros, hercegprímás, a magyar Sion őre, a p[üs]p[öki] karnak közel 18 éven át bölcs feje, akinek
neve elválaszthatatlanul össze van kapcsolva az 1000 éves magyar kereszténység
két legnagyobb megmozdulásával: a Szent Imre232 és Szent István jubileumi ünnepségekkel, ill. az Eucharisztikus Világkongresszussal.233 Az isteni Gondviselés
akkor szólította el közülünk, amikor vezéri képességeire, nagy jogi tudására és külföldi kapcsolataira a legnagyobb szükségünk lett volna. Halála mélységes megdöbbenést keltett mindazokban, akik súlyos betegségéről nem tudtak. A Gondviselés intézkedését alázatos megnyugvással fogadjuk, és elkönyveljük őt mint egyik
áldozatát a nehéz időknek, amelyek halálát feltétlenül siettették.234 A háborús
megpróbáltatások másik főpapi áldozata gr[óf ] Mikes János c. érsek, a szombathelyi egyházmegyének 24 éven át volt főpásztora, akit Nagypénteken szólított magához az Úr a szombathelyi püspökség répceszentgyörgyi kastélyában, ahol nyugalmi éveinek javarészét töltötte. Évek óta beteg szíve az orosz bevonulással kapcsolatos izgalmak hatása alatt szűnt meg dobogni.235 A jó pásztor hűségének vértanúja báró Apor Vilmos győri püspök. Életét adta azokért, akiket az örök Főpásztor reá bízott. Húsvéthétfő hajnalán halt meg a Nagypénteken kapott lövések
230 Dálnoki Miklós Béla miniszterelnök 1944. december legvégén és 1945. januártól több ízben is
találkozott Debrecenben P. Kerkai Jenő jezsuitával.
231 Vásáry István pénzügyminiszter (1944. december 22.–1945. július 21.) református volt.
232 A jubileumi év 1930. május 18.–1931. május 3. között zajlott.
233 1938-ban ünnepelték Szent István halálának a 900. évét, és ugyanebben az évben rendezték meg
a XXXIV. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust május 25-től. Egykorú feldolgozásra vö. Magyarok világünnepe. Történelmi bizonyságok az ezeréves nemzet hitvallásáról 1938. Szerk. Dvihally Géza. Budapest, 1938.
234 Serédi Jusztinián bíboros 1945. március 29-én cukorbetegségben hunyt el.
235 Mikes János szombathelyi megyéspüspök, címzetes érsek Répceszentgyörgyön hunyt el 1945.
március 28-án.
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következtében, őszintén meggyászolva papjaitól és híveitől, különösen azoktól a
nőktől, akiket élete árán mentett meg a megbecstelenítéstől.236
A p[üs]p[öki] kar nagy halottjainak emlékét kegyelettel őrizzük Bubnics Mihály rozsnyói püspökével együtt, aki a Felvidék felszabadulásával lett a magyar p[üs]
p[öki] karnak megbecsült tagja, és aki febr[uár] 22-én halt meg.237 Hisszük, hogy
érdemeiknek már mind a négyen megkapták jutalmát, mi pedig hathatós közbenjárókat kaptunk bennük azokra a feladatokra, amelyek ránk, élőkre várnak.
A kalocsai főegyházmegyének külön gyásza Horváth Győző püspök eltávozása.
1944. dec[ember] 19-én halt meg.238
c) Súlyos vesztesége a m[agyar] kat[olikus] egyháznak, hogy Angelo Rotta érsek,
apostoli nuncius ápr[ilis] 6-án kénytelen volt elhagyni állomáshelyét.239 Távozása
előtt egy nappal szerencséje volt őt látni. Személyesen és írásban is megbízta, hogy a
n[agy]m[éltóságú] p[üs]p[öki] karnak tolmácsolja üdvözletét és köszönetét azért az
értékes támogatásért, amelyet részéről mindig tapasztalt. Ő viszont a püspöki kar háláját fejezte ki neki, és egyben megkérte, hogy tolmácsolja a Szentatyának törhetetlen
ragaszkodásunkat és hűségünket. A távozó nuncius úr ráruházta azokat a rendkívüli
felhatalmazásokat, amelyeket arra az időre kapott, amíg az apostoli Szentszékkel az
érintkezés lehetetlen. Erről az ordináriusokat értesítette.
d) A háború vihara átzúgott fölöttünk, egyházi vonatkozásban könnyebben,
mint ahogyan vártuk. Azokra a felhatalmazásokra, amelyeket a múlt év nyarán az
apostoli Szentszéktől kaptunk, csak annyiban volt szükségünk, amennyiben a közlekedési állapotok miatt a lelkipásztorok az egyházi főhatóságokkal, ezek pedig az
apostoli nunciussal nem tudtak érintkezni. A vallás gyakorlását, a papok szabad
mozgását, az istentiszteletek megtartását a vörös hadsereg mindenütt biztosította.
Ezt készségesen és köszönettel ismerjük el. Kilengések: egyházi személyek bántalmazása és templomi fosztogatások fordultak ugyan elő, de meg kell állapítani, hogy ezek
egyéni akciók voltak, és a parancsnokságok szándéka, sőt kifejezett parancsai ellenére
történtek. Szomorúbb a helyzet a trianoni határokon túl fekvő és 1938 után az anyaországhoz visszacsatolt területeken. Itt sok helyen a bosszú dolgozott, amely papok
meggyilkolásában és kiutasításában is megnyilvánult. Pontos adatokat ezekről alig
lehet kapni, mert az ezekkel a területekkel való érintkezés majdnem lehetetlen.240
e) Régen a háborúkat járványok követték. Az újabb háborúk velejárói a forradalmak. Hazánk is forradalmi lázban ég. A forradalmi lázban olyan intézkedések

236 Apor Vilmos győri püspököt 1945. április 2-án egy szovjet tiszt lőtte le a püspöki palota pincéjénél.
Vö. Szolnoky Erzsébet: Fellebbezés helyett. Apor Vilmos püspök élete és vértanúsága. Szeged, 1990.
237 Bubnics Mihály rozsnyói püspök 1945. február 22-én hunyt el.
238 Horváth Győző c. püspök, kalocsai nagyprépost, általános érseki helynök, a felsőház tagja. 1920tól meghatározó szerepe volt a kalocsai főegyházmegye kormányzásában.
239 Beke 1994. 165–174.
240 A SchemStrig. 1947. a papok életrajzában olvasható „expulsus a Slovacis”. Például a 212. oldalon.
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születtek meg máris, amelyek alapjaiban rázták meg állami és társadalmi életünket
és a legsúlyosabban érintik az egyházat.
Decemberben ideiglenes nemzeti kormány alakult Debrecenben,241 amely fegyverszünetet kötött a szövetséges hatalmakkal, majd nemzetgyűlést hívott össze,
amely az addig felszabadított városok kiküldötteiből állott. A falvak népe, ahogy ezt
azóta az illetékesek nyíltan beismerték, nem volt képviselve, nem is lehetett, hiszen
a viszonyok minden választást lehetetlenné tettek; de a városok sem voltak képviselve mind. Kalocsán például csak január közepe táján értesültek arról, hogy nemzetgyűlés volt vagy van.
Az ember joggal hihette, hogy egy ilyen alapon létrejött nemzetgyűlés és egy
így alakult kormány csak szükségintézkedéseket fog tenni: felszámolja a fasizmust,
helyreállítja a rendet, nyugalmat, közbiztonságot, és igyekszik megindítani a termelő munkát.
Ehelyett mi történt?
Az ország egész jövőjét érintő mélyreható intézkedéseket tettek. Mindenekelőtt
átvették a nyilas jelszót, hogy „a föld azé, aki megmunkálja”, és a legrosszabb időben:
egy fenyegető éhínség küszöbén beledobták a közvéleménybe a földosztás gondolatát, amivel alaposan megzavarták a mezőgazdasági munka menetét. Azután a nép
megkérdezése nélkül, tehát az állandóan hangoztatott demokratikus elv felrúgásával, megalkottak egy földosztó rendeletet,242 és amikor az ország lakosságának az a rétege, amely szereti a földet, és eddig is abból élt, nem reagált rá, erőszakkal keresztülhajtották azt, és odaadták a földet olyanoknak, akiknek a megmunkáláshoz sem tudásuk, sem anyagi erejük nincs.
Ez a rendelet – törvénytelensége és egyéb igazságtalanságai mellett – a legsúlyosabban érinti a kat[olikus] egyházat, amelynek összes intézményei máról holnapra elvesztették anyagi bázisukat. Az a 100 hold, amelyet a püspököknek meghagy, a megélhetésre is kevés; miből tartsuk fenn az egyházmegyei hivatalt, székesegyházunkat, szemináriumunkat, tanítóképzőnket és egyéb iskoláinkat? A
rendeletben kilátásba helyezett kártalanítás írott malaszt, mert az állam csak az
ország teherbíró képessége szerint fizet, márpedig Magyarország belátható időn
belül nem lesz abban a helyzetben, hogy fizetni tudjon.243 A kártalanítási összeg
241 A debreceni református nagytemplomban 1944. december 22-én alakult meg az új kormány.
242 A 600/1945. ME sz. rendelet. Ennek végrehajtását az Országos Földbirtokrendező Tanácsra, annak különböző szerveire és községi földigénylő bizottságokra bízták.
243 A katolikus egyházi földingatlannal az egyes egyházi jogi személyek rendelkeztek mint a stallummal járó javadalommal. A javadalom tehát például a püspökség volt, a javadalmas a püspöki székben ülő megyéspüspök. Így neki kellett a javadalomból gondoskodnia a felsorolt intézményekről.
(Bár esetenként ezeknek is lehettek saját javadalmaik.) Ha a birtokok egyetlen javadalmasa a megyéspüspök, akkor az egészből csak 100 kh maradhatott. De ha a birtokokat szétírták volna az
egyházmegyéhez tartozó egyéb egyházi jogi személy között (telekkönyvileg), akkor annyiszor
100 kh maradhatott volna, ahány jogi birtokos van. Kárpótlásra végül is nem került sor.
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egyébként is nevetségesen csekély: a kataszteri tiszta jövedelem 20-szorosa, tehát
egy kg szalonna ára. Híveinkhez forduljunk? Most, amikor ők maguk is ki vannak
fosztva?
A p[üs]p[öki] kar már régebben leszögezte, hogy nem ellensége egy egészségesebb birtokmegosztásnak, sőt az egyházi nagybirtok felosztásának sem, ha intézményeink fenntartásáról másképp gondoskodnak, azonban amit a földosztó
rendelet a birtokmegosztás terén produkált, az semmi más, mint egy nagy kaosz
[!]. Egy valamennyire komoly földosztásnak elemi feltétele, hogy tudjam, hogy
mit oszthatok fel, és hány részre kell felosztanom. Ezt nemcsak országos viszonylatban nem tették meg, hanem helyi viszonylatban sem. A rendelet az igénylések
bejelentésére sem állapított meg határidőt. Így történt azután, hogy az egyik napon eszközölt földosztást két nap múlva meg kellett változtatni, mert újabb igénylők jelentkeztek. Hogy ez mit jelent a termelés szempontjából, azt nem kell magyarázni. A tervszerűtlenség máskép [!] következménye, hogy amíg az egyik községben 8–9 hold jutott egy-egy igénylőre, addig máshol csak 2–3. Szakértői felmérés nélkül a föld feldarabolása csak úgy gondolomformán történt. Az egyik
gazdaságban például egy 37 holdas táblából 50 holdat osztottak ki. Hogy ilyen
felosztás után a telekkönyv mikor jön rendbe, azt csak a jó Isten tudja; egy emberöltőn belül biztosan nem. Közben a világ tovább forog; minden birtokcsere csak
újabb zavarokat okoz. A kaosz [!] tehát teljes, éppen akkor, amikor az országnak
jóformán a föld egyetlen jövedelmi forrása.
Arra sem gondoltak a rendelet megalkotói, hogy a földosztás erősen érinti az
adópolitikát. A nagybirtok eldarabolása következtében elesik a vagyonadó, a progresszív jövedelmi adó, a beruházási hozzájárulás, az egyházi birtokoknál az illeték-egyenérték. Miből fogják ezeket pótolni?
A rendelet nem törődik az állás nélkül maradt gazdatisztekkel, uradalmi alkalmazottakkal és nyugdíjasokkal. Miből éljenek meg ezek?
Legsérelmesebb része a rendeletnek kétségtelenül az erdőbirtok konfiskálása.
Itt még azt az elvet is felrúgták, hogy a nagybirtok a népé legyen. Az erdőket az állam egyszerűen lefoglalta magának.
Szolgáljon mentségére a kormánynak, hogy ezt nem így akarta. A rendeletet
mások diktálták és hajtották keresztül. A cél világos: tönkretenni a független birtokos osztályt. Ez egyelőre 100%-ban sikerült.
A márc[ius] 15-én kelt kormányrendelet külön, szám nélküli lenyomatban
március legvégén került az elnöklő érsek kezébe. Törvénytelensége miatt és az egyházra sérelmes intézkedései ellen nyomban tiltakozott. Vonatkozó beadványát ápr[ilis] 5-én, mikor alkalmi autón sikerült feljutnia Budapestre, személyesen adta át a
kultuszminiszternek, és eljuttatta az akkor még Debrecenben székelő miniszterel-
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nökhöz és földmívelésügyi miniszterhez is.244 Álláspontja kifejtése után a következőket kérte a kormánytól:
1. A kat[olikus] Egyház erdeire, az azokkal kapcsolatos legelőkre, vízjogokra
vonatkozólag intézkedését sürgősen vonja vissza és változtassa meg.
2. Akadályozza meg a kat[olikus] Egyházak birtokainak felosztását addig, amíg
szükségleteit, kötelezettségeit, kegyúri terheit meg nem állapította, és annak fedezésére a szükséges mezőgazdasági birtokokat visszahagyásra ki nem jelölte.
3. Hivatalos formában közölje a Kormány elgondolását az egyházi nagyjavadalmasokkal, Káptalanokkal, Szerzetes Rendekkel és mindenekelőtt akadályozza
meg, hogy a szétbomlás folyamata az egyházi birtokokon azonnal megkezdődjék,
minek következtében az egyesek megélhetése, tisztviselők eltartása, az intézmények
megmaradása teljesen lehetetlenné válnék.
4. Figyelmeztesse sürgősen az érdekelt Földigénylő Bizottságokat, hogy azokon az egyházi birtokokon, ahol egyelőre a földet a gazdaságok saját erejükből meg
tudják művelni, az igénylők birtokba helyezését az eljárásoktól és miniszteri rendelkezésektől függő időpontra halasszák, de október 15-e előtt semmiképp végre ne
hajthassák, nehogy az egyházi intézmények léte azonnal alapjában megrendüljön.
Ápr. 10-i kelettel a VKM. I. ügyosztálya245 is alapos előterjesztéssel fordult a kormányhoz, kérve a következőket:
1. az egyházi birtokos jogi személyek ingatlanainak a földreform céljaira való
felhasználása előtt méltóztassék a jogi személyek gyűjtő fogalma alá tartozó társtulajdonosokat vagy célvagyonokat (egy névre telekkönyvelt különböző alapítványi
célok, ugyanabból a vagyonból élő kulturális és szociális intézmények, társtulajdonos káptalani stallumok stb.) különválasztani, földigényüket elismerni és számukra
külön-külön a földjuttatás során a birtokosnak maradható maximális területet biztosítani;
2. a vonatkozó rendelet 50. §-a értelmében méltóztassék a fenntartásukhoz
megfelelő ingatlannal nem rendelkező egyházi intézményeknek és céloknak az azok
fenntartására elégséges földingatlant biztosítani;
3. a földosztás során ki nem igényelt erdőket és mezőgazdasági maradékbirtokokat méltóztassék az esetleges későbbi telepítésig a volt birtokosnak tulajdonában
és haszonélvezetében meghagyni;
4. amíg az illetékes egyházi főhatóságok igényeiket a közlekedési és postai nehézségek leküzdésével bejelenthetik, méltóztassék utasítani a helyi földigénylő bizottságokat, hogy a hatáskörükbe tartozó helyen a lelkész, a templom, a felekezeti
244 Kultuszminiszter: Teleki Géza (1944. december 22.–1948. november 13.), miniszterelnök: Dálnoki Miklós Béla (1944. december 22.–1945. november 15.), földművelésügyi miniszter: Nagy
Imre (1945. november 15-ig).
245 A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium I. ügyosztálya élén ekkor Beresztóczy Miklós állt. Vö.
Beresztóczy Miklós: A VKM I. a Magyar Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium Katolikus (I.)
ügyosztályának története 1867–1947. Budapest, 1947.
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iskola, a felekezeti tanító, a sekrestyés vagy harangozó, nemkülönben az ott lévő
egyházi kulturális és szociális intézmények fenntartására, nemkülönben a kegyúri
terhek megváltására kellő mennyiségű földterületet jelöljenek ki és biztosítsanak;
5. hasonlóképp az illetékes földigénylő bizottságokat méltóztassék utasítani,
hogy a jelen előterjesztésünk mellékleteiben szereplő egyházi kulturális és szociális
intézmények fenntartásához szükséges földingatlant addig is, amíg az illetékes egyházi hatóságok hivatalos bejelentése megtörténhetik, biztosítsák;
6. méltóztassék figyelmeztetni a helyi földigénylő bizottságokat, hogy a vonatkozó rendeletben meghagyni rendelt maximális területnél kisebb területeket nem
jelölhetik ki földosztásra, még ha a birtokos nem fizikai, hanem jogi személy is. Így
például a templom, iskola, pap, tanító, zárda, harangozó stb. földeket sem, ha azok
külön-külön a 100 kat. holdat meg nem haladják;
7. a 2., 4., 5., 6. pontokban foglalt előterjesztés megvalósítása során az illetékes
egyházi főhatóságokkal való érintkezés megtörténtéig az előzetes tárgyalások a helybeli plébánossal vagy a kerületi esperessel folytatandók le;
8. a megváltást szenvedő és terheiktől csak részben vagy nem szabaduló egyházi közületek kártalanítására méltóztassék pénz vagy kötvény, értékpapír helyett lehetőleg állami tulajdonban lévő megfelelő értékű vagy hasznú ipari üzemet vagy
házingatlant biztosítani;
9. méltóztassék a megváltást szenvedő egyházi ingatlanok alkalmazottainak a
volt tulajdonossal szemben fennálló jogviszonyát megszüntetni, és ezeknek az alkalmazottaknak további életét elhelyezkedési lehetőség biztosításával az adott viszonyok szerint megkönnyíteni, hasonlóképp ezen ingatlanok nyug- és kegydíjasainak
illetményeit állami forrásból folyósítani vagy életfenntartásukat más módon biztosítani;
10. a földreform során az egyházi ingatlanok kiigénylésével az egyházi céloknak ingatlan juttatásával, a kegyuraságok megváltásával stb. kapcsolatos esetleges
vitás kérdésekben szakértőként méltóztassék igénybe venni a Kultuszminisztérium
egyházi ügyosztályát.
Ápr. 23-án kelt beadványában az esztergomi káptalani helynök fejtette ki az
egyház álláspontját ebben az ügyben. Ugyanezt mások is megtették (egri érsek, pannonhalmi főapát).
Dr. Czapik Gyula érsek megjegyzi, hogy Zsedényivel246 még akkor tárgyalt
(márc[ius] 2.), amikor a földbirtokreform-javaslat még csak a kommunista párt propozíciója volt; a nemzetgyűlés elnöke vállalta is a kat[olikus] egyház érdekeinek

246 Zsedényi Béla 1944. december 21-én az Ideiglenes Nemzetgyűlés háromtagú elnökségének
elnöke.
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képviseletét, de Vorosilov247 egy éjjel elrendelte a földosztást. Autóval vitték szét a
plakátokat, és a kommunista párt megkezdte a földosztást.
Az elnöklő érsek eddig választ nem kapott. Nem kaptak megnyugtató választ,
sőt biztatást akkor sem, mikor Mindszenty püspök úrral ápr[ilis] 30-án és máj[us]
2-án személyesen jártak a miniszterelnöknél, kultuszminiszternél és az Orsz[ágos]
Földbirtokrendező Tanács ügyvezetőjénél. Ennek magyarázata talán az, hogy mint
annyi más vonatkozásban, ezen a téren is teljesen kicsúszott a kormány kezéből az
intézkedés. A helyi földigénylő bizottságok, a földosztó rendelet megalkotóinak titkos biztatására, sem a rendelettel, sem a kormánnyal nem törődve azt csinálnak,
amit akarnak. „A földosztást – mondta a kalocsai politikai rendőrség vezetője, egy
kőmívessegéd – nem a kormány csinálja, hanem a nép; a kormánynak majd joga lesz
tudomásul venni, amit a nép csinált.”
f ) Amilyen kaoszt [!] teremtett a földosztó rendelet gazdasági téren, éppen
olyan lehetetlen állapotokat teremtett a nemzeti bizottságokról szóló kormányrendelet248 a közigazgatás, rend és közbiztonság terén. A kormány ugyan nagyjából megszabta a nemzeti bizottságok hatáskörét, ezt azonban az egyes bizottságok úgy magyarázzák, ahogyan akarják. Kalocsán például azt mondják, hogy a nemzeti bizottság mindent csinálhat, amit akar: neki a kormány nem parancsol, mert a nemzeti
bizottság a kormány fölött áll. És nincs fórum – eddig legalább nem találtak –, ahová túlkapásai ellen fordulni lehetne.
A nemzeti bizottságok egyik jeles alkotása az ún. politikai rendőrség,249 amely
a demokrácia és szabadságjogok megcsúfolásával valóságos terroruralmat fejt ki:
tetszése szerint tartóztatja le az embereket, és sokszor a német koncentrációs táborokra emlékeztető brutalitással bántalmazza őket, megint anélkül, hogy garázdálkodásai ellen védelmet lehetne találni. A miniszter urak tudomásul veszik a panaszokat, megállapítják, hogy az állapotok tűrhetetlenek, de nem tesznek semmit.
A pol[itikai] rendőrség nem kíméli a papokat sem, sőt Egerben letartóztatta
Kriston Endre püspököt250 is. A letartóztatott papokkal bűnösségük megállapítása
előtt mint gonosztevőkkel bánnak, az újságokban tendenciózus cikkek jelennek
meg, nem engedik őket misézni stb. A cél itt is világos: tönkretenni a papság becsületét! Ebben is hűséges tanítványai a mostani rendszer urai annak az iskolának, amelyet a hitlerizmus teremtett, és amelyet szájjal nem győznek eleget kárhoztatni. És
teszik ezt azzal a papsággal, amely a maga egészében szemben állott a kárhoztatott
rezsimmel, hűségesen megmaradt a helyén, amikor a népet jóformán mindenki el247 Vorosilov tábornok a Szövetséges Ellenőrző Bizottság (SZEB) magyarországi elnöke, s mint
ilyen, a politikai főhatalom birtokosa (egészen az 1947-es békeszerződés érvénybe lépéséig).
248 A koalíciós pártokból szerveződő nemzeti bizottságok nem kormányrendeletre jöttek létre. A
14/1945. ME sz. rendelet (1945. január 4.) a közigazgatás újjászervezéséről szólt.
249 1945. augusztus 16-tól Farkas Mihály a belügyi államtitkár, Péter Gábor a politikai rendőrség vezetője, Pálff y György a Honvédelmi Minisztérium Katonapolitikai Osztályának a vezetője.
250 Kriston Endre c. püspök, egri általános érseki helynök.
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hagyta, és amelynek két püspöke251 és 55 papja ült börtönben vagy volt internálva a
Szálasi-világban.
Az egri érsek az üggyel kapcsolatban jelenti, hogy Kriston püspök úr letartóztatása teljesen tendenciózus, és egy három év előtti körlevél miatt történt.
Az első éjszaka borzasztóan megverték 76 tanú jelenlétében. A kommunista pártnál panaszt tett, és az ügyet ott egy suszterlegény 46 kommunista leváltásával intézte el. A 13. § alapján emelnek vádat ellene, amely pedig csak országos tevékenységre vonatkozik, s amellyel szemben a püspök tevékenysége csak parciális, a saját
egyházmegyéjére korlátozott tevékenység. A paragrafus ellen való vétők büntetése: halál. Legfőbb igyekezete, hogy az igazságügy-miniszter révén Budapestre hozassa fel a püspök urat. Indítványozza, hogy a püspöki kar kérje meg a kalocsai
érsek urat, hogy a jelen értekezletből kifolyólag is jelentse be tiltakozását, azzal,
hogy a kormány intézkedésének megtörténtéig még nem jelenti Rómába a sajnálatos esetet.
A püspöki kar az indítványt elfogadja, és felkéri a kalocsai érseket a lépés
megtételére.
2. A kalocsai érsek jelenti, hogy a székesfehérvári és veszprémi püspök urakkal
való megbeszélés után április 30-án Mindszenty püspök úrral személyesen adták át
a miniszterelnöknek a püspöki kar tiltakozását a letartóztatott papokkal való bánásmód ellen, és kérték őt és a belügyminisztert,252 hogy vessenek véget a papságellenes
uszításnak, a papokat az internálási rendeletnek és a múltbeli gyakorlatnak megfelelően helyezzék el kolostorokban, és tegyék lehetővé számukra a misézést. Ugyanezt
a tiltakozást és kérést átadta a belügyminiszternek is.
3. Súlyos sérelme a katolikus magyarságnak, hogy mind ez ideig nem kapott
engedélyt egy kat[olikus] napilap kiadására. Erre vonatkozó panaszukat és kérésüket
is személyesen adták át Mindszenty püspök úrral a miniszterelnöknek, majd felkeresték Balogh miniszterelnökségi államtitkárt is, akitől a lapengedélyezések függenek, és aki kat[olikus] pap létére eddig nem talált módot a kat[olikus] lap engedé-

251 Mindszenty József veszprémi és Shvoy Lajos székesfehérvári püspök. Mindszentyt 1944. november 27-én tartóztatták le a nyilasok, Shvoyt pedig – Székesfehérvár visszafoglalása után – 1945.
február 8-án tartóztatták le a visszatért nyilasok. Vö. Mózessy Gergely: Katolikus püspökök a nyilasok fogságában (Mindszenty József és Shvoy Lajos elhurcolása). In Megyetörténet. Egyház- és
igazgatástörténeti tanulmányok a veszprémi püspökség 1009. évi adománylevele tiszteletére.
Szerk. Hermann István és Karlinszky Balázs. Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár–Veszprém
Megyei Levéltár. Veszprém, 2010. 261–264.
252 A belügyminiszter Erdei Ferenc (1944. december 22.–1945. november 15.).
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lyezésére.253 Az oroszokkal takaródzik: valamiféle ellenszolgáltatást emleget, és a
papírhiányra hivatkozik. Az előbbi, tekintve népünk hangulatát, roppant kényes, az
utóbbira csak annyit mondtunk, hogy nem kérünk többet, mint amennyit az egyre
szaporodó többi lapok élveznek: addig engedélyezzék a lapot, ameddig a többi lap
számára is lesz papiros.
4. A továbbiakban szükségesnek tartottuk felhívni a miniszterelnök és belügyminiszter figyelmét a Németországba deportáltakra,254 az utódállamok által
megszállt területek magyarságának255 helyzetére és az orosz katonai fogolytáborokban uralkodó állapotokra. A beadvány szövege: „Mint őeminentiája a Bíboros
Hercegprímás halálával a prímási teendőket ellátó főpásztora az országnak, fel
kell hívnom Miniszterelnök Úr figyelmét a Németországba deportáltak súlyos
kérdésére.
Nagy része ezeknek katona, kiket úgy vezényeltek ki az országból, másik része
Németországba menekült, teljesen tönkre ment magyar. Mindkét kategóriának jelentős csoportja a múlt rendszer áldozata. Gondolok itt elsősorban a több százezer
leventére, akiket egyes vármegyékben 14 éves kortól kényszerítettek katonai alakulatba, s mikor visszaszöktek, fegyveres nyilasokkal összefogdosták, s deportálták
őket Németországba katonai kiképzésre. A polgári lakosságot is sok helyen a közigazgatás emberei valósággal terrorizálták a menekülésre, mesterségesen teremtve
pánikot a megyében.
Gondoskodjék a kormány ezek rendszeres hazaszállításáról, hogy ne vagonok
tetején, vasúti ütközőkön kerüljenek vissza az országba ezek a szerencsétlen áldozatai a múlt rendszer lelkiismeretlenségének. Igazoltatásuk után ezek maradjanak itthon az országban, s ne fokozzák ezek is újabb deportálás révén a nemzet borzalmas
vérveszteségét.
A fegyverszüneti megegyezésben s a repülőgépekről ledobott röpcédulákon,
melyek fegyverletételre szólították fel katonáinkat, nincs szó deportálásról. Szerezzen ennek érvényt a kormány, hogy magyar katonát ne deportáltassanak az ország
területéről.
Ugyanez vonatkozik az utódállamok által megszállt terület magyarságára is.
A menekülők előadása szerint az ottani magyarságot halmozatosan érik a szörnyű
atrocitások és deportálások. Felhívom a Miniszterelnök Úr figyelmét erre, és na253 Balogh István (1894–1976) 1933-tól szeged-alsóközponti plébános, 1944-től a független kisgazdapárti elnöki tanács elnöke, a debreceni ideiglenes nemzetgyűlés tagja, 1944. december 23.–
1947. május 31. között a miniszterelnökség államtitkára. A sajtóügyek felelőse. 1944 végéig ilyen
napilap volt a reggeli Nemzeti Újság és a délutáni Új Nemzedék. Életrajzát Vö. Viczián János:
Balogh István. In MKL I. 571.
254 A németek kitelepítését Németországba 1945. november 20-án határozza el a Szövetséges Ellenőrző Bizottság, amelyet december 29-én tesznek közzé.
255 A magyar–szlovák lakosságcsere 1945. december 3–6. között kezdődött.
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gyon kérem, tegye szóvá ezeket a Külügyminisztérium révén megfelelő formában,
ne alkalmazzák a Szövetségesek az embertelen német kitelepítési és áttelepítési
gondolatot.
Legyen szabad Miniszterelnök Úr figyelmét felhívnom még a székesfehérvári
orosz katonai fogolytáborra, ahol 35, de néha 62 000 hadifogoly is van összeszorítva
szűk, meg nem felelő helyre. Testi ellátásuk is gyenge, de lelkileg még inkább el vannak hanyagolva. A betegek, haldoklók s az egész fogolytábor lelki gondozását méltóztassék nyomatékkal szorgalmazni az illetékes orosz tényezőknél, mert a mi kérésünk sajnos eredménytelen.”
5. Ugyancsak szükségesnek tartotta felhívni a miniszterelnök figyelmét az államhű hazai németség sorsára. A vonatkozó beadvány így szólt:
„Alulírottak, a magyar püspöki kar nevében felhívjuk Miniszterelnök Úr magas figyelmét az államhű németség sorsára.
A Volksbundba beiratkozott, és a nemzettel, állammal szemben hallatlanul
szembehelyezkedő németséggel mi itt nem foglalkozunk, de annál inkább lelkiismereti kérdésnek tekintjük annak a jelentős számú hazai németségnek a mikénti
kezelését, amely a legnagyobb birodalmi terrorral szemben a magyar hűségnek oly
megható és megrendítő bizonyítékait adta a Sztójay- és Szálasi-korszakban.
Amennyire nem védjük amazokat, annyira védelemre érdemesnek minősítjük az
utóbbiakat.
Bonyhádon egyenesen ellenmozgalmat kezdeményeztek a Volksbunddal szemben Bauer József bonyhádi apátplébános, Perczel Béla ny. alispán stb. Ezek a komáromi Csillag-erőd foglyai voltak, és csak az oroszok bejövetelekor szabadultak ki.
Amennyire helytelen volna ezek deportálása, ilyen nyílt szembehelyezkedés és szenvedés ellenére, annyira bűn és helyrehozhatatlan hiba lenne nemzeti és erkölcsi
szempontból Baschék táborával sors tekintetben azonosítani Bauer apát és Perczel
alispán népét, amelynek a tagsági száma Tolna, Baranya, Bács vármegyében 32 000
jelvényhordó magyar német.
Amíg a szerencsétlen Lebensraum elméletét meg nem szülte a Hitler-féle fajimádó gondolat, a németség volt a leghűségesebb nemzetiségünk, amely a legerőteljesebben lépett be nyelv, gondolkozás terén a magyar nemzetbe. Neves egyéneket,
művészeket, írókat, építészeket, 1848–49-ben honvédtábornokokat és honvédseregeket, jelentős tömegeket adott a magyarságnak.
Most, hogy a nagynémet agitáció elbukott, szinte reakcióként még erőteljesebb
lesz a hazai németség lelki visszatérése a magyar állam és a nemzet körébe. Önként,
minden erőltetés nélkül.
Másrészt népünk irtózatos vérveszteséget szenvedett, jóval nagyobbat, mint az
első világháborúban. Őrizzük meg tehát a szóba jövő tartalékokat, amelyek közt első
helyen áll az államhű németség.
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Az a kérésünk, ne szenvedjen rövidséget se földreform, se más téren. Ha nem
kapnak, legalább – beigazolt bűn nélkül – ne is veszítsenek, a deportálástól mentesüljenek.”
Lehet, hogy a németek elleni gyűlölet hangulatában egyesek ezt a beadványt
rossz néven vették, de amit megtettünk a zsidókért, azt meg kellett tennünk német
híveinkért is. Azóta különben már olvasott az egyik kormánylapban egy a mi álláspontunkat teljesen fedő cikket.
6. A demokratikus berendezkedés kavargásában sokakat aggodalommal tölt el
ifjúságunk nevelésének ügye. Erre vonatkozólag szóban és írásban meginterpellálta a
kultuszminisztert, megnyugtató kijelentést kérve tőle, hogy a vallásoktatást az iskolákban, valamint iskoláink hitvallásos jellegét az új állami berendezkedés fenntartja az
évszázados, töretlen vonalon. A miniszter a maga személyét, illetőleg mindkét kérdésre megnyugtató feleletet adott, de hozzátette, hogy nem tudja, mi történik két hét
múlva. Talán megnyugtatóbb a miniszternek az a kijelentése, hogy akarva sem tudná
átvenni iskoláinkat, mert saját iskoláinak fenntartását sem látja biztosítottnak. Eddig
tényleg nem történt semmi, ami nyugtalaníthatna; komoly hangok sem hallatszottak
az iskolák államosítása mellett, de iskoláink fenntartása, főleg a középfokú oktatás vonalán, súlyos feladatok elé állít bennünket. Addig is, amíg más megoldást nem találunk, ha az egyházi vagyon egy részét célvagyon címen nem sikerül megmenteni, járható útnak látszik női tanítórendjeink eddigi gyakorlata (internátus, tandíj, a tanerők
igényeinek a minimumra való leszállítása). Ennek persze előfeltétele, hogy igazi demokrácia legyen Magyarországon. Így is megnehezíti iskoláink fenntartását az a körülmény, hogy az eddigi kormányintézkedések éppen azt a társadalmi réteget tették
tönkre, amelyre leányiskoláink eddig támaszkodtak, és amelyre fiúiskoláink fenntartásánál is számítani lehetne. Járható utakat kell keresni. Iskoláink tandíjszedési jogát biztosítani kell továbbra is.
Az egri érsek itt a tanerők úgynevezett továbbképzését teszi szóvá. A továbbképzésen a résztvevőknek tanulatlan ember tart előadást. Mivel a miniszter nem
képes fenntartani még a saját iskoláit sem, a községekkel akarják az iskolákat átvétetni.
Ott-jártakor felhívta a kultuszminiszter figyelmét arra is, hogy minisztériuma
tisztviselőkarának kicserélése alkalmával feltűnő eltolódások történtek az ország
2/3-át jelentő katolicizmus és az osztó igazság rovására, és kérte ennek a sérelemnek
sürgős orvoslását.
A kormánykörökkel, egymással és az egyházmegyéjükkel való érintkezés lehetővé tételére a püspöki kar tagjai részére autóengedélyt kért a miniszterelnöktől.
A kérés teljesítésének a miniszterelnökségi államtitkár szerint nem volna akadálya, ha autót tudnánk szerezni. Azonban autó nincs – ami volna, azért lehetetlen
árt kérnek; egy ócska kis Tátra kocsiért 70 000 P-t – az üzemanyag horribilisan
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drága, és az autó biztonságát sem tudja a kormány garantálni, aminek eklatáns
példája, hogy a külügyminiszter autóját nemrég a külügyminisztérium elől vitték
el, és a nemzetgyűlés elnökének autóját eddig éppen négyszer „zabrálták” el.
Mielőtt az eddig elmondottakra vonatkozólag a n[agy] m[éltóságú] p[üs-]
p[öki] Kar megjegyzéseit kérné, azt is jelenti, hogy eddig szerzett tapasztalataink
alapján az a vélemény alakult ki, hogy egy keményebb hangú memorandumot kellene a püspöki kar nevében a kormányhoz intézni, amely felölelné a részben már
érintett sérelmeinket, de egyéb kifogásolnivalónkat is (például néptörvényszék,256
a közigazgatás lezüllesztése a minősítési törvény hatályon kívül helyezésével stb.).
A memorandumot a veszprémi püspök elkészítette, az éppen Pesten tartózkodó
csanádi püspökkel is letárgyalták. Szerette volna még legutóbbi pesti tartózkodása
alatt a miniszterelnöknek átadni, de nem tudta leíratni, és arra is gondolt, hogy
tekintettel a mostani püspökkari megbeszélés közelségére, jobb lesz, ha ebből az
értekezletből kifolyólag nyújtja be a memorandum szövegét.
A memorandumtervezetet a veszprémi püspök kezdi felolvasni, de Czapik érsek hozzászólása után, tekintettel arra, hogy felolvasónak most egy
órára el kell távoznia, letárgyalását délutánra halasztja a püspöki kar.
Ugyancsak szükségesnek látnók közös főpásztori körlevél257 kibocsátását híveink tájékoztatására. Ennek elkészítését a csanádi püspök úr volt szíves vállalni. Felkéri őt annak felolvasására.258
A körlevélhez az egri érsek, a váci püspök és az esztergomi káptalani helytartó
szólnak hozzá. Mindnyájan egyetértenek a tartalmat illetőleg, csak bizonyos stiláris
módosításokat ajánlanak.
A püspöki kar a módosítások eszközlésére a szerző püspökkel együtt a
váci püspököt és az esztergomi káptalani helytartót kéri fel. A kinyomatással (Stephaneumban) és expediálással Esztergomot bízza meg. ./. alatt
mellékelve.259
7. Bajaink számosak és nagyok. Tetézi őket a kat[olikus] tábor megbontottsága, és az a körülmény, hogy az egyik szárny emberei úgy akarnak segíteni a bajokon,
hogy ki akarnak végezni, vagy végeztetni mindenkit, aki katolikus ügyekben eddig
szerepet játszott. Példa erre Szekfű Gyulának egy április 10-én kelt levele, amelyet P.
256 A néptörvényszék alatt a népbíróságok értendők, amelyeket az 1945. január 25-i 81/1945. ME
sz. rendelettel állítottak fel. A közigazgatásról lásd a 14/1945. ME sz. rendeletet.
257 1945. május 24-én kelt körlevél: „Azóta, hogy utoljára” kezdettel a híveknek szól és a háború
utáni helyzetet mutatják be.
258 A jegyzőkönyv korábbi kiadásában itt téves szöveg szerepelt: Pkjk. III. 36.
259 A melléklet hiányzik.
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Kerkai260 útján juttatott el hozzá, és amelyet felolvas. Lényege a levélnek: kifogásolja egy katolikus színezetű párt hiányát, kéri az A[ctio] C[atholica] vezetőségének261
megváltoztatását és azon előnyök biztosítását, amelyeket a világegyházra nézve XI.
és XII. Pius pápáknak a hitlerizmussal szemben való állásfoglalása jelent. A maga
részéről a levélre a következőket jegyzi meg:
I. Hogy a Demokratikus Néppárt ügye262 mint feneklett meg, nem tudja, csak
azt tudja, hogy hónapok óta mozgatják, mozgatói számtalan ígéretet kaptak a párt
engedélyezésére, és még sincs meg ma sem. Akik leghangosabban kiabáltak a numerus clausus263 ellen a múltban, azok most görcsösen ragaszkodnak hozzá a pártéletben. Nem tartja ezt szerencsétlenségnek: ellenkezőleg!
II. Nem hajlandó a múltban érdemeket szerzett embereket kivégezni, csak azért,
mert nem tetszenek azoknak, akikkel a múltban szemben álltunk, és tulajdonképpen
ma is szemben állunk. Gondol itt Mihalovicsra, Nyisztorra, Közi-Horváthra, Tóth
Lászlóra.264 Az antidemokratikus beállítottság vádja mind a négyükkel szemben nevetséges és teljesen légből kapott. Viszont a nácizmussal és ennek magyar kiadásával
senki sem állott élesebb ellentétben, mint Közi-Horváth, Nyisztor és Tóth László.
Azt is tudja mindenki, hogy a Sztójay-kormány265 zsidóellenes intézkedéseiben nem
volt részük. Azt viszont, hogy fajtájukat jobban szerették, mint a zsidókat, és ennek
kifejezést is adtak, senki rossz néven nem veheti tőlük. Ha ez antiszemitizmus, akkor
ő is antiszemita volt, az ma is, és az lesz a jövőben is, jobban mint valaha. Mert zsidó
honfitársaink a közelmúlt eseményeiből semmit sem tanultak. Mai szereplésük mindenre jó, csak arra nem, hogy megkedveltessék magukat. Azért sem ítélheti el nevezetteket, mert antikommunisták voltak. Ha átmenetileg a közszerepléstől tartózkod260 Szekfű Gyula történész, egyetemi tanár volt a katolikus táboron belül a kereszténydemokrata
irányzat talán legtekintélyesebb képviselője. Vele értett egyet a jezsuita Kerkai Jenő vezette KALOT-mozgalom, valamint a szerveződő kereszténydemokrata párt többsége.
261 Az Actio Catholica a hívők közreműködése a papság munkájában. Vö. Viczián János: Actio Catholica. In MKL I. 36–38., Gianone András: Az Actio Catholica története Magyarországon
1932–1948. Budapest, 2010.
262 Helyesen 1944. októbertől 1945 tavaszáig Keresztény Demokrata Néppárt, majd 1949. februárig
Demokrata Néppárt. A párt 1945 nyarán kettészakadt az előbb említett törésvonal mentén, a
konzervatív csoport élén a pártelnök Pálff y József, a haladó szárny élén Barankovics István, a párt
főtitkára állt. Részletesen lásd Izsák Lajos: A Keresztény Demokrata Néppárt és a Demokrata
Néppárt 1944–1949. Budapest, 1985.
263 Zárt szám. Itt arról van szó, hogy a koalíciós pártokon kívül más pártok működését nem teszik
lehetővé.
264 Mihalovics Zsigmond esztergomi protonotarius kanonok, 1945–1948 között az Actio Catholica országos igazgatója. Nyisztor Zoltán szatmári egyházmegyés pap, 1931–1944 között a Magyar Kultúra c. folyóirat szerkesztője. Közi-Horváth József győri egyházmegyés pap, 1935-től az
AC országos titkára, 1939–1945 között országgyűlési képviselő az Egyesült Keresztény Párt
(Keresztény Néppárt) győri mandátumával. Mindhárman kénytelenek voltak emigrálni. Tóth
László katolikus újságíró, a Nemzeti Újság főszerkesztője. A Mindszenty-per hetedrendű vádlottjaként került börtönbe, ahol 1951-ben meghalt.
265 Sztójay Döme kormánya 1944. március 22-e és augusztus 29-e között volt hatalmon.
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nak, jól teszik, de azt ne kívánja senki, hogy a püspöki kar végezze ki őket egyáltalán
nem biztos pillanatnyi előnyökért. Ugyanezt kell mondania dr. Váczy Gyula székesfővárosi tanácsjegyző és Bácsalmási István mezőgazdásznak az Emericana Nagyrendje Ifjúsági Vezérének266 közös emlékiratára is, amely módszer, ütem és személyi változásokat sürget.
Dr. Drahos János káptalani helytartó indítványozza, hogy az A[ctio] C[atholica] nagyfontosságú sajtószakosztálya élére valami ideiglenes elnökhelyettes állíttassék.
Az egri érsek az indítványhoz csatlakozva ajánlja, hogy az elnöklő kalocsai érseket bízza meg a püspöki kar, hogy mint prezidens elnökhelyettest állítson az A[ctio] C[atholica] sajtószakosztálya élére.
A püspöki kar így határoz.
III. Téved a levélíró, ha azt hiszi, hogy azon oldalon, amely nevezettek szereplését elítéli,267 túlságosan lelkesednek XI. és XII. Pius pápáért. Az egyik szövetséges
hatalom sajtójában már hónapokkal ezelőtt mozgalmat indítottak az ellen, hogy a
Szentatyát a békekonferencián szóhoz juttassák. Aki kiegyezett a fasizmussal (lateráni egyezmény) és konkordátumot kötött Hitlerrel268 – mondják –, az nem szólhat
bele az új világrend kialakításába.
Az A[ctio] C[atholica] ügyeiről egyébként az egri érsek úr hivatott nyilatkozni.
Dr. Czapik Gyula érsek az A[ctio] C[atholica]-nál a bajok gyökerét abban látja, hogy az alapprincípiumnál van eltérés. Az A[ctio] C[atholica] ugyanis az egyháznak teljesen politikamentes külső képviselete. A felszólalók politikai frontot akarnának, pedig politikai szerepléstől mindig óvta az A[ctio] C[atholica] vezetőségét a
boldogult hercegprímás. Mi nem hagyhatjuk cserben az A[ctio] C[atholica] embereit, nem végezhetjük ki őket. – Csinálják meg mások a politikai frontot! Álljanak
ki! A megoldási mód helyes. De amíg az A[ctio] C[atholica]-nak elnöke nincs, az
A[ctio] C[atholica] ügyében ne gazdálkodjunk [!]. Ha valaki sokat dolgozik, hibát
is követhet el. Tehát Mihalovicsot nem gáncsolhatjuk el. Wünscherre pedig azt kell
mondanunk, hogy ő kereskedő volt.269 Ami Nyisztort illeti, róla csak annyit, hogy
működése az A[ctio] C[atholica]-ban oly csekély volt, hogy egyetlen felszólalásról
tud csak.
8. Szóvá kell tenni még egy sajnálatos jelenséget a kat[olikus] oldalon. Az egyik
napilapban olvasta április legvégén Slachta Margitnak egy nyilatkozatát arról, hogy
266 Az Emericana a ciszterci rend által vezetett egyetemi és főiskolai katolikus diákszervezet volt.
267 Grősz érsek itt Szekfű levelére tér vissza.
268 A lateráni egyezményt 1929. február 14-én, a német konkordátumot 1933. június 20-án kötötték meg.
269 Wünscher Frigyes a Hangya vezérigazgatója volt. A püspöki kar 1944. március 11-i konferenciáján választották meg az AC szociális alelnökévé. Vö. Pkjk. II. 405.
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hány üldözött zsidót mentettek meg a letűnt rezsim alatt. Hogy üldözött felebarátainknak segítettek, az rendben van, de az eszközök, amelyekkel ezt tették, és amelyekkel most eldicsekszenek, feltétlenül elítélendők. Slachta elmondja, hogy a szoc[iális]
testvérek270 saját okmányaikat adták oda védenceiknek, hamis okmányokat szereztek
a számukra, és éjjeleken át magoltatták velük a hamis adatokat. Egy hétre a jezsuitákról, nevezetesen P. Reissről mondott el ugyanilyeneket a Reggeli Újságban egy Mezőfi
nevű úr, aki ugyanakkor nagy dicsérő igyekezetében alaposan kompromittálta P. Railet és P. Jánosit. – Jó lesz ezekre a dolgokra ügyelni, és hasonlóknak elejét venni. A cél
nem szentesíti az eszközöket. És hát ami ma érdem egyesek szemében, az holnap esetleg már nem az, sőt ma sem az mások szemében. Máris hallott olyan hangokat, hogy
hol vannak a papok és szerzetesek ma, amikor nem zsidókat, hanem keresztény embereket kellene megmenteni?
9. Arra az esetre, ha igénybejelentéseinket intézményeink fenntartására nem
honorálják, valami egyöntetű eljárást kellene megállapítanunk legalább szemináriumaink fenntartására. Az egyik mód lehetne a gyűjtésnek valamilyen formája, a másik az Opus vocationum erősebb kiépítése vagy egyházi adó. Az áldozatkészség híveinkben, úgy látszik, megvan. Hallotta például, hogy a budai Szent Imre-templomban a perselypénz hetenkint 6–7000 pengő. Erre vonatkozólag kéri a p[üspöki] kar
szíves véleményét.
A kérdéshez az egri érsek hozzászólva jelenti, hogy megbízta a szemináriumi
rektort, hogy számítsa ki és a plébániák közt ossza fel a szeminárium fenntartásának
költségeit. A plébániák a rájuk kirótt összegnek dupláját, sőt némelyek többszörösét
ajánlották meg.
Az elnöklő érsek felteszi a kérdést, hogy a jövő költségvetésbe beállítsák-e a
„seminaristicum” címet?
A püspöki kar úgy dönt, hogy egyelőre nem hoz általános határozatot.
10. Dr. Drahos János káptalani helytartó indítványozza, hogy a Központi
Szeminárium271 alapítványi helyeit okvetlen be kellene tölteni. Az egyes egyházmegyék által betölthető helyek számáról a szemináriumi rektor értesíti az ordináriusokat. – Indítványozza továbbá, hogy tekintettel a rendkívüli helyzetre, köteleztessenek a növendékek arra, hogy a tartásdíj egyharmadát természetben vigyék
270 Slachta Margit 1923-ban hozta létre a Szociális Testvérek Társaságát. Slachta 1943-ban a Vatikánban járt a szlovenszkói zsidók megmentése érdekében. 1944-ben fővárosi házaikban nagyszámú zsidót bújtattak, mentettek.
271 Történetére nézve vö. Török József–Legeza László: A 350 éves Központi Papnevelő Intézet. Budapest, 1998., Török József–Legeza László: A Hittudományi Kar története 1635–1999. Budapest, 1999.
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a szemináriumba. A tartásdíj többi részét pedig a birtok hozama, illetve az ordinárius pótolja.
A püspöki kar így határoz.
11. Az A[ctio] C[atholica] országos elnöksége május 5-i kelettel a következő
kérést, ill. előterjesztést tette:
„Az Actio Catholica Hitbuzgalmi szakosztálya ismételten foglalkozott a most
kívánatos pasztorális teendők kérdéseivel, s az ott kialakult javaslatokat mély tisztelettel tárjuk Nagyméltóságod elé, kérve, hogy amelyek n[agy]b[ecsű] ítélete szerint
elfogadhatók, kivitelüket egyházmegyéjében elrendelni kegyeskedjék.
1. Előnyösnek tartanók, ha a lelkészkedő papságot élőszóval informálnók pasztorális teendőik mai kívánalmai felől. Ott, ahol a közlekedés lehetővé teszi, ezt alkalmas előadók kiküldetésével lehetne elérni. Fontos az előadó személyének kiválasztása, mert neki csakis pasztorális témákat, a hitélet ápolását szabad előadni, és
ügyelnie kell arra is, hogy a papok csakis e hitéleti témákról tárgyaljanak, minden
mást elhagyva és elkerülve. Az egyházmegyéket közlekedési gócok szerint lehetne
beosztani, és a papságot nem nagy csoportokban, hanem inkább többször és több
helyen e céllal összegyűjteni. Ahol ez nem lehetséges, a körlevél útján való utasítás az
igénybe vehető mód.
2. A helyzet szükségessé teszi, hogy a papság a hitbuzgalmi élet szorosan vett
területén fejtse ki tevékenységét. A főcél legyen a templomi élet megújítása, nevezetesen a vasárnapi szentmise és litánia bensőséges és vonzóvá tétele.
Tisztelettel javasoljuk a litánia idejének a helyi viszonyok szerint alkalmas megállapítását, és rövid, ötperces beszédnek betoldását.
3. Mivel híveink nagy szükségét érzik és kívánják az igehirdetést, azért bátorkodunk kérni, kegyeskedjék elrendelni, hogy a kismisékhez ötperces szentbeszédet
csatoljanak.
4. Jól tudjuk a veszélyeket, amelyeket a gyakrabbi szentbeszéd magával hoz,
ezért mély tisztelettel azt kérjük, hogy ily irányban a papságot instrukciókkal ellátni
kegyeskedjék. Nevezetesen:
a) A predikáció témája és egész tartalma szorosan vett hitéleti legyen, éspedig a
vallás és lelkiélet alapvető kérdéseit szabad csak tárgyalni.
b) Kerülni kell minden polemiát és nem hitéleti kérdést.
c) A prédikációkra manapság fokozott gonddal kell készülni, jól megfontolni a
mondanivalókat és alkalmas formába önteni.
d) Iparkodjanak az alkalomhoz mért időtartam betartására: hosszú predikáció
tilos.
5. A vasárnap megszentelése, főképp a vasárnapi szentmisehallgatás mozgalmának megújítását kívánatosnak tartanók.
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6. Ugyancsak kérjük a hó első vasárnapjának a régi szokás szerinti megújítását.
E vasárnapon külön délutáni istentiszteletet kellene tartani a férfiak számára, ami az
intenzívebb férfipasztoráció kiindulási pontja lehetne.
Mindezeket Nagyméltóságod bölcs mérlegelésére bízva, és előtárt indítványaink kivitelezésének parancsát kérve, vagyunk áldását kérve.”
Az elnöklő érsek a maga részéről az előterjesztésben foglaltakat helyesli. Az 1.
pont ugyan nehezen lesz megvalósítható, de ahol lehetséges, mindenesetre jó. A litániai 5 perces beszéd helyett azt szeretné, ha a n[agy]m[éltóságú] p[üs]p[öki] kar
az ország egész területére kötelezően elrendelné a vasárnapi és ünnepi litániákon a Rózsafüzér elmondását a Világ Királynője és Nagyasszonyunk tiszteletére, és a híveknek
mindig újból és újból való buzdítását, hogy azon minél tömegesebben vegyenek
részt. Minden jel azt mutatja, hogy a világot a Szentszűz fogja kivezetni a mostani
kaoszból. Igyekezzünk tehát az ő hatalmas pártfogását hazánknak biztosítani.
A püspöki kar az A[ctio] C[atholica] előterjesztését illetőleg egyetért a
kalocsai érsekkel, és a rózsafüzérnek a vasárnapi és ünnepi litániában való
imádkozását a „Világ Királynője és Nagyasszonyunk” tiszteletére általánosan elrendeli.
Szóba kerül a háborús imperata272 kérdése.
Többek hozzászólása után a püspöki kar úgy határoz, hogy az imperata-kérdést – tekintettel az eddigi gyakorlatra – egészen az ordináriusokra
bízza. Áll ez a de Magna Hungarorum Domináról273 szóló imperatára is.
A háborús imádságok, melyeknek szövege a történtek után nem megfelelő, automatikusan megszűntek, ezért azokra nézve a püspöki kar külön rendelkezést tenni
nem kíván.
A háborús facultások tekintetében az ordináriusok szintén saját hatáskörükben intézkedjenek.
12. Van az A[ctio] C[atholica]-nak még egy más propozíciója is. A Katolikus
Szülők Szövetségéről, a Katolikus Népegyetemről és a francia szeparációs törvény
tanulságainak megállapításáról.

272 Háborús imperata: háborús kényszerítő körülmény, rendkívüli ok. Ti. a liturgikus naptártól függetlenül kötelező külön ima.
273 De Magna Hungarorum Domináról szóló imperata: a Magyarok Nagyasszonyához szóló könyörgés.
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A püspöki kar több hozzászólás után elvben hozzájárul a javaslatokhoz
azzal, hogy helyesebbnek tartanák, ha Katolikus Szülők Szövetségét úgy
valósítanák meg, hogy először az anyák szövetségét (a kat[olikus] iskolába járó gyermekek anyja), azután az apák szövetségét csinálnák meg.274
A Kat[olikus] Népegyetemmel275 kapcsolatban azt kívánja a püspöki kar,
hogy az A[ctio] C[atholica] az előadások szövegét előzetesen cenzúrázza.
A francia szeparáció utáni szellem kialakulásának tanulságai mellett, az
amerikai és holland minta alapján valami modus vivendit próbáljon az
A[ctio] C[atholica] kidolgozni.
13. A börtönök és internáló táborok lelki ínségének enyhítésére
mindenki a saját hatáskörében tegye meg, amit megtehet.
14. A Pazmaneum ügyében
a püspöki kar úgy határoz, hogy Záborszky mb. rector propozíciója szerint – tekintettel a növendékek hiányára – adassék bérbe a bécsi egyházmegyének.276
15. Dr. Beresztóczy Miklós min[iszteri] tanácsos a kultuszminisztériumnak
1. üo. „igazolt”277 vezetője levélben a következők közlésére kérte fel az elnöklő
érseket:
„Mivel a püspöki konferenciára összegyűlt ordinárius urakat bizonyára érdekli
a Kultuszminisztérium egyházi vonalának élete és az erről nyíló lehetőségek, legyen
szabad írógéphiányra és a minisztérium eddig még dermedt életére hivatkozva ezúton adni feleletet az aktuális kérdésekről, kérve hogy Kegyelmes Atyám az ordinárius urakat a következőkről tájékoztatni kegyeskedjék:
1. A VKM. I. ügyosztálya (katolikus egyházi ügyek) ezután is fennmarad, és a
minisztérium Alkotmány utca 3. II. emelet alatt lévő új helyiségében folytatja műkö274 A Katolikus Szülők Vallásos Szövetsége Budapesti Intézőbizottsága 1946-ban jött létre, amit
1945-ben már kezdeményeztek. Vö. Beke 1988. 232–257., 249.
275 A Katolikus Népegyetem alatt az AC által szervezett iskolán kívüli népművelést lehet érteni.
276 Pázmáneum vö. Beke Margit: Fejezetek az új- és legújabb kori elitképzéshez. A katolikus egyház
szerepe a modern magyar értelmiségi elit nevelésében a bécsi Pázmáneumban. Akadémiai doktori értekezés. Budapest, 2011.
277 Az állami alkalmazottak magatartását 1939-re visszamenően felülvizsgáló bizottságok felállítását
az 1945. január 4-i 15/1945. ME sz. rendelet tette kötelezővé. Így értendő Beresztóczy „igazoltsága”. A nem közszolgálatban álló egyházi személyek igazolását saját egyházi hatóságuk végezte
el, éppen az ezen a konferencián elfogadott eljárás szerint. (Lásd a 22. napirendi pontot!)
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dését. Ugyanitt van a miniszter fogadószobája az I. emeleten. Az ügyosztálynak telefonja egyelőre nincsen, postáját már kézbesítik.
2. Kongrua, bármily más lelkészi illetmény, kegyúri járandóság, építési vagy személyi segély folyósítása egyelőre szünetel. A vallásalap és a nagyjavadalmasok nem
tudják hozzájárulásukat befizetni a kongruaalapba, az államsegélyek szintén nem
indultak eddig meg. Be kellett adni az 1944. évi költségvetés alapján a trianoni területre összevont költségvetési igényt június hónapra, de hogy ebből mikor lesz folyósítható illetmény és segélykiutalás, nem merünk ígéretet tenni.
3. Miniszterem278 nagyon kéri az ordinárius urakat, hogy azokról az esetekről,
amikor a földreformrendelettel ellentétben a 100 holdnál kisebb egyházi javakat is
kisajátították, szíveskedjenek külön-külön az eset megjelölésével pontos panaszukat
a VKM-hez eljuttatni. Megállapodásuk van a földmívelésügyi miniszterrel, hogy
„saját kezű felbontásra” jelzés mellett miniszterem átküldi ezeket a panaszokat hozzá, és akkor ő azonnal intézkedik. Legjobb e panaszokat a külső borítékon a VKM
első ügyosztályához irányítani, és mi a miniszter utasítása szerint késedelem nélkül
járunk el.
4. A földreformmal kapcsolatban számtalanszor vetik fel a kérdést, hogy ha elveszik a földeket, mekkora az az összeg, amelyről az államnak kellene gondoskodnia
a kat[olikus] intézmények fenntartása céljából. Mivel még az intézmények teljes listája sem áll rendelkezésre, kérnénk tisztelettel az ordinárius urakat, hogy a fennhatóságuk alá tartozó kulturális és szociális intézményekről és ezek fenntartási igényeiről
szíveskedjenek mielőbb egy kimutatást megküldeni az I. ügyosztály részére, hogy a
kat[olikus] intézmények érdekében kifejtett munkánk ne sötétben tapogatózó legyen, hanem valami konkrétummal is kapcsolhassuk.
5. Az I. ügyosztály különben a régi készséggel áll mindenkinek szolgálatára, és
kéri az ordinárius Urak eddig tapasztalt bizalmát munkájával szemben a jövőre is.”
Az egri érsek indítványozza, hogy a negyedik pont alatt kért kimutatás ne pénzérték, hanem búzaértékben készíttessék, a személyiek pedig fizetési osztályok formájában adassanak meg.
16. Dr. Drahos János káptalani helynök beszámol a püspöki karnak a Beresztóczy
min[iszteri] tanácsos által még az elmúlt ősszel a boldogult bíboros, hercegprímás kezéhez az egész ország kongrua, korpótlék és családi pótlék, nyugdíj és szeminárium segélye
címén kifizetendő 1945. évi I. negyedére szóló hárommilliós összeg felhasználásáról.
Az összeg sok viszontagságos utánjárással volt csak felvehető, és az aula nagy
gondjával és aggodalmai között volt annyira megőrizhető, hogy a sok veszély ellenére
csak kb. 80 000, azaz nyolcvanezer pengő hiányzik belőle (az is csekkforgalmi zavarok
áldozata). A többit a trianoni egyházmegyék plus [!] Kassa egészen június végéig járó
kongrua, korpótlék stb. összegének kifizetésére fordította. Kb. 700 000 P. áll még ren278 Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium, amelynek élén ekkor Keresztury Dezső állt.
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delkezésre, amely – ha Hajdúdorog és Miskolc gör[ög] kat[olikus] egyházmegyék lelkészei a kormány, illetve annak szerveitől megkapták illetményeiket – még egyhavi
kongrua, korpótlék stb.-re elegendő lesz.
Az egri érsek indítványozza, hogy kérdeztessék meg a szóban forgó két egyházmegye, és amennyiben ők már megkapták a kongruát, a fennmaradt összegből fizettessék ki még egy havi kongrua-korpótlék stb.
A püspöki kar így határoz, és az üggyel kapcsolatban a konferencia köszönetet szavaz Beresztóczy Miklósnak a papságról való figyelmes és szeretetteljes gondoskodásáért.
17. Pintér László279 a hazához hű németség érdekében teendő lépésekre kéri a
püspöki kart. Kéri annak kimondását és elrendelését, hogy mindenütt a saját anyanyelvén tartassék az istentisztelet és hitoktatás.
A püspöki kar több hozzászólás után úgy határoz, hogy amennyiben Pintér László konkrét adattal jön, szívesen orvosolja a sérelmeket, de a hívek
adják írásban, mert több német helyen éppen a hívek kérték a magyar
nyelv bevezetését az istentisztelet és hitoktatásnál.
18. Ugyancsak Pintér László közvetít a püspöki kari értekezlet elé egy baráti
tanácsot: megmozgatni a hitbuzgalmi lapok ügyét.
Az elnöklő érsek jelenti az e téren eddig elért eredményeket: a „Kereszt”, a „A
Szív”, „Lélek Szava”, „Katolikus Szemle”280 engedélyezését.
Mivel jelenleg több engedélyezésre nincs kilátás, egyelőre nem kíván a
püspöki kar újra próbálkozni a kormánnyal.
19. A Ka[tolikus] Leá[nykörök] Sz[övetsége]281 az egyházmegyei titkárnőknek „az egyházmegye leányifjúságának hitoktatónőjé”-vé való kinevezését kéri.
A csanádi püspök szerint akármit talál ki valaki, nem használ semmit. Segítsük
azonban a KALÁSZ-t olyan módon, ahogy tudjuk.
Dr. Drahos János káptalani helytartó megjegyzi, hogy Esztergomban a Ka[tolikus] Leá[nykörök] Sz[övetsége]-titkárnő az egyházmegyei iroda tisztviselőnője, s
279 Pintér László kanonok 1947-től a Magyarrészi Nagyváradi Egyházmegye helynöke.
280 A felsoroltak közül csak kettő bizonyult életképesnek. A Szív című újságot a jezsuiták alapították
1915-ben, és 1951-ig jelent meg. A Katolikus Szemle 1888-ban indult a Szent István Társulat
folyóirataként. Az 1940-es évek végétől Rómában jelenik meg. Az említett Kereszt című lap nem
azonos a békepapok 1950-től kiadott ugyanilyen címet viselő lapjával.
281 A Katolikus Leánykörök Szövetsége a KALOT női megfelelője. Az 1930-as évektől vált a falusi
leányok országos mozgalmává.
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mint ilyen kurír szolgálatot is teljesít, s közben elintézheti a Ka[tolikus] Leá[nykörök ] Sz[övetsége]-ügyeket.
Dr. Czapik Gyula érsek azt indítványozza, hogy a Ka[tolikus] Leá[nykörök]
Sz[övetsége]-titkárnők részére „pass par toát”282 megszerzésére kérje meg a püspöki
kar a kalocsai érsek urat. A Ka[tolikus] Leá[nykörök] Sz[övetsége] egyesületek pedig legyenek ezentúl hitbuzgalmi egyesületek.
A püspöki kar az egri érsek indítványát elfogadja.
20. A MADISZ283 több helyen a plébánosokat vagy káptalanokat kéri föl elnöknek, és azt szeretné, ha a KALOT-ok belépnének a MADISZ-ba.
A szombathelyi püspök hozzászólása után
a püspöki kar úgy határoz, hogy az elnökséget papjaink elfogadhatják és
megtarthatják addig, míg a K[atolikus] A[grárifjúság]i L[egényegyletek]
O[rszágos] T[estülete]-t nem bántják.
21. Pokorny Miklós káptalani helynök a szabad szakszervezetekbe való belépésre284 nézve kérdezi a püspöki kar álláspontját.
Több hozzászólás után
a püspöki kar úgy határoz, hogy egyháziaknak a pedagógusok és kórházi
alkalmazottak szakszervezetébe való belépését egyelőre megengedi.
22. A papság igazoltatását is kívánják már szórványosan.
Dr. Hamvas Endre püspök jelenti, hogy ahol ezt kívánják, a hitoktatót az iskola, a kegyuraság a kegyúri papokat igazolhatja, más papokat csak egyházi bizottság.
Ilyen információ ment a kultuszminisztériumba.
Az egri érsek előadja, hogy tiltakozott a kormánynál a papoknak nem egyházi
fórum által való igazolása ellen. A saját egyházmegyéjében a következőket írta
Circ[ulare] 1945. II. 396. sz. elő:
„1. Az igazoló eljárás annak megállapítására irányul, hogy az eljárás alá vont
áldozópap az 1939. évi szeptember hó 1. napját követőleg tanúsított magatartása
sértette-e a magyar nép érdekeit.
282 Útlevél.
283 A Magyar Demokratikus Ifjúsági Szövetség (MADISZ) 1945. január 7-én alakult meg.
284 A háború után egységes „szabad szakszervezetek” jöttek létre, amelyek monopolhelyzetbe kerültek. A keresztényszocialista szakszervezetek újjáalakítását a hatalom megakadályozta. A szabad
szakszervezetek kommunista–szociáldemokrata politikai vezetés alatt álltak.
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Igazoló eljárás alá esik főegyházmegyém minden tényleges szolgálatot teljesítő
áldozópapja. A honvédségi lelkészek nem a főegyházmegyében teljesítenek szolgálatot, így ezen igazolás alá nem vonhatók.
2. Jelen rendeletem kézhezvételétől számított három napon belül minden áldozópap a F[ő]t[isztelendő] Főszentszékhez intézett igazoló nyilatkozatot köteles
beadni az illetékes egyházközségi képviselőtestület Elnökségénél.
Ebben a nyilatkozatban ismertetnie kell az 1939. évi szeptember hó 1. napja óta
követett politikai magatartását, cselekedeteit, politikai pártmozgalomban való részvételét, valamint azt is, hogy előadásaiban, beszédeiben (ideértve a szentbeszédeket
is) nem vétett-e a mindenkor és mindenkivel szemben kötelező felebaráti szeretet
törvénye ellen.
Amennyiben szolgálati helyét a C[odex] I[uris] C[anonici] és a Zs[inati] T[örvénykönyv]-ben meghatározott időn túl elhagyta, elő kell adnia távozásának okát,
távolléte alatt tanúsított magatartását, cselekedeteit, valamint visszatérésének körülményeit is.
3. Az igazoló nyilatkozat vétele után az igazolás kérdésében az Egyházmegyei
Igazolóbizottság határoz. Az Egyházmegyei Igazolóbizottság tagjai: a főszentszéki
elnök, két zsinati bíró (de turno), a főesperes, a kerületi esperes és a helyi érdekelt
egyházközségi tanácsnak titkos szavazattal megválasztott két tagja és szavazati jog
nélkül a főszentszéki jegyző. Székvárosom nem plébániai papságánál az egyházközségi tanács tagjai helyett az egri törvényszék és járásbíróság erre a tisztre felkért mostani vezetői szerepelnek. Ehhez a bizottsághoz utaltak igazoló jelentéseiket közvetlenül a főszentszéki elnökhöz nyújtják be.
A főesperesek igazoltatásánál a főesperes helyét a bizottságban a székeskáptalan nagyprépostja tölti be; kerületi esperes igazoltatásánál pedig a kerületi esperes
helyét betölti a bizottságban az egyházmegyei papi névtárban a szóban lévő kerületet a főesperességben követő vagy megelőző kerület esperese.
4. Az igazoló nyilatkozatot elsősorban az egyházközségi tanácsnak haladéktalanul megválasztandó két tagja tárgyalja és teszi meg reá külön-külön lapon,
saját kezű aláírással ellátott észrevételét. Ebben mindegyik külön-külön kijelenti,
hogy az igazolás alá vont áldozópapot igazoltnak tekinti, vagy indokolása szerint
nem tekinti igazoltnak. Az egyházközségi tanács két tagja szavazatát az igazoló
nyilatkozattal együtt megküldi a kerületi esperesnek. Ez[t] a maga írásban adott
és indokolt szavazatának hozzáadásával megküldi az illetékes főesperesnek. A főesperes pedig a maga ugyancsak indokolt szavazatával együtt felterjeszti azokat a
főszentszéki elnökhöz.
5. A főszentszék igazoltnak jelenti ki az áldozópapot, ha mind a négy szavazat
az igazolás mellett szól. Ha a négy szavazatból egy sem szól az igazolás mellett, vagy
csak egy szavazat szól mellette, a főszentszéki elnök a két zsinati bíróval együtt határozatként kimondja az igazolás megtagadását.
75

JEGYZŐKÖNYV

6. Amennyiben az egyházmegyéből beérkezett négy szavazatból kettő vagy három szavazat szól az igazolás megadása mellett, a főszentszéki elnök a két zsinati bíróval szintén írásban adják szavazatukat, és a főszentszéki elnök a szavazatok többsége szerint jelenti ki az igazolás megadását, vagy megtagadását.
7. Az igazolás kérdésében hozott határozatot a főszentszéki elnök azonnal közli az Egyházmegyei Hatósággal, és ez az eredményről az érdekelt áldozópapot, valamint az egyházközségi képviselőtestületet is értesíti.
8. Az igazolás kimondása esetén további eljárásnak nincs helye. Az igazolás
megtagadásának esetén pedig fegyelmi eljárást kell indítani az áldozópap ellen, s azt
a CIC vonatkozó kánonjában foglalt előírások szerint kell lefolytatni.” Így van most
Egerben.
A püspöki kar úgy határoz, hogy amennyiben valakinek az igazoltatását
kívánnák, az egri minta szerint járjon el az ordinárius.
23. Az egri érsek felveti a kérdést, mi történjék az esetben, amikor a pap eldisponálása nagy nehézségbe ütközik, mert az ott levőről a hívek gondoskodnak, míg egy
ismeretlen újjal szemben nemcsak nem lesznek készségesek, hanem esetleg teljesen
elutasítóan is viselkednek.
A csanádi püspök hozzászólása után az a vélemény alakul ki a kérdésben,
hogy a jelen viszonyok mellett az ilyen helyen a pap meghagyandó, a
dispozíció később történjék meg, ha okvetlen szükséges.
24. A Katolikus Népszövetség ügyében a vezetőség nevében Czettler285 professzor kéri, hogy a püspöki kar járuljon hozzá a munka felvételéhez, amelyre Strecke Ernőt szeretné ügyvezető igazgatói minőségben megnyerni.
A püspöki kar szívesen veszi a munka folytatását, és Strecke Ernő ügyét az
esztergomi káptalani helytartó figyelmébe ajánlja.
25. Az elnöklő érsek ezután jelenti, hogy mihelyt mód lesz rá, részletes jelentést
kellene küldeni az Apostoli Szentszéknek hazai állapotainkról. A jelentésbe belekerülnének a mostani értekezleten tárgyalt dolgok és háborús veszteségeink személyekben és egyházi épületekben. Ezért tehát részletes jelentést kér az ordináriusoktól.
285 A Katolikus Népszövetség 1907-ben alakult társadalmi szervezet a német Volksverein für das
katholische Deutschland mintájára. Czettler Jenő agrárközgazdász, egyetemi tanár, az MTA
levelező tagja, 1920–1935 között a jászjákóhalmi kerület kereszténypárti országgyűlési képviselője, 1937-től a felsőház örökös tagja. A Magyar Gazdaszövetség alelnöke. 1949-ben megfosztották akadémiai tagságától. 1951-ben a Grősz-perben 12 évi börtönre ítélték, és ott halt
meg 1953-ban.
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Felveti itt azt a bizalmas kérdést, hogy a jelentésben kitérjen-e a prímási, illetve püspöki székek betöltésére is. A kormányt erősen foglalkoztatja a kérdés, vajon lesz-e
beleszólása ezekbe az ügyekbe. Azok után, amik Magyarországon az utóbbi időben
történtek (az egyház kifosztása, a nuncius eltávolítása, a papok üldözése), a kormány
nem számíthat arra, hogy az Apostoli Szentszék szóba álljon vele. Ha a kormány
akar valamit, próbálja helyreállítani a viszonyt az Apostoli Szentszékkel, és mutasson készséget az egyház ellen elkövetett igazságtalanságok reparálására. Az üresedésben lévő püspöki székek, különösen a hercegprímásénak a betöltése égetően sürgős volna, mégis nem volna-e jó arra kérni az Apostoli Szentszéket, hogy legyen türelemmel, míg a helyzet némileg tisztul, mert valóságos kálváriajárással kezdhetné
csak az új hercegprímás a működését.
Több hozzászólás után a püspöki kar úgy határoz, hogy a jelentésben az
üresedésben levő hercegprímási, illetve püspöki székek betöltését nem kívánja érinteni.
26. Egyes egyházmegyékben a trianoni határnak demarkációs vonalként történt kijelölése következtében papbőség mutatkozik. Ilyenek: Kalocsa, Kassa, Rozsnyó, esetleg Esztergom. Ezen egyházmegyék ordináriusai a paphiánnyal küzdő egyházmegyéken segíthetnek. Az érdekeltek forduljanak oda igényléseikkel.
27. A Magyar Kurír286 megkapta a megjelenési engedélyt, s most azt kéri, hogy
az összes lapoknak újra rajta keresztül adjuk le a katolikus híreket. Ami a Magyar
Kurír segélyezését illeti, az a kultúradóból és az egyházközségek b[uda]pesti központi tanácsa által juttatandó összegből, esetleg más forrásokból történhetik.
Dr. Czapik Gyula érsek helyesli a katolikus híreknek a Magyar Kurír-hoz (IV.
Ferenciek tere 7.) leendő beküldését, de a dotációra nézve az a megjegyzése, hogy
Jámbor most éljen meg az A[ctio] C[atholica]-nál való fizetéséből, a kőnyomatosnak
a püspöki kar részéről legalább évi 10 000 P-t kellene segélyképpen folyósítani.
A püspöki kar így határoz. A 10 000 P-nek a hívek számaránya szerint
való felosztását Esztergom eszközli.
28. A Pápai segélyakció elég nagy nehézségekkel küszködik, és igen gyenge a
nagy összegek felett rendelkező „Nemzeti Segély”-lyel szemben. Most autóvásárláshoz kér a püspöki kartól segítséget.

286 A Magyar Kurír katolikus kőnyomatos hírszolgálatot 1910-ben alapította Malcsiner Emil. 1914től részvénytársaságként működött. 1945-ben szerkesztője Jámbor Dezső 1970-ig. A lap ma is
megjelenik.
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A kérést lehetetlenség miatt nem tudja a püspöki kar honorálni.
29. Dr. Drahos János káptalani helytartó a Manréza287 igazgatójától felkérten
jelenti, hogy a Manrézában papok számára a következő sorrendben lesznek lelkigyakorlatok: júl[ius] 8–14. és júl[ius] 15–21. ötnapos. Júl. 21–30-ig nyolcnapos,
aug[usztus] 26.–szept[ember] 1-ig ötnapos. Kéri a dátumoknak az egyházmegyei
körlevélben való közzétételét.
Tudomásul vétetett.
30. Dr. Drahos János káptalani helytartó felhívja a figyelmet a Magyar Közlöny máj[us] 18-i számában megjelent tankönyvrendeletre (1883/1945. VKM szám
alatt). Eszerint a bennünket (hitoktatás) érintő rész: „Más tankönyvekben is különös gonddal kell megvizsgálni azokat a részeket, amelyek a Szocialista Szovjet Köztársaságok Uniójára, az ezzel szövetséges hatalmakra, a marxista szocializmusra és az
ún. imperialista törekvésekre vonatkoznak. Az utóbbi törekvéseknek a magyar és
külföldi változatait egyaránt el kell ítélni. A tankönyvekben alkalmazkodni kell ahhoz a tényhez, hogy jogilag Magyarország határait azok a földrajzi vonalak szabják
meg, amelyeket az ún. trianoni szerződés és a szövetséges hatalmakkal kötött fegyverszüneti megállapodás kijelölt. A tankönyvekben is ki kell fejezni, hogy ezeken a
határokon belül kell az ország belső újjáépítéséhez fogni, és nem az elveszett területek visszaszerzésére törekedni.”
Tudomásul szolgál.
31. Dr. Drahos János káptalani helytartó kéri, hogy az az imádságátdolgozás,
amelynek ügye a püspöki karnál folyamatban van, mielőbb befejezéshez jusson,
hogy az esztergomi Praeorator, amelynek kiadása e címen van már hosszú ideig függőben, kinyomatható legyen.
A püspöki kar az imádságoknak a régi szöveggel való kiadását ajánlja. A
Miatyánk, Üdvözlégy, Hiszekegy és Úrangyala a katekizmus szövegezésében tartassék meg.
32. Az amerikai misszió tagjai látogatást tettek Esztergomban. Erről dr. Drahos János káptalani helytartó a következőket mondja: „1945. május 10-én déli 12
órakor megjelent a prímási palotában William Francis Dietrich kapitány (United
States Navy) és Mr. Frederick Thayer Mervil (The United States Mission – Buda287 A Manréza a jezsuiták által vezetett lelkigyakorlatos ház, amely Budán működött. Utalás arra,
hogy Szent Ignác a Manréza nevű helyen végezte lelkigyakorlatait.
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pest) és beszélni kívántak velem, mint jelezték azért, mert ezt nekik valaki ajánlotta.
Kölcsönös üdvözlések után több vonatkozásban tettek fel érdeklődő kérdéseket a
mai hazai politikai helyzetről; a földreformról, a földmunkáról, az egyház, főképpen
a templomok háborús viszonyairól, károsodásairól, a prímási palotának, a papságnak mikénti kezeléséről a harcoló felek részéről, a győri püspök (báró Apor Vilmos)
tragikus halálának körülményeiről stb. Mindenre pontos és tárgyilagos választ adtam. A földreformmal kapcsolatban céloztam előterjesztett szerény és méltányos
javaslatomra és kérelmemre, melynek másolatát magukkal vitték. – Apor püspök
halálának egyes körülményeit pontosan nem tudván, érdeklődtek, kinél tudhatnák
meg ezeket, mire Pokorny Miklós káptalani helynököt jelöltem meg. A beszélgetés,
amelyet velük jött tolmács közvetített, kb. 3/4 óráig tartott.” Arra a kérdésre, hogy
esetleges nehézségeinkkel mehetnénk-e hozzájuk, a jelenlévő tisztek azt felelték,
hogy ajtajuk előttünk mindig nyitva áll.
Tudomásul vétetik.
33. A külfölddel való levelezés lehetőségét jelenti a „Foreign Service”-nek288 a
Kis Újságban közzétett hirdetése, mely külföldi levelek továbbítására vállalkozik.
(Címe: F. S. Nádor u. 21.)
A püspöki kar Róma felé nem kívánja ugyan igénybe venni e szolgálatot,
mégis köszönettel tudomásul veszi a lehetőséget.
34. Dr. Drahos János káptalani helytartó felemlíti, hogy protestáns oldalról
(Ravasz és Raffay) a budapesti helynök289 előtt sürgetik az egységes fellépést a kormány felé az állam és az egyház, illetve a felekezetek közötti viszony, továbbá a hadifoglyok hazabocsátása kérdésében és érdekében stb. Az utóbbi kérdésben egy küldöttségre is gondolnak Vorosilov elé. Kérdi, mi legyen az álláspont az ilyen egységes
fellépések tekintetében, amelyek elől a boldogult hercegprímás idejében kitértünk, és
amit a maga részéről jónak látna folytatni. A megbeszélések lehetnek közösek, a beadványok tartalma is, de külön-külön állítsa ki mindegyik oldal.
A püspöki kar továbbra is a kitérés mellett foglal állást az előadótól jelzett
értelemben. A hadifoglyok érdekében eljáró küldöttségben a részvételt
nem ellenzi.
288 Foreign Service: külföldi szolgálat.
289 Ravasz László budapesti lelkész, a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke (1921–
1948), 1936-tól a Zsinat és Konvent püspökelnöke. Raffay Sándor a bányai evangélikus egyházkerület szuperintendense. A budapesti érseki helynök Witz Béla kanonok (1943–1950). A jegyzőkönyv korábbi kiadásában itt tévesen Kapy Béla neve szerepelt: Pkjk. III. 48.
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35. Dr. Hamvas Endre előadja a Sacre Coeur290 és a többi tanítással foglalkozó
szerzetesnők anyagi nehézségeiről szóló jelentését. Kérdés, hogy az új fizetési megállapítás szerinti államsegélyek kiutalását kérhetik-e függetlenségük veszélyeztetése nélkül a VKM-től.
A püspöki kar igennel válaszol, s mivel a kérdezők mind budapestiek, átadja az aktát megválaszolásra Esztergomnak.
36. A váci püspök kérdezi, mi legyen az eljárás a mostani helyzetben azon gazdatisztek esetében, akik elmaradt terményjárandóságukat természetben, vagy fekete
áron követelik.
Amennyiben a jogviszony felmondása megtörtént, iparkodni kell a helyi
viszonyoknak megfelelő megoldásra jutni velük. Ha méltányos összeget
mégsem fogadnák el, bírói letétbe kell azt tenni.
37. A papi nyugdíjakat mindenképpen folyósítani kell, ha más mód nincs, ki
kell vetni az állásban lévő paptestvérekre.
Tudomásul vétetik.
38. Felmerült a kérdés, hogy mi történjék a harcoló katonáktól opressio révén teherbe esettek ügyében a születendő gyermek anyakönyvezése tekintetében? Az
anyát be kell-e írni?
A püspöki kar megengedi, hogy amennyiben a plébános tudomást szerez
az opresszióról, a megjegyzések rovatában feljegyezheti ezt: „háború idején erőszak révén fogant gyermek”. Az anyát be kell írni.
39. Visszatérve a Mindszenty József püspök által szerkesztett, a kormányhoz
küldendő erélyes hangú memorandumra, amelyet maga a szerző olvas fel, dr. Czapik
Gyula megjegyzi, hogy a püspöki kar a történtek előtt legfeljebb per viam facti meghajlik, a tervezetben felsorakoztatott tények valódiságát elismeri, de a memorandum bizonyos politikai meggondolásokat is igényel, mert túlkeménysége miatt esetleg a politikai pártok is ellenünk fognak fordulni. Azt maga is szükségesnek látja,
hogy fellépés történjék, és a tények leszögeztessenek a történelem számára is.
Dr. Hamvas Endre püspök megjegyzi, hogy az oroszok most rendkívül idegesek
és ingerültek, mert az angolszászokkal szembekerültek. A hangra tehát vigyázni
290 Sacré-Coeur, a Szent Szív Társaság a 19. század elejétől leányneveléssel foglalkozott. Magyarországon 1883-ban telepedtek le.
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kell. Amennyiben nemzeti és szociális földreformról van szó, az elől a püspöki kar
nem zárkózik el.
Egri érsek megjegyzi, hogy ez a mostani földreformról nem mondható el.
Váci püspök a mostani földreformot politikai eszköznek tartja.
Dr. Drahos János érseki helytartó az enciklikák emelkedett tónusának alkalmazását ajánlja a beadandó memorandum szövegezésénél.
A püspöki kar megegyezik abban, hogy a memorandum (./. alatt mellékelve)291 beadása szükséges, de megbízza Shvoy Lajos székesfehérvári és
dr. Hamvas Endre csanádi püspököt, hogy e felszólalások szerint szükséges
átalakításokat a szerzővel együtt a memorandumon eszközöljék.
40. Ezután Mindszenty József veszprémi püspök előterjeszti azt a pártpolitikai
kérdést, amely most nagyon foglalkoztatja a közvéleményt: a Kisgazdapárt emberei
nagyon el vannak keseredve azért, hogy bár sok törvénytelenségért felelősséget vállaltak, az előnyökben nem részesülnek megfelelő mértékben. Mi a bolsevizmussal
szemben rosszabbul vagyunk, mint bármely más állam. Bár politikai téren talán
nem lehetetlen, hogy egy protestáns prédikátor292 vezetése alatt álló pártban mi is
küzdjünk, mégis aggodalomra ad okot a jelen helyzet.
A demokratikus néppártot293 a belügyminiszter ellenzi. A Nemzeti Front294
tiltakozott engedélyezése ellen, mondván, a miniszterelnöknek nem is volt joga a
demokratikus néppárt engedélyezésére, ez a belügyminiszter joga. A lapot „Idő” címen295 nem adták meg neki, sem autót, sem mozit. Külföldi vonalon azonban közbelépés történt ez irányban, és remélhető a kedvezőbb fordulat.
Pálff y József, amennyiben házasságának ügye nem rendeződnék, nem lenne elnök, csak ügyvezető.296 Nem lesz nevében is katolikus a párt, azért az indulást lehetne és jó volna tudomásul venni. Olyan nyilatkozat kellene, amelyet ők kifelé, a külföld felé is közölhetnének.
A csanádi püspök szerint azt lehetne tudomásul venni, hogy a párt katolikus
elvek szerint akar működni. A gyakorlatban kooperálhatnának a Kisgazdapárttal.

291
292
293
294
295

A jegyzőkönyv általunk ismert példányánál a memorandum nincs mellékelve.
Tildy Zoltán református lelkész.
Helyesen Demokrata Néppárt.
Nyilván a Magyar Nemzeti Függetlenségi Frontról van szó.
A KDNP (DNP) lapja 1945–1949 között végül is Hazánk címmel látott napvilágot, de megjelenése igen rendszertelen volt.
296 Pálff y József Győr megyei földbirtokos, Apor Vilmos győri püspök unokaöccse, 1939-től kormánypárti mandátummal országgyűlési képviselő. 1943–1944 folyamán a püspök javaslatára
fogadták el a szerveződő kereszténydemokrata párt vezetőjének. Házassági ügye válás, illetve második házasság.
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Az egri érsek ajánlja a nyilatkozatnak adását, hisz örülünk annak, ha dolgozni
fognak.
A Demokratikus Néppárt indulási szándékát, és azt, hogy a keresztény
elvek szerint kíván dolgozni, örömmel veszi tudomásul a n[agy]m[éltóságú] püspöki kar.
41. Pokorny Miklós káptalani helytartó jelenti, hogy a „Nemzeti Segély”-nek szószékről való ajánlását kérték. Lehetséges-e ez? Mert nem szoktunk nem katolikus
ügyeket szószékre vinni.
A püspöki kar úgy határoz, hogy az ügyet intézze el mindenki saját hatáskörében, de szószékről továbbra is csak tisztán katolikus ügyeket hirdessünk.
42. Kovács Sándor püspök kérdezi, hogy a polgári iskolák ügyeit továbbra is a
K[atolikus] I[skolai] F[őigazgatóság] intézi-e? Ugyanis gyakran megesik, hogy még
nem lehetséges különösen sürgős ügyekben a K[atolikus] I[skolai] F[őigazgatóság]-ot elérni.
A püspöki kar álláspontja az, hogy ilyen esetekben az ordinárius teljesen
jogosan intézkedik, annál is inkább, mert hiszen a K[atolikus] I[skolai]
F[őhatóság] az ordináriusokat helyettesítő szerv.
43. Ugyancsak a szombathelyi püspök felveti a vasár- és ünnepnapi délutáni
szentmisék kérdését. Ezekre a szentmisékre, amelyek nagyon kedveltek és látogatottak, nézete szerint tovább is szükség van.
Dr. Drahos János káptalani helytartó megjegyzi, hogy ezekre az engedélyt nem
a megszállási felhatalmazások között kaptuk, hanem előzően külön adta a Szentatya. Nézete szerint legfeljebb háborús facultásnak kell és lehet minősíteni, de akkor
a békekötésig, illetve azt követő fél évig kétség nélkül érvényben levőnek lehet tekinteni. A harci zaj megszűntével mindössze az történt, hogy az engedélyiratban felsorolt indokok közül kiesett a légiveszély indoka.
A püspöki kar magáévá teszi a káptalani helytartó által kifejtett álláspontot.
44. Az utazások megkönnyítésére állandó utazási igazolványok kieszközlését
kéri a püspöki kar az elnöklő kalocsai érsektől.
Grősz József érsek a kieszközlést készséggel vállalja.
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Köszönettel tudomásul vétetik.
Több tárgy nem lévén, az elnöklő érsek a gyűlést 18 óra 37’-kor imával bezárja.
K[elt] m[int] f[ent]
Grősz József s. k.
kalocsai érsek
hitelesítő

Jegyzette:
Dr. Mátrai Gyula s. k.297
hercegprímási irodaigazgató

297 Mátrai Gyula volt 1944–1948 között a prímási irodaigazgató.
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2.
Jegyzőkönyv
Felvétetett Budapesten, 1945. október 17-én a – nagyrészt romokban levő –
budavári prímási palotának földszinti (érsekhelynökség titkári terme)
helyiségében tartott püspökkari értekezleten

Jelen vannak: Mindszenty József hercegprímás, esztergomi érsek elnöklete alatt: Grősz
József kalocsai, dr. Czapik Gyula egri érsekek, Shvoy Lajos székesfehérvári, dr. Dudás
Miklós hajdúdorogi, dr. Madarász István kassai, dr. Pétery József váci, dr. Hamvas
Endre csanádi, Kovács Sándor szombathelyi püspök, Kelemen Krizosztom pannonhalmi főapát, dr. Bánáss László veszprémi ap[ostoli] kormányzó, Pokorny Miklós
győri káptalani helytartó, Folba János prelátus, vezéresperes, a tábori püspökségi ügyek
intézője. Távolmaradását egészségi okokkal Papp Antal küzeki c. érsek, a nehéz utazási viszonyokkal pedig Virág Ferenc pécsi püspök mentette ki.298
Imádság után, a még meg nem érkezett rangidős kalocsai érsek299 helyett, dr.
Czapik Gyula emelkedett szólásra, és köszöntötte a püspöki kar fejét, Magyarország
új hercegprímását. Mélységes tisztelettel és szeretettel köszönti Mindszenty József
hercegprímás, érsek úr őfőméltóságát, amikor vállaira vette a keresztet, amelyet ne a
Golgotára, hanem a Feltámadás hegyére vigyen. Ígéri neki a püspöki kar nevében,
hogy mindannyian készséggel és szeretettel állanak mellette nehéz hivatása útján.
A hercegprímás válaszában megköszöni az üdvözlést és „elöljáró beszédében” megállapítja, hogy lecsúszásunk tavaly óta folytatódott lefelé. Vigasztalásunkra két fényesebb nap emelkedett ki: aug[usztus] 20-a és okt[óber] 7-e.300 Tudjuk, miért. Az ország ilyen helyzetében következett be,
hogy a Szentatya reá bízta az emberfeletti feladatot, amikor őt esztergomi
érsekké és Magyarország hercegprímásává kinevezte. Engedelmességből
vállalta, hogy harmincéves papi múltjával ellenkezésbe ne jusson. Szeretettel viszonozza a püspöki kar nevében elhangzott üdvözlést és munka298 Bánáss László debreceni plébánost a pápa 1945. szeptember 2-án nevezte ki veszprémi apostoli
kormányzóvá. Folba János vezéresperes rangban Haász István tábori püspök után következett,
ezért miután a tábori püspök Nyugatra távozott és nem tért haza, ő vette át a tábori helynökség
vezetését.
299 Bár Grősz József kalocsai és Czapik Gyula egri érsek kinevezése egyidejűleg történt, a rangsort a
püspökség alapításának elsőbbsége határozta meg. Grősz érsek a tanácskozás megnyitása után
érkezett meg.
300 Az 1945. augusztus 20-i budapesti Szent István-napi körmenetre érkezett vissza a Szent Jobb,
amelyet a nyilasok a koronázási jelvényekkel együtt magukkal hurcoltak. Az amerikai hadsereg
szolgáltatta vissza a katolikus egyháznak. 1945. október 7.: Mindszenty József esztergomi székfoglalásának napja.
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társi ajánlkozást. A pasztoráció áll programja előterében, de nagy fontosságot tulajdonít a közéletben való részvételnek is.
A jegyzőkönyv hitelesítésére az egri érseket és váci püspököt kéri fel az elnöklő
hercegprímás.
1. Bejelenti, hogy az ő promóciójával elárvult veszprémi egyházmegye kormányzására dr. Bánáss László debreceni prépost-plébánost rendelte az Apostoli
Szentszék. Szeretettel köszönti őt a püspöki kar nevében, és munkájára az Úr Isten
áldását kéri.
2–3. Két püspökkari körlevél kiadása látszik aktuálisnak. Az egyik a választásokkal, a másik a németkérdéssel kapcsolatban.
Az elsőt megbízásából az esztergomi káptalani helytartó megküldötte a konferencia tagjainak.301 A reá beérkezett észrevételek és kívánságok figyelembe vétettek.
A körlevél aláírása az egri érsek indítványára: „a magyar püspöki kar nevében + József hercegprímás, esztergomi érsek”.
A második körlevél szövege szintén kész. Felkérésére ezt Kovács Sándor szombathelyi püspök olvassa fel. Több hozzászólás után ennek a körlevélnek a kiadását is
elhatározza a püspöki kar, mert lehetetlennek tartja, hogy a zsidókért szót emelt, s az
államhű németek ügyében meg hallgasson, hogy ha nemtetszést vált is ki vele egyeseknél.302
A kalocsai érsek bemutat egy, a szenvedő internáltakról szóló levelet, s a körlevél internáltakról szóló részének kibővítését kéri. A pannonhalmi főapát rámutat
arra, hogy amikor a zsidóság érdekében szólt a püspöki kar, tulajdonképpen már
akkor azoknak védelmében szólott, akik most szenvednek.
A felszólalások figyelembevételével ezen második körlevél kiadását is elhatározza a püspöki kar, és a csanádi püspököt kéri fel a szövegváltoztatások keresztülvitelére.
A választási körlevél az esetben nem jön, ha a most folyó tárgyalások eredményeképpen nem lenne választás.
4. A hercegprímás ezután ismerteti az osztatlan iskolákra vonatkozó
27.822/1945. IV. üo. számú ún. Bereczky-féle rendeletet, melynek az a hátránya,
hogy nagy létszámú katolikus iskoláink növendékeit felszippantják a kis létszámú
protestáns iskolák, melyekkel a mieink egyesítendők volnának. Sérelmes az is a ren301 A körlevél szövege EH I. 32.
302 Ennek dátuma 1945. október 17. Vö. EH I. 29.
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deletben, hogy ha két egyesítendő iskola nem tudna megegyezni, a tankerületi főigazgató dönt.
Volt egyházmegyéjében e rendelet következtében 91 kat[olikus] elemi iskola
növendékeit vitték volna át protestáns iskolákba. Tiltakozott ellene. A kultuszminiszter303 megértéssel fogadta, és okt[óber] 13-ra a VKM-ba [!] értekezletet hívott
össze. Ennek eredménye az a megállapodás, hogy a VKM 27.822/1945. IV. üo. számú rendeletének az egytanítós népiskolák együttműködéséről szóló részében a „kötelező” kifejezést „kívánatos”-ra változtassa. Amennyiben pedig a különböző jellegű
iskolák vezetői nem tudnának egymás között megegyezni abban, hogy melyik iskolában legyen az alsó, és melyikben a felső tagozat (beleértve az állami vagy községi
iskolát is), ne a főigazgató döntsön, hanem maga a miniszter az illetékes egyházi
főhatóság hozzájárulásával. A jelen esetre vonatkozó módosítását és a jövőben is
minden egyházi vonatkozású rendeletét publikálás előtt észrevételeik közlése végett
küldje meg az egyházak főhatóságának.
A püspöki kar megnyugvással veszi tudomásul.
5. Az A[ctio] C[atholica] jelentésével kapcsolatban ismerteti az Országos Központnak azt a kívánságát, hogy tekintettel a helyzetre, az A[ctio] C[atholica] anyagi
ügyeinek intézésére pénzügyi bizottság szerveztessék.
Többek felszólalása után úgy dönt a püspöki kar, hogy Jakabfy Károly
mellé még Molnár András, dr. Homonnay Tivadar és Vajda József hívassanak meg a felállítandó pénzügyi bizottságba.
Bemutatja még ezután az A[ctio] C[atholica] 1945/46-os megkésett munkatervezetét.
A püspöki kar elfogadja és hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a viszonyok megkívánják, az A[ctio] C[atholica] a tervezetén a szükségeshez
képest maga változtasson.
A kat[olikus] férfiaknak a Krédóban304 [!] való megszervezésére is javaslatot
tesz az A[ctio] C[atholica].
Többek hozzászólása után a püspöki kar nem kíván kizárólagos jogot
adni a Krédónak [!], mert a Mária Kongregációk és Jézus Szíve Szövetségekben megszervezett férfiak száma jelentékeny. A férfiakkal való foglal303 Ekkor a kultuszminiszter Teleki Géza (1944. december 22.–1945. november 13.).
304 Credo – felnőtt katolikus férfiak egyesülete, amelyet Bőle Kornél domonkos 1921-ben alapított.
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kozás lehetőségét másnak is megadja. Kötelezővé csak azt teszi, hogy
minden plébánián legyen valamilyen vallásos egyesület a férfiak számára.
Ahol meg nincs ilyen, különösen kisebb lelki igényű tömegek megmozgatására, igen alkalmas a Krédó [!]. Az A[ctio] C[atholica] hitbuzgalmi
férfititkárság felállításához hozzájárul.
Az A[ctio] C[atholica] már a tavasszal proponálta kat[olikus] iskoláink védelmére a szülők szövetségének létrehozását. Most konkrét tervezetet mutat be.
Többek hozzászólása után a szülők szövetségének helyenkint és iskolánkint való megszervezése mellett dönt. A felépítés túlméretezését (országosan) kerülendőnek ítéli.
Az A[ctio] C[atholica] országos vezérkara tekintettel a hercegprímási széken
beállott változásra benyújtotta lemondását. Új vezetőségről kellene tárgyalnunk. A
régiek közül többen fogságban vannak, nem ildomos most az ő helyükbe másokat
kineveznünk. Inkább helyetteseket kellene megbízni.
A püspöki kar, tekintettel a fogságban levők érdemeire, a helyettesek
megbízása mellett dönt.
Hercegprímás jelenti, hogy az egri érseket felkérte, hogy maradjon meg az A[ctio] C[atholica] élén ügyvezető elnöknek, és ő tegyen propozíciót a többi vezető
munkatársat illetően.
Az egri érsek megköszöni a bizalmat, de tekintettel arra, hogy a támadó baloldali elemekkel már szemben állott, nincs telefon, és az utazási lehetőségek rosszak,
maga helyett másnak megbízását ajánlja, és kéri annak leszögezését, hogy a politika
az A[ctio] C[atholica] hatáskörébe nem tartozik.
A püspöki kar egyhangúlag dr. Czapik Gyula egri érsek további megbízatása mellett foglal állást, aki a mellette megnyilvánuló bizalom hatása
alatt hajlandó tovább viselni az A[ctio] C[atholica] orsz[ágos] ügyvezető
elnöki tisztét. A püspöki kar keretfelhatalmazást ad arra, hogy a hercegprímás az egri érsekkel együtt elintézhesse a szükséges személyi változtatásokat és egyéb A[ctio] C[atholica]-teendőket. A mostani vezetők a következők lesznek: orsz[ágos] igazgató: Mihalovics Zsigmond, helyettese
és főtitkár: dr. Szabó Imre tb. kanonok, pápai kamarás, krisztinavárosi
plébános, új alelnök és a hitbuzgalmi szakosztály orsz[ágos] elnöke: P. Badalik Bertalan OP tartományfőnök, alelnök és kulturális szakosztályi országos elnök: dr. Nizsalovszky Endre egyetemi tanár, alelnök és szociális
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és karitatív szakosztály orsz[ágos] elnökhelyettes vezetője: Zibolen Endre
tanügyi főtanácsos, gimn[áziumi] ig[azgató], alelnök és az orsz[ágos] sajtószakosztály elnökhelyettes vezetője: dr. Sík Sándor egyetemi tanár. A
társelnöki széket, melyről herceg Esterházy Pál lemondott, egyelőre nem
töltik be.
6. A földreformrendelet (6000/1945.) eredetileg 100 kat[aszteri] hold meghagyását írta elő az egyházi rendeltetésű birtokoknál. Később a rendelet végrehajtása
tárgyában kiadott 33000/1945. F. M. sz. intézkedés már csak 30 kat[aszteri] holdat
engedélyez olyképpen, hogy abból 15 a plébánost, 10 a kántort, 5 a sekrestyést illeti.
Ismerteti az ezen ügyben tett lépéseket, amelyek eddig (válasz nélkül és) eredménytelenek maradtak. Így további lépések megtétele sem látszik indokoltnak.
Tudomásul vétetik.
7. A kormány az egyházi birtokok elvétele után nagysokára bizonyos megélhetési lehetőséget kíván nyújtani egyházi közigazgatás költségei című kiutalással. Ebben
szerepelnének a főpásztorok (hercegprímás a min[iszter] elnöki fizetés kétszeresével, az érsekek a II. fiz[etési] o[sztály] + 50%-nak megfelelő 27 000 P-vel, a megyéspüspökök a II. fiz[etési] o[sztály]-nak megfelelő + 8000 P-vel). Természetes, hogy
valamiből élni kell, azért nem kíván senkit befolyásolni azzal, hogy kijelenti: ő a
személyére szóló összeget nem fogadja el, hogy így dokumentálja tiltakozását a földbirtokrendelet jogtalanságával szemben.
Tudomásul vétetik azzal, hogy a régen ígért, de nagyon nehezen érkező
összeget sem fizetésnek, sem kártalanításnak nem tekintheti a püspöki
kar, hanem, mint azt a kultuszminiszter finoman megjegyezte, a rendezésig „a conto” előlegnek.
8. Az egri érsek felvetette a Cathedraticum bevezetésének kérdését. A Cathedraticum (cf.305 Can. 1505.) csak zsinati vagy püspökkari határozatra (Can.
1507.) írható elő, azért kéri, hogy legalább elvileg (kisebb összeggel) állapítsa meg
azt a püspöki konferencia. Az itt hozott határozatot a kalocsai érsek úr különleges
felhatalmazása birtokában jóváhagyja, és akkor már bevezethető lesz a legközelebbi
e[gyház]k[özségi]-i költségvetésbe.

305 Cf. – conferatur, azaz vesd össze.
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Több hozzászólás után a püspöki kar a Cathedraticum bevezetése mellett
dönt, s annak összegét egyházközségenkint évi 100 P-ben állapítja meg.
( Jóváhagyva a 2768/1945. sz. a.)
9. Az aulisták306 fizetésének rendezésével kapcsolatban indítványozza az egri
érsek, hogy a mensa episcopalis fenntartási költségeihez az aulistáktól az összes egyházmegyékben ugyanolyan összegű hozzájárulást kívánjanak meg.
Többek hozzászólása után (még a jelenlévő aulistát is megszólaltatja) a
püspöki kar úgy határoz, hogy a hozzájárulást a tényleg kézhez vett összeg
40%-ában állapítja meg.
10. A választásokkal kapcsolatban hercegprímás közli a püspöki karral azt az
értesülését, hogy Vorosilov magához hívatta a pártok vezetőit, és „megparancsolta”,
hogy a választásokba közös listával induljanak.307 Akármennyire sajnálatos ez, a kisgazdák vezetői közül többen a parancs elfogadása mellett vannak, mert különben elvonják az élelmet Budapesttől, és a pártra hárul miatta minden odium [!].
A püspöki kar a pannonhalmi főapát indítványára kimondja, hogy elvi
okokból a tiltakozás mellett foglal állást, mert ami itt történt, a demokrácia legnagyobb szégyene.
11. Az orosz–magyar gazdasági egyezményről308 szólva megállapítja, hogy az
minden természeti kincsünket elveszi, és új, egészen kommunista telepeket szervez
óriási befektetéssel.
A püspöki kar helyesli, hogy nevében a hercegprímás elmenjen a miniszterelnökhöz tiltakozni, és az idegen hatalom ellen az idegeneknél is oltalmat keressen.
12. Az osztatlan iskolák ügyénél már érintett protestáns előretörés (20 kinevezettből 17 protestáns, egy zsidó, kettő katolikus a VKM-nél) ellensúlyozására megállapodott a kultuszminiszterrel abban, hogy három katolikus papot fog felvenni a
minisztérium különböző osztályaiba, lehetőleg nem is szerződéses, hanem kinevezéses alapon. A személyekről is esett szó: az iskolai osztályba Blaskovics Placid eszter306 A püspöki központi iroda neve az aula, és innen ered az ott tevékenykedők elnevezése.
307 Vorosilov tábornok a Szövetséges Ellenőrző Bizottság elnöke. A közös lista nem jött létre, de a
választások eredményétől függetlenül koalíciós kormány alakult az addigi ideiglenes kormány
pártjaiból.
308 Az 1945. augusztus 27-én kötött szerződésről van szó, amelyet a Nemzeti Főtanács 1945. december 20-án hagyott jóvá.
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gomi gimn[áziumi] igazgató, min[iszter] tanácsosi rangban, a nevelésügyi osztályba
dr. Könözsy Lajos műegyetemi lelkész, min[isztériumi] titkári rangban, az iskolánkívüli népművelési osztályba pedig dr. Boér Miklós teol[ógiai] tanár kerülne
min[isztériumi] osztálytanácsosi rangban.
Örvendetes tudomásul szolgál.
13. A Köznevelés szept[ember] 1-i számában megjelent egy szerkesztői üzenet,
mely az összes iskolák államosítását, mint folyamatban levőt említi. A kultuszminiszter dementálta a hírt, és helyreigazítását ígérte.
Tudomásul vétetik.
14. Az iskolákkal kapcsolatban a kalocsai érsek megjegyzi, hogy szükségesnek
látja a nyolcosztályos iskolák tanterve hittani anyagának meghatározását.
A püspöki kar az indítványt magáévá teszi, és a hittani tananyag meghatározására tervezetet kér a Kat[olikus] Hitoktatók és Hittanárok Egyesületétől.
15. A Katolikus Tanítónők alapítandó otthonuk építése céljából félarany korona valorizált értékének megfelelő összeg szedésére kér engedélyt az eleminél magasabb fokú összes katolikus iskolákban.
A püspöki kar a pénz instabilsága miatt nem tartja alkalmasnak a mostani
időket a terv keresztülvitelére.
16. A Demokrata Néppártban a személyi torzsalkodások a legcsúnyább taktikát csinálták.309
Sajnálattal tudomásul.
17. Az egyesületeink elleni durva fellépések miatt (Esztergomi Legényegylet,
Budaörs Kultúrház stb.) meggondolandónak látszik, hogy most már ne csak a papjainkat, de fiainkat is vonjuk ki a MADISZ-ból.
A püspöki kar úgy határoz, hogy egyelőre csak a papokat tiltja ki nemcsak
a MADISZ-ból, hanem a Szoc[iál] Dem[okrata], Kommunista és
309 Pálff y József pártelnök és Barankovics István főtitkár politikai szembenállásáról van szó. Vö.
Izsák 1985.
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Parasztpártból is. A papok kivonását a fenti helyekről minden ordinárius
csendben intézi el.
18. A kalocsai érsek indítványára előhozza a kisajátított ingatlanok kártalanítási ügyét. Rendelet készül, amely a felosztott nagybirtokot terhelő nyug- és kegydíjak
ügyét úgy akarja rendezni, hogy a volt birtokosok a kártalanítási összegből adjanak
a nyug- és kegydíjasoknak végkielégítést. Ezzel kapcsolatban közölte a miniszterelnökkel, kultuszminiszterrel és a népjóléti miniszterrel,310 hogy erről csak akkor lehet tárgyalni, ha meg lesz állapítva a kártalanítási összeg, az állam részéről a fizetési
terminus; a nyugdíjasoknak azonban addig is élniök kell; az egyházi birtok kártalanítási összege a törzsvagyont illeti, ennek csak a jövedelmét lehet felhasználni, tehát
végkielégítést ebből adni nem lehet; ő csak teljes értékű kártalanítást fogad el, azt is
csak az Apostoli Szentszék jóváhagyásával, mert a javadalomnak csak haszonélvezője lévén, semmiről le nem mondhat.
A püspöki kar az ügyben egyetért a kalocsai érsekkel.
19. A székesfehérvári püspök felhívja a figyelmet arra, hogy az uradalmi iskoláknak nincs semmiféle helyi jövedelmük. Föld nélkül, a pusztákon képtelenek a
tanítók megélni, mert a konyhára való zöldséget sem tudják megvásárolni, valami
helyi jövedelmüknek kellene lennie földben.
A püspöki kar véleménye az, hogy a pusztai iskolák ügye a helyi egyházközség gondja, annak kell megcsinálnia. Minden érdekelt ordinárius így
intézkedjék körlevelében.
20. Az ifjúság összefogására és felrázására vonatkozó indítványát a jól sikerült
ifjúsági nappal elintézettnek veszi.
Tudomásul véve.
21. A székesfehérvári püspök indítványozza, hogy a püspöki kar hívja fel a kormány figyelmét arra, hogy a telepítésekkel kapcsolatban ne zavarják meg az egyes
községek vallási egységét. Fontos ez az illető falvak iskolái szempontjából is. Mi ragaszkodjunk vallásos iskoláinkhoz. A boldogult bíboros, hercegprímás ebben az
ügyben egyszer már felszólalt a felsőházban. Ezt a felszólalást reá való hivatkozással
ismételjük meg a mostani püspöki konferenciából.

310 Népjóléti miniszter: Molnár Erik (1944. december 22.–1947. szeptember 24.).
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A püspöki kar az indítványt elfogadja, és elhatározza, hogy a VKM-t is
megkeresi ez ügyben.
22. A csanádi püspök javasolja, hogy erkölcsi segítséget keressen a püspöki kar
az Egyesült Államok és Svájc püspökeinél, illetve a westminsteri érsek, spanyol pátriarchánál Rómán keresztül, a magyar kormányhoz pedig írjon sérelmeink ügyében.
A püspöki kar az indítványt magáévá teszi, és annak kivitelezésére felkéri
a hercegprímást.
23. A szombathelyi püspök újszerű, lendítő erejű katolikus megmozdulás elindítását szorgalmazza egység mozgalom, katolikus békemozgalom, felebaráti szeretet
gyakorlása az anyaszentegyházban meglevő keretek között, merítés az evangélium és
Eucharistia erőforrásaiból, felvilágosító előadások, gyűlések, eucharisztikus napok
stb. által.
Az indítványhoz a csanádi püspök szól hozzá, és kiváltképp ajánlja a szorgalmazott cél elérésére a katolikus napokat. Az indítványozó maga megjegyzi, hogy pro
memoria-nak szánta indítványát.
Tudomásul véve azzal, hogy az egyházközségekben az intenzív külső
munkát szorgalmazza minden ordinárius.
24/a) A szombathelyi püspök másik propozíciója, hogy az egyetemre járó apácák számára gondoskodás történjék egyetemi nívójú hitoktatásról, mint azt legújabban a műegyetemisták kérték maguknak, mert több esetben látta már az apácák hitének veszélyben forgását.
Tekintettel arra, hogy a Jánosi–Brandenstein-kurzus látogatása az apácák napirendje miatt ütközött nehézségekbe,
a püspöki kar úgy határoz, hogy az érdekelt ordináriusok keressék meg a
szerzetesnők elöljáróit ez ügyben, és tegyenek utána megfelelő intézkedéseket.
24/b) Nőhallgatóknak a hittudományi karra való felvétele tárgyában konkrét
esettel kapcsolatban elvi döntést kér dr. Ibrányi Ferenc egyetemi tanár, hittudománykari dékán.
A püspöki kar változatlanul fenntartja a kérdésben eddigi tagadó álláspontját.
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25. A hercegprímás ezután felhívja a figyelmet nagyon fontos két új rétegre:
az egyik az új gazdák, akik azt hiszik már megvagyonosodtak, nincs szükségük
Istenre sem,
a másik a levente ifjúság, melynek keretei szétbomlottak,311 és senki sem vezeti
őket templomba.
A csanádi püspök ajánlatára az új gazdáknak missiók tartását, a leventéknek pedig a most már szabadon dolgozó KALOT-ban való felkarolását
határozza el a püspöki kar.
26. A hercegprímás felteszi a kérdést, ne tartson-e a püspöki kar az eddiginél
több értekezletet.
A püspöki kar úgy határoz, hogy a szokásos két értekezlet maradjon meg,
esetleg ha szükséges, egy harmadik is tartassék.
A hercegprímás ítéletére bízza a szükségesség megállapítását. A konferencia helyéül pedig a könnyebben megközelíthető A[ctio] C[atholica] központi helyiségét
kéri a püspöki kar.312 A konferencia kezdetéül pedig 9 órát.
A hercegprímás a kívánságoknak teljesítéséhez készséggel hozzájárul. Azután így folytatja:
27. Vagyoni szempontból időről időre elengedhetetlen, hogy tárgyalások folyjanak a VKM-ben valamennyiünk megbízásából. Kérdés, ki legyen a megbízottunk?
A püspöki kar úgy határoz, hogy mindig a hercegprímás járjon el ott is a
püspöki kar nevében.
A hercegprímás elfogadja a megbízást, csak azt kéri, hogy ha valami előfordul,
hívják fel rá a figyelmét a püspök urak.
28. A svájci Charitas-Verband Magyarország megsegítését is tervbe vette, és az
A[ctio] C[atholica] Karitatív szakosztálya ki is dolgozta az erre vonatkozó tervet. A
végrehajtó irodát az A[ctio] C[atholica] már fel is állította, és vezetésére Varasdyné
Zichy Henriettet kérte fel. Ezzel kapcsolatban jelentheti, hogy Amerikából is érkeztek értesítések, amelyek szerint az ottani magyarok ugyancsak segítséget kívánnak
311 A leventemozgalmat az ideiglenes nemzeti kormány már 1945-ben feloszlatta.
312 Az Actio Catholica központja Budapesten, az V. ker., Ferenciek terén volt, míg Budán, a Várban
(Úri utca) lévő romos prímási palota nehezebben megközelíthető.
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nyújtani az ínséges magyar népnek. Svájc azonkívül a hercegprímásnak százágyas
kórházat ajánlott fel, amelyet előzetes tárgyalások után a budai Erzsébet-apácák nagyon sérült és károsult kórházának fog juttatni.
Örvendetes tudomásul szolgál.
29. A kormány kinevezte amerikai követnek Szegedy-Maszák Aladárt, a kereskedelmi ügyek élére pedig Medgyesi László főkonzult. Mindkettő derék katolikus
férfiú. Kinevezésüknek csak örülhetünk.
Tudomásul vétetik.
30. Jelenti, hogy a Pázmáneum kérdése a wieni [!] egyetem hittudományi karának helyreállítása kapcsán újra aktuális. Tavaszi konferenciánk a Pázmáneum bérbe
adása (a wieni egyházmegyei szemináriumnak) mellett határozott, ez eddig nem
történt meg. Ha az egyes egyházmegyék egy-két növendéket küldenek, az intézet
folytathatná áldásos tevékenységét. Erre számítva kapott új spirituálist dr. Ádám
György volt pesti Sz[en]t Imre-kollégiumi prefektus személyében, dr. Záborszky Istvánnak ugyanezen tiszte alól való egyidejű felmentésével. Esztergomból 7-en (öt
régi, két újonnan disponált) lesznek a Pázmáneumban.
November 15-ig elfogadja az egyetem a beiratkozást. Kéri a nagyméltóságú érsek és püspök urakat, hogy a nagy múltú intézetet növendékek odadisponálásával
segítsék hivatása további érdemes betöltéséhez. (Legalább 30 növendék kell a rendes
szemináriumi élet kiteljesedéséhez.)
31. A tanítók kevesellik az osztályozó vizsgáztatási díjat (30 P). A nagyméltóságú püspöki kar hatáskörébe tartozik új díj megállapítása.
A püspöki kar a Rendszabályok 332. §-nak 5. bekezdésében megállapított díjazást a változott viszonyokra való tekintettel a szakmunkás három
órára járó munkadíjában állapítja meg.
32. A Budapesti Központi Szeminárium anyagi helyzetéről szóló beszámolót
mutatja be azután a hercegprímás. Az esztergomi káptalani helytartó által a téli szünet tartamára megállapított fejenkinti 3000 P-s összeg nem elégséges, természetbeniek gyűjtését kérnék a Központi Szemináriumnak is. Gondolnak segélykérésre
vagy kölcsönfelvételre, a legvégső esetben pedig belvárosi bérházuk eladására.
A püspöki kar úgy határoz, hogy egyelőre az újabb segély kérését ajánlja.
Amennyiben a megállapított 3000 P. nem elég, minden növendék után
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eső szükséges többletet kérjék az illetékes főpásztortól. A házeladáshoz
semmiképp sem járul hozzá.
33/a) A K[özponti] S[ajtó] V[állalat] erkölcsi támogatást kér, hogy legalább
egy lapját megindíthassa. Az indulást nem azonnal gondolják, de a legközelebbi
püspöki konferencia előtt.
A püspöki kar megbízza a hercegprímást, hogy amikor jónak látja, interveniáljon a püspöki kar nevében.
Az egri érsek indítványozza, hogy a püspöki kar foglaljon állást a K[özponti]
S[ajtó] V[állalat] mellett, mert ha voltak is hibái, de érdemeit is el kell ismernünk.
Indítványát elfogadták.
33/b) Dr. Bozsik Pál „Magyar Néplap” címen katolikus hetilapot akar indítani, részvénytársasági (Katolikus Sajtó Rt.) alapon.
A püspöki kar a székesfehérvári püspök kedvező információja alapján a
„Magyar Néplap” indulása ellen nem foglal állást, de ezt addig, míg a
„Hitvallás” c. lap át nem jön Szegedről [!], nem ad választ dr. Bozsiknak.313
34. B[á]r[ó] Apor Vilmos győri püspök halálával megüresedett a Jeruzsálemi
Zarándokház gondnoksági és Szentsír-pénzekből314 való részesedés püspökkari kezelőjének tiszte.
A püspöki kar ezt a tisztet fenntartja a kinevezendő győri püspök számára.
35/a) Dr. Madarász István kassai püspök az utazási nehézségekre való hivatkozással lemond a K[atolikus] T[anügyi] T[anács]315 elnöki tisztéről.
A püspöki kar megköszöni a püspök eddigi fáradozását, és lemondását
tudomásul veszi.
313 Bozsik Pál gyöngyösi plébános, keresztényszocialista politikus, több ciklusban képviselő. A
Grősz-perben, 1951-ben ítélték el, a börtönben hunyt el.
314 Szentsír-pénz a nagypénteki perselyadományok összege, amely a jeruzsálemi Szentsír fenntartására szolgál.
315 Bővebben vö. Beke 1988. 232–257.
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35/b) A K[atolikus] T[anügyi] T[anács] fenntartási költségeivel – melyre a pécsi püspök kérte – nem kíván foglalkozni aktualitása hiányában a püspöki kar, mert
úgy határoz, hogy a K[atolikus] T[anügyi] T[anács]-ot a K[atolikus]
T[anügyi] F[őigazgatóság]-ba olvasztja be.
36. Hercegprímás ezután bemutatja az Apostoli Nunciatura316 és A[ctio]
C[atholica] segítőalapjának együttes működéséről szóló kimutatást.
Tudomásul vétetik.
37. A Katolikus Népszövetség317 b[á]r[ó] Apor Vilmos elhalálozásával püspökvédő nélkül maradt.
A püspöki kar e tisztre dr. Hamvas Endre csanádi püspököt kéri fel.
A csanádi püspök e tisztet elfogadja.
38. Krywald Ottó szerint az Unio Cleri pro Mis[sionibus]318 országos elnöki
tisztét 1928-tól a bold[ogult] Cardinalis látta el, és ezt számára Rómából a magyar
püspöki kar kérte.
A püspöki kar kívánsága, hogy ezt a tisztet az új hercegprímás is betöltse,
azért kérni fogja Rómától kinevezését.
39. A Sz[en]t László Társulat319 elnöki tisztében kéri Krywald a székesfehérvári püspök úr meghagyását.
A püspöki kar a kérelemhez – az érdekelt püspök úr beleegyeztével –
örömmel hozzájárul.

316 Angelo Rotta c. érsek, budapesti apostoli nunciust 1945. április 4-én a SZEB utasította ki Magyarországról.
317 A Katolikus Népszövetség az egyik leginkább átfogó jellegű katolikus társadalmi szervezet, amely
1908. január 26-án alakult meg a jóváhagyott alapszabályok szerint.
318 Az egyesület a missziók támogatására jött létre 1919-től.
319 A Szent László Társulat 1861-ben alakult katolikus egyesület, eredetileg a Moldvába és Bukovinába vándorolt katolikus magyarok védelmére, később általában a határokon túli vagy emigráns
magyarok lelki gondozását segítette.
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40. A szoptatós anyák kihelyezésének ügyében kér irányítást az A[ctio] C[atholica] igazgatója, tekintettel arra, hogy – bár p[o]l[itikai] párt kezdeményezte – érdemes volna a pártfogásra.
A püspöki kar helyesli és ajánlja az akciót.
41. Hagyó Kovács Gyula összegezve benyújtja az egyházi erdőkre káros rendelkezéseket.320 Most december 15-ig meghosszabbítják a kitermelés idejét, de mindegyik egyházi javadalmasnak kérnie kell ezt. A kérelemnél célszerű rámutatni az erdőbirtok által szolgált különböző célokra, kulturális, tanügyi (káptalanoknál főtanfelügyelő), szociális, közművelődési, művészeti stb. annak kihangsúlyozásával, hogy
a kormány az elvett birtokok jövedelmének pótlásáról, s így a cél megvalósításának
eszközeiről eddig sem gondoskodott.
Köszönettel tudomásul vétetik.
42. A papfoglyoknak kolostorban való internálását fogja kérni a hercegprímás.
Adatokat kér mielőbb beküldeni.
Tudomásul szolgál.
43. Sérelmek gyűjtését is folytatjuk. Másodpéldány a hercegprímáshoz megküldendő.
Tudomásul.
44. A püspökkari jegyzőkönyvek kiadása nem nyomdailag, hanem sokszorosítón
fog történni.321 Magyar Kurír kéressék fel a sokszorosításra.
A püspöki kar elfogadja a sokszorosítást, amelyet az esztergomi aulára
bíz, mert a Kurír is kölcsöngéppel – amely rossz – dolgozik.
45. A hercegprímás felveti a kérdést, nem volna-e jó a püspökkari értekezleten
való referálást egy aulistára bízni.

320 Hagyó Kovács Gyula a ciszterci rend jószágkormányzója, felsőházi tag. A Grősz-perben elítélték.
Az 1935-ös Gazdacímtár adatai szerint a katolikus egyházi nagybirtok az alapítványokkal együtt
992 429 kh volt, s ebből 304 010 kh volt az erdő. Az 1945-ös földreform során az erdőbirtokokat
is államosították, de nem osztották fel.
321 Eddig a prímási iroda az esztergomi Buzárovits-nyomdával adatta ki.
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A püspöki kar a régi mód mellett dönt azzal, hogy referálásra az indítványozónak adassék ki a konferencia egy-egy témája. Az iskolaügyeket külön referálja a K[atolikus] I[skolai] F[őigazgatóság] püspök tagja.
46. Mindenkit érintő gazdasági ügyek megtárgyalására a püspöki kar felhatalmazza a hercegprímást.
47. A szombathelyi püspök indítványára
elhatározza a püspöki kar, hogy kérni fogja a délutáni szentmiséknek a
további kegyes engedélyezését.
48. A karácsonyi éjféli szentmise az idén még közbiztonsági okokból a vigília
délutánján legyen megtartandó.
A püspöki kar így határoz.
49. A veszprémi apostoli adminisztrátor indítványozza, hogy a délutáni ájtatosságokba valami frissítő forma vezettessék be. A közös ének országunkban szép, a közös
ima nem.
A püspöki kar tudomásul veszi, hogy e pont elintézésében van hivatva
segíteni az esztergomi Praeorator, melynek megjelenése küszöbön áll.
A hercegprímás megköszöni a tanácskozáson való megjelenést, és közös imával
16 óra 43 perckor a konferenciát bezárja.
K[elt] m[int] f[ent]
Mindszenty József s. k.
hercegprímás
Dr. Czapik Gyula s. k.
érsek

Dr. Pétery József s. k.
püspök
Jegyzette:

Dr. Mátrai Gyula s. k.
pápai kamarás,
hercegprímási irodaigazgató
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3.
Jegyzőkönyv
Felvétetett Budapesten, 1945. december 20-án du. fél négy órakor
az A[ctio] C[atholica] tanácstermében megtartott püspökkari értekezletről,

melyen a hercegprímás elnöklete alatt megjelentek: Grősz József kalocsai, dr.
Czapik Gyula egri érsekek, Shvoy Lajos székesfehérvári, dr. Dudás Miklós hajdúdorogi, dr. Pétery József váci, dr. Hamvas Endre csanádi püspökök, dr. Bánáss László ap[ostoli] adminisztrátor, Kelemen Krizosztom pannonhalmi főapát, Pokorny Miklós
győri kápt[alani] helytartó, Pakots Károly szatmári püspöki helynök, Folba János prelátus, vezéresperes a táb[ori] püsp[ökség] ügyeinek intézője. Távolmaradását kimentette a súlyos betegen fekvő Papp Antal c. érsek és Virág Ferenc pécsi püspök.
1. A hercegprímás szeretettel üdvözli a nagyméltóságú püspöki kart.
A jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri a kalocsai érseket és a székesfehérvári
püspököt.
2. A magyar Vallás- és Tanulmányi Alapokat Ellenőrző Bizottság322 miatt hívatott össze a konferencia, de hogy Rómában volt,323 beszámolni akar, hogy mit vitt
oda és mit hozott onnét magával.
A következőket jelentheti távirati stílusban.
Terjedelmes jelentéseket nagy számban vitt magával Kárpátalja, a Felvidék,
Erdély, Bácska és Csonka-Magyarország ügyében hitéleti, közéleti és gazdasági
tekintetben.
Megállapíthatta, hogy Rómában keveset tudnak a magyar viszonyokról, és
nem egy tekintetben a helyzetünket kedvezőbbnek ítélik a valóságosnál. Kiindulás
ehhez a 62%-os polgári győzelem,324 az olasz helyzet, amely pedig összehasonlíthatatlanul jobb a mienknél.
A vitt írásbeli és szóbeli jelentéseket csodálkozva és nagy hálálkodással fogadták.
322 A Magyar Katolikus Vallás- és Tanulmányi Alap részint a Mária Terézia idején feloszlatott jezsuita rend, részint a II. József által felszámolt javadalmas szerzetesrendek birtokaiból keletkezett.
1935-ben a Vallásalapnak 87 319 kh, a Tanulmányi Alapnak 27 816 kh birtoka volt. Az alapokra
felügyelő és kezelésüket – ami a VKM hatásköre volt – ellenőrző bizottságot a dualizmus idején
állította fel a főkegyúr, a király. Ennek elnöke a mindenkori hercegprímás, a vegyes bizottság
tagjai a püspöki kar kiküldöttjei, illetve az állam által delegált világi katolikusok voltak.
323 Az újonnan kinevezett esztergomi érsek első római útjára 1945. november 30.–december 20.
között került sor.
324 Az 1945. november 4-i nemzetgyűlési választások során a két polgári párt, a Független Kisgazdapárt 57%-ot, a Polgári Demokrata Párt 1,7%-ot ért el, összesen: 58,7%.
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Montini h[elyettes] államtitkárt 1 1/4, Tardini h[elyettes] államtitkárt két alkalommal 2 3/4 órán át tájékoztatta.325 Az akták azonnal a Szentatya asztalára kerültek.
Közölték a hadifoglyok, menekültek ügyében előterjesztett kérelmei kapcsán,
hogy az angolokra, főként amerikaiakra keveset lehet építeniök, mivel más a kijelentésük, más az eljárásuk. A Vatikán és a szovjet korábbi feszült viszonyában semmi
kedvezőbb változás nincs, egyelőre erre kilátás sincs. A távolabbi jövőre nagy missziós reményekkel foglalkoznak a Vatikánban.
A magyar hadifoglyok és nyugati menekültek és kiszállítottak ügyében a Szentszék lépést tett, az előbbi eredményéről nem tudnak, illetőleg a szovjet áthatolhatatlan fal, az utóbbi ügyben van eredmény. A Vatikán Ausztria, Németország területére
a magyarokhoz magyar papokat, misekönyveket és pénzbeli segélyeket küldött. Ez
komoly megsegítés a siralmas helyzetben. December 3-án kértük az UNRA326 segítségéért való közbelépést is.
Az egyházi vagyon ügyében megemlítésre került, hogy az egész vagyonra
ugyan nem támasztunk igényt, de az összes erdőkre, még mindig komoly mezőgazdasági ingatlanra és komoly kárpótlásra azonban számot tartunk. Ez az álláspont
egyezik a Vatikánéval.
A Szentatya már a jelentések alapján teljesen tájékozottan fogadta őt. Amikor
tolmácsolta népünk örömét, hogy a Szentatya, a Szent Péter-templom, a Vatikán, az
örök város épen és sértetlenül maradt meg az emberiségnek és nekünk, amikor megköszönte b[oldog] Margit Szentté avatását és a Szent Jobb hazasegítését, a Szentatya
egészen megáradt az örömtől.
Ezeket mondotta:
Ahogy a Kongresszuson327 megszerettem a magyarokat, most a szenvedés idején is úgy szeretem őket. Vidd el áldásomat nemzetednek. Nagyon szeretem a magyar püspököket, papokat, híveket. Imádkozom értetek. De ti is imádkozzatok atyátokért.
A körleveleteket, amit különböző nyelvekre átültetve elhoztál, elolvastam, gratulálok Neked és a püspököknek, hogy így megnyilatkoztatok. Meg kellett tennetek. Verbum Dei non est alligatum.
A jelentést a püspöki kar örömmel és köszönettel tudomásul veszi.

325 XII. Piusnak ekkor nem volt bíboros államtitkára. Az Államtitkárság szervezetéről az 1917-es
CIC 263. kánonja rendelkezett.
326 Helyesen UNRRA (United Nations Relief and Rehabilitation Administration), az ENSZ 1943ban alakult segélyszervezete.
327 Az 1938-as budapesti Eucharisztikus Világkongresszuson a későbbi XII. Pius pápa mint XI. Pius
legátusa, bíboros államtitkár vett részt.
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A Szentatyánál előkerült a diplomáciai kapcsolat felvételének kérdése is. Jelentette Őszentségének, hogy a magyar miniszterelnök már nov[ember] 13-án328 azt
kérte, hogy mielőbbi diplomáciai kapcsolat létesüljön a Vatikánnal. XII. Pius pápa
örömmel fogadta ezt a kívánságot, és az eddigi nuncius visszaküldését helyezte kilátásba, amennyiben ez nehézségekbe nem ütközik.
A püspöki kar szívesen látná Rotta Angelo érsek újra való nunciusi megbízatását.
A hercegprímás jelenti, hogy a miniszterelnökkel közölni fogja a Szentatya válaszát, és a nuncius személyére vonatkozó állásfoglalást közölni fogja az Apostoli
Szentszékkel. Rotta érsek úr valósággal betege annak, hogy mielőbb visszatérhessen
Budapestre.
3. A továbbiakban jelenti a hercegprímás, hogy az új kultuszminiszterrel329 találkozott, aki kijelentette előtte, hogy a hitvallásos iskolák és kötelező hitoktatás
fenntartásához tárcáját köti. Ugyancsak ragaszkodik a hitvallásos iskolákhoz Tildy
Zoltán miniszterelnök is, mert szerinte „ez a népé”, melyet tőle elvennie nem lehet a
demokráciának. Ő a kötelező hitoktatás helyett a fakultatívval is beérné.
Tudomásul szolgál.
4. Az államforma kérdésében közölte a miniszterelnökkel azt a véleményét, hogy
a mostani helyzetben, amikor a magyar népnek annyi a baja, ezen kérdés eldöntése
helyett inkább a pénzstabilitás helyreállításával, a kenyérkérdéssel, az internálások
megszüntetésével és így a rengeteg munkaerő felszabadításával kellene foglalkozni.
Tudomásul vétetik.
5. A kultuszminiszter azt kéri, hogy az Egyház hagyjon még félévi nyugalmi
időt a vagyont érintő kérdésekben. Akkor reméli, már több eredménnyel tud az
ügyekkel foglalkozni.
A püspöki kar azt hiszi, hogy a várakozás terén már eddig is elment a türelem
végső határáig, és bizonyos észrevételezéseket a kormány felé szükségesnek tart. Így
például fel kell szólalnia a püspöki karnak, hogy a kormány szerezzen érvényt a saját
rendeletének. Csak mutatóba adtak itt-ott 30 holdat kegyuraság címén, de 98%328 Elírás. 1945. november 16-án, kormánya bemutatásának másnapján járt Esztergomban Tildy
Zoltán (1945. november 15.–1946. február 1.) miniszterelnök.
329 Keresztury Dezső (Nemzeti Parasztpárt) 1945. november 15.–1947. március 14. között kultuszminiszter. Annak idején a zalaegerszegi gimnáziumban Mindszenty volt a hitoktatója.
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ban nemleges volt a bizottságok és fellebbezésnél az Országos Tanács döntése is.
Vissza kell térni arra, hogy követeljük a külön címek respektálását,330 mert különben az egész magyar katolikus egyházat is kielégíthetnék 100 holddal.
Határozatba ment. A felszólalást a hercegprímás fogja sürgősen eljuttatni
a miniszterelnökhöz.
6. Rómában az ottani magyarok ügyével is kellett foglalkozni. A San Pastoreben (a Collegium Germanico-Hungaricum331 nyaralója) 600 magyar, köztük 40
magyar levente talált menedéket. Négy szatmári irgalmas nővér a gondozójuk. Rómában a 200 magyar száma ma 600. Hogy lelki gondozásuk intenzívebb lehessen, a
hercegprímás elkérte számukra a Tiberis szigetén levő Sz[en]t Bertalan-templomot,
ahol egy magyar páter fog majd prédikálni nekik, gyóntatja, lelkileg gondozza őket.
Ez a megoldás csak ideiglenesen felel meg. Végleges magyar istentiszteleti helynek a
San Stefano Rotondot kérte a Vatikánban. A Germanico-Hungaricumot is belevonta a tárgyalásokba. A Szentszék hajlandó is átadni ezt a magyar vonatkozású helyet
magyar zarándokok és istentiszteleti célok szolgálatára.
A hajdúdorogi püspök megjegyzi, hogy a magyar kívánságnak viszonossági
alapja van, mert amikor a San Pietro sekrestyéjét építették, mi átadtunk egy telket,
mely a magyar zarándokházé volt, és viszonzásul csak egy Sz[en]t István-képet kaptunk a San Stefano Rotondónál a telekért ígért átalakítás helyett.
Tudomásul szolgál.
7. A jeruzsálemi zarándokház ügyének püspökkari megbízottjául várjuk meg
az új győri püspök urat.
A püspöki kar elfogadja az indítványt, de az egri érsek propozíciója szerint szükségesnek tartja, hogy a győri káptalani helynök addig is vegye fel
a kapcsolatot Innitzer bécsi bíborossal a zarándokház ügyében.
8. A Collegium Germanico-Hungaricumban csak 7 magyar kispap van. A horvátok, szlovákok, rutének, vendek számarányukon felül vannak képviselve. A her-

330 A törvényesen igényelhető 100 kh-t minden egyes egyházi jogi személy külön igényelje és ne
mint testület.
331 A Rómában működő kollégium német és magyar papnövendékek részére. A Collegium Hungaricumot Szántó (Arator) István kezdeményezésére alapította III. Gyula pápa 1579-ben. A Germanicumot 1552-ben hozta létre III. Gyula. A két kollégiumot XIII. Gergely egyesítette 1580ban. Vö. Veress Endre: A római Collegium Germanicum et Hungaricum magyarországi tanulóinak anyakönyve és iratai. Budapest, 1917.
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cegprímás kéri a püspöki kart, hogy a Collegiumba növendékeket küldjenek, hogy
annak magyar jellege megmaradjon.
A hajdúdorogi püspök megemlíti a lehetetlen utazási viszonyokat, melyek következtében egyik kiküldöttjének Triesztből szinte gyalog kellett visszajönnie.
A püspöki kar úgy határoz, hogy amint az utazási viszonyok megengedik,
küldeni fog növendékeket az intézetbe.
9. A Pázmáneum is kéri növendékek kiküldését; annál is inkább előnyös ez,
mert az intézet ellátásáról gondoskodva van. A Pázmáneumba könnyű a kiutazás;
orosz engedély nem kell, csak a külügyminisztériumé, amely a VKM I. üo. révén
megszerezhető.
10. „A katolicizmus tíz éve” c. munkához sürgősen kéri az adatokat a hercegprímási hivatalhoz, hogy a mű mielőbb megjelenhessék.332
11. Ezután jelenti a hercegprímás, hogy a K[atolikus] T[anügyi] F[őigazgatóság]-ban az elemi iskolák ügyével is foglalkozni fognak. A velük kapcsolatos ügyek
megfigyelés alatt állanak.
A hajdúdorogi püspök felemlíti azt a helytelen gyakorlatot, hogy a főigazgatók
„jóváhagyták” a tanítók püspöki részről való kinevezését, ahelyett, hogy tudomásul
vették volna.
Az egri érsek jelenti, hogy erélyes felszólalással sikerült ugyan eredményt elérnie, de jobbnak tartja jelenleg nem bolygatni e kérdést.
A püspöki kar magáévá teszi az egri érsek álláspontját.
12. Vagyoni kérdés, de felemlítendő, hogy az erdők kitermelését jan[uár] 15-ig
meghosszabbították a volt tulajdonosok javára.
Az egri érsek javasolja, hogy a nagy adóterhekre való tekintettel – melyeket
nem fogunk bírni – ne éljünk jan[uár] 1-e után a kitermelési joggal.
A püspöki kar úgy határoz, hogy ezt az állásfoglalást egyes ordináriusokra
bízza.
13. A hercegprímás értesülése szerint gazdatisztjeink nyugdíj ügye az O[rszágos] T[ársadalombiztosító] I[ntézet]-nél készen van. Sürgetnünk kell megjelentetését, mert nyugdíjasaink éhen halnak már.
332 Nem jelent meg.
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A püspöki kar erre a sürgetésre felkéri a hercegprímást.
14. A közellátási miniszter a püspöki kar segítségét kéri azon akcióhoz, hogy a
vidék lássa vendégül a fővárosi ellátatlanokat, a beszolgáltatáshoz az Egyház segítségét kéri.
A csanádi püspök jelenti, hogy hívei e téren a legszebben viselkedtek, de most
nem hajlandók addig semmire, míg az oroszok itt vannak és rekvirálnak. A kalocsai
érsek megjegyzi, hogy amíg ki nem kiabálja a magyar kormány, mint az osztrák,
hogy az oroszoktól való megszabadulásunk létérdek, nem tudunk kooperálni a kívánt irányban. A Cseh-Szlovákiából kivont oroszok is itt maradtak téli szállásra. A
kispapok számára gyűjtött dolgokat is megdézsmálták, fosztogatnak, a népet sanyargatják. Veszprémben már több az orosz, mint a lakó. Egy negyedévi orosz ellátás címén 263 milliárd pengő értéket visznek el, egy kgr [!] lisztet 400 P-vel számítva. A kormány kérje e címen a jóvátétel megfizetése alól való mentesítésünket is.
Már úgyis képtelenek vagyunk elégtétel fizetésére. Ezt azért is fontos volna hangsúlyozni, mert a fegyverszüneti szerződés aláírásakor még nem volt előrelátható a Dunántúl kifosztása.
Népünk bizalmatlan: a csomagakció terén szerzett tapasztalatai (a frontra szánt
csomagok sem jutottak el rendeltetési helyükre) után nem fog lelkesedni, főleg
azért, mert fél, hogy nem jutnak csomagjai a szegényekhez.
A beszolgáltatás teljesítéséhez nyújtandó erkölcsi támogatást sem adhatjuk
meg addig, míg fenti feltételek nem teljesülnek.
Inkább a gyermek-akciót karoljuk fel, mert a gyermek nem vész el. A csomagakciót is meg kell csinálni a Nemzeti Segély miatt is.
A püspöki kar ilyen értelemben való válaszadásra kéri és hatalmazza fel a
hercegprímást. Vagyis a kormány előbb
1. Tárja fel kifelé az ország lehetetlen gazdasági helyzetét;
2. Vigye keresztül a megszállók számának a leszállítását;
3. Tegye lehetővé a külföldi segély bejutását a külföldi segítők megnyugtatásával.
15. A hercegprímás ezután jelenti, hogy november 16-ára összehívta a Magyar
Katolikus Vallás- és Tanulmányi Alapokra felügyelő és azok kezelését ellenőrző
ideiglenes bizottságot. Az ülésből kifolyólag a bizottság a következő javaslatot terjeszti a püspöki kar elé:
„1. Az ideiglenes nemzeti kormánynak folyó évi március 15-i kelettel 600/1945.
M. E. sz. alatt a földbirtokreformról kibocsátott rendelete a szóban lévő alapokat a
legmélyebben és legmesszebbmenően érintette.
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2. A hivatalos katolikus részről a püspöki kar egyes tagjai, de a püspöki kar
egyeteme is kifejezésre juttatták a rendeletnek hibáit és hiányait, nemkülönben a
hirtelenséggel történő, a kapcsolatos fontos kérdések tisztázására időt nem engedő
hátrányait érintő észrevételeket. Ezek a bíráló felszólalások a dolog természeténél
fogva vonatkozással voltak a szóalatti alapokra is. A Bizottság mégis kívánatosnak,
sőt szükségesnek tartja, hogy ezekre a súlyos megjegyzésekre megismétlően rámutasson, azokat a maga részéről is hangoztassa és a sérelmek orvoslását szorgalmazza.
3. Érdemi vonatkozásban a Bizottságnak ugyanaz a véleménye, amelyet a püspöki kar következetesen elfoglalt, hogy ti. az ország szociális és gazdasági érdekeinek
megfelelő földbirtokreformot nem ellenezte; eddig is az alapok mezőgazdasági ingatlanainak 53%-a kisbérletben volt hasznosítva, csupán a birtokok értékálló ellenértékéhez ragaszkodott az általa képviselt intézmények fenntartásának biztosítása
céljából.
4. Ezen elvi álláspontja mellett sem tudja megérteni a Bizottság azt, hogy földbirtokreform elsődleges céljával szemben semmiképp össze nem függő erdőingatlanokat333 miért kell még az alapoktól is elvonni, hiszen minden mástól eltekintve, az
adott esetben ezek az erdőingatlanok kultuszminiszteri, tehát ténylegesen már eddig is állami fórum kezelésében voltak. Ezzel az elvonással olyan általános katolikus
közérdekű céloknak támogatásától, aminők a szegény templomok, a szegény plébániák kongrua-segélye, iskolai és egyéb, főleg karitatív intézmények és szerzetesek
gyámolítása az anyagi forrást elvették.
5. Az alaki és érdemi bírálaton túl a Bizottság kénytelen felpanaszolni azt, hogy
a végrehajtás során a rendeletben megállapított intézkedéseken túlmenően is jogtalan és alaptalan megrövidítésekben volt és van része a többi egyházi birtokkal együtt
az alapoknak is, különösen a reájuk háruló jogi terhek és kötelezettségek, így elsősorban és főleg a kegyúri terhek további ellátása tekintetében. A gyakorlatban
ugyanis e ponton nemcsak nem érvényesül a rendeletnek kivételes elintézést engedélyező 50. §-a, hanem ellenkezően, a rendeletben életre hívott egyik szerv, az Országos Földbirtokrendező Tanács, az alaprendeleten túlmenőleg ún. irányelvek
alapján az egyes helyek (plébániák) különböző rendeltetésű és különböző telekkönyvi tulajdonost illető ingatlanait összeadva a meghagyható és juttatható ingatlanok mértékét 30 kat. holdra csökkentette, kizárólag személyi rendeltetéssel, megtagadván teljesen a dologi szükségletekről való gondoskodást. Ez alapon sok helyen az
összesen 100 kat. holdon aluli és belsőségi természetű egyházi ingatlanokból is történtek jog- és alapnélküli igénybevételek, amelyekkel szemben eddig semmi orvoslás
sem volt elérhető, aminek oka a hatályos jogorvoslat hiánya. A jelzálog terhek és a
szénvagyonból fizetendő terrágium334 kérdése is teljesen figyelmen kívül maradt.
333 1945-ben az erdő aránya megfelelt az 1935. évinek, mert ezeket nem idegenítették el.
334 Terrágium: az 1854. évi bányatörvény értelmében a földbirtokosnak fizetett ellenérték a bányászati jogért.
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6. A kérdéses alapoknál, továbbá bár a közérdekű jelleg és cél tárcaközi bizottság részéről megállapítást nyert, nem történt eddig semmi intézkedés a meghagyott és elégtelen 100-100 kat. holdon túl felmerülő szükségletek ellátása tekintetében, amit pedig a földbirtokreform-rendelet kilátásba helyezett (17. §). E
ponton a mielőbbi jogi erejű rendelkezésre a jövő szempontjából szükség van,
mert például a tanulmányi alap által fenntartott és dotált kir. kat. tanintézetek
anyagi ellátását a gyakorlatban átveszi ugyan most az állam, de megfelelő jogi elrendezés nélkül ez az ellátás könnyen csak államsegélynek minősül, holott ennek
mint kötelezettségnek jogi alapja van és leszen. Ez mindenképpen szabályszerű
megállapítást igényel. Az alapok természetesen továbbra is fennmaradnak. Az a
körülmény, hogy a kir. kat. gimnáziumok most állami segélyekkel tartják fenn magukat, azok eddigi katolikus jellegét legkevésbé sem érintheti.
Az elsoroltakban a Bizottság a nagy horderejű kérdésnek csak főbb vonatkozásaira mutatott rá, mint a katolikus közvélemény kifejezője.”
A püspöki kar a javaslatot elfogadja, mely ezáltal határozattá vált. A határozatot egész terjedelmében tudomására hozza a m[agyar] kir[ályi] kormánynak. A kultuszminisztert pedig jegyzőkönyvi kivonattal értesíti, és
egyben a hibákra is rámutat.
Az üggyel kapcsolatban felemlíti a hercegprímás Tardini h[elyettes] államtitkárnak azt az elgondolását, hogy a püspöki kar tekintettel a helyzetre, esetleg prevalensebb szerepet vállaljon és vigyen a Vallás- és Tanulmányi Alapok kezelésében és
vonja magához a 100 holdat és a megmaradt csip-csupját.
A hajdúdorogi püspök meggondolandónak tartja ezt, mert ha a 100 holdat átvesszük, nem tudni, hogy az állam nem fogja-e megtagadni a további segítségeket.
Az egri érsek megjegyzi, hogy valamit kell csinálni, mert túlzott adminisztráció volt. Az ügyvitel nem maradhat a régi. Ezt meg kellene mondani.
A püspöki kar nem gondolt ilyen messzemenő elhatározásokra, csak nagyobb befolyást, a kezelésben több szerepet kíván.
16. A hercegprímás ezután jelenti, hogy a zirci apát335 hozzá intézett 682/1945.
sz. dec[ember] 11-i iratában azt kéri, hogy a szemináriumok, a központi kormányzati szervek, káptalanok, melyek eddig – szerinte – semmiféle támogatásban nem részesültek, ügyében a püspöki kar nevében beadvánnyal forduljon a kormányhoz. A
beadványban kérendő támogatásra nézve megemlítendőnek tartja, hogy ezt az állami támogatást nem tekintjük az elvett birtokok ellenében fizetendő kártalanítás
335 Endrédy Vendel zirci apát 1939. március 18-tól 1981. december 29-i haláláig.
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első részletének, hanem csak az egyházi birtokok elvétele folytán kieső jövedelem
némi pótlásának.
Az egri és kalocsai érsekek hozzászólása és annak kijelentése után, hogy a hajdúdorogi törvényes megállapodást nem kívánja érinteni,
úgy határoz a püspöki kar, hogy a papnevelő intézetekre nem mondhatja,
hogy semmit sem kapott, de az egyházkormányzati (káptalanok, aulák) à
contó előlegnek nevezett folyósítás rendezése ügyében kéri a hercegprímás intervencióját a kormánynál, mert lehetetlen helyzet az, hogy az
ápr[ilis] 1.–okt[óber] 30-ig megállapított összeg az infláció kulminálása
idején értékét vesztetten adatott ki nov[ember] 24-én az egyházkormányzati (ordináriusok – kanonokok, aulák) szerveknek.
17. A veszprémi apostoli adminisztrátor azzal az indítvánnyal fordult a hercegprímáshoz, hogy járjon közbe az illetékes minisztériumoknál, hogy a megszállási
idők zűrzavarában lakóhelyükről elmenekült vegyes vallású jegyesek, kik a határ
menti falvakban polgári házasságot kötöttek – reverzálist kiállító hatóság hiányában – reverzális nélkül, s most utólag házasságukat szeretnék egyházilag rendezni, és
szívesen megadnák a polgári reverzálist is, ezt megtehessék.
A püspöki kar úgy határoz, hogy amennyiben az erre vonatkozó kormányrendelettel engedélyezett idő már lejárt, kéri a hercegprímást a szükséges lépések megtételére.
18. Krywald Ottó prelátus betegségét az Úr Isten figyelmeztetésének véve, kéri
fölmentését a Hitterjesztés Művei Orsz[ágos] elnökének tiszte alól. A felmentést a
római Propaganda prefektusa adhatja meg. Addig is, míg ez megtörténhet, kéri
maga helyett dr. Zsigovits Béla érd[emes] esperes, hittanárnak helyettesi megbízását, hogy az ügyeket – míg életben van – neki átadhassa.
A püspöki kar megköszöni Krywald Ottó nagy odaadással és buzgósággal végzett eredményes munkásságát. Felkéri a hercegprímást, hogy felmentése és utódjául Zsigovits Béla dr. kinevezése érdekében Rómában a
szükséges lépéseket megtegye. Addig is hozzájárul Zsigovits Béla dr. ideiglenes megbízatásához.
19. A hercegprímás ezután előhozza az államforma kérdését, amellyel most politikai körökben igen sokat foglalkoznak. Úgy értesült, hogy 107 kisgazdapárti képviselő halasztó indítványt tett, és a legnagyobb mértékben elégedetlenek Tildyvel.
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A püspöki kar úgy határoz, hogy ebbe a kérdésbe nem szól bele, és a dilata
elv alapján áll.
20. Tekintélyes oldalról nyilvánult meg az a kívánság, hogy 80 tag aláírásával
hívassék össze a Felsőház.
A püspöki kar álláspontja, hogy ez most ne történjék meg.
21. Az egri érsek figyelmébe ajánlja a püspöki karnak, hogy bármely ügyben és
nyelven van közleni valója a püspöki kar tagjainak, bizalommal fordulhatnak a több
nyelven megjelenő Magyar Kurírhoz.
Tudomásul szolgál.
22. A tábori püspökség jelenlevő képviselője kérdezi az ordinárius urakat, hogy
nem adtak-e közre körlevélben lezuhant amerikai repülőgépre vonatkozó közleményt.
A jelenlevők közül senki sem tud ilyenről.
23. Az egri érsek felveti a kérdést, hogy nem tartaná-e a püspöki kar opportunusnak, hogy újra írjon a kormányhoz a letartóztatott és elítélt papok ügyében.
A püspöki kar határozata nemleges.

K[elt] m[int] f[ent]
Mindszenty József s. k.
bíboros, hercegprímás,
esztergomi érsek
Hitelesítjük:
Grősz József s. k.
kalocsai és bácsi érsek

Shvoy Lajos s. k.
székesfehérvári püspök

Dr. Mátrai Gyula s. k.
pápai kamarás, hercegprímási irodaigazgató
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4.
Jegyzőkönyv
Felvétetett Budapesten, 1946. március 14-én
az A[ctio] C[atholica] tanácstermében, Grősz József kalocsai érsek
elnöklete alatt tartott püspökkari megbeszélésről

Jelen voltak: Grősz József kalocsa-bácsi, dr. Czapik Gyula egri érsek, Shvoy Lajos székesfehérvári, dr. Dudás Miklós hajdúdorogi, dr. Madarász István kassai, dr. Pétery
József váci, dr. Hamvas Endre csanádi, Kovács Sándor szombathelyi püspök, Kelemen Krizosztom pannonhalmi főapát, dr. Bánáss László apostoli kormányzó, Pokorny Miklós győri káptalani helytartó és Barót Mihály szatmári püspöki helynök.
Távolmaradását kimentette Virág Ferenc pécsi püspök. Nem jelent meg Szántay-Szémán István miskolci káptalani helytartó, Pájer János szatmári336 püspöki helynök,
Folba János prelátus vezéresperes.
Imádság után Grősz József kalocsai érsek bejelenti, hogy Őeminenciája előttünk ismeretlen okból Rómából nem tudott visszatérni,337 azért helyette üdvözli a
nagyméltóságú püspöki kar tagjait, s a tanácskozást megnyitja.
Az egri érsek azt indítványozza, hogy a jelen tanácskozás ne legyen kimondottan konferencia, hanem inkább csak megbeszélés, amelynek eredményei püspökkari
határozattá csak akkor lesznek, ha a hercegprímás úr Őeminenciája hozzájárul.
A püspöki kar az indítvány értelmében határoz.
Az elnöklő érsek ezután felkéri a jegyzőkönyv vezetésére jelenlévő hercegprímási irodaigazgatót, hogy a tárgysorozat egyes pontjait ismertesse.
1. A K[atolikus] T[anügyi] T[anács] újjászervezésének tervezete kerül bemutatásra. Az őszi, okt[óber] 17-iki püspöki konferencia elhatározta a K[atolikus] T[anügyi] T[anács]-nak a K[atolikus] T[anügyi] F[őigazgatóság]-ba való beolvasztását. Ennek következtében bizonyos összehangoló szervezeti változtatásokra van
szükség a Katolikus Tanügyi Főhivatalok szervezetében. Dr. Balogh Albin kidolgozta Őeminenciája megbízásából a vonatkozó tervezetet (I. II. mellékelve),338
nemkülönben a K[atolikus] T[anügyi] T[anács] keretében megalakítandó Katoli336 Pájer János ekkor a Magyarrészi Rozsnyói Egyházmegye apostoli adminisztrátora.
337 Mindszenty József 1946. február 18. és március 18. között tartózkodott Rómában. XII. Pius
pápa 1946. február 21-én – további 31 főpap mellett – bíborossá kreálta a Szent Péter-bazilikában tartott nyilvános konzisztóriumon.
338 Nincs mellékelve.

109

JEGYZŐKÖNYV

kus Tankönyvi Bizottság (KTB) Katolikus Ifjúsági Irodalmi Bizottság (KIIB) és
Katolikus Népművelési Bizottság (KNB) tervezetét (III.–IIII.–IIIII. alatt), jelezvén, hogy mindez valószínűleg dr. Kürti Menyhért elnök-főigazgató által kerül majd
a n[agy]m[éltóságú] püspöki kar elé. Utóbbi nem érkezett be. Úgyhogy most inkább elvi hozzájárulásról van szó, mert a K[atolikus] I[skolai] F[őigazgatóság] holnapi ülésén bizonyára egyik fontos tárgyalási pont lesz éppen a téma.
Jelenleg előttünk vannak az elnök-főigazgató febr[uár] 25-én kelt helyzetjelentésébe felvett K[atolikus] T[anügyi] T[anács] javaslatok:
A K[atolikus] T[anügyi] T[anács] tagjainak megbízása általában a későbbi
időpontig meghosszabbítandó. Azoknak a helyeknek betöltésére, amelyeket halálozás vagy más körülmények miatt megüresedettnek kell tekinteni, az elnök rövid
időn belül javaslatot terjeszt a Bíboros Hercegprímás elé. Hasonlóképp javaslatot
tesz a Kat[olikus] Tankönyvi Bizottság és a Kat[olikus] Ifj[úsági] Irodalmi Bizottság
elnöki tisztének betöltésére.
A Katolikus Tanügyi Közlöny megjelenésének engedélyezését és minimális papírszükségletének biztosítását a kormányzatnál szorgalmazni kellene. A K[atolikus]
T[anügyi] T[anács] elnöke a maga részéről megteszi a szükséges lépéseket. Kívánatos lenne, hogy ennek a lényeges kívánságnak teljesítéséről felsőbb helyről is intézkedés történjék.
A katolikus középiskolákban és középfokú iskolákban való használatra a múltban is engedélyezést nyertek olyan tankönyvek is, amelyek nem katolikus kiadónál
jelentek meg és nem éppen katolikus szempontokhoz alkalmazkodtak. Erre főként
akkor került sor, ha a katolikus kiadónál hasonló könyv nem jelent meg.339 Valószínű, hogy a jövőben ennek a kérdésnek jelentősége fokozódni fog. Márpedig ez
idő szerint az a veszély fenyeget, hogy még világnézeti jelentőségű tankönyvek számos kategóriája is hiányozni fog a katolikus tankönyvek sorából.
Javaslat: A hiányzó tankönyveknek, főként a katolikus szempontból legfontosabb világnézeti jellegű tankönyveknek mielőbbi megíratását és kiadását szorgalmazni kellene a katolikus kiadónál.
A javaslatokat a n[agy]m[éltóságú] püspöki kar elfogadja azzal, hogy a
hiányzó katolikus tankönyvek megírásával – tekintettel bizonyos meggondolásokra – ne siessünk.
2. A K[atolikus] T[anügyi] T[anács] anyagi ügyeinek rendeződése a bemutatott költségvetés szerint főleg a Katolikus Tanügyi Közlöny megjelentetésével remélhető. Az elnök-főigazgató a VKM-nél az engedély kieszközlése iránt megtette a
szükséges lépéseket, a Sz[en]t István Társulat pedig vállalta a közlöny kiadását.
339 A Szent István Társulat nyomdája, a Stephaneum adta ki a tankönyveket.
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A még esetleg hiányzó költségekről a múltban, a javadalmi kulcs arányában, a
n[agy]m[éltóságú] püspöki kar gondoskodott.
Tudomásul szolgál.
3. A K[atolikus] T[anügyi] F[őigazgatóság] központi igazgató állásának betöltése. Szombach Godehard premontrei szerzetes tanár, a K[atolikus] T[anügyi] F[őigazgatóság] központi igazgatója jan[uár] 21-én hosszú szenvedés után, agydaganat
következtében elhalálozott. A K[atolikus] T[anügyi] F[őigazgatóság] hűséges
munkatársát siratja benne. Helyettese már 1945. okt[óber] 1-től dr. Szopek Loránd
gödöllői gimn[áziumi] igazgató volt.
A K[atolikus] T[anügyi] F[őigazgatóság] központi igazgatói állásának betöltése:
egyetlen jelölt:
dr. Szopek Loránd premontrei,
aki már kipróbált ember.
A n[agy]m[éltóságú] püspöki kar a maga részéről elfogadja dr. Szopek
Loránd személyét, Őeminenciája végleges döntésére bízva a kinevezést.
4. Új népiskolai tanítói állások szervezésének lehetősége és módja:
A VKM a népiskolák osztálykereteinek kiépítése és fejlesztése végett 1945.
szeptember 7-én 27.822/1945. IV. üo. szám alatt elrendelte rendeletének
1. pontjában, hogy az 1945/46. tanévtől kezdve az egytanítós (osztatlan) népiskolákat mindazon a helyeken, ahol ez az egyetlen iskola, és a tanulók létszáma a
40-et meghaladja, kéttanítós népiskolává kell fejleszteni.
2. pontjában, hogy háromtanítós iskolává kell fejleszteni az olyan kéttanítós
népiskolát, melyben az V. osztályt a tanulók létszáma miatt az általános iskola külön
osztályaként kell, vagy lehet vezetni.
4. pontjában, hogy az 1945/46. tanévtől kezdve minden népiskolát nyolcosztályos népiskolává kell fejleszteni „minden átmenet nélkül”, s ennek következtében a hatosztályos népiskolákat hároméves továbbképző tanfolyamukkal meg kell szüntetni.
5. pontjában, hogy az egy-egy tanítóra eső legnagyobb tanulólétszám átlagosan
a részben osztott iskolákban tantermenkint a 40-et, a teljesen osztott iskolákban
pedig az 50-et nem haladhatja meg.
Ezek a rendelkezések a legtöbb népiskolában egy vagy több új tanítói állás szervezését teszik sürgősen szükségessé.
A gyakorlati eljárás menete ez volna: Az egyházközségek képviselőtestülete határozatban mondja ki, hogy az új állásokat megszervezi, azoknak helyi javadalmazását az iskolafenntartó részéről a mindenkori tanítói kezdő fizetés 10%-ában (jelen111
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leg évi 360 P.) és a törvényes lakbérben (jelenleg évi 2160–6960 P.) állapítja meg.
Ennek fedezetéről, valamint a nyugdíjintézeti járulékról (állásonkint évi 163 P.) saját költségvetésének keretében gondoskodik. Ha pedig az iskolát a politikai község
tartja fenn, ehhez intéz megkeresést, hogy az új állások megszervezésével járó költségeket vállalja és költségvetésileg biztosítsa. Majd az egyházközségi határozatok
egyházhatósági jóváhagyása után kérvényt intéz az egyházközség elnöksége a VKMhez az államsegély engedélyezése iránt. Ezen kérvényt mellékleteivel együtt véleményezés és továbbítás végett az egyházmegyei hatósághoz terjeszti fel. Az államsegély
engedélyezésének elnyerése után az állásokat szabályszerűen betölti.
Megjegyzendő, hogy a VKM 1945. október 25-én 64.151/1945. IV. sz. rendeletének utolsó bekezdésében azon tanítóknak teljes díjazását vállalta tárcája terhére,
„kiket egyházi hatóság alatt álló iskoláknál szervezés alatt álló állásokra az iskolafenntartó alkalmaz”. A Győr-Moson vármegyei közigazgatási bizottsághoz 1945.
november 29-én intézett 74.156/1945. sz. miniszteri irat már az ideiglenesen alkalmazott tanítók részére is 10%-os helyi javadalmazást ír elő.
A lehetőséggel az előadott módon már eddig is élt és ezután is kíván annak alapján iskoláink fejlesztésével foglalkozni a püspöki kar.
5. Az általános iskola V–VIII. osztályának hittananyaga. Az általános iskola vallástani anyaga tanterve és utasítása ügyében rendelkezésre áll a Kat[olikus] Hittanárok Egyesületének az elemi V–VIII. o. számára készített tervezete. Ez azonban nem
felel meg olyan helyeken, ahol az V–VIII. osztály, mint az általános iskola I–IV. osztálya gimnáziumra készít elő. Ilyen ált[alános] iskolák számára dr. Gigler Károly
dolgozott ki tervezetet, de egyidejűleg a Kat[olikus] Hittanárok Egyesülete is dolgozik ilyenen. A nagyméltóságú püspöki kart kérik, hogy ehhez, az általuk előkészítendő tervhez, hozzájárulását és jóváhagyását megadni méltóztassék, hogy a VKMhez beterjeszthető legyen.
A püspöki kar az elvi hozzájárulást megadja, és az általános iskola V–VIII.
osztályának hittananyagát egységesen és tekintettel a középiskolákra előkészítő jellegre kívánja megállapítani, de felhívja a Kat[olikus] Hittanárok és Hitoktatók Egyesületét, hogy az V. o. Szertartástana helyére „Nyilvános istentisztelet”-et vegyen és dolgozzon ki úgy, hogy a nehéz szertartástan helyett liturgikus élményt nyújtson.
6. A dolgozók iskolájának megszervezése (21.251/1946. III. üo. VKM rendelet) ügyében dr. Kürti Menyhért elnök-főigazgató jelentését mutatja be a n[agy]
m[éltóságú] püspöki karnak, amelyből kiviláglik, hogy a dolgozók iskolája érdeké-
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ben katolikus vonalon minden tőlünk telhető megtörtént, és szerzetes tanáraink
dicséretes áldozatkészséggel vállalták a jelentkező munkatöbbletet.
Tudomásul szolgál.
7. Az Iskolánkívüli Nevelés Szervezetében is iparkodjunk biztosítani helyeinket.
A püspöki kar dr. Nizsalovszky Endre indítványát magáévá teszi, de, tekintettel a nagy horderejű dologra, kéri az A[ctio] C[atholica]-t, hogy az
A[ctio] C[atholica] kulturális szakosztálya fent nevezett elnökének
Őeminenciájához febr[uár] 25-én kelt 129/1946. számú levelét minden
ordináriusnak másolatban mielőbb küldje meg. A püspöki kar fenti javaslat egyik pontja értelmében kéri Őeminenciáját, keresné meg a kultuszminisztert, hogy a jövőben az egyházat „érintő, sőt közreműködését
igénylő jogszabályok tervezetei a Katolikus Egyház illetékes szerveinek
hozzászólás végett előzetesen küldessenek meg”.
8. Katolikus iskoláink államosítása ellen csak a külső energikus szervezkedés
hozhat eredményt. A nagyméltóságú püspöki kar óhaja, hogy az esperesi kerület a
legkisebb plébániát is állítsa csatasorba, és ahol még nem volna, azonnal megalakítandó a kat[olikus] szülők szövetsége.
A püspöki kar a kat[olikus] szülők szövetségében külön szervezés nélkül
kívánja a megfelelő előkészítést elvégeztetni.
Az egri érsek felemlíti itt az egri katolikus Jogakadémia megszüntetése, a csanádi
püspök pedig az óvodák államosítására való törekvést. A tudományos teljesítés címén
követelik, hogy szűnjenek meg e jogakadémiák. Nekünk elvi szempontból kell ragaszkodnunk a jogakadémia fenntartásához, mert ha ezt engedjük, akkor nem lesz többé
hit. Indítványozza, hogy az akadémia megszüntetésének ügye szőnyegre kerül, a püspöki kar követelje katolikus egyetem felállítását. (Csak petárdának szánja ezt a követelést.) Ha véletlenül sikerül, az se lesz baj.340 Eger (jog), Pannonhalma (bölcsészet),
Szeged (teológia) például azonnal készek volnának egy-egy kar befogadására.
Az indítványt a püspöki kar elfogadja.
Az iskolák államosításának kísérletével kapcsolatban az elnöklő érsek felveti a
kérdést, hogyan viselkedjünk?
340 Vö. Szögi László: Katolikus egyetemalapítási törekvések Magyarországon. In Hittudományi fakultások és tanintézetek a XX. századi magyar egyetemeken. Budapest, 1991. 10–40.
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A püspöki kar úgy határoz, hogy ezt a már nem anyagi, de szellemi kincsünket, a katolikus iskolát semmiképpen nem engedjük. Semmit át nem adunk
(épület, felszerelés), csak erőszaknak engedünk, és ha bekövetkeznék, rablásnak minősítjük. Felvesszük ellene a harcot az azonnal összehívandó (az
előttünk fekvő javaslat alapján tárgyaló) püspökkari konferencián.
9. A Katolikus Tanítóságnak a Magyar Pedagógusok Szakszervezetébe való belépését kívánatosnak tartja a székesfehérvári püspök úr, hogy szellemi felsőbbségükkel,
pedagógiai szaktudásukkal és kidolgozott egyéniségükkel komoly eredményeket vívhassanak ki a szakszervezetekben. Katolikus iskoláink sorsa a szakszervezetek mellett
jelenleg az, hogy meg ugyan nem fojtják, de másodrendűvé válnak. Az a veszély, hogy
a tehetségesebb tanítók, az ott kínálkozó előnyökért átmennek az államhoz. Ezen
egyházmegyénkint áthelyezéssel lehetne talán segíteni.
Erre vonatkozólag úgy határoznak a püspöki kar tagjai, hogy a régi akta
előveendő és egy – annak alapján – új rendelkezés szerkesztendő és adandó ki kivételes esetekre, de különben maradjon meg a demokratikus tanítóválasztás.
Az egri érsek az iskolaszékek megszüntetésével kapcsolatban kihangsúlyozandónak tartja, hogy a püspöki kar nem akar olyan intézkedést, mely ellentétben a szülők
(egyházközségi tanács mint iskolaszék) beleszólását a tanítóválasztásba, mi a demokrácia alapján állunk, és akarjuk, hogy a nép hozzászólhasson az iskolák ügyéhez.
10. A telepes iskolák fejlesztésének ügye: Az Országos Földbirtokrendező Tanács
keretében működő Telepítési Hivatal végzi az eddig pusztai sorsban élő telepek községgé való fejlesztésének előmunkálatait, melyek kapcsán például a már meglevő, de
kisszámú tanerővel rendelkező katolikus jellegű népiskola fejlesztése is szőnyegre
kerül. Az ilyen telepes községekben a középületek helyének kijelölését, azok felépítését a Telepítési Hivatal végzi.
Már most kívánatos volna, hogy a püspöki kar illetékes helyen eljárjon oly értelemben, hogy ezek a telepes iskolák ugyanolyan jellegűek legyenek, mint amilyen
jellegű az eddigi népiskola volt. Iskolai közigazgatás szempontjából nem kívánatos a
különféle fajta iskolák keverése, másrészt az Egyház iskolafenntartási jogáról nem
mondhat le, ezen a téren csak erőszaknak engedhet. A katolikus szempont érvényesülésének lehetőségére hívja fel a figyelmet dr. Csóka Lajos levele is. (VKM-ben Tesléry Károly ilyen iskoláknak 90%-os államsegélyt helyezett kilátásba.)
A székesfehérvári püspök ezen indítványát a püspöki kar elfogadta.

114

1946. MÁRCIUS 14.

11. A gyermekek első szentáldozásának idejét a székesfehérvári püspök úr indítványa az egész országban az I. elemi osztályra kívánja rögzíteni, mondván:
„A háború utáni idők annyi veszedelemnek teszik ki gyermekeink vallásos nevelését és életét, hogy valóban indokoltnak látszik, hogy a nagyméltóságú püspöki
kar egyöntetűen elrendelje, hogy az I. osztályosokat készítsük elő a szentáldozásra, s
gyermekeinket, amikor arra legfogékonyabbak, neveljük rá a gyakori szentáldozásra, s ezzel ártatlan lelküket megerősítsük a katolikus szent hitben, felvértezzük őket
tiszta és áldozatos életre, s megerősítsük, hogy ellen tudjanak állni a mai élet ezerféle nehézségeinek, kísértéseinek és veszedelmeinek. A korai szentáldozás biztosítéka
annak is, hogy minél több ifjú kapja meg az Úr Jézustól a hivatás kegyelmét.”
A váci püspök a téma alapos ismeretében megvilágítja az utat, amelyet 1907. (a
régi módszer, hogy III. elemiben csak gyóntak), 1910. (már a III.-ban áldoztak is),
1926. (Magdics, Pokorny, Krywald kérték a terminusnak az I. osztályt), 1937. (a II.
elemiben kell – I.-ben lehet – első szentáldozáshoz vinni) jelentenek. Már a kongresszuskor341 felmerült az első szentáldozásnak az I. osztályra való előírásának terve.
Neki kellett volna a témáról a kongresszus egyik díszgyűlésén beszélnie. De akkor ő
felmentését kérte, nehogy az akkor ránk figyelő világ megtudja, hogy mi még oly
messze vagyunk eucharisztikus téren a „Quam singulari”,342 s a vonatkozó hivatalos
megnyilatkozásokkal szemben. Utóbbi években három püspök már intézkedett is,
nem tudván ellenállani a hozzájuk mindenfelől befutó kérelemnek. Az eredmények
igazolták őket. Most országunk elesettségében ez volna a legkedvesebb öröm, amit
az Úr Jézus Szívének szerezhetnénk. Az engesztelés koszorújában, melyet az ország
fonni kezdett, ez lehetne az Úr előtt leginkább értékelt virág.
A csanádi püspök a múlttal szemben nagy ugrásnak tartja a kötelező első osztályos határt. Azt indítványozza, hogy maradjon meg a kötelező II. osztályos előírás,
és legyen fakultatív az első osztályosok szentáldozása. Volt olyan véleménynyilvánítás is, hogy írassék elő az első szentáldozás az első elemi osztályra, de azzal, hogy a
szellemileg gyengébbeket csak a II. osztályban kell első szentáldozáshoz vinni. Korunk vallásos életének eucharisztikus jelene – mint ezt is megjegyezte egyik felszólaló – már követeli a proponált haladást.
Az elnöklő kalocsai érsek a felszólalások után az első szentáldozásnak az I. osztályra kötelező előírását ajánlotta.
A püspöki kar e tekintetben a végleges döntést Őeminenciájára bízza.
341 A XXXIV. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus 1938. május 25–29. között zajlott. Korabeli
feldolgozás: Magyarok világünnepe 1938., újabban Gergely Jenő: Eucharisztikus Világkongreszszus – Budapest 1938. Budapest, 1988.
342 AAS 1910. II. 579.

115

JEGYZŐKÖNYV

12. Erdey Ferenc spirituális az „Engesztelés műve és szabályzata” című kézikönyvének, mely váci jóváhagyással a szaléziek nyomdájában készült, püspökkari
jóváhagyást kér, hogy az egész országban nagyobb sikerrel terjeszthesse.
A püspöki kar a kérelem teljesítéshez több okból nem járul hozzá, és a
kérést az egyes ordináriusok egyéni elbírálására bízza.
13. A közös imaszöveg elrendelését kéri a veszprémi apost[oli] adminisztrátor
úr az esperesi kerületekben tett látogatásai során szerzett tapasztalatok alapján.
A váci püspök megemlítette, hogy ezzel a tárggyal a püspöki kar már érdemlegesen foglalkozott két évvel ezelőtt, akkor a pannonhalmi főapát és a felszólaló voltak ezzel az üggyel megbízva.
A püspöki kar úgy határoz, hogy a veszprémi ap[ostoli] adminisztrátor
bevonásával az előbbi bizottság folytassa az egységesítés munkáját.
14. A gyulafirátóti tömeges – az Egyházra káros módon kötött – vegyes házasságok megtorlása kapcsán általános rendelkezést kér Szentiványi prelátus, prépost.
A püspöki kar nem kíván általános rendelkezést tenni, s a prépostot propozíciójával a saját ordináriusához utasítja.
15. Őeminenciája kimutatást kért minden egyházi épületet illetően arról, hogy
háborús káraik mily mértékben hozattak rendbe. Miből történt a költségek fedezése? Mire volna még számszerűleg szükség? Ajánlja ezt a többi egyházmegyéknek is,
hogy – ha szükséges – az adatok rendelkezésre álljanak.
Tudomásul szolgál.
Az elnöklő érsek ezzel kapcsolatban felhívja az ordináriusokat arra, hogy a
VKM 30.312/1946. I. üo. számú, az A[ctio] C[atholica] Orsz[ágos] Elnökségéhez
most intézett irata értelmében washingtoni követségünk számára a háború alatt
megsérült és romba dőlt templomokról, különösen azokról, amelyek műemlékszámba mennek, mielőbb fényképeket kér az I. üo. címére, (VKM. I. üo. V., Alkotmány u. 3.) rávezetve a képek hátára a helység nevét.
Tudomásul, a megfelelő, saját hatáskörben való intézkedésre.
16. A külföldi, főleg amerikai, egyházi gyűjtések ügyének szabályozását kérik,
különösen, hogy azok a szerzetek, melyeknek kint házuk van (Szoc[iális] Missió,
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Szoc[iális] Testvérek, Isteni Szeretet Leányai, Isteni Megváltó Leányai) ne maradjanak ki a gyűjtő szervezetből.
A püspöki kar e tekintetben nem kíván rendelkezni, miután Őeminenciája úgyis intézkedett már.
17. Májusban Országos Katolikus Leánynap, esetleg Ifjúságinap elrendelését
indítványozza az egri érsek úr.
A püspöki kar több hozzászólás és meggondolás után az őszi katolikus
megmozdulás mellett foglal állást.
18. Ugyancsak ő indítványozza, hogy egységes előírás és rendelkezés legyen az
idegenben történt anyakönyvi eseményeknek az egyházi domicilium helyén való bejegyzéséről.
A püspöki kar a rendelkezés előkészítésére felkéri a kassai püspököt.
19. A Sz[en]t Imre Kollégiumok Internatus Egyesületének343 püspök védője és
20. az egyesület világi elnöke személyi ügyét
a püspöki kar egészen Őeminenciája bölcs belátására bízza.
21. A püspökszentelések alkalmával közreműködő konszekrátorokról a következő rendelkezés jelent meg az A[cta] A[polstolicae] S[edis]-ben 1945. máj[us] 21., 131.
lapon:
„de Apostolicae plenitudine potestatis es quae sequuntur declaramus, decernimus ac statuimus:
Licet ad Episcopalis Consecrationis validitatem unus tantummodo requiratur
Episcopus idemque sufficiat, cum essentiales ritus perficiat, nihilominus duo Episcopi,
qui ex vetere instituto, secundum »Pontificalis Romani« praescriptum, adsunt Consecrationi, debent cum eodem Consecratore, et ipsi Consecratores effecti proindeque
Conconsecratores deinceps vocandi, non solum utraque manu caput Electi tangere,
dicentes »Accipe Spiritum Sanctum«, sed, facta opportuno tempore mentis intentio343 1911-ben hozták létre a katolikus egyetemi és főiskolai hallgatók lakásgondjainak megoldására.
Ennek előzménye a Szent Imre Kollégium alapítása Glattfelder Gyula kezdeményezésére 1901ben. Majd Glattfelder Gyula Zichy János gróffal megalapította a Katolikus Főiskolai Internátus
Egyesületet.
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ne conferendi Episcopalem Consecrationem una simul cum Episcopo Consecratore,
orationem quoque »Propitiare« recitare cum integra sequenti Prefatione, itemque,
universo ritu perdurante, ea omnia submissa voce legere quae Consecrator legit vel
canit, exceptis tamen precibus ad pontificalium indumentorum benedictionem
praescriptis, quae in ipso Consecrationis ritu sunt imponenda.”344
Tudomásul szolgál.
22. A hitoktatók és hittanárok állami státusba sorolásának kérdésében a
püspöki kar kívánatosnak tart a már meglévőkön kívül legalább 10 új ilyen
állást, de általánosan – főleg dispoziciós okokból – nem kívánja azt.
23. Egy névtelen pap írása rámutat a természetben szedett stólák körüli visszaélésekre.
A püspöki kar e téren inkább a kántorok részéről észlelt szertelenségeket,
de osztja az esztergomi vic[arius] generalisnak az előadó által említett álláspontját, hogy ti. természetben kérni semmit sem szabad, csak el lehet
fogadni azt, amit a hívek önként felajánlanak. Ez egészen őskeresztény álláspont. Erre az ordináriusok figyelmeztessék a lelkészeket és kántorokat,
és vigyázzanak a rendelkezés megtartására.
24. Harang-bronzanyag visszaadása ügyében írja Beresztóczy Miklós miniszteri osztályfőnök:
„Az Érd környékén a vasút mellett elszórtan fekvő törött harangok összegyűjtését úgy gondolják, hogy azok az önként jelentkező hívek munkájával volna eszközölhető.

344 Fordításban: Az apostoli teljhatalomnál fogva a következőket határozzuk, döntjük és rendeljük el:
Jóllehet, a püspökszentelés érvényességéhez csupán egy püspök kívántatik, aki elegendő, midőn elvégzi a lényeges szertartásokat, mindazonáltal két püspök, a közreműködő szentelők, ezért őket
társszentelőknek kell nevezni, akik a régi Római Pontifikálé előírása szerinti rendelkezésből vannak
jelen a szentelésnél, a szentelővel együtt kötelesek nemcsak két kezükkel a választott fejét érinteni,
mondván: „Vedd a Szentlelket”, hanem a püspökszentelés előmozdítása szándékának megfelelően a
szentelő püspökkel együtt a Propiciare könyörgést is, és a rákövetkező teljes felajánlással recitálni,
továbbá amíg az egész szertartás tart, mindent halkabb hangon olvasni, amelyeket a szentelő olvas,
vagy énekel, kivéve mégis a főpapi öltözékek megáldásához előírt könyörgéseket, amelyek a szentelés
szertartásához vannak rendelve.
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A fentiek alapján tisztelettel felkérem Főmagasságodat, hogy megbízottját kijelölni és erről engem értesíteni szíveskedjék, hogy az átadás lebonyolítását a magyar
honvédelmi minisztérium illetékes tényezőivel közösen letárgyalhassuk.”
A harangok visszaadásának a háború befejezése után öt éven belül teljes restitucióval (ugyanolyan súlyú és hangú harang beállítása állami költségen) kellene történnie. Így szól a 2594/1940. I. üo. VKM-i irat ígérete, és annak a boldogult hercegprímás által 1940. július 11-én kelt 4129. számú elfogadása. Ez a biztos kiküldésével
kapcsolatban külön kihangsúlyozandó volna.
A püspöki kar több hozzászólás után úgy határoz, hogy a harangok
ügyének biztosául Doroszlay Béla esperes plébánost (Albertfalva) küldi ki.
25. A Katolikus Internátusi Pénzek kezelésének módjával a jelenben, mivel
nem időszerű,
nem kíván foglalkozni a püspöki kar.
26. A Katolikus Népszövetség ügyében megtörténtek az első lépések: dr. Jaszovszky József csillaghegyi plébános lett az országos főtitkár. Budapest környékén
megkezdődött az újjászervezés: folyamatban a közgyűlés előkészítése és azon a tisztújítás. Ötvös Lajos maga felajánlotta távozását. Utódának dr. Közi-Horváth József
van kontemplálva.345
A kérdéshez a csanádi püspök szól hozzá. Őeminenciájával részletesen megbeszélték az újjászervezés (dunántúli, Duna–Tisza közi és tiszántúli mozgó titkárokkal) részleteit, de a mostani feszült atmoszférában nem látja ezeket a terveket keresztülvihetőnek. Egyelőre megcsinálják a közgyűlést; és indítványozza, hogy minden
egyházmegye bízzon meg egy papot, aki gondoskodik arról, hogy a régi szervezetek
felújításával minden plébánián legyen 7–8 tagból álló keret, amelynek alapján később tovább lehetne menni.
Tudomásul, az indítványi rész pedig elfogadva.

345 Ötvös Lajos győri egyházmegyés pap (Mihályi plébánosa), a Keresztény Párt több cikluson át
országgyűlési képviselője volt a Katolikus Népszövetség központi igazgatója. Őt a keresztény párti vezetők, elsősorban Czettler Jenő és Mátéff y Viktor támogatták. A népszövetségi munkát megújítani akarók – Reibel Mihály, Makray Lajos és Közi-Horváth József papok – már az 1940-es
évek elejétől sürgették Ötvös eltávolítását. Közi-Horváth József győri egyházmegyés pap 1939től volt az Egyesült Keresztény Párt országgyűlési képviselője, Győrött aktív keresztényszocialista
politikus, majd az AC központi titkára. Jaszovszky József esztergomi főegyházmegyés pap, aki
1946-tól a Népszövetség titkára volt, ezért 1948-ban kénytelen volt elhagyni az országot.
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27. Az egyházközségi adózás reformja. A szombathelyi püspök úr az egyházközségi adóztatás mostani nehézségeinek kiküszöbölésére, az ottani takarékpénztár vezérigazgatója által készített, főleg városokra vonatkozó tervet ajánl elfogadásra a
nagyméltóságú püspöki karnak.
A püspöki kar szakember kezébe kívánja adatni a kereseti adó és fejadó
alapjára helyezkedő javaslatot, és azután kíván annak véleményezése birtokában és Őeminenciája jelenlétében foglalkozni vele.
28. Az egyházi közigazgatási szervek tiszteletdíja. Az esztergomi vikárius generalis sokat nyomozott az ún. egyházi közigazgatási szervek eddig nagy késedelmekkel folyt dotálásának jellege és jogcíme után. Végül kérte a vonatkozó minisztertanácsi intézkedésnek szövegét. A VKM I. ügyosztálya megküldötte a minisztertanácshoz tett előterjesztésének szövegét annak jelzése mellett, hogy az nyert elfogadást.
Érdemes az előterjesztést figyelmesen elolvasni.
Különösen feltűnő, hogy a járandóság „tiszteletdíj” jogcímét viseli, és hogy ez az
anyagi fenntartás „az igénybe vett egyházi földbirtokok fejében adatik”.
Tudomásul vétetik.
29. Az egyházi földigénylés és megváltási ügyek.
Ebben a tárgykörben mozgó több beadványunkra, így a decemberi püspökkari
értekezletből kifolyólag Őeminenciája által (a rendelet eredeti szövegében biztosított
jogcímek érvényesítése, a több címnek „egyház” név alatt összefogása stb.) nem érkezett
válasz. A kalocsai érsek úr Őeminenciája újbóli felszólalását kéri. Levele a következő:
„A nagybirtokrendszer megszüntetéséről és a földmívesnép földhözjuttatásáról 600/1945. ME. szám alatt kiadott kormányrendelet, illetve az 1945. évi VI. tc.
az egyes községekben különféle címletű egyházi ingatlanokat összevonva, az Egyház
részére 100 kat. hold földingatlant hagy meg.
Azokon a plébániákon, ahol a fenti elv alapján az Egyháznak több mint 100
kat. hold földje volt, a földbirtokreform végrehajtása útján létrejött ingatlancsorbulás, az egyes címletek közötti új megosztásnál megoldandó jelentős problémát
jelent. Ha valahol a lelkésszel szemben a lakosság magatartása kedvezőtlen, vagy
egyes egyházi javadalmasok (kántor, harangozó stb.) ügyesebben sáfárkodnak, az
igazságosan arányos osztozkodás helyi megoldása békésen alig is remélhető.
Kívánatos tehát, hogy a földbirtokreform útján csorbult egyházi ingatlanoknak új megosztását az illetékes egyházmegyei hatóság végezze, amire nézve támpont az, hogy állami jogszabályok e tárgyban rendelkezéseket nem tartalmaznak,
s minthogy az Egyház belügyéről van szó, az állam nem is formálhat e kérdésben
magának hatásköri jogot.
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Javaslom ezért, mondja ki a nagyméltóságú püspöki kar határozatilag, hogy a
mostani földbirtokreform által érintett plébániák egyházi ingatlanainak újbóli
megosztása az egyházmegyei hatóságok kizárólagos feladata.
Természetesen az egyházmegyei hatóság döntése előtt hallgassa meg az érdekelt javadalmasokat, sőt – véleményes határozathozatal útján – az egyházközségi
képviselő-testületeket is.
A dologi terhek fedezésére az Orsz. Földbirtokrendező Tanácsnak az 1945. évi
július hó 2-án 5621/1945. III. szám alatt hozott elvi döntése – amelynek jogi érvénye támadható és vitatható, de gyakorlatban valósul – szerint föld nem juttatható.
Ennek alapján a templom és más egyházi épületek fenntartása stb. ezentúl a hívek
terhét kell, hogy képezze.
A személyi javadalmul szolgáló egyházi ingatlanok új megosztásánál irányadó
szempont legyen, hogy azok a javadalmasok, akik máshonnét kárpótlást nem remélhetnek elveszített földjavadalmukért (ilyenek a lelkész, a kántor és a harangozó), javadalmukban minél kevésbé csorbíttassanak.
A tanítóhelyi földjavadalmak helyett a VKM-től, az általa eszközölt értékegységelés szerinti, – kárpótlás kérelmezendő a fizetéskiegészítő államsegély arányos
emelése útján. Erre módot nyújt a VKM 11.000/1945. számú rendeletének 5. § 2.
pontja, amelynek analógiájára a javadalom alapját képező földbirtok felosztása folytán az eddig földingatlanban juttatott helyi javadalom helyett – új Díjlevél és új Javadalmi jegyzőkönyv felvétele mellett –, a készpénz-illetmények felemelése kérelmezendő. A kántortanítói állásnál a tanítói helyi földjavadalom ugyanilyen módon
készpénz-illetményre átváltoztatandó, és csak a kántori földjavadalom hagyandó
meg, ha szükséges ez is csökkentve.
A róm. kat. tanítók mostani megélhetésének könnyítése céljából az elvesztett
földjavadalmak helyett az egyházközségek átmenetileg biztosíthatnak a tanítók részére
földingatlant (például a még nem használt temetőföldből, vagy akár a lelkészi földekből is stb.), de annak kikötése mellett, hogy ez már nem tanítói javadalmi illetmény,
hanem valamilyen címen (kántorhelyettes, énektanító, egyházközségi jegyző stb.) történő egyházközségi juttatás, mely kizárólag a mostani gazdasági viszonyok tartamára a
más úton alig is beszerezhető életszükségleti cikkek termelésére adatik.
Az ingatlanok új megosztásánál az egyházmegyei hatóságok és így a javaslattevők is vegyék figyelembe a régi és az újonnan juttatandó ingatlanoknak területarányán kívül azoknak termőképességét, a községhez, a közlekedési útvonalakhoz levő
távolságot, valamint a kataszteri tiszta jövedelmét is.”
Az egri érsek ezen indítványát, melyhez hasonlót terjesztett a konferencia
elé a váci püspök is, a püspöki kar elfogadta azzal, hogy nem ad általánosan kötelező normát; az indítvány szerintiek figyelembevételével mindig
az illetékes ordinárius döntsön.
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30. A Sz[en]t Kereszt Egylet püspökvédnök kijelölését kéri az értekezlettől.346
A csanádi püspök tekintettel arra, hogy kezdettől foglalkozott az egyesülettel, a védnökséget elfogadja.
31. A csanádi püspök felhívja a figyelmet arra, hogy a Joint347 nem segélyezi a
megkeresztelkedett zsidókat.
A püspöki kar ezek segélyezésének ügyét a Sz[en]t Kereszt Egyletre bízza.
Az értekezlet imával ért véget este 8 óra 14-kor.
K[elt] m[int] f[ent]
Grősz József s. k.
kalocsai érsek

Dr. Pétery József s. k.
váci püspök
Jegyzette:
Dr. Mátrai Gyula s. k.
hercegprímási irodaigazgató

346 A Magyar Szent Kereszt Egyesület 1939-ben alakult szervezet a katolikus hitre tért zsidók érdekeinek védelmére. Egyházi elnöke Almásy József esztergom-főegyházmegyés pap, világi vezetője
Cavallier József katolikus újságíró, püspökkari védnöke előbb Zichy Gyula kalocsai érsek, majd
Apor Vilmos győri püspök volt.
347 Joint Distribution Committee – nemzetközi zsidó segélyszervezet, amely az első világháború
alatt alakult Amerikában.
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5.
Jegyzőkönyv
Felvétetett a magyar püspöki kar 1946. április 2-án
délután 2 órakor Budapesten, az A[ctio] C[atholica] központi
tanácstermében tartott értekezletéről

Jelen voltak: Mindszenty József bíboros, hercegprímás, esztergomi, Grősz József kalocsai, dr. Czapik Gyula egri érsek, Shvoy Lajos székesfehérvári, dr. Dudás Miklós
hajdúdorogi, dr. Madarász István kassai, dr. Pétery József váci, dr. Hamvas Endre
csanádi, Kovács Sándor szombathelyi püspök, dr. Bánáss László veszprémi apostoli
administrator, Kelemen Krizosztom pannonhalmi főapát, Pokorny Miklós győri,
Szántay-Szémán István miskolci káptalani helytartó, Pájer János rozsnyói püspöki
helynök és Folba János prelátus, a tábori püspökség ügyeinek intézője. Távolmaradását Virág Ferenc pécsi püspök (betegség) és Barót Mihály szatmári püspöki helynök (utazási nehézségek) mentette ki.
Imádság után Grősz József kalocsai érsek emelkedik szólásra, és meleg szavakkal köszönti a Rómából új bíborosként hazatért hercegprímást. A bíbor nemcsak
Őeminenciája személyének, hanem a magyar nemzetnek is szól, melyet gyaláznak és
félreállítanak. Ez iránt a lenézett nép iránt elsőnek az Apostoli Szentszék mutatta
megbecsülését, amikor ilyen gyorsan bíborral övezte Magyarország hercegprímását,
az esztergomi érseket. Ezért a magyar püspöki kar a magyar néppel együtt mélységes
háláját fejezi ki a Szentatyának. De ugyanakkor undorral utasítja vissza azokat a támadásokat, amelyek Őeminenciáját országunkban a sajtóban és képviselőházban
érték. Biztosítja Őeminenciáját a nép és a püspöki kar szolidaritásáról, a vele való
teljes együttérzésről és szeretetéről.
A bíboros, hercegprímás megköszöni a meleg szavakat. Jólesett neki akárcsak az a tény, hogy a Szentatya is atyai érzelmekkel szinte még inkább
kitüntette a megalázott népek bíborosait. Dél-Amerika államai csatahajót bocsátottak új bíborosaik rendelkezésére, a pogány China [!] elrendelte, hogy az európai külképviseleti hatóságok új bíborosa előtt tisztelegjenek, Magyarországon pedig a kormány kellemetlenkedő gesztussal jelentkezett. Nem sok ez, hiszen életünk kell, hogy áldozat legyen egészen is. A
most megnyilvánult szeretetet kéri a püspöki kartól a jövőre, mely talán
még nehezebb lesz a jelennél.

123

JEGYZŐKÖNYV

Ezután a jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri a kalocsai érseket és a váci püspököt,
a jegyzőkönyv vezetésére pedig dr. Mátrai Gyula hercegprímási irodaigazgatót.
Majd így szól:
Nagyméltóságú Püspöki Kar!
Meleg szavakkal köszöntöm a közlekedési nehézségek közepette, és már másodszor, a tavaszi konferenciára egybejött nagyméltóságú püspöki kart, és a fontos
tanácskozásra Isten áldását kérem.
1944 őszétől ugyan már benne élünk nemzeti életünk mély örvényében, de őszi
tanácskozásunk óta a fellegek nem enyhültek, inkább sűrűsödtek. Az erkölcsi, gazdasági, közéleti válság csak súlyosbodott. 1946. febr[uár] 1-én kikiáltották a II. magyar köztársaságot. Csekély, négy hónapos időt nem számítva, 1 1/2 évszázadon át
éltünk Szent István koronájának fényében és oltalma alatt. Most a Szent Korona
minden tekintetben távol tőlünk,348 a történelmi érzéketlenségben szenvedők méltatlanul gyalázkodva emlegették azt. Oly korszak következik, amelytől az Egyház
nem riad ugyan meg, de nem egykedvűen figyeljük a szenvedélyek izzását, nemzetünk önállóságának hiányait és a lelkek veszedelmeit.
Fájdalmasan kell megemlékeznem dr. Papp Antal c. érsek, munkácsi püspök
elhunytáról.349 A munkácsi püspökségről 1924-ben a Szentszék felszólítására lemondott, és érseki címet kapott. A csonka hazába, Miskolcra költözött, és onnan
kormányozta egyházmegyéjének egyetlen maradék plebániáját és az eperjesi egyházmegye csonka országi részét is mint apostoli kormányzó. A tapolcai apátság jövedelméből élt. Újabb időben kora és betegsége tartotta távol tőlünk; mégis megilletődve vettük a postai viszonyok miatt késve érkezett halálhírét, annak, aki a Szent
István-i Magyarország hierarchiájának utolsó képviselője volt közöttünk. Mély
meghatottság övezi ezért is távozó nemes alakját, jóságos egyéniségét.
Szántay-Szémán István káptalani vikárius urat, mint utódot, szeretettel köszöntjük.350
Meg kell állnunk egy pillanatra ama tény mellett is, hogy a pécsi főpásztor két
évtizede vezeti nagy gonddal egyházmegyéjét. Külön üdvözlést volnék bátor javasolni.
Az Egyház és haza melegségével gondolunk innét az újból elszakított egyházmegyék távol levő főpásztoraira.

348 Ekkor a Szent Korona még Németországban volt. 1945. március 27-én szállították el az országból és április 7-én vitték Mattseebe. Onnan az amerikaiak az USA-ba szállították. Csak 1978.
január 5-én érkezett vissza Budapestre.
349 Papp Antal 1945. december 24-én hunyt el Miskolcon.
350 Papp Antal halála után káptalani helynökként működött 1945. december 24-től.
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1. A római útról röviden ezeket mondhatom. (Kérem a következőknek a legbizalmasabb kezelését.)
Január 14-én tették át útleveleinket az oroszokhoz. Eleinte másodnaponként, a
negyedik héten naponként sürgette világi megbízottam annak elintézését. A válasz
mindig ugyanaz: Holnap! Közben az is: más dolgunk is van. Febr[uár] 11-én megmondotta határozottan az őrnagy, hogy nem lesz engedély, mégpedig politikai
okokból. Különben is az ősszel is engedély nélkül mentem ki, minek tehát az engedély. Ez az állítás persze valótlan. Hazautaztam Esztergomba, akkor, amikor a bíborosok már javában érkeztek Rómába. Ugyanakkor rejtetten értesítettem Rómát,
hogy nem engednek ki.
Febr[uár] 15-én este egymást éri a telefon az esztergomi főispántól, Vas Zoltántól és a külügytől. Kértek, induljak azonnal Rómába, még azt is mondták, az ország
érdekében. Az engedély megvan.
Febr[uár] 17-én délben a fővárosban azzal fogadnak: nincs meg az engedély.
18-án délben mégis kiadják; 19-én a már korábban felajánlott amerikai repülőgéppel, Key altábornagy társaságában három és félórai utazással Rómába érkeztünk.
Aznap délelőtt megvolt már a titkos konzisztórium, amelyen a Szentatya – értesülésem szerint – felhozta, hogy a bíborosok együtt vannak a magyar prímás kivételével.351 Természetesen elmaradt a magyar bíboros üdvözlése is a kúriai hivatalok
részéről. A moszkvai és a vele kapcsolatos hírügynökségek siettek azonban jelenteni,
hogy a magyar prímás idejében érkezett Rómába, és semmit sem vesztett.
A való, nemcsak Róma, a bíborosi testület, a hatalmas sajtótudósító raj, de a
világközvélemény előtt is sikerült az oroszoknak a legérdekesebbé a magyar sorsot
tenni.
Mindjárt az első délután megkezdtük a látogatásokat az amerikai bíborosoknál, akik szállodai, fejedelmi lakosztályaikban tömegesen együtt voltak. Huzamos
időn át ezer kérdést tettek fel a közélet, gazdasági élet és nyomorúság felől. Megértik, sajnálják és értékelik hazánkat. A legteljesebb segítőkészség nyilvánult meg, miután tisztába jöttek a helyzettel. Sajnos megkéstünk a katolikus segítés kérése terén.
A marxista kiküldöttek 123 angol és magyar lap segítségével a segítés állami monopóliumát hirdették mindenütt már májusban; mi pedig csak okt[óber] 14-én jelentkeztünk először. Sokan a segíteni akarástól visszavonultak, mert nem akartak sem a
megszállók, sem a marxisták kezére bármit is adni. A tisztázás után a helyzet meg351 Mindszenty József eredetileg február 11-én szeretett volna érkezni, de a szovjet hatóságoktól nem
kapta meg időben útlevelét, holott azt már január 5-én kérelmezte. Végül 1946. február 18-án
déli 12 órakor érkezett meg a római Ciampino repülőtéren. Aznap – azaz február 18-án – a pápa
titkos konzisztóriumot tartott, amelyen bíborosokat kreált, akiket ezután értesítettek – tehát
azon az új bíborosok még nem vettek részt. Február 20-án délelőtt a pápa kihallgatáson fogadta
Mindszentyt, majd délután az Aula delle Benedizioniban, a félig nyilvános konzisztórium során
átvette a mozettát és a biretumot. A titkos konzisztórium időpontjában Mindszentyn kívül nem
érkezett meg a toulouse-i és az utrechti érsek sem, nyilván más okból, mint Mindszenty József.
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változott: adnak, és a magyar Egyháznak adnak a Vatikánon át. Hasonló a helyzet a
spanyol stb. bíborosoknál is. Készséggel fogadják azt a három magyar papot, akiket
Rómából Amerikába útnak indítunk. Hazulról úgysem engednének ki senkit, főként papot nem.
Még római tartózkodásunk alatt érkezett meg az Egyesült Államokból a Katolikus Magyarok Vasárnapja díszalbum a magyar katolikus egyházközségek részéről
37 plebános fényképével, akik máris szép tételt küldtek pénzben; babakelengyéket,
ruhát, három teherautónyi szállítmányt jeleztek. Az ír követ, a spanyol kormány magyar gyermekeket kérnek. Hasonló készséggel vállaltak közbenjárást hazánk érdekében kormányaiknál az angol, észak- és dél-amerikai bíborosok.
Az ősszel még az volt a helyzet, hogy Közép-Európa nem váltott ki érdeklődést
az angolszászoknál. Örültek a háború befejezésének. A bolsevizmus hidegen hagyta
őket. Most valami keresztény szolidaritás jelentkezése észlelhető náluk. A westminsteri, New York-i bíborosok hazaérkezve melegen nyilatkoztak Közép-Európa ügyéről. A vasfüggönyt és a kereszténység veszedelmét Churchill-lel ők is emlegették.352
A trieszti, iráni és mandzsúriai kérdés forrponton volt, amiért az amerikai bíborosok hirtelen, a kitűzött idő előtt hazautaztak, saját repülőgépeken és állami csatahajókon.
Az most a felfogás, hogy a bolsevizmus egyelőre Európa, később világveszély. A
háború az angol és amerikai közvéleményben egyesek szerint egyetlen megoldásként jelentkezik. Ezt a háborút hivatalos tényezők ma még talán kiküszöbölik, de a
közvélemény rendkívüli hangulatváltozása tagadhatatlan. Ebben jelentős része van
annak, hogy ma már Európa minden országában pénzzel, propagandával erősen
nyomul előre az ún. ötödik hadoszlop. Lengyelországban a helyzet olyan, mint nálunk. A krakkói érsek353 kiutazása körül éppoly játékot játszottak, mint nálunk.
Franciaország, Olaszország és Spanyolország is aláaknázottnak látszik. Jugoszláviában, Kárpátalján a helyzet még rosszabb, mint nálunk. A magyar helyzet élesedése
tehát nem helyi jelenség.
És a Vatikán? Nincs semmi olyan közelítés a Vatikán és Moszkva között, amiről
nálunk russzofil elemek oly szívesen beszélnek. Utasítást Moszkvát illetően a Vatikán nekem nem adott. Ami hazánkban folyamatban van, azon Róma, Moszkva ismeretében nem csodálkozik. Mélységes részvét kíséri keresztjeinket, bíznak a magyar püspöki karban, papságban és a hívekben.

352 Utalás Winston Churchill (1940–1945 közötti angol miniszterelnök) 1946. március 5-i fultoni
beszédére, amelyben az Európát és a világot kettéosztó „vasfüggönyről” szólt, amit sokan a hidegháború nyitányának tekintenek.
353 Adam Stefan Sapieha herceg (Krasiczyn, 1867. május 14.–1951. július 23.) 1911-től krakkói püspök, 1925-ben érsek és 1946. február 18-án bíboros. Ugyanakkor kreálták bíborossá, mint Mindszenty Józsefet.
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Teljesen kimerítő képet adtam helyzetünkről a két helyettes államtitkár és a
Szentatya előtt, akinél kétszer voltam kihallgatáson, és a konzisztóriumban más alkalomkor ismételten a legmelegebb szeretettel vett körül, ami nem nekem, hanem
nemzetünknek szólott. Segítettek is.
A Szentatya áldását küldte mindannyiunknak. Örömmel jelentem, hogy az érsek uraknak, valamint a váci püspök úrnak meghoztam a palliumot.354
A diplomáciai kapcsolat dolgában is hoztam választ az előbbeni miniszterelnök levelére. Lassan mozog előre az ügy. Az oroszok 6 más követséggel együtt hevertetik most.
A Szentatya ezúttal is áldását küldi a püspököknek, a papoknak és híveknek.
2. Az őszi konferencia határozatainak végrehajtása ügyében jelentem:
a) Az A[ctio] C[atholica] anyagi ügyeinek intézésére kiküldött 4 tagú bizottság vállalta a kívánt szerepet.
b) Az A[ctio] C[atholica] az 1945/46-os munkatervet az év elején letárgyalta.
c) A Szülők Szövetsége megszervezésére a felhívásokat elküldettem. (Megkérdezi itt a püspöki kart, hogy mennyire van.)
d) Hogy az egyes községek vallási egységét meg ne zavarják a telepítéssel, ily
irányban átírtam a kormánynak. A földművelésügyi miniszter, Kovács Béla355 helyesli és teljesítendőnek tartja kívánságunkat. A gyakorlatban ennek kevés jelét látjuk, sőt a protestánsok Nyugaton, amikor a szláv korridort készítik az oroszok osztrák és magyar területen, protestáns határőrvidéket javasolnak. Ezzel szemben is felhívtam az Egyház képviselőjét, hogy a telepítési bizottságban legyen résen.
e) A K[özponti] S[ajtó] V[állalat] napilapja ügye nem haladt előre, feltehetően
az oroszok és marxisták miatt. Balla miniszter356 a minap nálam a kívánságot feltétlenül teljesíthetőnek mondotta.
Mivel a K[özponti] S[ajtó] V[állalat] napilap ügye áll, a Bozsik-féle M[agyar]
Néplap c. katolikus hetilap részvénytársasági előkészítést tudomásul vettem, azóta a
részvényjegyzés megindult.357
Itt az egri érsek indítványozza, hogy Bozsikkal szemben azt az álláspontot foglalja el a nagyméltóságú püspöki kar, hogy a K[özponti] S[ajtó] V[állalat]-tal való
354 Czapik Gyulát 1943. május 7-én nevezték ki egri érsekké, Grősz Józsefet ugyancsak 1943. május
7-én nevezték ki kalocsai érsekké, de a palliumot most kapták meg XII. Pius pápától Mindszenty
bíboros közvetítésével. Különös eset a váci püspökök palliumviselése. Csáky Károly Emmánuel
váci püspök 1906-ban kapta meg azt a kiváltságot, hogy ő és utódai palliumot viselhetnek, de
érseki cím nélkül. Így Pétery József részére is ekkor érkezett meg a pallium. Ünnepélyes átadása
1946. április 28-án történt a váci székesegyházban.
355 Kovács Béla független kisgazdapárti földművelésügyi miniszter (1945. november 15.–1946. február 23.).
356 Balla Antal független kisgazdapárti tájékoztatásügyi miniszter (1945. november 15.–1946. november 20.).
357 A Magyar Néplap azonban nem jelent meg.

127

JEGYZŐKÖNYV

kooperációt kívánja, mert a K[özponti] S[ajtó] V[állalat] a nagyméltóságú püspöki
kar intencióit mindenkor respektálta és hűségesen szolgálta.
Az indítványt a püspöki kar elfogadta.
A hajdúdorogi püspöknek a Hazánkkal kapcsolatos kérdésére azt válaszolja
a püspöki kar, hogy ragaszkodunk a hivatalos katolikus napilap engedélyezésének követeléséhez, mert a Hazánk (Barankovics lapja) magánvállalkozás.358
Bozsik lapjáról a székesfehérvári püspök bejelenti, hogy az nem extra chorum
dolgozhat, hanem a katolikus érdekek előmozdításán fog munkálkodni.
f ) A délutáni szentmisék engedélyezését a vasárnapokra és el nem törölt ünnepekre Rómából az év végéig terjedő hatállyal meghoztam. Az értesítést méltóztattak
megkapni.
A dec[ember] 20-i püspökkari értekezlet határozatainak végrehajtásáról jelentem, hogy
a) A földreform egyházi visszásságairól az átirat a kormányhoz még a múlt évben elment. Válasz nem érkezett.
b) Az egyházi gazdatisztek, nyug- és kegydíjasok ügyében március 16-i kelettel
küldött vikáriusom sürgetést a miniszterelnökhöz, rámutatva a huzavonára. Válasz
erre sem érkezett.
c) A közellátási miniszter emlékezetes megkeresésére a következő választ küldöttem:
4503/1946. szám. Miniszter Úr! A december 20-i püspökkari értekezleten előterjesztettem Miniszter Úr ama megkeresését, hogy a súlyos télre tekintettel az Egyház siessen segítésére a közellátás terén a kormánynak.
A püspöki kar a legnagyobb megértéssel fogadta az égető közellátási helyzetet
is, Miniszter Úr vergődő lelkének nemes törekvését is. Ami a fővárosi gyermekek
vidéki teleltetését, a csomagakciót és egyéb megsegítéseket illeti, ebben minden feltétel nélkül a legnagyobb segítőkészséget nyilvánította a püspöki kar. A falusi lakosság beszolgáltatási kötelezettségének egyházi szorgalmazása kapcsán azonban kénytelen bizonyos megállapításokat tenni.
Megállapításaink:

358 A Hazánk csak rendszertelenül jelent meg. 1949 elején végleg megszűnt.
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1. Elmaradt a megelőző és jelen kormány részéről az ország gazdasági helyzetének komoly feltárása az Ellenőrző Bizottság előtt, a jóvátételi kötelezettségnek
tarthatatlanságát beigazoló lépés, elkésett az UNRA segítségül hívása, Ausztria,
Csehország komoly lépéseket tettek a megszálló közegek elvonulására. A magyar
kormányok ilyen lépéséről nem tudunk. (Ha volt, erről a püspöki karnak tudomása nincs.) Innét állott elő az a helyzet, hogy a megszálló sereg számának a leszállítása helyett még a szomszédos államok seregeit is mi kaptuk téli szállásra.
Ami kötelék Ausztriában maradt, azt sem nélkülünk élelmezik, Bruckba például mennek a magyar tételek. Innét érthető az, hogy egyetlen, viszonylag kis vármegyének ¼ évi beszolgáltatásában egyebek közt ilyen tételek szerepelnek:
1000 tonna
207 tonna
600 tonna
900 tonna
6 tonna
560 tonna
2100 tonna

burgonya
bab
zöldség
zab
tarhonya (kg-ként egy tojással)
liszt
széna, aminek elfogyasztására 15 000 db ló érkezését jelezték.

2. Ez a megszállás már a nyáron és őszön kiélte, most a télen éhínség elé állítja
népünket.359 A dunántúli városok és falvak lakosságát a megszálló katonaság felülmúlja. A nép ínségben van, a megszálló katonaság pedig bőségben akar élni, és erővel követeli ezt a bőséget. Amit a megszállók egy-egy katona részére az elhurcolással való
fenyegetőzéssel kierőszakolnak, az három magyarnak a megélhetésére is elég volna.
Ezenkívül ismeretlen tettesek fosztogatásai is napirenden vannak.
3. A püspöki kar idejében megtette a lépéseket a külföldi karitatív segélyezés
érdekében. Ennek eredményét hivatalos körök meghiúsították azzal, hogy a segítséget a népjóléti minisztérium monopóliumává tették. Így a külföld hívő rétegei nem
hajlandók adakozni, mivel – újságcikkek, levelek tanúsága szerint – attól tartanak,
hogy nem oda jutnak, ahová ők akarják, és nem a segítés elsődleges célját szolgálják.
Mindezt tudja az egész ország közvéleménye, tudja a beszolgáltatásra kötelezett
falusi lakosság is.
Így a beszolgáltatási kötelezettség a legnagyobb ellenállással találkozik. A saját
megélhetésre szükséges és vékonyan elegendő élelmiszerek beszolgáltatása elérhetetlen akkor, amidőn a 800.000 magyar hadifogoly, a nagyszámú internált és bebörtönzött éhhalállal pusztul el, a megszállók pedig pocsékolnak. Azt is tudja a nép,
359 Az 1944–1948 közötti eseményeket átélő és kitűnően ábrázoló makói plébános, pápai prelátus
naplót vezetett, amely e címen jelent meg: Dr. Csepregi Imre: Napló I–II. 1944–1948. Szerk.
Tóth Ferenc. Makó 2011.
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hogy fiai, akik a hadifogságból betegen hazatérnek, a Kárpátokon innét étlen vesznek, mert a megszállók elszedik a szerelvények elől a mozdonyokat. A nyáron szépen segített a falu a városon, ma már ezt nem teszi.
Ezért elengedhetetlen, hogy a kormány mielőbb
1. tárja fel kifelé az ország lehetetlen gazdasági helyzetét;
2. vigye keresztül a megszállók számának a leszállítását;
3. a külföldi segély bejutását a külföldi segítők megnyugtatásával.
Ha ezek megtörténnek, a püspöki kar a legnagyobb készséggel és azonnal megteszi a kívánt lépést a falusi népnél.
Addig is azonban a kormány és főváros lakosságának a nehéz helyzetére tekintettel és annak a legteljesebb megértésével, a püspöki kar tovább sürgeti a külső segítséget, szorgalmazza az ínséges fővárosiak falusi felkarolását, azt is, hogy az élelmiszerkészlettel rendelkezők mondjanak le a hatósági ellátásról.
Fogadja Miniszter Úr őszinte tiszteletem. Esztergom, 1945. december 23.
Mindszenty József s. k. bíboros, hercegprímás, esztergomi érsek.
Nagyon hálásan vette, és úgy mondotta, hogy jelentős segítsége lesz a minisztertanácsban.
d) A VKM-hez a püspöki kar declarációja elment a Vallás Alap ügyében.360
6. A március 14-i püspökkari értekezlet határozatai kapcsán jelenti, hogy
a) Dr. Takáts Ernő prelátust, a Szent István Társulat alelnökét felhívta a hiányzó világnézeti jellegű tankönyvek mielőbbi megíratására.
b) Dr. Szopek Loránd premontrei igazgatónak a K[atolikus] T[anügyi] T[anács]
központi igazgatójává való kinevezéséhez a maga részéről is hozzájárul.
c) Az általános iskola VIII. osztályában a szertartástan helyére a „nyilvános istentiszteletet” elfogadja.
d) A katolikus iskolák államosítása ellen elfoglalt püspökkari álláspontot és határozatot magáévá teszi.
e) A gyermekek első szentáldozásának ideje tekintetében osztja a püspöki kar
azon elhatározását, hogy első osztály legyen, amint azt a C[odex] I[uris] C[anonici]
canonja is előírja. Amennyiben a helyi lelkész nehézségeket (például szellemi fogyatékosság) lát fennforogni valamely gyermeknél, az esetben is legalább a II. osztályban feltétlen vigye őt az első szentáldozáshoz.

360 A 4–5. pont hiányzik.
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f ) Az egyházi adózás problémájával kapcsolatban helyesli azt az elvet, hogy
mindenki úgy oldja meg ezt a problémát, ahogy a helyi körülmények közt az lehetséges (főleg önkéntes alapon).
a püspöki kar itt azzal zárja le a kérdést, hogy egyetért Őeminenciájával: az
adózás tekintetében, általános rendelkezést kiadni most még nem lehet.
h) A harangok visszaadásának ügyében püspökkari biztosul Doroszlay Béla
esperes albertfalvai plebánosnak a megbízatást elküldötte, és erről a VKM-et értesítette.
i) A meghagyott egyházi földek javadalmi földje tekintetében elfogadja azt az
elvet, hogy az e téren felmerülő kérdésekben az egri érsek indítványában lefektetett
elvek szerint az ordinárius döntsön.
A püspöki kar a bíboros, hercegprímás állásfoglalását tudomásul veszi, s
így a március 14-i megbeszélés döntéseit püspökkari határozatnak mondja ki.
7. A szekták terjedését Magyarországon a múlt világháború utáni időkhöz hasonlóan most fájdalommal látjuk. Bizonyos körök nagyon favorizálják őket. Az ír
cukorból például (Szabad Nép 1946. III. 25. szám) az újjáépítési minisztérium után
a legtöbbet az üdvhadsereg és metodisták kaptak.
Nagy népszerűségnek látszik örvendeni a mariovita361 szekta is, de csak hivatalos körökben, mert a nép elég józanul ítéli meg őket a megtévesztésre alkalmas sok
vonzó külsőség (magyar nyelven Szunyogh-misekönyvből miséznek, mindenkit
megesketnek, eucharisztikus kultuszt űznek stb.) mellett. Valamit tenni kell ellenük.
A püspöki kar elhatározza, hogy felkéri a Szent István Társulatot, hogy
megfelelő – a nép között terjeszthető – felvilágosító füzetek sürgős kiadásáról gondoskodjék.
Budapesten a marioviták propagandája ellen a hívek felvilágosítása és kellő óvása megtörtént. Az egyes főpásztorok szintén fel fogják hívni a papjaikat kellő éberségre és a szükséges felvilágosítások megadására.
8. Az elnöklő bíboros, hercegprímás indítványozza, hogy rendeljék el az egyes
főpásztorok minden templomban a Szentatyáért mondandó Te Deumos ünnepi
szentmisét a pápa megválasztása (III. 3.) és koronázása (III. 12.) közé eső vasárnap361 Dorogi Ferenc: Ókatolikus mariaviták Sashalmon = Magyar Sion V. (XLVII.) 1. (2011) 133–
141.
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ra.362 A szentmisére a hatóságok és egyházközségi képviseletek is meghívandók.
(1942. X. 15.)
A püspöki kar így határoz.
9. Kultúrharcot kezdtek Magyarországon. Az az egyházellenes hullám, amely
most jóformán egész Európában érezhető, mint Keletről szított láng, átcsapott a
Magyarországtól elrabolt és különböző műveletek közbejöttével Moszkvához csatolt Kárpátaljáról és Lengyelországból Magyarországra is.
Már a múlt évben sem hiányoztak az Egyház ellen a tények és erőszakosságok.
Ilyenek a katolikus párt és politikai napilap nem-engedélyezése, a vatikáni diplomáciai kapcsolat hiánya, a válások frivol megkönnyítése, a katolikus egyesületi élet akadályozása, betiltása és házelvétel révén, népgyűlésen, sajtóban, rádióban állandó és
útszéli támadás a pápa, jóformán minden egyes püspök, egyháziak, valamint Szent
István és a Szent Korona ellen, a földreformmal kapcsolatos ígéretek be nem váltása
az Egyház autonómiájának sérelme, például az egységes tankönyv bevezetésével stb.
Ezek történtek a múlt év novembere előtt.
Most újabban a háttér erősebb rohamot vezényel. Az állami rádió a folyamatos
egyházi leadással kapcsolatban, a beszédek szövegét előzetes rádiócenzúrával bekövetelte. Ezt a vallásszabadságra hivatkozva az Egyház nem teljesítette. Vallási közvetítés azóta nincs. Ellenben hitbe, erkölcsbe ütköző frivolságok, útszéli tekintélyromboló propaganda annál több.
Az Egyház állami támogatását támadják a marxisták. Pedig szemforgatóan helyeselték még egy éve is. A néptől az egyház nem várhat semmit, mivel a két megszállás azt mindenéből kifosztotta. Ez a támadás akkor történik, amikor a koalíció vezéremberei feleségestül, fiastul beülnek az állami hivatalokba, és nem kímélik az állam
pénzerejét.
A csepeli gyárak üzemi bizottsága az ún. tisztogatási eljárás során központi
marxista erőszakolásra más tisztviselőkkel és munkásokkal a r[ómai] kat[olikus] papot is eltávolította a gyárból, és így nem láthatja el a gyári kórház betegeit a vallás
vigaszával, mint misézés, gyóntatás, haldoklók szentsége. A tanonciskola hitoktatását – a fennálló állami törvények megsértésével – betiltották. A munkásság kimutatta nemtetszését a történtek felett.
Egyik főpap ügyét a GPU363 kétszer kivizsgálta, és elbocsátotta a múlt tavaszon. A politikai rendőrség 11 hónapja azonban fogolyként tartja méltatlan körül362 XII. Pius pápát 1939. március 2-án választották meg, és a választásra emlékezve szoktak szentmisét tartani minden évben.
363 Goszudarsztvennoje Polityicseszkoje Upravlenyije – Állami Politikai Ügyosztály, a szovjet államvédelmi szervezet. Itt valószínűleg P. Zadravecz István ny. tábori püspökről (1920–1926) van
szó, akit 1945-ben letartóztattak, és a népbíróság kétévi szabadságvesztésre ítélt. Szabadulása
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mények közt. Kétszer tárgyalta ügyét a népbíróság. Elítélni nem tudták, felmenteni
nem akarták. Most fogházról fogházra kísérik a beteg főpapot. 11 hónap alatt 14szer hurcolták ide-oda.
Anyagi sérelmeink mellett óriási erkölcsi kár, amit a püspöki tekintélyen ejtenek: Uzdóczy-Zadravecz István ny. tábori püspököt 25 lég m3-es helyiségben 150ed magával együtt tartották rablókkal – terhes nőkkel stb. Az Andrássy út 60-ban
hideg vízbe állították órákon át, és megakadályozták abban, hogy az ennek következtében előálló természetes következményeknek eleget tegyen. (Tizenegy hónap
alatt tizenhatszor változtattak vele helyet.) A bíróság előtt egy hamis tanú vallott
csak ellene, de olyannyira kiviláglott hamis tanúskodása, hogy a püspök indítványára megesketésétől is elállott a bíróság.
A papok és szerzetesek fogságba hurcolása állandóan napirenden van.
Szerzetesházakat két esetben ostromolt meg a fölheccelt tömeg, mindkétszer
súlyos tettlegességgel. A jellemző az, hogy ezeket a pártvezérek jóságos megbocsátással kezelik.
Mint a felsorolt tényekből megállapítható, volt elég sérelme a katolikus egyháznak a püspökkari körlevél megjelenése előtt is. Újabban a rádiócenzúra erőszakolása. A görög katolikusok szentmiseénekét még közvetítik.
Itt a hajdúdorogi g[örög]k[atolikus] püspök megjegyzi, hogy teljes szolidaritást vállalnak a róm[ai] kat[olikus] testvérekkel, és szintén nem prédikálnak addig,
míg a szentbeszédek és vallásos előadások cenzúráját meg nem szünteti a rádióvezetőség.
A bíboros, hercegprímás a napokban felhívta a püspök méltatlan helyzetére a miniszterelnök figyelmét, és kérte, hogy miután sem a GPU, sem a
népbíróság nem talált elítélnivalót ügyében, bocsáttassék szabadon vagy
legalább kolostorba internáltassék. Válasz az ügyben még nincsen. (Tisztának tartja a püspök szerepét Balla miniszter is.)
Tény az, hogy most taktikai változás állott be. Papok és szerzetesek fogságbahurcolása napirenden van, például az esztergomi egyházmegyében a héten a kóspallagi és varsányi lelkészeket vitték el „demokráciaellenes” beszédeik miatt, Pécsett a
cisztercita főigazgatót vitték el, többeket, például pécsi hittanárt megvertek. Földeákon a zárdai kongregaciót, más helyeken a KALOT ügy sajnálatos áron való elcsendesedése után most a KALÁSZ-nak rontanak neki. A Magyar Nemzet febr[uár]
26-i számában illetékes hely nyilatkozatát közli, mely szerint ne nyugtalankodjék a
demokratikus közvélemény, ha bizonyos személyeket (hercegprímást, kalocsai érseket) „bírálatban” részesítenek, mert az nem vonatkozik az illető által képviselt egyután folyamatosan zaklatták, házi őrizetbe helyezték, majd vidékre száműzték. 1965-ben halt
meg.

133

JEGYZŐKÖNYV

házra, csak arra a személyre, aki a bírálatot kihívta, „akármilyen magas rangú” legyen
is az illető.
A püspöki kar sajnálattal veszi tudomásul a tényeket, de nem akarja bolygatni most az ügyet azon meggyőződésben, hogy így még több esetben javunkra is alkalmazhatók a történtek az összkatolicizmus szempontjából.
10. Az államforma kérdésében felmerült bizonyos deklaráció tételének a gondolata. Az egri érsek megjegyzi, hogy senki se vár most már ilyent. Indítványozza,
hogy inkább hallgasson a püspöki kar. A székesfehérvári és hajdúdorogi püspök
hozzászólása után az egri érsek indítványára
úgy határoz, hogy ha szükséges lenne ilyen nyilatkozásra, delegálja a bíboros, hercegprímás urat, hogy a csanádi püspökkel és veszprémi ap[ostoli] adminisztrátorral megbeszélve a nyilatkozatot megtehesse.
11. A csanádi püspök az egész ország számára egységes directórium364 kiadását
javasolja.
A püspöki kar több hozzászólás után úgy határoz, hogy amely egyházmegye kíván ilyen egységes direktóriumot, minél előbb, de legkésőbb június
30-ig jelezze az esztergomi főegyházmegyei hivatalnál, beküldve a jelen évben használt direktóriumok egy példányát, és jelezve, hogy az egységes direktóriumból hány példányt kívánnak.
12. A zsidó áttérők ügyében ugyancsak a csanádi püspök indítványozza a következőket: A gettórendelet végrehajtása folyamán sokan a zsidók közül rövid oktatás után megkeresztelkedtek anélkül, hogy a rabbinál a törvényes előírás szerint kétszer jelentkeztek volna. Erre idő és mód nem volt, és nem is látszott szükségesnek
olyan emberek részéről, akikről mindenki azt hitte, hogy a halálba mennek. Az elhurcoltak közül sokan visszatértek (Szegeden a 700 megkereszteltből 200-an), és
keresztényekként viselkednek, gyermekeiket is katolikus hittanra taníttatják, az utólagos jelentkezés kötelezettsége azonban, mellyel vallásváltoztatásukat polgárjogilag
is érvényesítenék, feszélyezi őket. Nem lehetne-e a kormánytól egy rendeletet kieszközölni, hogy meglévő felhatalmazásai alapján mondja ki ezen áttérések érvényességét – meghagyván a lehetőséget, hogy bizonyos határidőig, mondjuk július 1-ig
egyszerű ki- és bejelentéssel visszatérhetnek. Addig ők is, gyermekeik is kereszté364 Directorium – az évente megjelenő könyvecskéről van szó, amely a zsolozsma és a szentmise
rendjét igazítja a naptárhoz. Magyarországon ezt az 1114-es Esztergomi Zsinat említi először.
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nyeknek számítanak. A még visszatérő deportáltaknál ez a lehetőség visszatérésüktől
számított három hónapig volna érvényben.
A püspöki kar az indítványt elfogadja, és a kérésnek a kormány felé való
tolmácsolására a bíboros, hercegprímás urat kéri fel.
13. Az egri érsek megkérdezi, hogy a pápai dignitariusok utódjainak kinevezésére, illetve a gradualis promóciókra van-e Őeminenciája új facultásaiban engedély.365
Az engedély megvan a facultásokban, ugyanígy a javadalmas apátok is kinevezhetők.
Tudomásul szolgál.
14. Az egri érsek indítványozza, hogy a püspöki kar mostani konferenciájából
keresse meg a magyar kormányt a diplomáciai kapcsolatnak a Vatikánnal való felvétele iránt. Mindenféle állam, még a protestáns államok nagyobb része is követet tart a
Vatikánnál, mi is nemcsak katolikus, hanem magyar szempontból is kívánjuk, hogy a
kormány a diplomáciai kapcsolat ügyét elintézze. Kívánjuk – úgymond –, hogy a
nunciatúra visszajöjjön, és eddigi jogaival folytathassa működését.
A veszprémi ap[ostoli] adminisztrátor jelenti, hogy ebben az ügyben beszélt
Ries miniszterrel.366 Ma este a politikai ülésre viszik ezt a dolgot. Kéri, hogy várja
meg ezt a püspöki kar, és utána Őeminenciájának referálni fog, hogy a további lépések aszerint megtehetők legyenek.
Tudomásul véve.
15. A nagypénteki szentsíri gyűjtések, ha a szokás szerinti módon küldetnének
be, igen nagy kárt szenvedhetne a jeruzsálemi Szentsír a késedelemből folyó devalváció révén. Azért P. Majsai Mór arra kéri a nagyméltóságú püspöki kart, hogy a
befolyt összegek egyenesen küldessenek be a Magyar Szentföld 6063 számú csekkszámlájára.
A kérelem teljesítésre elfogadva.

365 Ezekre a tisztségekre rendes körülmények között a pápa nevez ki megfelelő személyeket. Mivel
nem tudnak érintkezni a pápával, ezért ezt az engedélyt a bíboros kapta meg.
366 Ries István szociáldemokrata párti igazságügy-miniszter (1945. július 21.–1950. július 17.).
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16. Szűz Mária mennybevitele tanítása ősrégi az anyaszentegyházban. Már
több évtizede gyűjtik a kérelmeket a tanításnak dogmaként való kimondására. Kérik a magyar püspöki kart is, hogy a kérvényezőkhöz csatlakozzék.
A püspöki kar a csatlakozást határozatban kimondja.
17. A bíboros, hercegprímás jelenti a püspöki karnak, hogy a Szentséges Atya
meghosszabbította az abstinentia és ieiunium alól való felmentés jogát az ordináriusok bölcs ítéletére bízva annak mértékét (AAS vol XXXVIII. Num. 1–2, 1946.)
Eszerint „Omnes locorum Ordinarii, cuiuslibet ritus, concedere poterunt, secundum prudens ipsorum iudicium, in territorio propriae iurisdictionis, generalem
dispensationem super lege abstinentiae et ieiunii ecclesiastici, in favorem quoque
Religiosarum et exemptionis privilegio fruentium.
Firma tamen manet lex abstinentiae et ieiunii ecclesiastici, pro fidelibus ritus
latini, Feria IV. Cinerum et Feria VI. in Parasceve; pro fidelibus vero alius ritus,
duobus diebus ab eorum Ordinariis statuendis.
Locorum autem Ordinarii, qui supra memoratam dispensationem concessuri
sunt, hortari curabunt fideles, praesertim Clerum saecularem, Religiosos ac Religiosas, ut hanc apostolicam concessionem compensare studeant voluntariis, exercitiis
christianae perfectionis et expiationis atque bonis opertibus, praecipue caritatis erga
inopes et aegrotos, neve amittant pias Deo ad mentem eiusdem Pontificis preces
offerre.”367
Tudomásul vétetik azzal, hogy a mostani polgári évre a dispensatiót megadja a püspöki kar, s így nunc nihil dicendum fidelibus.368
18. Segélyek külföldről érkeznek már.
A legjelentősebb az ír cukor és a svájci gyógyszer.

367 Fordításban: Minden helyi ordinárius, akármilyen rítusú, engedélyezheti saját bölcs ítélete szerint, a joghatósága alá tartozó területen általános felmentést adhat a megtartóztatás és az egyházi
böjt előírása alól azoknak a szerzeteseknek és az exemptség privilégiumának gyümölcsét élvezők
javára. Mégis szilárdan megmarad a megtartóztatás és az egyházi böjt törvénye a latin szertartású
híveknek hamvazószerdán és nagypénteken, más rítusúak számára pedig az ordináriusaiktól rendelt két napon. Azon helyek ordináriusai pedig, akik a fönt említett felmentést meg kívánják
adni, gondoskodjanak a híveket buzdítani, többek között a világi papságot, a szerzeteseket és
szerzetesnőket, hogy ezt az apostoli engedményt igyekezzenek ellensúlyozni a keresztény tökéletesség, jámborság és a jó cselekedetekkel, különösen a szegények és a betegek iránti szeretettel,
nem hagyva figyelmen kívül a Szentatya szándékának megfelelően Istennek kegyes imákat felajánlani.
368 Fordításban: a hívekkel most semmi sem közlendő.
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A cukor kiosztása plebániánként folyamatban. Ruhacsomagok Amerikából
megindultak. Eddig 60 ruha szeretetcsomag érkezett, 800.000 font élelmiszer be
van hajózva.
Ebből természetesen minden egyházmegyének juttatunk. Az a plebánia juttassa el az adományozókhoz a köszönő iratot az A[ctio] C[atholica] útján, amelynek
területén a kiosztás történik. Iparkodunk az összes egyházmegyéknek juttatni, de ha
nem az összes egyházmegyéknek juttatunk minden egyesből, ne nyugtalankodjunk,
mert kárpótlásról gondoskodunk a következőknél.
A tisztviselők, főként B-listás, elbocsátott tiszteket is részesítsük segítségbe, feltűnés nélkül.
19. A Katolikus Népszövetség ügyével a csanádi püspök úr foglalkozik. A hatvantagú igazgató tanács összeállítása folyamatban van, és azután a közgyűlés összeül,
majd hamarosan a munka is csendesen megindul.
Tudomásul szolgál.
20. Az A[ctio] C[atholica] orsz[ágos] igazgatója kéri, hogy május 3-án szentóra ájtatosság tartassék a Szűz Anyához a békekötés érdekében. Anyagot a Béke Királynője címen az A[ctio] C[atholica] küldi, az ájtatosság pedig a májusi ájtatosság
keretében lenne megtartható.
A kérelmet a püspöki kar elfogadja, és annak megfelelően intézkedni fog.
21. A májusi ájtatosságok az idén a külföldön Congr[egatio] de Prop[aganda]
Fide kérésére engesztelő jelleggel bírnak: nálunk is csak nyerne tartalomban a májusi ájtatosság, ha az engesztelés gondolata hatná át szentbeszédeit és imáit.
A püspöki kar készséggel fogadja ezt a propozíciót, s aszerint fog intézkedni.
22. A bíboros, hercegprímást a S[acra] C[ongregatio] de Propaganda Fide
2571/1945. sz. Decretumával a boldogult Serédi Jusztinián bíboros, hercegprímás
helyére az Unio Cleri369 magyarországi elnökévé kinevezte.
Tudomásul szolgál.
369 Az Unio Apostolica Clerit 1862-ben alapította meg Victor Lebeurier szulpiciánus pap. Olyan
lelkiségi mozgalom, amely az egyház tanítását vallva a papok összefogását tekinti feladatának.
1921. április 17-én hagyta jóvá XV. Benedek pápa. Hazánkban ez után ismert volt és a szemináriumokban működtek intenzíven. Újraalapítása 1995-ben történt.
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23. A kegyúri kérdések, melyek terén a földbirtokreform-rendelet kapcsán
mind több és több probléma merül fel (erdészet, kegyúri terhek, gazdatisztek, nyugdíjasok), állandóan foglalkoztatták az ország prímását és megelőzőleg az esztergomi
káptalani helytartót. A sérelmek orvoslását az elmúlt egy év alatt mindketten ismételten sürgették, de a mai napig érdemleges választ nem kaptak. Az ezen ügyben a
hercegprímás távollétében a VKM-ben tartott ankét, melyre dr. Drahos János
prot[onotarius] éneklő kanonok, az esztergomi érseki ált[alános] helytartó is hivatalos volt, megállapította, hogy a földreformmal kapcsolatos kérdésekben tenni kell
valamit. Meg fogják keresni ennek módját.
Tudomásul véve azzal, hogy a kérdésben a cselekvést sürgősen várja a püspöki kar.
A váci püspök itt megkérdezi, hogy mi legyen az egységes eljárás a kegyúri plebániák betöltésénél, ha a kegyurak nem találhatók?
Az egri érsek megjegyzi, hogy nem tekinthető jogilag, csak de facto befejezett
ténynek a magyar kegyúri jogban létrejött állapot. Azért vigyázzunk arra, hogy ne
mi mondjuk ki intézkedéseinkkel, hogy megszűnt.
A kegyúri plebániák betöltésére nézve a püspöki kar így határoz: Ahol
megvan, illetve elérhető a patrónus, az eddigi módon megkérdezendő;
ahol nem található meg a patrónus, ideiglenes adminisztrátorral töltessék
be a plebánia. Ha az előírt idő eltelt és nem prezentált, nem kegyúri, hanem kánoni alapon kell eljárni.
A püspöki kar a birtokok felosztásával nem tekinti megszűntnek a kegyuraságot.
24. Külföldön általánosnak mondható hatalmas megmozdulás van abban az
irányban, hogy tekintettel a világ békéjének helyreállításában a fatimai jelenések370
szerint a Boldogságos Szűzre váró szerepre, neki a világ Királynője címet juttassa az
Egyház. Kérik a magyar püspöki kart a mozgalomhoz testületileg, hivatalosan való
csatlakozásra.
A püspöki kar a csatlakozást egységesen kimondja.
25. A regioi fogolytáborból juttatta el a magyarok tábori lelkésze, Balázskövi
József szalézi atya Rómába az Accademia d’Ungheriaba (Róma, Via Giulia 1.)371
Boross Ferencet, aki mint közgazdasági hallgató menekült az országból. Most papi
370 A fatimai jelenések 1917. május 13-ától zajlottak.
371 Római Magyar Akadémia.
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pályára érez hivatást. A szalézi atya és Luttor Ferenc protonotarius372 ajánlják őt a
Germanico–Hungaricum egy üres helyére való felvételre.373
A jelentkezőt a székesfehérvári püspök felveszi egyházmegyéjének a Germ[anico] Hung[aricum]-ban levő helyére.
27. A hitvallásos iskolák jogairól közös körlevél kiadása látszik szükségesnek,
mert mint azt a püspöki kar március 14-én tartott értekezletén leszögezte, ezekhez
a már nem anyagi, de szellemi értékeinkhez az utolsó leheletünkig ragaszkodni fogunk.
A püspöki kar a körlevél kiadását határozza el. Annak megszerkesztésére
felkéri a csanádi püspököt, aki a székesfehérvári és váci püspökkel együttesen oldja meg feladatát úgy, hogy a körlevél május elején felolvasható
legyen.374
28. A telepítéssel kapcsolatos iskolai szervezési kérdésekről a következőket jelenti:
Tesléry Károly tanügyi főtanácsos, a VKM népiskolai ügyosztályának vezetője
felvetette azt a gondolatot, hogy a telepes új községekben, vagy a telepítés során
megnövekedett községekben nem akarnak-e az „egyházak” erőteljesebben bekapcsolódni az iskolaszervezésbe akképp, hogy ily helyeken hitvallásos iskolák szervezésére tesznek a VKM-nek javaslatot. Az ilyen iskoláknak is biztosítaná a VKM a
90%-os államsegélyt, ezenkívül erővel odahatna, hogy két hold iskolaterületet és két
hold tanítóit kaphatnának az iskolák. Az állam már felhívta a főigazgatóságok figyelmét arra, hogy vegyék számba a szükségleteket, és e szükségetek kielégítése kapcsán jó volna az egyházi igényeket in concreto mielőbb bejelenteni. Tesléry maga
részéről a legmesszebbmenő támogatást ígéri, hogy a beérkező kérelmek kedvező
elbírálásban részesüljenek. Esetleges részletkérdések megbeszélésére Tesléry szívesen
áll rendelkezésre.
Tudomásul vétetik azzal, hogy ezt a lehetőséget okvetlenül fel kell használni ott, ahol erre szükség van.
Itt megemlíti az elnöklő bíboros, hercegprímás, hogy a VKM I. ügyosztálya
jelenti, hogy amennyiben a telepítésekkel kapcsolatban szükség merülne fel új káp-

372 Luttor Ferenc pápai prelátus, 1923-tól a szentszéki magyar követség kánonjogi tanácsosa.
373 Az eredetiben hiányzik a 26. pont.
374 1945. május 4-én kelt körlevél. Vö. EH I. 91.
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láni vagy plebánosi állások szervezésére, készséggel biztosít a szokásos konkrét javaslatok nyomán ily állások részére teljes kongruát.
Tudomásul szolgál.
Itt a németek kitelepítésével kapcsolatban megkérdezi a veszprémi apostoli adminisztrator, hogy ha magyar papok kitelepülő híveikkel ki akarnak menni, kapnak-e engedélyt a Németországba való beutazásra?
A püspöki kar ahelyett, hogy ezt a kérdést megválaszolná, azon az állásponton van, hogy a magyar papok csak maradjanak állomáshelyeiken, és
pasztorálják azokat, akik itt maradnak, illetve akik eltávozott hívek helyébe telepszenek. A pasztoráció ezekre legtöbbször nagyon ráfér.
29. A bíboros, hercegprímás indítványozza, hogy az Amerikába vagy egyéb
külföldre lelkipásztori munkára menésre engedélyt kérő papok, amint az régi határozata a püspöki karnak, ezután se kapjanak addig engedélyt, amíg a külföldi magyarok lelki gondozását intéző Sz[en]t László Társulat elnöke (a székesfehérvári püspök
úr) hozzájárulását nem nyilvánítja az illető pap kiküldéséhez. Fontos ez már csak
nyilvántartás szempontból is.
A püspöki kar megújítja a régi határozatot, illetve elhatározza, hogy az
indítvány értelmében jár el a jövőben, és a hercegprímás sem adja meg a
kultuszminisztériumtól kívánt hozzájárulását a jövőben, csak a Sz[en]t
László Társulat előzetes megkérdezése, illetve igazolása után. A kiutazó
magával vitt főpásztori ajánlásában is legyen benne, hogy a Sz[en]t László
Társulat hozzájárulásával történik a kiküldés, mert ezt a rendelkezést
amerikai püspökök tudják és várják.
30. A csanádi püspök úgy értesült, hogy az oroszországi foglyoknak egy százezres csoportja tér vissza a közeljövőben Szegedre. Ezeknek fogadása élelmezés szempontjából olyan gond, amelyet Szeged egymaga elintézni nem tud. Kéri azért, hogy
ha a hír valóra válik és csomagokat kér azoktól, akiknek hozzátartozója oda van, az
akciót a püspöki kar támogatni méltóztassék. Ha nem is pont a hozzátartozó kapja
meg a csomagot, mégis megvan a lehetősége ennek.
A püspöki kar elvben hozzájárul ahhoz, hogy a csanádi püspök az akciót
megszervezze.
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31. A tandíjkérdés ügyében
a püspöki kar ragaszkodik a katolikus iskolák önkormányzati jogaihoz, és
amennyiben a tandíjszedésben gátolnák, az állami teljes kárpótláshoz.
Tartsuk a kérdést napirenden.
32. A dolgozók iskolái (illetve tanfolyamai) nem nagy számmal ugyan, de elindultak (Lágymányos, Csepel); kívánatos volna a bekapcsolódás a nagyobb helyeken
egyrészt, hogy megmutathassuk jóindulatunkat a földműves és munkáselemekkel
szemben, másrészt hogy kártékony kezekbe ne kerüljenek.
Tudomásul véve azzal, hogy az 5000 lakoson felüli helyeken el lehet indítani a dolgozók iskoláját.
33. Az általános iskolát sokan kritizálják. Az újvilág ragaszkodik hozzá, mint
saját bálványához. Jó volna közeledni ehhez az iskolatípushoz. A hittanítás tervére
nézve áll az, amit ebben a március 14-i értekezletünk határozott.
A püspöki kar határozata értelmében felszólítandó a Hittanárok és Hitoktatók Egyesülete megfelelő könyvek kidolgozására.
34. A hajdúdorogi püspök kérdezi, hogy a nagy vegzációk közepette mit csináljunk a tankönyvekkel?
A püspöki kar úgy határoz, hogy inkább ne legyen tankönyv, de a további
kellemetlenkedéseknek ne tegyük ki magunkat.
35. A Nemzetnevelés helyett a Köznevelés és a tanügyi kérdésekkel foglalkozó
Tanügyi Közlöny áll majd rendelkezésünkre. A jelentősebb tanügyi intézkedések
közlését addig az esztergomi circularék fogják hozni.
36. A békekötéssel kapcsolatban nem ártana kiküldeni egy bizottságot, mely
meditálna afelett, hogy a trianoni békekötés utáni tapasztalatokból mi volna most
hasznosítható, s arra felhívná a figyelmet. A püspöki kar idevonatkozó iratát a bizottság rendelkezésére bocsátaná a bíboros, hercegprímás.
A püspöki kar a propozíciót helyesli, és a csanádi püspök indítványára dr.
Meszlényi Z. Lajos, dr. Drahos János prot[onotarius] kanonok, esztergomi ált[alános] helyt[artó], dr. Lepold Antal prot[onotarius] kanonok és
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Szántay-Szémán prelátus, kápt[alani] helynök személyében állapítja meg
a bizottság tagjait, mint akiknek abból az időből tapasztalata lehet.375
37. A pannonhalmi főapát jelenti, hogy a fegyverszüneti megállapodás értelmében elszakított részeken levő bencésektől a Pannonhalmától való elszakadás kimondását kívánják a szlovák hatóságok. Azt a választ adta nekik, hogy csak tegyék
meg a kívánt lépéseket, majd Rómán keresztül az ügy úgyis elébe kerül, mielőtt döntenének.
Tudomásul véve.
38. A győri káptalani helynök kérdezi, hogy
a/ remélhetünk-e a földreform után még valami rendezést, vagy már helyezkedjünk a hívekkel való eltartás alapjára.
A püspöki kar válasza: Még ne!
b/ a B-listától való menekülés miatt tanítóink belépjenek-e a pártba?376 Vonatkozik-e rájuk is a B-listás rendelet?
c/ nem volna-e jó most, amikor nagyon könnyű tanítói oklevelet szerezni,
kispapjainknak is megszerezni ugyanazt.
Az egri érsek megjegyzi, hogy ez (a 15 év előtti út) csak a diaspórában vált be,
a másik veszély pedig az, hogy nagyon könnyen visz az aposztaziába.
A püspöki kar az egri érsek álláspontját fogadja el.
d/ mi legyen a vegyes házasságokkal, amelyek katolikus templomban akkor
köttettek, amikor már nem lehetett reverzálist kötni. Most probléma ez, mert most
születnek az első gyermekek.
A püspöki kar úgy határoz, hogy az ilyenek számára a reverzális utólagos
megkötésének lehetőségére meghosszabbítást kér 1946. dec[ember] 31-ig.
39. Az innsbrucki Canisianum377 ügyében a váci püspök jelenti, hogy a Canisianum a svájci Sionból visszaköltözött Innsbruckba, mindössze néhány filosofiát hallga375 Az első világháború utáni párizsi béketárgyalásokon az egyház részéről Lepold Antal esztergomi
kanonok vett részt. Vö. 1920. március 17-i Pkjk. jegyzőkönyv 7. pontját, Beke 2009. 166.
376 Nyilván a Magyar Kommunista Pártról van szó.
377 Az innsbrucki egyetemre járó teológusok szemináriuma.
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tó teológus maradt még átmenetileg Sionban. A Canisianum régi épületét visszaadták,
abba a teológusok elöljáróikkal együtt be is költöztek. A hittudományi egyetemen
rendszeresen folynak az előadások. A jelenlegi Pater Regens kifejezte ama készségét,
hogy örömmel vesz fel ismét magyar teológusokat a konviktusba, amelynek zavartalan
működése elé előreláthatólag semmiféle különösebb akadály nem fog gördülni.
Tudomásul véve.
40. A csanádi püspök benyújtja Becker Vendel kanonok főtanfelügyelőnek a
mezőgazdasági líceumra vonatkozó elaborátumát.
A hercegprímás szakemberek kezébe fogja adni véleményezés végett.
Az egri érsek beszámol egy hasonló kezdeményezés letárgyalásáról, az iskola a
tanítóképző mellett lenne. A VKM-ben elfogadták, jól véleményezték és áttették a
földművelésügyhöz, ahol Jeszenszky nevű úr kijelentette, hogy nem engedélyezik
azon a címen, hogy 100 hold az iskolához közel nincs.
Eddig öt helyen létezett ilyen iskola. Ebből négyet engedélyeztek továbbra is.
Csak a gyöngyösit nem engedélyezték tárgyi nehézségekkel téve lehetetlenné azt.
41. A háború befejezésének napját, április 4-én nagyobb ünnepélyességgel kívánják megünnepelni. Ez ügyben Balogh államtitkár járt a bíboros, hercegprímásnál. Te Deumos nagymisét, apácák, iskolák stb. egyházi jellegű felvonulását és a
megelőző esti harangzúgást kérve.
A püspöki kar a Te Deumot még nem látja indokoltnak, az egyházi felvonulást sem helyesli, ellenben hozzájárul ahhoz, hogy a bíboros, hercegprímás a Magyar Curir [!] révén a következő rendelkezést publikálja:
A magyar püspöki kar határozatából kifolyólag elrendelem, hogy ápr[ilis]
4-én, a háború megszűnésének napjává nyilvánított napnak előestéjén, az
esti harangszó után minden katolikus templomban legalább 10 perces harangzúgás hívja fel a hívek figyelmét a nagy évfordulóra, amelyen ünnepi
szentmise mondandó „De Magna Hungarorum Domina” pro patria,
amelyre a hatóságok is meghívandók.
42. A szombathelyi püspök az esti miséknek (1946 végéig engedélyezve) a városokban és ipari helyeken való megtarthatásának kérelmezését indítványozza már
most, 1946 utánra is.
Az egri érsek csak 1947-re való privilégiumkénti kérését indítványozza azok
számára, akik délelőtt nem tudnak jönni.
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A püspöki kar az indítványt az egri érsek módosításával magáévá teszi.
43. A veszprémi apostoli adminisztrator indítványozza az esti misékkel kapcsolatban a Goffine378 átdolgoztatását és újra való kiadását.
Az indítvány a püspöki kar helyeslésével találkozik.
44. A főiskolai Sz[en]t Imre Kollegium Internátus Egyesület újra kéri a püspökvédőt a n[agy]m[éltóságú] püspöki kartól.
A püspöki kar Shvoy Lajos székesfehérvári püspököt kéri fel, aki a védőséget elfogadja.
45. A társadalmi kiegyenlítés ügyében (Radisits min[iszteri] tanácsos akciója a
zsidók érdekében) azt felelte a vezetőség ismételt kérelmére, hogy először a zsidók
állítsák le saját körükben a gyújtogatókat. A zsidók maguk ítéljék el azokat, akik az
emberi jogok ellen vétenek. Addig, míg ez meg nem történik, nem lehet semmit sem
tenni, mert megbotránkoznának még legjobb híveink is.
Helyeslőleg tudomásul vétetik.
A konferenciát az elnöklő bíboros, hercegprímás 6 óra 5’-kor imával bezárja.
K[elt] m[int] f[ent]
Mindszenty József s. k.
bíboros, hercegprímás
esztergomi érsek
Hitelesítjük:
Grősz József s. k.
kalocsai érsek

Dr. Pétery József s. k.
váci püspök
Jegyzette:
Dr. Mátrai Gyula s. k.
hercegprímási irodaigazgató

378 Goffine Lénárt: Oktató és épületes könyve. Pécs 1944., majd 1946-ban ismét megjelent.
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6.
Jegyzőkönyv
Felvétetett Budapesten, az A[ctio] C[atholica] tanácstermében 1946. július
20-án du. 3 órakor tartott püspökkari értekezletről379

Jelen voltak: Mindszenty József bíboros, hercegprímás, esztergomi, Grősz József kalocsai, dr. Czapik Gyula egri érsek, Shvoy Lajos székesfehérvári, dr. Dudás Miklós
hajdúdorogi, dr. Pétery József váci, dr. Hamvas Endre csanádi, Kovács Sándor szombathelyi, Papp Kálmán győri püspök, dr. Bánáss László veszprémi apostoli adminisztrátor, dr. Szántay-Szémán István prelátus, miskolci káptalani helytartó, dr. Folba János prelátus, a tábori püspökség ügyeinek intézője.
Távolmaradásukat kimentették Virág Ferenc pécsi püspök egészségi, dr. Madarász István kassai püspök anyagi, Kelemen Krizosztom pannonhalmi főapát egyéb
elfoglaltsági okokkal. A történelem számára ad situationem illustrandam örökítsük
meg: a kassai püspök nem volt képes előteremteni az utazáshoz szükséges összeget.
Az elnöklő bíboros, hercegprímás – napirend előtt – üdvözli a püspöki kar
körében először megjelent győri főpásztort, és működésére az Úr Isten bőséges áldását kéri.380 A jegyzőkönyv hitelesítésére Shvoy Lajos székesfehérvári és dr. Pétery
József váci püspököt, a vezetésére pedig dr. Mátrai Gyula protonotarius kanonok,
hercegprímási irodaigazgatót kéri fel.
Jelenti, hogy a rozsnyói egyházmegye magyar részét dr. Madarász István kassai,
a munkácsi egyházmegye Magyarországon hagyott két plébániáját – filiále nélkül
– pedig dr. Dudás Miklós hajdúdorogi püspökre bízta az Apostoli Szentszék, apostoli kormányzói minőségben.
Ugyancsak a tárgysorozat előtt megbeszélt a püspöki kar több aktuális kérdést.
Őeminenciája bemutatja azt a szöveget, melyet az egyesületi ügyben (kat[olikus]
vallásos egyesületek feloszlatása)381 a magyar püspöki kar nevében a miniszterelnökhöz intézni szándékozik.
Az irat elküldéséhez – dr. Czapik Gyula egri érsek által ajánlott módosítással – a püspöki kar hozzájárul.

379 A konferencia másnap, július 21-én délelőtt folytatódott.
380 Papp Kálmán addigi soproni apát-plébánost a pápa 1946. június 2-án kinevezte győri megyéspüspöknek.
381 A feloszlatásra az ürügyet az 1946. június 17-i Teréz körúti merénylet szolgáltatta. A 7330/1946. sz.
ME rendelettel valamennyi egyesületet a BM fennhatósága alá helyezték. Szviridov tábornok 1946.
július 7-i jegyzékének eleget téve Rajk László belügyminiszter július folyamán a legtöbb katolikus
egyesületet központjukkal és helyi szervezeteikkel egyetemben feloszlatta.
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Ezután a korábban távozni kényszerülő csanádi püspök kérelmére ugyancsak a
tárgysorozat előtt felvilágosítás adatik egyes egyházi személyeknek politikai szereplésével kapcsolatban.
A püspökkari értekezlet tudomásul vette, hogy az őszi püspökkari körlevél
kapcsán sértően nyilatkozó pap politikus382 a püspöki kart megkövető nyilatkozatot
készséggel aláírta. Tekintettel arra, hogy régi keletű dologról van szó, a nyilatkozat
közzétételét a püspöki kar most már nem kívánja, de szükségesnek tartja, hogy beszélve róla, nyilvánosságra jusson. Nem ejtjük el későbbi közlését, ha újabb hiba fordulna elő.
A csanádi püspök itt megjegyzi, hogy ő maga eddig is igyekezett minél több
illetékes előtt a megkövetés megtörténtét ismertté tenni.
Az egri érsek megjegyzi, hogy a két politikus pap ordináriusát383 – akik jelen
vannak – kérje fel a püspöki kar, hogy miután megkapták a mandatumot, és készségesen is fogadták, most már azután mindkettő mutassa meg, hogy katolikus pap, és
reverendájukkal ne fedezzék tovább az egyházellenes intézkedéseket. Azzal, hogy
ők ott vannak a politika terén, mégis csak történik valami az egyház érdekében. Ha
nem volnának ott, biztosan még rosszabb lenne a helyzet.
A veszprémi adminisztrátor megjegyzi, hogy a szóban forgó személyek máris
bizonyítékát adták annak, hogy a kívánt úton vannak úgyannyira, hogy az egyesületek betiltását intéző miniszter távozása és a rendelet visszavonása várható. (Megjegyzendő {egri érsek}, hogy dr. Balogh államtitkár megígérte, hogy a betiltott egyesületek vagyonát az egyházközségnek utalja át.) Mindenesetre jó alkalom ez a két
pap politikusnak a jóvátételre.
Ezután a bíboros, hercegprímás a következőket mondotta:
A legutolsó konferencia óta a következő összefoglalás lehetne a kiindulásunk.
Az amerikai M[agyar] Katolikusok Vasárnapja megtámadta Tildy miniszterelnököt
azért, mivel egyik amerikai lapnak adott nyilatkozatában Egyház és állam szétválasztása hívének vallotta magát.
Ezt a nyilatkozatot eddig nem cáfolták meg, csak arról tudunk, hogy Nagy Ferenc miniszterelnök384 kénytelen volt Amerikában nyomatékosan megkérni az
Unio katolikus sajtóját: hagyjon fel a magyar demokráciával szemben elfoglalt ellenséges magatartásával.
A szétválasztás felé eddig három irányban törekedtek:

382 Balogh István szeged-alsóközponti plébánosként a csanádi püspök papja volt, tehát az ő joghatósága alá tartozott.
383 Balogh István mellett a másik politikus, Varga Béla balatonboglári plébános, a nemzetgyűlés elnöke a veszprémi püspök joghatósága alá tartozott.
384 A kisgazdapárti Nagy Ferenc 1946. február 4.–1947. május 31. között volt miniszterelnök.
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1. A hitvallásos iskolák, a kötelező hitoktatás támadásával, középiskoláinkban
az összeesküvések állandó napirenden tartásával.
2. A Teréz körúti két orosz halállal kapcsolatban, amit az oroszok, a temetési
pártszónokok és legutoljára a külügyminiszter magyar fasciszta reakciós merényletnek tettek meg, tettesnek egy állami intézet tanulóját jelölték meg.
a/ Betiltották a bazilikai, a székesfehérvári és a csepeli úrnapi, a következő vasárnapi négy fővárosi plebániai, a június 30-i fővárosi Jézus Szíve-, a júl[ius] 21-i
skapuláré-körmenetet. (Az utóbbit az előestén újból engedélyezték.)
A kiindulás ingatag, mivel a jún[ius] 17-i Teréz körúti állítólagos merényletet
megelőzően máj[us] 5-én a rókusi férfikörmenetet már nem engedélyezték, és pedig
a forgalomra hivatkozva. Ugyanez a forgalom a máj[us] 1-i felvonulásokat a legkevésbé sem akadályozta.
b/ Máj[us] 5-én reggel a máriaremetei zarándoklatra a férfiak gyülekezését az
oroszok a dominikánus és egyéb templomok előtt szétoszlatták.
c/ Megindult az egyesületek, főként a mi egyesületeink feloszlatása, a miniszterelnökhöz az orosz katonai parancsnoktól érkezett parancsra.385
Eddig befejeződött az Emericana feloszlatása. Bástya utcai épületét átmentették katolikus célra. KALOT, KALÁSZ helyi ker[ületi] szoc[ialista] helyi és orsz[ágos] Prohászka munkaközösségek stb.386
3. A hitvallásos iskolák ellen való harc időlegesen elcsendesedett. Lehet, hogy
taktika; lehet, hogy az erőteljes tiltakozás-sorozatnak is van benne része. A M[agyar]
N[emzet] azt írta: felesleges a tiltakozás, senki sem bántja a hitvallásos iskolákat.
Azonban számos ok javallja a folytatást.
A VKM javasolta, hogy háromtagú repülőbizottságot küldjünk ki az ún. összeesküvő katolikus intézetekhez: Egyház, VKM, Ped[edagógus] Szaksz[ervezet]. Az
autonómia hangoztatásával csak a két előbbi szerepébe mentem bele. Ebbe is csak
azért, mert nekünk nincs rejtegetni valónk. Erre a VKM írásban kért fel arra, hogy
az Egyház és VKM képviselője, mint repülőbizottság, vizsgálják ki az összeesküvéseket. A VKM hallgatott arról, hogy mi már tárgyaltunk. Úgy látszik, kerülte kifelé
azt a látszatot, hogy az Egyház nem tette magáévá a hármas képviseletet. A kettős
képviseletbe most azzal mentem bele, hogy viszont a VKM – amint hivatalból ez
tiszte és joga is – a fogva tartott és bűnösnek nem bizonyult diákokat helyeztesse
szabadlábra, és a testi épségük sérelmét toroltassa meg.
A létszámcsökkentés ügyében az autonómia hangoztatása mellett hármas képviseletet láttam elfogadhatónak: VKM, Egyház és – a Szakszerv[ezeti] Tanács he385 Szviridov tábornoknak, a SZEB elnökének Nagy Ferenchez intézett leveléről vö. Vida István:
Adatok az 1946. nyári koalíciós válság történetéhez. = Történelmi Szemle 1975. 1. sz.
386 Az Új Ember 1946. augusztus 4-i száma szerint összesen 1513 egyesületet oszlattak föl addig.
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lyett – a Ped[agógus] Szakszervezet. A VKM örvendve fogadta. Úgy 10 nap múlva
aggodalmasan kívánta a másutt is szereplő miniszterelnök képviseletet is. Nem
mondtam ellent. A minisztertanács azonban leszavazta a négyes képviseletet úgy,
hogy az Egyház iskoláiban az Egyház képviselete nem lesz ott a létszámcsökkentésnél. Ez autonómia szerint nagy sérelem, más szempontból, mivel mi nem kívánunk
ilyen munkában részt venni, nem volna baj.
A miniszterelnökség és VKM hajlandó elfogadható katolikus egyéneket a
maga részéről kiküldeni. Nem emeltem ez ellen kifogást, de ez nem hivatalos közreműködés.
A körmenetek ügyében mindkét érdekelt főpásztor tiltakozott a vallásszabadság megsértése miatt a miniszterelnöknél, ezenkívül Esztergom a SZEB két nyugati
tagjánál, Székesfehérvár még a kultuszminiszternél és a SZEB orosz elnökénél is.387
A miniszterelnök a következő választ küldte hozzám:
„Magyarország a Fegyverszüneti Egyezmény értelmében a nagyhatalmak képviselőiből álló Ellenőrző Bizottság kontrollja alatt áll, mely szuverenitását erősen
korlátok közé szorítja.
Arra kérem Eminenciádat, hogy bármely sérelmet, akár valódi, akár csak látszólagos, így méltóztassék fogadni, illetőleg bírálat tárgyává tenni. Az úrnapi körmenettel kapcsolatban az Ellenőrző Bizottság a magyar kormánnyal semmiféle szándékát nem közölte, hanem belátása szerint rendelkezett. Ezért a magyar kormányt felelőssé tenni nem lehet.”
Az a kérdés: csak nálunk van-e ez így, illetőleg a mi iskoláink és ifjúságunk rontották-e el így a dolgot?
Nem tudjuk, hogy a környező államok iskolái mily fokban összeesküvők, de azt
tudjuk, hogy
1.) Lengyelország orosz részein a kármelita szerzeteseket mind elűzték, és ezek
átjöttek a nyugatibb részekre.
2.) Németország orosz övezetében aligha állhattak még helyre a hitlerizmustól
megszüntetett hitvallásos iskolák, következésképp kevéssé történhettek összeesküvések bennük.
És a La Croix júl[ius] 3-i számában Totalitáris tendenciák címen azt írja, hogy
a németországi orosz övezetben az Egyház iskolái nevelését akadályozzák. Axen, a
szászországi ifjúsági bizottság elnöke, VI. köriratában a körzetekben és városokban
működő alárendeltjeihez írt közleményben a szászországi orosz kat[onai] közigazgatás nov[ember] 15-i rendeletére utalva hasonlóképpen nyilatkozik.
Az Egyházellenes hullám tovább erősödött a sajtóban a papok felfogásában388
az elsorolt jelenségeken kívül. A jelek arra mutatnak, hogy az Egyházat a közéletből,
utcáról teljesen el akarják távolítani, csak a templomokban tűrnék meg egy időre, és
387 Szövetséges Ellenőrző Bizottság.
388 Nyilván elírás, helyesen „lefogásában”.
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ott is kémek ellenőrzése alatt. Ez a terv 1908-ban már készen állt. A római világkongresszus utasítására a szeptemberi fővárosi szabadgondolkodó gyűlésen Jászi
Oszkár és Kunfi Zs[igmond] indítványára kimondották, hogy fr[ancia] példára
meg kell csinálni két nagy szekularizációt: az egyházi vagyon és a gyermeki lélek
szekularizációját. Ezt a harcot a szabadkőművesek Bíró Ármin és a kálvinista Lengyel Imre táblabíró vezetésével vívták az egyházi vagyon ellen; a szoc[ialista]
dem[okrata] harcot Bokányi Dezső. 1919-ben papíron végrehajtották mindkettőt.
Azonban elfogyott a lélegzetük. Moszkvában 25 évig felkészültek marxistáink is; de
jött a vörös hadsereg is. Ez adta a bábát a földreformhoz is, az iskola- és ifjúságharchoz is. Két tábornokot kaptunk Moszkvából. Egyik az iskolai, a másik az iskolán
kívüli ifjúság megszerzésére.
A tünetek jellemzőek. A két Zadravetz-tárgyaláson389 történt. A Népbíróságon a népügyész a püspököket piros gombos bohócoknak nevezte. A N[épbíróságok] O[rszágos] T[anácsa] tárgyaláson Bojta elnök megrótta a püspököt, hogy a
Népíróság tárgyalásán az Egyházzal azonosította magát.
A létszámcsökkentés rendkívül megviseli majd az amúgy is a végletekig letört
középosztályt. Papjainkon keresztül legyünk résen, hogy lelkileg és a társadalom révén fenntartsuk őket.
A közvélemény eddig inkább jó, mint rossz, sőt kedvező. Ezt mondják a főpásztorok bérma- és egyéb körútjaik tapasztalataképp. Ezt tapasztaltam magam is Vácott, Kalocsán, Csornán, a fővárosban.
A Szülők Vallásos Szövetsége életrevaló tömörülésnek bizonyult. Két fővárosi
elnökkel találkoztam eddig. Ügyvéd, főorvos; egyik sem szerepelt eddig katolikus
vonalon. Most hat munkaörs keretében gyönyörűen dolgoznak. A Szent Szív Szülők Szövetsége már megszerezte, beszállíttatta az iskola udvarára a jövő téli fát; egy
apa elkészítette az egész épület vízvezetékét ingyen. Az anyák, köztük ezredesnék,
főorvosnék felsúrolták az egész épületet. 14 pár lábbelit szereztek be az iskolásoknak; kiosztottak 10 pár harisnyát, 47 különböző ruhaneműt; együtt van már a tankönyv, a füzet, írószer. A zárdakert sarkában 51 szegény iskolásnak főztek naponta
már az elmúlt tanévben.
A helyzet komoly, de korántsem vigasztalan. Velünk az Isten, az igazság és népünk. Másoknak lehet hangosabb tábora, de olyan tábora, amit imént jellemeztem,
csak nekünk van.
A hajósok legyenek a fedélzeten. Összeforrottan Istenért, Egyházért, hazáért,
népünkért dolgozzunk és imádkozzunk!
Az április 2-i tanácskozás határozatai390 végrehajtásáról a következőket jelenti a
bíboros, hercegprímás:
389 Helyesen végig: Zadravecz.
390 Ettől a számozástól a 43. sorszámig az április 2-i tanácskozásra vonatkoznak.
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11. Az egységes direktórium igényével jún[ius] 30-ig csak a kassai főpásztor
fordult Esztergomhoz.
12. A zsidó áttérőknek, akik a deportálás előtt a kétszeri kijelentkezés előírásának nem tettek, mert nem tehettek eleget, most könnyítést kértünk a VKM-nél, aki
magáévá tette az ügyet, de – mint mondotta – ma másokkal is meg kell tárgyalnia.
Írásbeli válasz még nem érkezett.
13. Az egri érsek úr indítványára kimondott határozatunk szerint megkerestük
a kormányt a Vatikánnal való diplomáciai kapcsolat érdekében.
Másik ügy kapcsán az a válasz: „A kormány ismételten előterjesztést tett, de az
kedvező elintézésben nem részesült.” Legutóbb Svájccal391 történt meg a kapcsolat
felvétele.
19. A Kat[olikus] Népszövetség közgyűlése júl[ius] 6-án végre lezajlott. Elnökké Papp Kálmán győri püspök urat, alelnökökké dr. Czettler és dr. Ötvös Lajos vezérigazgató, dr. Jaszovszky József főtitkár lett, mivel dr. K[özi]-H[orváth] József eltűnt.392 Természetesen őreá számítunk, amint a lehetősége meglesz.
Eddig a csanádi püspök volt a Kat[olikus] Népszövetségnél a püspökkari megbízott; tekintettel arra, hogy a győri püspök személyében most már ott van a püspöki kar egy tagja, a csanádi püspököt köszönetünk nyilvánítása mellett felmentjük
megbízatása alól.
23. A földreform kapcsán a kegyuraság kérdésének megoldását – mint méltóztatik tudni – a VKM vette kézbe. Azóta két javaslatot közölt, amire úgy válaszoltam,
hogy a két javaslatot olvasszák össze. A kegyuraság kérdésében az Egyház az eddigi
alapról nem kíván lelépni; nincs akadálya, hogy a Vallásalapon át történjék a kegyuraság kérdésének az intézése. Okvetlen ingatlanban kell biztosítani a kegyuraság
terheit, mégpedig ahol van kegyurasági erdő, abból váltsák meg a kegyúri terhet; ha
az nincs, a még rendelkezésre álló mezőgazdasági ingatlanból. A kegyurasági fát kapja természetben a plébános és kántor. Ha ingatlan van, akkor arra, amit ezentúl még
szükséges, a Vallásalap kapjon készpénz-ellátmányt.
Válasz még nem érkezett.

391 A magyar–svájci diplomáciai kapcsolatok követi szinten történő újrafelvételére ténylegesen
1946. szeptember 27-én került sor.
392 A letartóztatás elől külföldre menekült.
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27. Az iskola-körlevél megjelent.393 Mindenütt megértéssel és örömmel fogadták. Sikeres elindítás volt a Szülők Szövetségének tiltakozó mozgalmához.
28. Tanítói állásszervezésekről volt szó, főként a telepes helységekben.
Felteszem a kérdést, minő mérvben történtek szervezések?
Hozzászólásokból kitűnik, hogy ahol szükséges volt a szervezés, megtörtént.
29. Papjaink Amerikába utazásához a szükséges iratokat a Szent László Társulat püspök-vezetője hozzájárulása után adtam ki.
Ezek száma papok részére kezdettől: 7
szerzetes nővérek száma pedig: 16.
32. A Dolgozók iskolái elindítását 5000 lakoson felüli helyekre határoztuk el.
33. Az Általános iskola bevezetését határoztuk el. Ellenséges ellenmunka úgy,
ahogy a sajtó hivatalos helyre hivatkozva állítja, részünkről nem volt; de tény, hogy
intézeteink fáznak tőle. Rá kell mutatnom, hogy ha az általános iskola bevezetői
csak egy tanévig vezetik az iskolaügyet, és középiskoláink nem értik meg a püspöki
kar figyelmeztetését, lehetetlen helyzetbe kerülnek. A nevelésre legalkalmasabb I–
IV. osztályt elvesztik, a kényes időszakon már túljutott és más politikai pártok és
mozgalmak sodrába kerülő felsősök körül kárba vész a nevelőmunkájuk, sőt a tanításuk is. Az igényeket úgy kell majd szállítaniok szerzetes tanárainknak a felsőben a
másoknál biztosan elgyengülő általános után, hogy kedvüket vesztik.
34. Inkább ne legyen tankönyv, mint kellemetlenség legyen. Így határoztuk.
Ám a családoknál is vannak tankönyvek, így a kellemetlenségek tartanak.
35. A békekötéssel kapcsolatban a Szentszék tájékoztatandó volna, hogy a trianoni tapasztalatok alapján minő szempontok volnának érvényesítendők. A négyes
bizottság az anyaggyűjtést megkezdette.
38. A minapi nehéz időkben reverzálist nem lehetett szerezni az állami hivataloknál. Az utólagos megkötés lehetőségére dec[ember] 31-ig kérünk meghosszabbítást, úgy határoztunk.
Az átirat elment.
40. Becker Vendel főtanfelügyelőnek a mezőgazdasági líceumra vonatkozó javaslatát – mint határoztuk – kiadtam szakembereknek véleményezésre.
393 A körlevél 1946. május 4-én jelent meg. Vö. EH I. 91.
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42. Az esti sz[en]t misék engedélyezését – mint határoztuk – kértem 1947-re is.
43. Goffine átdolgozására a lépések megtörténtek a Szent István Társulatnál.
Még 2000 pld. van belőle.
3. Sz[en]t Gellért dicsőséges vértanúságának 900-as évfordulója lesz szept[ember] 24-én.394 Ebből az alkalomból közös pásztorlevelet adna ki a püspöki kar, s azt
mindnyájan aláírnák az ünnepélyesség kifejezésére. A pásztorlevél-tervezetet, melyen a háromnapos (szept[ember] 26–28.) ájtatosság programja és az iskolai szünnap (szept[ember] 24.) is jelezve van, eljuttatta az ordinárius urakhoz. Kéri a hozzászólásokat mielőbb írásban.
Az egri érsek megjegyzi, hogy teljes mértékben egyetért a propozícióval, de
megkívánja jegyezni, hogy más esetben az aláírások tekintetében maradjon az eddigi gyakorlat, vagyis a bíboros, hercegprímás írja alá a püspöki kar nevében a közös
pásztorlevelet. Amit ugyanis valaki részleteiben nem fogadhat el, azt nem is írhatja
alá. A jelen esetben természetesen nincs nehézség, s maga is helyesli ezt a kivételes
ünnepélyes formát.
A püspöki kar így határoz. Észrevételeit a már kész körlevéllel kapcsolatban egy héten belül mindenki írásban közli Őeminenciájával.
4. Már a tavaszi püspöki konferencián is szerepelt az egri jogakadémiával
kapcsolatban a katolikus egyetem gondolata, amelynek követelésével megmenthetnők az egri katolikus jogakadémiát. Ez ügyben az egri érsek most a következő
beadvánnyal fordult a püspöki karhoz: Az évszázadok során megszüntetett vagy
dekatolizált egyetemeink és főiskoláink sorából fennmaradt egyetlen katolikus
világi főiskolánk: az egri érseki jogakadémia. A Foglár György egri kanonok, szerbiai választott püspök által 1740. évben alapított s az 1741:XLIV. tc-kel beiktatott egri érseki jogakadémia az 1874. év óta „teljes jog- és államtudományi kar”ként működik, a tudoroztatási és egyetemi magántanári képesítés jogát kivéve. Az
államhatalomnak az érseki jogakadémia megszüntetésére irányuló, szinte állandósuló törekvése az elmúlt évtizedek során a főiskolafenntartók határozott állásfoglalásán mind ez ideig meghiúsult. Legutóbb – ez év tavaszán – a jogi oktatás reform-tervezetének életbeléptetése előtt, újólag sikerült elhárítani az érseki jogakadémia megszüntetésének komoly veszélyét, s ezzel az egyház felsőoktatási jogának
súlyos megsértését. A jogi oktatás reformjáról ez évi június havában államfői elhatározással kiadott szabályzat elvileg meghagyta a jogakadémiákat, s a vallás- és
közoktatásügyi miniszter úr ehhez képest ama feltételhez kötötte az egyházi és
394 Az eredetiben nem található 1. és 2. napirendi pont. Szeptember 24-e Szent Gellért halálának
napja 1046-ban.
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felekezeti jogakadémiák további működésének lehetőségét, ha a fenntartó egyházi hatóságok a jogakadémiákat a magas színvonalú jogászképzés érdekében 12
tanszékkel bíró jog- és államtudományi karokká átszervezik, s a tanszékeket „országos viszonylatban is kitűnő hírnévnek örvendő tanárokkal” töltik be. Mindezeknek a feltételeknek teljesítését a vallás- és közoktatásügyi miniszter úrhoz intézett levelemben vállaltam abban a feltevésben, hogy a jogakadémia fenntartásának anyagi létalapja államsegély alakjában a miniszter úrral egyetértőleg biztosítva lesz mindaddig, amíg a nagyméltóságú püspöki kar s a magyar katolicizmus
bevonásával és támogatásaikkal a jogakadémia fenntartásának anyagi létfeltételei
intézményesen megteremthetők lesznek. A három hitvallásos jogakadémia személyi szükségletei a kultusztárca költségvetésébe ténylegesen fel is vétettek. A kultusztárca költségvetésének felülvizsgálata során azonban máris olyan aggasztó
észrevételek és kifogások merültek fel, amelyek kétségessé teszik az államsegély
állandó és teljes összegű folyósítását. Mindezek a körülmények szükségessé teszik,
hogy az Egyház felsőoktatási jogának további csorbítatlan biztosítása érdekében
az eddigi egri érseki jogakadémia, mint hazánk egyetlen katolikus világi főiskolája: az egyetemes magyar katolicizmus felsőoktatási intézményévé nyilváníttassék
és átszerveztessék. Tisztelettel javaslom ennélfogva, hogy:
1. méltóztassék az egri érseki jogakadémiát „Magyar Katolikus Jogakadémiá”vá átszervezni, s annak fenntartójává a Magyar Püspöki Kart nyilvánítani;
2. méltóztassék a Magyar Katolikus Jogakadémia rektori tisztének ellátásával a
mindenkori egri érseket megbízni, aki egyúttal a jogakadémia összes ügyeiben az
állami hatóságokkal szemben a Magyar Püspöki Kar képviselője;
3. méltóztassék az eddigi egri érseki jogakadémia szabályzatának alapulvételével, továbbá a fentírt átszervezés elveinek, és a jogi oktatás reformjáról szóló
60.000/1946. VKM sz. rendelettel kiadott szabályzat követelményeinek megfelelően a Magyar Katolikus Jogakadémia szervezeti szabályzata elkészítésével az egri érseket megbízni, aki azt a Püspöki Kar nevében való jóváhagyás végett a Püspöki Kar
elnökénél mielőbb bemutatja;
4. méltóztassék a Magyar Katolikus Jogakadémia anyagi létalapjának intézményes biztosítására az egyházmegyékben az orsz[ágos] katolikus közcélokra szedendő
hozzájárulásnak az ún. kultúradónak a főiskola mindenkori költségvetési szükségletei fedezését biztosító részét kijelölni, egyúttal a Magyar Katolikus Jogakadémia
„fenntartási alapjának” megteremtésére évenként egy országos „katolikus főiskolai”
vasárnapi gyűjtést elrendelni. Eger, 1946. július 18. Tisztelettel: Dr. Czapik Gyula
egri érsek.
Az egri érsek hangsúlyozza, hogy nem annyira az egyetemet, mint inkább az
akadémia megmentését kívánja hangsúlyozni. A helyzet válságos. A megjelent rendelet a jogakadémiákra oly magas követelményeket állít fel, hogy azt teljesíteni nem
tudjuk. A kálvinisták svéd segítséggel megmentették a jogakadémiájukat. Ha a két
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protestáns jogakadémia megszűnt volna, a VKM megadta volna nekünk a 14 tanár
államsegélyét. Most követelik, hogy a tanárokat nevezzük ki. Teljes a bizonytalanság
jelenleg. Indítványozza, hogy deklaráljuk katolikus főiskolává, „Magyar Katolikus
Jogakadémia” legyen a neve, országos jelleggel. Bízassék meg az egri jogakadémia az
egri érsekkel együttesen a szervezéssel, a tanárokat a prímás nevezze ki, a helyi érsek
pedig cancellárius magnus legyen. A formatartásra vonatkozólag félő, hogy nehézségei lesznek. Felveti, hogy Őeminenciája nevén Rómában Accademia Pontificia címen segélyt kapnánk vagy Akadémiai vasárnapot. Főleg azért tartja fontosnak,
hogy ezáltal dokumentáljuk, hogy mindennemű iskolát fenntartani jogunk van.
Kalocsai érsek: Legyen valami költségvetés. Azután igazságosan osszuk szét az
egyházmegyék között.
Az egri érsek: Most az a fő, hogy megmentsük a helyzetet. Már ötvenéves ennek a megfejtési kísérlete.
Őeminenciája: Nincs akadálya akár az országos katolikus, akár pápai intézetnek. Rómában eddig mást úgy se kért, mint karitász-segélyt.
Egri érsek: A mai viszonyok között kellene 350 dollár havonkint.
Őeminenciája: Intenció formájában tudná ezt nyújtani egy ideig.
Az egri érsek propozícióját a püspöki kar elfogadja, kimondva a „Magyar
Katolikus Jogakadémia” megalapítását Egerben, és kifejezi azt a reményét, hogy az akadémiát Katolikus Egyetemmé fejlesztheti, amint ahogyan ez a „Katolikus Egyetem Baráti Köre” részéről (P. Majsai, dr. Gyomlay László, dr. Ajtai Kálmán aláírásával) megnyilvánult. Az anyagiak előterjesztésére az Őeminenciája által kegyesen időlegesen megajánlott intenciós formát elfogadja.
5. A jeruzsálemi zarándokház 395gondnoksági tagjául Papp Kálmán győri püspököt kérje fel a püspöki konferencia azzal, hogy vegye fel az érintkezést a bécsi kuratoriummal.
A püspöki kar így határoz: a jelenlevő győri püspök a megbízást elfogadja.
6. Őeminenciája ezek után bemutatja a Magyar Közlöny júl[ius] 18-i számában
feloszlatott egyesületek névsorát, mely a következő (külön leiratban mellékelve)396.
Megjegyzi, hogy dr. Szebenyi Andor min[iszteri] osztálytanácsos az A[ctio]
C[atholica]-t is egyesületnek akarja minősíteni.

395 A zarándokházat Jeruzsálemben Szent István alapította a Szentföldre zarándokoló magyarok számára.
396 Nincs mellékelve.
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A hivatalos iratból látszik, hogy kizárólag az imádkozó egyesületeket tűrték
meg. Szerintük azok az egyesületek, amelyek imádkozás és az istentisztelet fényének
emelésén kívül más tevékenységet is fejtenek ki, a belügymin[isztérium] hatáskörébe tartoznak. Most a megelőző rendszer kötelékeivel fojtják meg az egyesületeinket.
Az A[ctio] C[atholica]-ban összeültek a jogászok.
Az egri érsek: Az A[ctio] C[atholica] ügyét el kell különíteni az egyesületeinktől. Az A[ctio] C[atholica] nem egyesület, hiányzik az alapszabály, be-kilépés stb.,
hanem az az egyházi közigazgatási szervezet tartozéka (a világi hívek és egyháziak
együttműködése). A VKM hatkötetes kiadványában az I. kötetben a vallásos egyesület így van definiálva: Vallásos egyesület az, amely tisztán lelki vagy jótékony céllal
működik. Geistnél [!] sokkal tágabb értelmű a vallásos egyesület fogalma.397
Azért először az A[ctio] C[atholica] tekintetében adjunk választ.
A magunk hibája, hogy régen mind a belügymin[iszter] jóváhagyásával alakultak az egyesületek, de ma is (KALOT, Szoc[iális] Missió, KALÁSZ stb.).
Az A[ctio] C[atholica] egyszerűen nem egyesület, hanem a Katolikus Egyház
vetülete, és civil vonalon a hierarchiának felel meg.
Felvetődik a kérdés: Mi legyen abban az esetben, ha ezt az álláspontot nem fogadnák el?
Az egri érsek: Az esetben az A[ctio] C[atholica] szociális szakosztályát át kellene tenni a karitatív szakosztályhoz. Nizsalovszky398 professzor bízik abban, hogy
rendbe jövünk.
A püspöki kar úgy határoz, hogy elfogadja az egri érsek által az A[ctio]
C[atholica]-ról nyilvánított felfogását, vagyis: az A[ctio] C[atholica] nem
egyesület, és a szoc[iális] szakosztály nevét elhagyva a karitatív szakosztály
keretében működjék az esetben, ha nem fogadnák el álláspontunkat.
Őeminenciája ezután bemutatja a KALOT Központ levelét, amelyben állásfoglalást kérnek a püspöki kartól arra nézve, hogy elfogadják-e azt az ajánlatot, hogy
ha demokratikus új vezetőkkel újra alakul a KALOT Központ (főleg P. Kerkay kihagyásával)399 és a többi egyesületek is, akkor nincs akadálya működésének, és vagyonát is megtarthatja mindegyik.
A KALOT egy megállapodás-megszegés következtében került bele abba a kettős tűzbe, amiről a levél beszél. Azután egy másik aláírás szerint „az iskoláknak a

397 Itt Geisz Antal könyvéről van szó, amelynek címe: Egyházi közigazgatás. Temesvár 1910.
398 Nizsalovszky Endréről van szó.
399 P. Kerkai Jenő jezsuita, a KALOT alapító-elnöke volt. 1949-ben letartóztatták. Lásd Balogh
Margit: A „kisatya”. P. Kerkai Jenő S. J. (1904–1970). In Az idő élén jártak. Kereszténydemokrácia Magyarországon (1944–1949). Szerk. Kovács K. Zoltán, Rosdy Pál. Budapest 1996. 42–72.
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reakciós elemektől való megtisztítását” sürgették. Most az Egyházhoz hűtlenségük
ellenére beléjük martak.
Az egri érsek itt megjegyzi: A KALOT múltjában való bajokat fel kell göngyölni ( Teleki, Kovrig, Béldy).400
A bíboros, hercegprímás indítványozza, hogy várjuk meg a KALOT Központ
feloszlatását, és ha megtörténik és megújítani akarják, a püspöki kar kiküld oda egy
katolikus papot irányító-ellenőrzőnek. Jelenleg pedig ajánlja, hogy a püspöki kar
küldjön ki valakit, aki tárgyaljon ez ügyben.
Több hozzászólás után
a püspöki kar elfogadja a bíboros, hercegprímás előterjesztését, és dr. Bánáss László apostoli adminisztrátort delegálja az egyesületi tárgyú ügyek
tárgyalására.
Őeminenciája ezután felolvassa a katolikus egyesületek betiltásával kapcsolatban a magyar miniszterelnökhöz a püspöki kar nevében küldendő tiltakozást (mellékelve).401
A hozzászólások során az egri érsek megjegyzi: hangsúlyozni kívánjuk, hogy ha
valamely egyesületnek egy tagja hibázott, azért magát az egyesületet felelősségre
vonni nem lehet.
A püspöki kar az előterjesztett deklaráció elküldéséhez hozzájárul, és
Őeminenciája indítványára köszönetet mond az itteni angol követség vezetőjének, amiért a rendelkezés kapcsán egyesületeink és a papság védelmére
kelt. A tiltakozást pedig a szovjet delegátusának is elküldeni határozza.
7. A körmenetek (úrnapi és Jézus Szíve ünnepi) betiltásával kapcsolatos lépéseit jelenti ezután Őeminenciája, és felolvassa a miniszterelnök válaszát, amelyet
fontossága miatt jegyzőkönyvbe foglalunk:
Magyar Miniszterelnök 8026/1946. M. E. Bíboros Hercegprímás Úr! Június
hó 19-én kelt átiratára a következőket van szerencsém nagybecsű szíves tudomására
hozni. Magyarország a Fegyverszüneti Egyezmény értelmében a nagyhatalmak képviselőiből álló Ellenőrző Bizottság kontrollja alatt áll, mely szuverenitását erősen
korlátok közé szorítja. Arra kérem Eminenciádat, hogy bármely sérelmet, akár való400 Teleki Pál miniszterelnök, Kovrig Béla egyetemi tanár és Béldy Béla tábornok. A kérdésről ld.
Balogh Margit: A KALOT és a katolikus társadalompolitika 1935–1946. Budapest 1998. 235.
(Társadalom- és művelődéstörténeti tanulmányok 23.), Farkas György: Katolikus Agrárifjúsági
Legényegyletek országos testülete. In MKA II. 1988. 292–312., Stettner Andrea: Katolikus
Leánykörök szövetsége. In MKA II. 1988. 313–322.
401 Nincs mellékelve. Közli Mindszenty József: Emlékirataim. (I. kiad. Torontó) Budapest 1989.
135–136.
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di, akár csak látszólagos, így méltóztassék fogadni, illetőleg bírálat tárgyává tenni.
Az úrnapi körmenettel kapcsolatban az Ellenőrző Bizottság a magyar kormánnyal
semmiféle szándékát nem közölte, hanem belátása szerint rendelkezett. Ezért a magyar kormányt felelőssé tenni nem lehet. Ugyanez áll a vatikáni diplomaciai képviseletre nézve, melyre vonatkozólag a kormány ismételten előterjesztést tett, de az
kedvező elintézésben nem részesült. Politikai párt alakítására katolikus részről eddig
kérelmet nem adtak be, mert minden ilyen kérelmet kormányom javaslatára az
Ellenőrző Bizottság kedvező elintézésben részesített. Így a Demokrata Néppárt és
legutóbb Sulyok Dezső képviselő vezetése alatt tömörült képviselői csoport is megkapta a pártalakítási engedélyt. Megkapta volna ezt a magyar katolicizmus is, ha
kérte volna. Egyébként a közvélemény úgy tudja, hogy a Demokrata Néppárt az,
amely a magyar katolikus társadalomnak erre vonatkozó igényét kielégíti. E pártnak
„HAZÁNK” címen lapengedélye is van. Fogadja Bíboros Hercegprímás Úr, hazafias tiszteletemet. Budapest, 1946. évi július hó 9-én. Nagy Ferenc miniszterelnök.
A püspöki kar a választ sajnálattal tudomásul veszi, és Őeminenciája lépéseiért köszönetet mond.
8. Az egyházközségi képviselőtestületek mandátuma 1947. jún[ius] 1-ig nyert
meghosszabbítást, hogy a háború alatt (nyilas éra) nem kívánatos elemek invázióját
elkerüljük. Most hasonló törekvések megnyilvánulása észlelhető.
Az egri érsek azt a megoldást ajánlja, hogy ahol az egyházi képviselőtestületek
elnéptelenedtek, a póttagok hívattatnak be, és a szabályok szerint egyes új tagok is
kinevezhetők. Ha a kitelepítés egészen nagy mérve megkívánja, akkor is inkább a
gondnokságok formája alkalmazandó az új választás helyett, hogy így az egyházi
képviselőtestületek mandátuma az egész országban egységes maradjon.
A püspöki kar így határoz.
8.402 Felmerült a kérdés, vajon beléphet-e most lelkiismeretes katolikus ember
a Szocialista Demokrata vagy Kommunista pártba.403
Őeminenciája a kérdést teológussal is kidolgoztatta. Az elaboratumot a püspöki kar előtt felolvasta.
A püspöki kar a B-listázás elől menekülés címén való belépést marxista
elveket valló pártba elvben csak elítélheti, de tekintve a „bona fide” tett
ilyen lépéseket, nem tartja opportunusnak az erre vonatkozó tilalom meg402 A kétszeri számozás téves.
403 Nyilván a Szociáldemokrata Pártról és a Magyar Kommunista Pártról van szó.
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hirdetését (nehéz ezt kívánni a dilemmában levőktől, mert létalapjuktól
foszthatnók meg őket).
9. Az A[ctio] C[atholica] felfrissítése tekintetében az egri érsek javasolja, hogy
ott, ahol ennek szükségessége mutatkozik (öregedés), frissítsük fel az A[ctio] C[atholica]-t.
A püspöki kar a javaslatot elfogadja, s aszerint fog eljárni.
10. Az Országos és fővárosi A[ctio] C[atholica] összehangolásáról, illetve
utóbbinak az Országos A[ctio] C[atholica] Központ keretébe illesztéséről letárgyalás után kíván jelentést tenni az egri érsek.
Tudomásul szolgál.
11. Őeminenciája felhívja az ordináriusok figyelmét a lelkészségek szervezésére. Tarthatatlan az, hogy a fővárosi 27 és ½, vidéki városokban 28 ezer, filiában 5–9
km távolságban 2–4 ezer hívő legyen önálló plébánia nélkül, és vegyes vallású helyeken 10–28 filia tartozzék a materhez. A politikai pártok vallásellenes agitációja, katolikus sajtó és fogat hiánya ma még 10 km-nél is inkább indokolják azt, hogy ezeken a helyeken legalábbis lelkészségeket szervezzünk.404
Az egri érsek szól a témához. Elismeri Őeminenciája elgondolásának teljes
igazságát és aktualitását, de a paphiány miatt nem tartja jelenleg keresztülvihetőnek.
Amint módunkban lesz, készséggel látunk neki a szervezésnek.
A püspöki kar így határoz.
12. A bíboros, hercegprímás ezután figyelmébe ajánlja a püspöki karnak, hogy
mekkora jelentősége van a konviktusoknak. Kéri a püspöki kart, hogy a szerzetesrendeknél a konviktusokat erőltessék.
Az egri érsek a konviktusok nívója miatt szükségesnek tartaná, hogy a K[atolikus] I[skolai] F[őigazgatóság]-ban a konviktusokat ellenőrző szerv állíttatnék fel,
amely felügyeletet gyakorolna fölöttük.
A püspöki kar a konviktusok sürgetését és a K[atolikus] I[skolai] F[őigazgatóság]-nál a felügyelői szerv felállítását elhatározza.
404 Az Esztergomi Főegyházmegye vonatkozásában vö. Beke Margit: Mindszenty József, az egyházszervező hercegprímás. In Magyar Egyháztörténeti Évkönyv. Annales Historiae Ecclesiae Hungaricae.
2. Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Alapítvány. 1996. 335–339., Uő. Mindszenty József pasztorációs tevékenysége 1945–1948 között. = Vasi Szemle LIX. 2005/4. 483–490.
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13. Az abortusok, főleg a fővárosban, mérhetetlenül elszaporodtak, külön
(VII. sz. 1946) körlevelet adott ki ez ügyben a bíboros, hercegprímás, ahol ez szintén aktuális, hasonló fellépésre kéri az ordináriust.405
A baj helyi orvoslását a püspöki kar az ordináriusra bízza.
14. A fővárosi pasztorációban igen bevált az utca- és házmegbízottak intézménye. Nagyobb helyeken (legalább 3000 hívős helyen már) kötelezővé kellene tenni
mindenütt. A ferencvárosi 700 házmegbízott eskütétele impozáns volt. (Az oltár
előtt fogadalmat téve álltak munkába.)
15. Őeminenciája ezután felhívja a figyelmet arra, hogy népünk lelkületéből
mennyire kiesnek azok a nagy dolgok, amelyekkel kapcsolatos bűnök nagyobb engesztelést kívánnak. (Legalább 40 ezer embert irtottak ki a partizánok. Például a kalocsai
egyházmegyének 16 – a partizánok által válogatott kegyetlenséggel kivégzett – mártír
papja van. Például Bezdánban 480 férfit irtottak ki. Palánkán 51 embert, Erdélyben
200 ezer ember nem tért vissza stb. Délvidéken még néhány haláltábor működik. A
magyarság teljes kiirtásán dolgoznak.) Itt a békekötés ideje. A Sz[en]t Gellért-triduumot állítsuk be engesztelésül és a szenvedőkért.
A püspöki kar így határoz.
16. Több helyen igen késedelmesen olvasták fel a legutóbb megjelent püspökkari körleveleket. Hasson oda minden ordinárius, hogy a püspökkari körlevél azon
vasárnapon olvastassék fel, amelyiknek felolvasása előíratott.
A püspöki kar így határoz.
17. Doroszlay Béla esperes plébános a harangügyek min[iszteri] biztosa jelentette, hogy a nagytétényi Hungária telepen 37 harangot leltározott, és az illető egyházmegyék hatóságainak értesítést küldött, kérve a harangok sürgős elszállítását.
Van még a telepen 70 tonna súlyú, már beolvasztott harangérc. Ezt is célszerű
volna sürgősen elszállítani. Minthogy a harangok leszerelése csaknem minden egyházmegyében egyformán okozott károsodást, legmegfelelőbb volna lélekszám szerint felosztani a harangércet az egyes egyházmegyék között. A felosztás ezek szerint
így alakulna:

405 A püspökkari körlevél a VIII. sz. Egyházmegyei Körlevelekben található, továbbá: EH I. 111.
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Esztergom
Kalocsa
Eger
Csanád
Eperjes (Miskolc)
Győr
Gyulafehérvár
Hajdúdorog
Kassa
Munkács
Nagyvárad
Pannonhalma
Pécs
Rozsnyó
Szatmár
Székesfehérvár
Szombathely
Vác
Veszprém

10760,– kg
6140,– „
6702,6 „
2046,4 „
299,6 „
3080,– „
2898,– „
1547,7 „
1632,4 „
3816,4 „
1573,6 „
358,4 „
4445,– „
1358,– „
1257,2 „
2992,5 „
3439,8 „
9822,4 „
5831,– „

Összesen cca

70000,– kg

Az elszakított egyházmegyei részeket illető mennyiségeket is a csonka megyék
itteni ordinárius urai szíveskedjenek átvenni.
Van még a telepen 11 ismeretlen származású harang. Célszerűnek látszik, hogy
11 olyan egyházmegye kapja meg azokat, amelyiknek a harangkára a legnagyobb.
Ha öt ordinárius úr lemond, a megmaradók mindegyike egy haranghoz juthat. Akik
lemondanak, azok a következők: Esztergom, Kalocsa, Eger, Vác, Veszprém.
Kérem ismételten, hogy a harangokat, ill. harangércet mielőbb vitessük el
Nagytétényből.
Több hozzászólás után a püspöki kar úgy határoz, hogy az összes harangércet Szlezák harangöntőhöz szállíttatja, s ennek lebonyolítását Doroszlai Béla esperes plébános, min[iszteri] biztosra bízza. A felhasználásról
fenti kvóta szerint az érdekelt főpásztorok gondoskodnak. A költségeket
a min[iszteri] biztos jelezni fogja.
18/a. Őeminenciája bemutatja a Magyar Kurír támogatást kérő beadványát.
Havi 150 gr. aranyra volna szüksége.
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Wienben állandó jellegű, telefonnal felszerelt munkatársat tart, aki Nyugat felé
futárszolgálatot is teljesít, a legelsősorban egyházi, A[ctio] C[atholica], valamint
szerzetesrendek részére. A futárszolgálatot szintén nemesfémben kell megtéríteni.
De így hetenkint kétszer összeköttetésünk van Nyugattal. – Felállítandó volna
Bécsben a Magyar Kurír fiókkiadóhivatala is, ami gyakorlatban azt jelenti, hogy a
Magyarországon történő esemény még ugyanaznap Bécsben kiadásra kerül. Ehhez a
jelenleg Salzburgban tartózkodó Innitzer bíborostól is segélyt kérend a Magyar Kurír bécsi munkatársa.
A Magyar Kurír eddig csak világvevő rádiót kapott, nagyobb segélyt pedig
Őeminenciájától és az egri érsektől. A püspöki kar többi tagjától kapott támogatás
mindössze a Magyar Kurír egynapi rezsijét fedezte. A veszprémi apostoli kormányzó pedig két hónapra biztosította a Magyar Kurír papírellátását.
Az egri érsek megjegyzi, hogy a Magyar Kurír ügyében valamit tenni kell, mert
másképp nem tudunk híreket külföldre juttatni.
Őeminenciája közli, hogy megbízást adott a zirci apátnak és Mihalovics prelátusnak,406 hogy katolikus célokra öt-tíz dollár értékéig megadóztatva magunkat és
tehetős híveinket, a katolikus kulturális kiadásokat, köztük a Magyar Kurírét is előteremtsék.
Az egri érsek indítványozza, hogy a remélhető összeg terhére öt-tíz dollárt előlegezzenek a Magyar Kurírnak.
A püspöki konferencia így határoz.
18/b. A Magyar Kurír jelenti azt is, hogy a fővárosban három helyen (ferencesek, domonkosok és Krisztinaváros) próbaképpen faliújságot létesített. Az anyagot
díjmentesen küldi a faliújság számára. Az az elgondolása, hogy az ország nagyobb
helyein is bevezetné a faliújságot. A püspöki kar tagjaihoz ez ügyben feliratot fog
küldeni.
Tudomásul szolgál.
Itt – este 8 órakor – a bíboros, hercegprímás a konferenciát berekeszti azzal,
hogy az másnap reggel 9 órakor folytatódik.
***

406 Mihalovics Zsigmond (1889–1959) esztergomi kanonok, 1933-ban az Actio Catholica igazgatója. 1948-ban a letartóztatás elől külföldre menekült. Távollétében Olti Vilmos tízévi börtönre
ítélte. Vö. Beke 2008. 490.
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Vasárnap reggel 9 órakor a konferenciát Őeminenciája megnyitja, és mivel az
egyik kijelölt hitelesítő nincs jelen, hitelesítésre felkéri a veszprémi apostoli adminisztrátort.
19. Ismerteti a VKM-nek 3981/1946. számú rendeletét a Magyar Népi Művelődési Intézet létesítése tárgyában. Megjelent a Magyar Közlöny 158. számában
júl[ius] 16-án. A rendelet voltaképpen nem mondja meg, hogy mit akar. Majd új
rendelkezés, azt kísérjük figyelemmel, mert tartalmától függ, hogy milyen állást foglaljunk el vele szemben.
Az egri érsek megjegyzi, hogy ennek a képviselője szólalt fel az Egyház 14,5%os dukanciája407 ellen.
Tudomásul szolgál.
20. A San Stefano Rotondóval 408kapcsolatban Őeminenciája jelenti:
A római Collegium Hungaricumban,409 mely a kultuszminiszter felügyelete
alá tartozik, van állandó elhelyezése a Pápai Magyar Egyházi Intézetnek.410 A teológiai tanulmányok elvégzése után önálló kutatások és tudományos munkák végzésére
ez az egyetlen egyházi magyar intézményünk Rómában. Ez azonban nem önálló
kollégium, amilyen például ezzel szemben a németeket és a nagyobb nemzeteket
nem is említve, a belgáknak, hollandoknak, íreknek, illireknek, portugáloknak, skótoknak van. A Collegium Hungaricumban továbbá az állami férfi és női ösztöndíjasokkal való együttlét nagy hátrányára van a papi közös életnek.
Ha sok év múlva is valósulhat meg, mégis időszerű már most egy önálló papi
kollégium létesítésére gondolni. A nagy világnézeti harcok metszőpontjába kerülve
papságunk tudományos felkészültségén és Rómához való hűségén ma sokkal több
múlik, mint eddig.
Lehetőséget terveink megvalósítására az adja, hogy a még Szent István királyunk
által alapított és gazdag javadalmakkal ellátott Magyar Zarándokház (Hospitium
Hungarorum)411 pápai határozattal soha elvileg megszüntetve nem lett. Sőt, XIII.
407 A Katolikus Egyház túlnyomó többségével szemben.
408 A Santo Stefano Rotondo templomot a pálosok kapták 1454-ben, amely a protomártír Szent
István tiszteletére épült. E templomban temették el Lászai János erdélyi kanonokot is. Ez a templom bíborosi címtemplomául szolgált Batthyány József, Simor János, Mindszenty József hercegprímásoknak.
409 Bővebben l. Száz év a magyar–olasz kapcsolatok szolgálatában. Magyar tudományos, kulturális
és egyházi intézetek Rómában (1895–1995). Szerk. Csorba László. Budapest é. n. [1995.]
410 Bővebben l. Beke Margit: A Pápai Magyar Egyházi Intézet Rómában. In Magyarok Kelet és Nyugat metszésvonalán. Nemzetközi történészkonferencia előadásai. Szerk. Bárdos István–Beke
Margit. Esztergom 1994. 77–100.
411 Szent István Rómában is alapított egy zarándokházat. Ehhez a Szent Péter-bazilika mellett épült
kis templomot, a Santo Stefano Rotondót szerezte meg. Emellé épített egy zarándokházat a ma-
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Gergely pápa 1580. április 13-án kelt Ita sunt humana című bullájával a magyar zarándokokról való gondoskodás terhét arra a kollégiumra bízta, amely a régebben alapított
Collegium Hungaricumot a Collegium Germanicummal egyesítette (ez lett a Collegium Germanicum–Hungaricum). Mikor pedig a Szent István zarándokház épülete
lebontásra került 1776-ban, mert helyére épült a Szent Péter és Pál bazilika sekrestyéje,
VI. Pius pápa 1776. évi június 20-án kelt bullájával kártérítés címén 7.500 scudit adott
a Collegium Germanicum–Hungaricumnak, és semmit sem változtatott a XIII. Gergely pápa által a Collegiumra ruházott kötelezettségen.
Ezen az alapon szándékozik kérni most a Szentséges Atyát, hogy a Szent István
zarándokház lebontásának 170 éves fordulóján a feledésbe ment kötelezettségeket
újítsa fel. Megoldási módul bátor volt javasolni, hogy a legtöbb magyar emlékben gazdag Santo Stefano in Caelio Monte (röviden S. Stefano Rotondo) templom mellett
épült kolostort – mely most a Collegium Germanicum–Hungaricum gondozására
van bízva – adná át a magyar püspöki karnak zarándokház és Collegium céljára. Ebben az ügyben Rómában megbeszélést folytatott a Jézustársaság vikárius generálisával
is, aki a maga részéről készségesnek mutatkozott az átengedésre.
Jól tudja, hogy az épület nem új, a város forgalmi középpontjától kissé távol van
(a Colosseumtól gyalog nyolc perc), átalakítása jelentős áldozatkészséget kíván,
fenntartása is; de végeredményben Szent István alapítását nem engedhetjük teljesen
elenyészni akkor, amikor – remélve a békésebb időket – papságunk tudományos
felkészültségével és magyarországi zarándokok központi otthonával bőven kárpótlást találnak híveink áldozatai, nem is említve, hogy okos vezetés mellett egy zarándokház anyagilag jól fenn tudja magát tartani Rómában.
A Szentséges Atya döntése szabja majd meg a további lépéseket annál is inkább,
mert amint kegyes volt kinyilvánítani, ha a magyar püspöki kartól kezdeményezés
indul meg, szívesen ad nagymértékű anyagi támogatást egy új, önálló, magyar kollegium létesítéséhez.
Az ügyhöz hozzászólva az egri érsek arra kéri Őeminenciáját, hogy az új papi
kollegium ne más intézményekkel kapcsolatban, hanem például mint az Illirycum,
önállóan fejtse ki működését. A kollegium létesítésénél felszentelt papokra gondolunk, akiket így kivonnánk a Magyar Intézet női környezetéből.
A püspöki kar így határoz, és a szükséges további lépések megtételére fölkéri Őeminenciáját.
gyarok számára és gazdag alapítvánnyal látta el. 1776-ban a Szent Péter-bazilika átépítésekor VI.
Pius lebontatta a templomot és a zarándokházat. Az érte kapott kárpótlást a Collegium Germanico–Hungaricum kapta meg azzal, hogy ők gondoskodjanak a zarándokokról, amint azt 1580
óta tették. 1946. június 20-án Mindszenty József kísérletet tett arra, hogy a Santo Stefano Rotondo melletti pálos kolostort a zarándokok céljára megkapja, de sikertelenül. Ma a Vatikánban emléktábla jelzi a magyar zarándokház helyét. Zarándokok célját szolgálja napjainkban a Rómában
épült Szent István Ház.
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21. Az elnöklő hercegprímás ezután bemutatja a Kis Újság412 júl[ius] 17-i számában közzétett londoni rádióhírt, amely így szól:
Közkegyelem Németország francia övezetében. A londoni rádió jelentése szerint a németországi francia megszálló hatóságok a július 14-i francia nemzeti ünnep
alkalmából elhatározták, hogy kegyelemben részesítik a gyűjtőtáborokban fogva
tartott aktív nácikat. Eddig 250 embert bocsátottak ki a táborokból. Ezenkívül a
katonai hatóságok által elítéltek közül 75-nek a büntetését is elengedték.
Őeminenciája felveti a kérdést, nem érkezett-e el az ideje, hogy amikor Németországban, ahol a nácizmus mégis csak erősebb volt mint nálunk, már megjelent a
közkegyelemről szóló rendelet – nálunk is történjék meg ugyanaz?
A püspöki kar a közkegyelemnek a miniszterelnöknél való szorgalmazását határozza el.
22. A telepítések kapcsán a vallási egység megőrzését Őeminenciája ismételten
kérte a földmívelésügyi minisztériumtól. Most 172.105/1946. VIII. 1. szám alatt
azt az értesítést kapta, hogy az 1945: VI. törvénycikkel törvényerőre emelt
600/1945. ME számú rendelet és az annak végrehajtása tárgyában kibocsátott rendeletek a létesítendő telepesközségek (csoportos telepek) vallási kérdéseivel kapcsolatban nem tartalmaznak külön rendelkezést. Erre tekintettel az Országos Földbirtokrendező Tanács a telepítések során követendő irányelvként határozatilag kimondotta, hogy a telepeseket a lehetőséghez képest ugyanolyan felekezetű községbe kell
telepíteni, mint amilyen felekezetűek. A telepítésre való alkalmasság megállapításánál és a telepesek kiválasztásánál azonban a felekezeti hovatartozandóság természetesen figyelembe nem vehető.
Az 5.600/1945. FM számú rendelet 30. §-a lehetővé teszi a telepesek részére
annak megjelölését, hogy az ország mely részére kívánnak települni. Ezért az Országos Földbirtokrendező Tanács határozatában azt is kimondotta, hogy ha egyazon
községbe való, de különböző vallású telepesek egy helyre óhajtanak települni, lehetőleg hasonló vallási viszonyokkal bíró községbe telepítendők.
Fentieket a vallás- és közoktatásügyi miniszter úrral, valamint az Országos
Földbirtokrendező Tanáccsal másolatban közöltem.
Tudomásul szolgál.
23. Őeminenciája ajánlja a fokozottabb őrködést a papság, szerzetesházak, internátusokban, hogy ne történjenek olyan dolgok, amelyek támadásokra adhatnak
alkalmat. Mindenütt spionok járnak. Ne tegyenek semmiféle nyilatkozatot.
412 A kisgazdapárt politikai napilapja.
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Tudomásul vétetik.
24. Őeminenciája „Csak egy csomagot” akcióról jelenti: A Szent Erzsébet Karitász Központ „Csak egy csomagot a pesti éhezőknek” c. akciója benyújtotta eddigi
eredményeiről szóló igen tanulságos beszámolóját.
A mozgalmat 1945. november 18-án indítottuk meg. Az esztergomi főegyházmegye összes plébániáihoz körlevelet intéztünk, és hasonló közreműködést célzó
felkérés ment az ordináriusokhoz, akik igen készségesen hívták fel plébániáik figyelmét az elmúlt súlyos tételben [!]413 szenvedő budapesti családok támogatására.
Ennek köszönhető, hogy ez a maga nemében páratlan akció a külföldi segélyek
beérkezése előtt már jelentős anyagi segítséget tudott adni, s ami sokkal több, megmutatta, hogy az ország minden részéből milyen áldozatos szeretettel gondoltak
híveink budapesti testvéreikre.
1945. december 19-én érkeztek meg az első csomagok, melyeket 1946. május
31-ig 1826 postacsomag követett, összesen 94.615 kg vegyes élelmiszert juttatva a
fővárosi ínségeseknek s egyházi intézményeinknek.
Az egyes egyházmegyékből a következő számmal szerepelnek az adományozó
plébániák:
Csanád
Eger
Esztergom
Győr
Hajdúdorog
Kalocsa
Kassa
Miskolc
Nagyvárad lat.

13
79
37
45
1
21
26
6
10

Összesen

Nagyvárad görög
Pannonhalma
Pécs
Rozsnyó
Szatmár
Székesfehérvár
Szombathely
Vác
Veszprém

1
4
51
5
1
22
36
59
54
471 plébánia.

Kéri az ordinárius urakat, hogy ezt a gyönyörű katolikus összefogást mutató és
erősítő akciót ezután is nagy jóindulattal támogassák. A külföldi segélyek megszervezésének, szállításának és szétosztásának számtalan és szinte előre elképzelhetetlen
formában jelentkeznek akadályai, fővárosi híveink százezrei pedig most már valósággal éheznek.
Nagyon köszöni az eddigi igen jelentős és szívesen adott adományokat, és kéri,
hogy köszönetét és a megajándékozottak hálás köszönetét az ordináriusok a plébá413 Nyilván elírás, helyesen: télben.
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niák felé is tolmácsolják a nemes akció további szíves támogatására való buzdítással
együtt.
Az egri érsek megjegyzi itt, hogy Budapest ellen resenzus nyilvánul meg.
Őeminenciája az üldözöttek számára kéri a segítséget.
Tudomásul szolgál.
25. Háborútól megrongált épületeink helyreállításának szorgalmazását főleg
az espereseken keresztül – ismét a püspöki kar figyelmébe ajánlja Őeminenciája.
Tudomásul vétetik.
26. Ezután felolvassa az Egyházművészeti Hivatal igazgatójának jelentését a
magyar egyházművészet helyzetéről. A jelentés így szól: XI. Pius pápa 1924-ben
kelt egyházművészeti rendeletei értelmében 1929-ben a magyar püspöki kar a magyar egyházművészeti kérdések rendezésére felállította az Országos Egyházművészeti Tanácsot, a Központi Egyházművészeti Hivatalt és az Egyházmegyei Művészeti Bizottságokat.
Ezeknek feladatai a múltra vonatkozólag: az egyházművészeti leltározás fontos
kérdései. A Műemlékek Országos Bizottsága munkásságával párhuzamosan figyelmük és gondoskodásuk kiterjed a műemlékvédelmi szempontok alá eső épületeken
s azok művészi felszerelésén kívül az összes egyházi épületekre, illetve azok művészi
felszerelésére is.
A jövő feladataira nézve céljuk a papság körében az egyházművészeti kérdésekben való jártasság előkészítése, és a művészeknek egyházművészeti feladatok
megoldására való nevelése. A jelen feladatcsoportjában ügykörükhöz tartozik a
legkisebb ügytől a legnagyobb probléma megoldásáig minden egyházművészeti
kérdés: templomépítések, renoválások, restaurálások, átalakítások, bővítések, festések, oltárok, padok, szobrok, keresztutak, gyóntató- és szószékek, kegyszerek
stb. terveihez és beszerzéséhez való hozzászólás, tanácsadás és felülbírálás. E teendőket a Központi Egyházművészeti Hivatal az Egyházmegyei Hatóságok megkeresése alapján végzi. A Hivatal eredményes munkája érdekében szükséges, hogy a
hozzászólásokat, bírálatokat a papság, illetve az egyházközségek stb. a rendelést,
beszerzést megelőzően kérjék.
I. Háborús károk:
a) Sok egyházművészeti érték ment tönkre (templomok, festmények, szobrok
stb.).
166

1946. JÚLIUS 20.

b) A munka folytonossága s az egyházmegyei központokkal való érintkezés (a
nehéz gazdasági helyzet, az utazás és a posta bizonytalansága és drágasága miatt)
megszakadt.
c) A Központi Egyházművészeti Hivatal helyisége az ostrom alatt aknát kapott. Iktatókönyvei, bélyegzői elégtek, írógépe, bútorai súlyosan megrongálódtak.
– E hivatali helyiségeket lakás céljaira kiigényelték.
d) A Vallásalaptól élvezett ellátmány (évi 10.000 P) a földreform következtében elveszett. Így a személyzet fizetésére, valamint a dologi kiadásokra (hivatali helyiségek bére, nyomtatványok, postai költségek, fűtés, világítás) fedezet nincs.
II. Feladatok:
a) Az egyházművészeti károk felbecsülése (kárleltár).
b) Az egyházmegyei központokkal az érintkezés felvétele.
c) Az Egyházművészeti Tanács esedékes megújítása.
d) A katolikus képzőművészek megszervezése (Fra Angeli Társaság létesítése).
e) A Központi Egyházművészeti Hivatal helyiségeinek visszaszerzése, az ellátmány ügyének rendezése, bírálati díjak bevezetése.
III. Eszközök:
a) A bíboros, hercegprímás úr őeminenciájának és a püspöki karnak erkölcsi
támogatása.
b) Az egyházművészeti ügyek tárgyalása a legközelebbi püspökkari konferencián. A Központi Egyházművészeti Hivatal megemlítése a püspöki körlevelekben.
c) Állandó hírszolgálat a katolikus sajtóban.
Az egri érsek megjegyzi, hogy a múltban sok baj volt az ő irányuk miatt. Sokszor óriási költségekbe kerülő változtatásokat kívántak. Indítványozza, hogy a
veszprémi apostoli adminisztrátort bízza meg a püspöki kar, hogy tárgyaljon velük,
közölve a kifogásokat.
A püspöki kar így határoz.
A váci püspök felemlíti, hogy székesegyháza renoválásánál rajtuk kívül a kultuszminisztériumi Művészeti Osztály és a Műemlékek Országos Bizottságának irányítását is igénybe vette, hogy ki ne tegye magát esetleges kritikáknak.
Hasznos tudomásul szolgál.
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27. A Katolikus Háziasszonyok Országos Szövetsége a következőket kéri: a
nyári munka befejeztével a vidéki leányok közül sokan kenyérkeresetre indulnak elsősorban a székesfővárosba, de más vidéki városokba is. Lelkipásztori feladat ezeknek üdvös útbaigazítást adni.
Köztudomású, hogy ezek közül a leányok közül a családok keretében háztartási alkalmazottként elhelyezkedő részével a Katolikus Háziasszonyok Országos Szövetsége Családi Alapítványa (Budapest, VIII. Mária u. 7.) foglalkozik. Budapesten
három otthont tart fenn: Budapest, VIII. Mária u. 7. sz.; Budapest, XI. Zenta u. 1.
sz.; Budapest, V. Arany János u. 9. sz., ahol a leányok csekély ellátási díj fejében otthont kapnak, az alapítvány elhelyező irodái révén pedig elhelyezkedhetnek. Az alapítvány keretében működő vasárnapi Szent Zita-körökben megfelelő szórakozásukról is történik gondoskodás, és a Szent Zita Körök Országos Szövetsége összetartozandóságukat és osztályérdekeiket ápolja.
A vidéki nagyobb városok legtöbbjében legalább Szent Zita Kör van, ahová a
városba került leányok fordulhatnak.
Kérik a lelkipásztorok szíves közreműködését e vonatkozásban, mindenekelőtt
pedig azt, hogy a nevezett Családvédelmi Alapítványnak és a Szent Zita Köröknek
áldásos szociális munkájáról híveiket, főképpen a városokba menő leányokat kellőképpen tájékoztassák. Ha valamelyik városban még hiányzik a Szent Zita Kör, az
mielőbb megalakítandó.
A püspöki kar teljesíti a kívánságot, viszont arra kéri a Katolikus Háziaszszonyok Szövetségének Családvédelmi Alapítványát, hogy ilyen irányú
áldó tevékenységét a vidékről a fővárosba és más városokba érkező
batyuzó leányokra és asszonyokra is terjessze ki.
Megjegyzés. A Katolikus Háziasszonyok már válaszoltak is, hogy a püspöki kar
ezen óhaját készséggel teljesítik.
28. Őeminenciája ezután ismerteti a Sz[en]t Officium 1946. március 7-én kelt,
az ordináriusokhoz intézett iratát, amely szerint egyes formulákban, amelyekkel a
Szentszék disparitas cultus414 akadálya alóli felmentésekre felhatalmazást ad, ki vannak véve a zsidókkal és mohamedánokkal való házassági esetek. 1946. július 1-től
csak a mohamedánnal kötendő házassági esetek vannak kivéve.
A mi quinquennalisainkban nincs ilyen kitétel, a disparitas cultus akadálya alól
azokban az esetekben, amikor a katolikus hívő zsidóval köt házasságot, minden ordinárius adhat felmentést, aki a quinquennalis fakultások között megkapta a dispa-

414 A katolikus házasságjogban egy katolikus és egy nem keresztény házasulandóról van szó.
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ritas cultus akadálya alóli fentemlített felmentés szűkebb körű megadására szóló
felhatalmazást.
Tudomásul szolgál.
29. A Dolgozók Iskolájának eredményeiről szóló értesülések kielégítőek. Továbbra is tegyünk meg minden tőlünk telhetőt e téren, mert a katolikus dolgozók
iskolájában sok rossz hatást kiegyensúlyozhatunk. Legújabban az esztergomi ferencesek gimnáziumában nyílt meg a dolgozók iskolája.
Tudomásul szolgál.
30. Az általános iskola katolikus kézben tarthatása érdekében dolgozzunk. Sürgessük a hatóságunk körébe tartozó katolikus intézeteknél, hogy minden áldozatot
meghozzanak az általános iskolák érdekében. Lehetőleg minden katolikus iskolának
legyen általános iskolája. Ahol másképp nem megy, még koedukáció árán is.
Tudomásul vétetik.
31. A falusi, vegyes-vidéki iskoláknál a mostani iskolatípusok megszervezésénél legyünk résen. Az egyházi főhatóságnak megvan az a joga, hogy a végső szót ő
mondja ki.
Tudomásul szolgál.
32. A népiskolai állásszervezések lehetőségére (40-es tanulói létszám mellett)
felhívja Őeminenciája az ordináriusok figyelmét.
Tudomásul véve.
A tárgysorozaton kívül bejelentések és felszólalások következtek ezután.
33. Az általános iskola tanterve sajnos nem készült el arra az időre, mikorra a
VKM kérte. A napokban jön majd meg a Katolikus Hittanárok és Hitoktatók Egyesületétől. A tantervet kinyomatjuk. A szertartástan helyett az általános iskola V. osztálya számára tavaszi tanácskozásunkban előírt „Nyilvános istentisztelet” tankönyvének megírását dr. Pantol Márton hittanárra bízta az egyesület. A könyv az iskolai
év kezdetén rendelkezésre fog állani.
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Az egri érsek megjegyzi itt, hogy a tanrend a régi katekizmus alapján készüljön,
mert a Gigler-féle katekizmus415 ellen annyi kifogást hoznak fel, hogy a réginek
fenntartása komolyan indokoltnak látszik. A vidéknek is kell, hogy szava legyen e
kérdésben, hisz többfelé más és más katekizmust használnak.
Őeminenciája jónak látja, hogy ez ügyben az összes püspök urak megkérdeztessenek.
A püspöki kar úgy határoz, hogy
1. a püspöki kar tagjait egyenkinti írásban adandó nyilatkozatra kéri fel.
2. Vidéki szakértőket is be fog venni véleményezésre a döntés előtt.
3. Az általános iskola hittananyagát csak erre az évre kísérletképpen írja
elő, véglegeset csak az egy évi tapasztalatok leszűrése után mond ez ügyben.
34. Őeminenciája ezután felhívja a figyelmet arra, hogy a szerzetes népiskolai
tanítók (apácák) főnökei többször elmulasztják a dispozíciók alkalmával a személyváltozás bejelentését a tankerületi főigazgatóságnál, s ebből illetmények nyilvántartása terén állandó zavar van. (Vonatkozó VKM 12.631/1946. IV. üo. sz. rendelet
leközölve az esztergomi circ. 1946. VII. számában a 30. lapon.)
Határozat: Az ordináriusok a szerzetesrendek figyelmét a rendeletre felhívják.
Az egri érsek ajánlja, hogy a jelentés a VKM I. üo.-ba küldessék el.
35. Őeminenciája jelenti, hogy dr. Beresztóczy Miklós arról értesít, hogy az
országban 80 lelkészi és 40 kápláni kongruát kell beszüntetni az államháztartás
egyensúlyát biztosító intézkedések során. Nem megszüntetésről, csak ideiglenes
szüneteltetésről van szó. Kéri, hogy a püspöki kar ezt a két számot az egyes egyházmegyék között elossza.
Határozat: Az esztergomi aula arányosan elosztja az egyes egyházmegyék
között a leadandó állásokat, s ők közvetlenül jelentik be a minisztériumnak, melyeket akarnak ideiglenesen beszüntetni.
36. A VKM másik kívánsága a B-listázással kapcsolatban a következő: az
egyházi iskolák B-lista bizottságaiban a kultuszminiszter képviselője hallgatóla415 Valószínűleg ez a Gigler Károly prímási titkár, majd 1940–1944 között prímási irodaigazgató
által fordított katekizmus: Gigler Károly: Kis hittankönyv az általános iskolák 1. és 2. osztálya
számára. Budapest 1946.
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gos megegyezés alapján az egyházi hatóságok által megnevezett férfiak közül fog
kerülni. A B-lista bizottságok számát és működési helyét rövid időn belül közlik.
Szükséges volna összeállítani sürgősen azoknak a férfiaknak nevét, foglalkozását és lakcímét, akiknek a minisztérium részéről való kijelölését az Egyház kívánatosnak tartja. Hasznos lenne, ha a kijelölendők nem volnának (legalábbis mind) egyházi renden levők, lennének közöttük nem-egyházi tanerők is, és valamennyi olyan
lenne, aki politikai szempontból kikezdhetetlen.
A püspöki kar úgy határoz: hogy a már megadott listán kívül nem kíván
tovább a B-listázás odiozus munkájában részt venni.
37. A Katolikus Népszövetség júl[ius] 6-án megtartotta közgyűlését, amelyről
a csanádi püspök a következőket jelenti:
„A közgyűlést megelőzőleg három párt iparkodott a maga híveiből többséget
bejuttatni és evégett listára vétetni. Az egyik a régi vezetőség, a másik a Kray–Kóródi-Katona-féle csoport, a harmadik a Reibel-csoport, mely a régi ellenzéket alkotja.416 Mivel félő volt, hogy a közgyűlésen botrány tör ki, amely a Rendőrség beavatkozását vonja maga után, mindent megtettem az ellentétek kiegyenlítésére, ami sikerült is egy olyan lista létrehozásával, amelyet mindnyájan elfogadtak. Megjegyezni kívánom, hogy a Reibel-csoport nem avatkozott be tevőlegesen, inkább csak egy
lista benyújtásával fejezte ki óhaját.
A megegyezés dacára sem sikerült a Rendőrség közbelépését teljesen kiiktatni, mert a közgyűlési bejelentőben, melyet a Rendőrséghez küldött a Népszövetség hivatala, július 6. helyett elírási hibával július 8-át jelentettek, mint a közgyűlés dátumát, ami a Rendőrségnek gyanúját felkeltette úgy, hogy július 8-án egy
rendőrtiszt szállott ki és vizsgálatot indított. Iparkodtak őt meggyőzni, hogy a
bejelentőben megadott téves dátum elnézésnek volt következménye, magára az
ügyre azonban a figyelem már fel van híva, s a Rendőrség már tényleg kifogásolt
néhány új tagot a listán, és kilátásba helyezte, hogy valamennyi tagnak a priusát
kivizsgálja. A Népszövetség Vezetősége reméli, hogy komplikációk az ügyből nem
fognak származni.”
A püspöki kar az üggyel megbízásából foglalkozó csanádi püspöknek a
jelentést tudomásul véve, köszönetet mond.
38. A papság nagymérvű lefogása nagy méreteket ölthet. Internált vagy lefogott papok jelenleg:
416 A „régi vezetőség” az Ötvös Lajos-féle: Kray István és Kóródi-Katona János, keresztény párti
politikusok a legitimista irányt képviselték; Reibel Mihály plébános pedig az 1939-től a szervezetet megújítók élén állt.
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Esztergom: Uxa József, Raáb Kornél, Szabó Lajos Gyűjtőfogházban.
Eger: 1./ Tassy Ferenc v[olt] mezőkövesdi hitoktató, négy és fél évre elítélve,
Budapest. 2./ Ugróczi Sándor hajdúhadházi plébános h[elyettes] Debrecenben. 3./
Fellegi Sándor nagykállói hitoktató Nyíregyházán. 4./ Orosz Pál bebölcei plébánoshelyettes Szolnokon. 5./ Dr. Henkey Hőnig Károly v[olt] miskolci hitoktató első
fokon elítélve, most a fellebbezés tárgyalásáig ideiglenesen szabadlábon.
Székesfehérvár: 1./ Laczó Alajos sárkeresztúri plébános. Internálták székesfehérvár-sóstói táborba, majd Győrbe. 2./ Kósa Ferenc székesfehérvári karnagy, hittanár. Először Székesfehérvárott internálták, majd Győrbe vitték. 3./ Ásguti (Folláth) József zsámbéki hittanár. Gödöllői táborban internálva. 4./ Róbl János csepeli plébánost a népbíróság öt évre ítélte. Pestvidéki gyűjtőfogházban van. 5./
Gallina Ugod OFrCap.,417 móri plébános. Fehérvárra, majd később Győrbe internálták.
Hajdúdorog: P. Regős Dénes OSBM.418 Máriapócsról int[ernálták] hat hónapra Berettyóújfaluba. Oláh Kornél s[egéd] lelkész Makón, internálva Mezőhegyesen cca nyolc hónapja, ítéleten túl.
Rozsnyó: egy börtönben. Molnár Gyula salgótarjáni hittanár két évre ítélve,
1945. jún[ius] 1-től ismeretlen helyen.
Az ordináriusok a kormánynak hozzák tudomására, hogy a lefogottak helyére
– a mostani paphiány miatt – nem tudnak más papot küldeni. A nép zúgolódik.
Az egri érsek példákat hoz arra, hogy milyen jelentéktelen címen fogják le és
vizsgálat nélkül börtönben tartva, később szabadon bocsátják őket. Ezt a kormánynál szóvá kell tenni.
A püspöki kar felkéri a veszprémi apostoli kormányzót, hogy ez ügyben a
magyar kormánnyal tárgyaljon.
39. Őeminenciája ezután jelenti, hogy a K[atolikus] I[skolai] F[őigazgatóság]
elnök főigazgatója az iskolafenntartókhoz a következő kéréssel fordul:
„A Katolikus Iskolai Főhatóság Szervezeti Szabályzatának 7. §-a kimondja,
hogy a KIF hatáskörébe tartozó gimnáziumok, leánygimnáziumok, líceumok, tanító/nő/képző-intézetek, gyakorlati irányú gazdasági közép- és polgári iskolák személyi és anyagi ügyei minden más tényezőt kizáróan az iskolák fenntartóhatóságainak
és fenntartóinak, tehát az egyházmegyei főhatóságoknak, rendfőnöki hatóságoknak, illetőleg az egyházmegyei főhatóságok jóváhagyásával a szerzetesnői testületek
főnöknőinek és az egyházközségeknek jogkörében maradnak. Ez a sajátos joggya417 Ordo Fratrum Capuccinorum – kapucinus rendi.
418 Ordo Sancti Basilii Magni – bazilita rendi.
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korlat a történeti múltban gyökerezik, s ezért érintetlenség tiszteletét parancsolja
annyival is inkább, mert belőle iskoláink életének biztos és zavartalan folyásában
semmi baj vagy hátrány nem származott, ellenkezőleg olyan sajátos testületi vagy
helyi érdekeket szolgált, amelyek jogkötöttség vagy csak korlátozás esetében is méltányló figyelmen kívül maradhattak volna.
Ebben a tiszteletérzésemben a szerzett jogok iránt s ezeknek értékelésében
most mégis, amikor iskoláink létéért közelharc fenyeget, a szükség is, a célszerűség is
arra indít, hogy (Méltóságodnak, Főtisztelendőségednek) szíves hajlandóságát kérjem a sajátos jogoknak a Kat. Iskolai Főhatóság jogkörébe utalására minden olyan
intézményes ügyben, amelyek az egységes és megszabott időre való elintézést várják,
sőt sürgetik.” (Ilyen például a beíró és a tandíj, az általános iskola és nyugdíj kérdése.)
A püspöki kar úgy határoz, hogy a kérést teljesíti és az iskolafenntartókat
annak teljesítésére felszólítja.
40. A K[atolikus] I[skolai] F[őigazgatóság] elnök főigazgatója tekintettel korára (főképp a sok lépcsőjárás), koadjutort kér Papp Elemér személyében, mert
egyébként kénytelen lenne felmentését kérni.
A püspöki kar egyértelműen Kürti Menyhért elnök-főigazgató visszatartása mellett foglal állást, és megadja a kívánt koadjutort Papp Elemér piarista, dunántúli tankerületi főigazgató személyében, akit Őeminenciája
az elnök-főigazgató állandó helyetteseként működő, ügyvezető alelnökké
kinevez.
41. Lénárd Ödön A[ctio] C[atholica] titkár a Szülők Szövetsége júl[ius] 19-i
üléséből a következő pontokat terjeszti az intézőbizottság nevében a n[agy]méltóságú püspöki kar elé:
1. Az országos vezetőség kérdésében az az álláspont alakult ki, hogy talán korai
volna ezt már most – mikor még a vidék nagy részén nem alakultak meg a helyi
Szülőszövetségek – megteremteni, hanem a még előttünk álló átmeneti időre kapjon hivatalos felsőbb megbízást a budapesti intézőbizottság arra, hogy az országos
munkát irányítsa. Ez viszont mindent meg fog tenni arra, hogy legalábbis időnként
a nagyobb vidéki városok intézőbizottságának kiküldöttjeivel személyesen is találkozhassék, s velük gondolatait kicserélhesse.
2. Az intézőbizottság örömmel és lelkesedéssel vette tudomásul azt a tényt,
hogy a tavaszi iskolai beíratásoknál a szülők ragaszkodása a katolikus iskolák iránt
olyan hallatlan mértékben nyilvánult meg, ami a múltban megszokott nagy érdeklődés figyelembevétele mellett is elképesztő, s már egyenesen problémákat is
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jelent. A bizottság tagjainak értesülése szerint például Budapesten a bencéseknél
is, a piaristáknál is több mint száz elsőbe beiratkozni kívánó gyereket voltak kénytelenek visszautasítani, holott például az utóbbi intézetben három első osztály
nyílik meg. Amilyen örvendetesnek tartja a bizottság ezt a jelenséget, ugyanúgy
kialakult az az állásfoglalás is, hogy ha egyszer a szülők részéről jog az, hogy megválogassák, hogy melyik iskola felé fordul a figyelmük, akkor viszont a mi oldalunkon kötelesség is, hogy ennek az érdeklődésnek tőlünk telhetőleg eleget is tegyünk, és ebben az irányban minden emberileg elérhetőt elkövessünk. Örömmel
vette például tudomásul a bizottság, hogy az érseki fiúgimnázium máris dolgozott
ilyen irányban, és egy nyugdíjas tanár beállításával szokásától eltérően új első osztályt nyitott, hogy a nagy érdeklődésnek eleget tehessen, azonban már ez az új
osztály is túl van jegyezve. Ezért az intézőbizottság azt kéri a Főhatóságtól, hogy
minden erővel hasson oda, hogy ezt a példát a többi katolikus iskolák is kövessék,
és lehetőleg minden jelentkezőt vegyenek fel. Ha kell katolikus világnézetű állásnélküli tanárokat beállítva, ha kell egyes osztályokat délután járatva, de mindenképpen meg kell akadályozni, hogy hozzánk kívánkozó tömegek szoruljanak ki iskoláinkból. Példaképpen megemlítették, hogy Budán egyetlen katolikus női kereskedelmi sincs, csak egy fővárosi a Jurányi utcában. Ez más időkben öt első osztályt szokott nyitni, most azonban tanerő és helyiség hiányában csak hármat nyitott. Igen sok tehát Budán a kiszorultak száma. Ezzel is kapcsolatban jelentkezett
a szülők körében az a kívánság, hogy például az Orsolyiták nyissanak kereskedelmi tagozatot, és ugyancsak mindjárt a szülők köréből akadt két kereskedelmi iskolai tanárnő, aki ajánlkozott, hogy ha tanerő hiány van, ők szívesen mennek kisegíteni. Sok iskolánk vezetőségében azonban hiányzik ez a frissesség, hogy gyorsan megoldjanak ilyen problémákat, csak a nehézségeket látják, azzal gondolnak,
hogy hova fogják nyolc év múlva tenni a párhuzamosan felnövő és megszaporodó
osztályokat, pedig a mai helyzetben a mai nehézségeket kell megoldani és nem
hivatalos lassúsággal eljárni. Legkomolyabb nehézségnek a bizottság a tanerő hiányt látja. Azt gondolja azonban, hogy ezen is lesz módja segíteni. A B-listával
kapcsolatban ugyanis épp a mi világnézetű embereinket fogják meneszteni, ezek
számontartására a bizottság máris felkészült, és szakértőkkel megbeszélve a dolgot, úgy látszik, hogy bizonyos keretek közt ezeket óraadókként alkalmazni lehetne (csak státusba stb. nem kerülhetnének, államsegélyt nem lehetne utánuk kapni
stb.). Fizetésük kikerülhetne részben az új osztályok tandíjából, a hiány előteremtését pedig az intézőbizottság magára vállalja, és saját szervezetén keresztül biztosítani fogja A személyi kérdések tisztázása után, beszerezve az összes adatokat, kijelölné azokat az intézeteket, amelyeknél leggazdaságosabbnak látszik ilyen új
osztályok felállítása, azokkal letárgyalná a kérdést, és döntés után a plébániákon
keresztül meghirdetnék, hogy itt és itt új osztály nyílik, lehet jelentkezni. Az eddigi kiszorultak túlnyomó része máshol még nem is tudott elhelyezkedni, de még
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ha elhelyezkedett volna is, szívesen jön hozzánk, ha kap erre lehetőséget. Az Intézőbizottság amellett azt a szempontot is szem előtt tartja, hogy azoknak az embereknek a kezébe, akiket éppen meg nem alkuvó katolikus világnézetük miatt fosztanak meg kenyerüktől, kell lehetőleg saját magunknak egy másik darab kenyeret
a kezükbe adnunk. Ehhez a tervhez kéri az Intézőbizottság az egyházi Főhatóság
helyeslését, és azt, hogy ezt a helyeslést az alárendelt egyházi fórumok felé is kifejezzék, hogy a bizottság ilyen értelmű szervező munkája elé egy-egy értetlen ember esetleg akadályokat ne gördíthessen. Ebben az esetben a bizottság hiszi, hogy
– ha csak újabb rendeletek lehetetlenné nem teszik – a felvetett tervet az őszi iskolakezdésig megvalósuláshoz tudja segíteni.
A püspöki kar a felterjesztést kiadja a K[atolikus] I[skolai] F[őigazgatóság] elnök-főigazgatójának azzal, hogy annak értelmében a leggyorsabban hívja fel az iskolák fenntartóit, hogy a nehézségeket mindenáron oldja meg.
42. Őeminenciája jelenti a pestszenterzsébeti szörnyű szentségtörést, amelynek
tetteseinek felderítésére a rendőrség még a hatodik napon is csak azt mondja, hogy
még eddig nem kapott utasítást.
A püspöki kar felkéri a veszprémi adminisztrátort, hogy az esetet, mint az
eldurvulás jelét, hozza a kormány tudomására.
43. Őeminenciája ezután bemutatja az amerikai segély felosztási tervét, 70%
marad a mienk. Ennek nagyobb részét (40%) Budapest kapná, 30%-a a környékre s
az ország nagyobb városaiba menne.
Az egri érsek megjegyzi, hogy most maradjunk meg a felosztás mellett, de a
jövőre figyelembe veendőnek tartja a városi létszám mellett a nyomor mértékét is.
A püspöki kar így határoz.
44. Őeminenciája felveti a gondolatot, hogy valamit kellene tenni a külföldi
fronton hazánk sorsának eldöntése idején. A 21 nemzet bizottságához419 vagy az
angol–amerikai–orosz külügyminiszterekhez kellene fordulni hazánk ügyében.
A hajdúdorogi püspök kérdésére, hogy nem lehetne-e a vatikáni államtitkárságon keresztül tenni, határozott nem a válasz.

419 A második világháború 21 győztes államának konferenciája, amely 1946. július 29-én nyílt meg
Párizsban.
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A püspöki kar úgy határoz, hogy a magyar kormány értesítésével menjen
az igazságkérő figyelemfelhívás a 21 nemzethez Szalay Jeromos bencésen
keresztül, és itthon az összes itt akkreditált nemzetek képviselőihez, tehát
az oroszhoz is. Az írás ne csak az erdélyi határbeli igazságtalanságokra
mutasson rá, hanem védelmet kérünk az emberi jogoknak a régi Magyarország egész területére is.
45. A kalocsa-bácsi érsek kéri, hogy a szeptember első felében tartandó püspöki
konferencia ne délután, hanem a délelőtti órákban (9–2) legyen.
A püspöki kar Őeminenciájával együtt magáévá teszi az indítványt.
46. A hajdúdorogi püspök az ismeretlen, cyrill betűs harangok felismerésére
szakértőül Krajnyák Gábor tb. kanonok plebánost ajánlja.
Tudomásul véve.
47. Őeminenciája jelenti, hogy az angol és amerikai követnek megköszöni a
püspöki kar nevében is, hogy a magyar katolikus egyház és papság védelmére kelt.
Helyeslőleg tudomásul véve.
48. Az egri érsek fölhívja a figyelmet arra, hogy nagy attaque van most a papság
ellen. Nagy óvatosságra van szükség.
A veszprémi apostoli kormányzó beszélt Zadravetz püspök ügyében a NOT
elnökével.
Tudomásul véve.
Több tárgy nem lévén, a konferencia 13 óra 27’-kor véget ért.
K[elt] m[int] f[ent]
Mindszenty József s. k.
bíboros, hercegprímás
Dr. Pétery József s. k.
püspök

Dr. Bánáss László s. k.
apostoli adminisztrátor
Shvoy Lajos s. k.
püspök
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Jegyzette:
Dr. Mátrai Gyula s. k.
protonot[arius] kanonok
hercegprímási irodaigazgató
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7.
Jegyzőkönyv
Felvétetett a nagyméltóságú püspöki karnak
1946. szeptember 6-án reggel 9 órakor, a budai hercegprímási palotában
tartott konferenciájáról

Jelen vannak: Mindszenty József bíboros, hercegprímás, esztergomi, Grősz József
kalocsai, dr. Czapik Gyula egri érsek, Shvoy Lajos székesfehérvári, dr. Dudás Miklós
hajdúdorogi, dr. Madarász István kassai, dr. Pétery József váci, dr. Hamvas Endre
csanádi, Kovács Sándor szombathelyi, Papp Kálmán győri püspök, Kelemen Krizosztom pannonhalmi főapát, dr. Szántay-Szémán István miskolci káptalani helynök és Baróth Mihály plebános, szatmáregyházmegyei magyar területi püspöki
helynök.
Távolmaradását kimentette Virág Ferenc pécsi püspök.
Az elnöklő bíboros, hercegprímás szeretettel üdvözli a nagyméltóságú püspöki
kart. A jegyzőkönyv vezetésére dr. Mátrai Gyula protonotarius kanonok hercegprímási irodaigazgatót, hitelesítésére pedig a győri püspököt és a pannonhalmi
főapátot kéri föl.
A napirend előtt indítványozza, hogy a püspöki kar fejezze ki mélységes megütközését afölött, ami Szegeden történt (házkutatás a püspöki palotában!), ami csak
a Szálasi-kormány alatt esett meg; adjon együttérzésének kifejezést különösen azért,
hogy ez éppen akkor történt meg, amikor az első csanádi püspök halálának 900 éves
évfordulóját üli meg az ország.420
Az indítványt a püspöki kar egyhangú helyesléssel fogadja.
Ugyancsak – napirend előtti – felszólalásra kér engedélyt a székesfehérvári püspök, aki így szól:
A Köztársaság c. hetilap nyomán421 nagymértékben jelentek meg újságokban
olyan cikkek, mintha a püspöki kar egyes tagjai, sőt az egész püspöki kar Őeminenciája intézkedései ellen volna. Elérkezett az ideje, hogy a püspöki kar kijelentse,
hogy mindez rágalom.
Indítványozza, hogy:

420 A Szent Gellért püspök tiszteletére rendezett ünnepség nyitánya Szegeden volt 1946. szeptember
22-én, mivel Gellért csanádi püspök volt. Ezt megelőzően került sor Hamvas Endre csanádi püspök palotájában a házkutatásra.
421 Köztársaság, 1946. augusztus 8., 15., 22. sz.
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1. Először itt fejezzük ki azt, hogy Őeminenciájával tartunk, és mélységes hálával köszönjük Őeminenciájának, hogy az igazságért, az egyházért és hazáért küzd és
fárad.
2. Ebből a konferenciából kifolyólag nyilatkozzék ez ügyben a püspöki kar az
Új Ember, A Szív, Magyar Kuríron keresztül. A nyilatkozat szövege a következő:
A magyar püspöki kar szeptember hatodiki konferenciáján tiltakozással utasítja vissza a sajtóban ismételten megjelent rosszindulatú rágalmazó cikkeket, melyekkel a bíboros, hercegprímás nemzetmentő munkáját azzal akarják a hívek előtt rossz
hírbe hozni, mintha a püspöki kar, vagy annak egy része, vagy akárcsak egyes tagjai
is nem helyeselnék azt, sőt szembehelyezkednének azzal.
Szeretett híveink fölvilágosítására és megnyugtatására kijelentjük, hogy a püspöki kar minden egyes tagja nemcsak nem helyezkedik szembe a bíboros, hercegprímás úr férfias, bátor kiállásával az Egyház, a lelkiismeretszabadság és a magyar
igazság védelmében, hanem egész lelkéből helyesli, és minden erejéből támogatja és
szolgálja azt.
Arra kérjük szeretett híveinket, ne adjanak hitelt a lelkiismeretlen rágalmaknak
és gyanúsítgatásoknak, hanem velünk együtt imádkozzanak, hogy az Úr Jézus kísérje bőséges kegyelmével úgy Őeminenciája önfeláldozását, mint a püspöki kar irányt
jelző munkáját szent Egyházunk és édes magyar hazánk javára.
A püspöki kar mindkét indítványt lelkesedéssel teszi magáévá.
A kérdés kapcsán a veszprémi apostoli kormányzó422 megjegyzi, hogy szükségesnek tartaná Róma informálását is, mert a rossz lapok hírei eljutnak külföldre is.
Az információban ki kellene térni arra is, hogy Őeminenciája kiállása milyen jelentőségű; talpra állítja és tartja a nemzetet. Azt, amit ő csinál, egyedül ő csinálhatja.
Hogy a közvélemény miként érez Őeminenciájával szemben (megjegyzi a váci püspök), azt látni lehetett a Szent István-napi körmeneten. Nagy Ferenc miniszterelnökre is mélységes hatással volt Őeminenciája mellett tüntető lelkesedés.
A bíboros, hercegprímás megköszöni a püspöki kar mellette való spontán megnyilatkozását, mely biztosítást ad további küzdelemre is.
Azután felolvassa beszámolóját a múlt (VII. 20.) püspökkari gyűlés tárgysorozatáról:
3. A Szent Gellért-körlevél megrövidítve elkészült.423 Az ima nyomás alatt.

422 Bánáss László valószínűleg késve érkezett.
423 A körlevél kiadva EH I. 176. .
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11.424 A pécsi püspök úr négy új plébánia szervezését indította el. A paphiány
nem lehet leküzdhetetlen akadály, mert elérhető a csoportban működő papság megszélesítésével és részbeni kihelyezésével.
14. A 3000 hívőn felüli helységekben az utca- és házmegbízottak megszervezését mondottuk ki.
Megindult-e a szervezés?
A püspöki kar igennel válaszol.
17. A harangügyben az intézkedések megtörténtek.
20. A San Stefano Rotondóval kapcsolatos kérelem Rómába elment.
21. A közkegyelem ügyében az átiratot a kormányhoz elküldöttem.
25. Épületeink helyreállítása szorgalmazását határoztuk el.
Megtörtént?
A püspöki kar válasza: amennyire lehetett, igen.
27. A Katolikus Háziasszonyok Szövetségét felhívtam, hogy a batyuzó leányokkal is gondoljon. Készségét jelentette.
33. Az általános iskolák hitoktatási tantervét szétküldettem. A hittan anyagát
csak egy évre írtuk elő.
35. A kongruás állások apasztását mindenünnét megküldötték?
Igen a válasz.
36. A VKM és miniszterelnök a két B-listatagot kiküldte – egy-két kivételével
– a háttérből megküldötteket. Ezekre nézve is lépés történt.
38. Újabb papi lefogások történtek.
A beszámoló kapcsán a csanádi püspök jelenti, hogy Szegeden szeptember 22én lesz a Sz[en]t Gellért jubileumi ünnepség, amelyen a püspöki kart a bíboros, her-

424 A 3. pont alatt szereplő 11–38. sorszámok az előző püspökkari értekezlet pontjaira utalnak
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cegprímás mellett az egri érsek (mint csanádi származású), kalocsai érsek (metropolita) és váci püspök fogják képviselni.
A hajdúdorogi püspök jelenti, hogy egy harang elszállítását az iparügyi minisztérium részéről Bíró műszaki tanácsos csak úgy hajlandó engedélyezni, ha ugyananynyi súlyú vörösrezet, vagy kétszerannyi sárgarezet adunk be helyette. Ez jogtalan
követelés, mert a harangok elvitele idején a magyar kormány szavatosságot vállalt
arra nézve, hogy minden elvitt harang helyébe ugyanolyan súlyú és hangú harangot
készíttet a háború befejezésétől számítva öt éven belül, mint amilyent elvitetett.
Az újjáépítési minisztériumban a segélyek elosztásánál a sorrend: 1. iskola, 2.
árvaház, 3. templom.
El van ejtve, legalább vidéki szervezetekben, hogy a KA[tolikus] P[arasztifjúsági] Sz[övetség]-nél a plébános legyen az elnök. Az egyházmegyei igazgatók felhívandók, hogy a KA[tolikus] P[arasztifjúsági] Sz[övetség] ifjúságot mindenütt nagyon karolják fel.
A veszprémi apostoli kormányzó megjegyzi, hogy egyházmegyéjében mindenütt kértek papot a KA[tolikus] P[arasztifjúsági] Sz[övetség] alakulatokhoz.
A szombathelyi püspök felhívja a figyelmet arra, hogy nincs is joga a katolikus
jelzőt használni azon egyesületnek, amelynek ügyeibe a plébánosnak nincs beleszólása.
A fehérvári püspök megjegyzi, hogy a KALOT sohase állt be igazán az A[ctio]
C[atholica]-ba. Nem elég azt mondani, hogy törekedni fognak közreműködni, hanem ki kell mondani, hogy az A[ctio] C[atholica] szellemében az egyházközség keretében kell működniök.
A püspöki kar úgy határoz, hogy az A[ctio] C[atholica] igazgató vegye
kezébe mindenütt a KA[tolikus] P[arasztifjúsági] Sz[övetség] ügyét,
Őeminenciáját pedig felkéri és megbízza, hogy egyházi tanácsadói címmel delegáljon egy papot a KA[tolikus] P[arasztifjúsági] Sz[övetség]
Központba.
A bíboros, hercegprímás bejelenti, hogy ezentúl nem megy püspökkari jegyzőkönyv, az ordinárius urak a tárgysorozatra – emlékeztetőnek – szíveskedjenek maguknak feljegyezni a teendőket.
A konferencia tárgysora következett ezután.
1. A bíboros, hercegprímás jelenti, hogy az egyesületeink ellen intézett támadás – erélyes ellenállásra – úgy látszik, leállt.
Tiltakozásunk szövege a következő:
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Miniszterelnök Úr!
3716/1946. sz. átiratomra 115/1946. Eln. Biz. sz. a. érkezett válaszát köszönettel vettem.
Ebből megállapíthatom a következőket:
1. „A Vörös Hadsereg főparancsnoksága nevében Szviridov altábornagy úrnak a magyar kormányhoz intézett jegyzéke valóban a Teréz körúti kettős gyilkosságból indulva ki, az utolsó négy hónapban 50 orosz tiszt és katona meggyilkolása
kapcsán emel vádat a katolikus egyesületekkel és a katolikus papsággal szemben.”
Kérdés támadhat, jogszerű volt-e ez a lépés? A két másik szövetséges jegyzéke szerint nem volt az.
2. A magyar kormány, ahogy a jegyzék vétele után nem védte meg a katolikus
egyesületeket és papokat, hanem, mintha a vádakat igazoltaknak venné, megkezdette a katolikus egyesületek sorozatos feloszlatását: a jelen válasz sem segíti megvédeni
a nemzet állampolgárainak túlnyomó többségét jelentő Egyház becsületét, egyesületeit és papjait a be nem igazolt gyilkosság-vádakkal szemben akkor, amidőn a nyomozati adatok betekintése érdekében a közreműködés, valamint a tanúskodók biztonságának biztosítása elől kitér.
Azt, hogy Miniszterelnök Úr korábban a magyar katolicizmust érintő vádakat
a megszálló csapatok parancsnoksága, illetőleg a SZEB előtt ismételten és sikerrel
csökkentette, a katolikus egyesületekkel szemben a bizalmatlanságot eloszlatta, hálásan köszönöm. Annál inkább kell azonban fájlalnom, hogy épp a legfontosabb
pillanatban, az Egyháznak ország-világ előtt legsúlyosabb megvádolása után, az
egyesületek feloszlatása előtt a kormány részéről ugyanaz a lépés hiányzik azért, mivel – a válasz szerint a váci püspök úr esetét kivéve – most az újabb „tapasztalatokat”
az orosz parancsnokság nem közölte. Pedig a legjobb alkalom lett volna az előidéző,
állítólagos tapasztalatokat megérdeklődni, mielőtt a kormány a súlyos és könnyen
tévedésen felépülő lépéseket megtette volna.
Köszönöm azt is, hogy a Miniszterelnök Úr a további feloszlatásokat megállította. (Meglepődtem azonban, hogy a júl[ius] 26-i válasz után is, júl[ius] 27-én 151
katolikus egyesületet oszlattak fel, és hozzá, a belügyminiszter parlamenti kijelentésével szemben, még hitbuzgalmiakat is. Olyanokat is (Kat. Legényegylet), amelyek
az orosz jegyzékben nem szerepelnek.)
Ellenben nem szól a válasz arról, hogy a belügyminiszter úr által az orosz követeléseken túlmenő feloszlatásokat minden kikötés nélkül hatálytalanítja.
Nem szól arról sem, hogyha már az orosz parancsnoksághoz a felhozott okok
miatt a nyomozati adatokért a kormány nem fordulhat, legalább a magyar politikai
rendőrség adatait rendelkezésemre bocsátja. Felteszem most a kérdést, nem lehetne-e ezek betekintéséről szó.
Ki kell térnem a válasz több állítására is:
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1. Az oroszok gyanakvása az én választási körlevelemmel kezdődnék. Ez a körlevél nem az enyém, hanem a magyar püspöki kar egyeteméé. Épp az oroszok engedték meg – miután napokon át kezükön volt – annak kinyomatását és felolvasását
azzal, hogy „abban az oroszok ellen egyáltalán semmi sincs”. Ugyanezt mondotta
Vorosilov marsall a pártok vezetőinek is. A magyar kormány kívánságát is teljesítettem akkor, amidőn a kívánt részletet kihagyva új körlevelet nyomattam. A miniszterelnökség állandó jellegű főembere azt – biztos tudomásom szerint – örömmel
fogadta. A körlevélről sokat mondanak, csak épp adatainak megcáfolásával maradnak az emberek adósak. Nem emberi tetszés, hanem igazság a célunk. – (A körlevél
kapcsán csak nekem van jogom sérelmet felhoznom, mert a változtatás ellenében
beígért, a következő miniszterelnök úr által is írásbelileg biztosított, vatikáni kilenc
hónap után sincs meg.)425
Ha mindezek ellenére a gyanakvással a miniszterelnökség még mindig találkozott, annak egyik oka az lehet, hogy ebben az esetben is hiányzott a való helyzet
feltárása a kitartóan gyanakvó orosz vezetőség előtt.
A gyanakváshoz nincs köze a körlevélnek. 1945 júliusában, mikor még ruhámon volt Kőhida illata, Puskin követ kétszeri próbálkozásra nem fogadott, mint
veszprémi püspököt.
2. Egyetlen rádióbeszédem (1945. dec[ember] 31.) egyáltalán nem érintette az
orosz hadsereget.
3. Olyan tüntetésekről, amelyek az orosz hadsereg, az orosz–magyar barátság,
tehát a hivatalos magyar külpolitika ellen irányultak volna, különösen olyanokról,
amelyek megnyilatkozásaimmal kapcsolatban lettek volna, nem tudok. És mások
sem tudnak.
4. A papok internálása nem az én megnyilatkozásaim folyománya, hanem a politikai rendőrség lelki alkatának és módszerszövevényének megnyilatkozása. Kecskemét, Szentes, Kisújszállás, és a rettegések egyéb városai eseményeinek (gyilkosságok, agyonkínzások, villanyáramos bádogkorona, befalazás, tűverés, vagyoni fosztogatások – Nemzetgyűlés, 1946:658!) megértéséhez Bánó Mihály rendőrezredesek
éppen elegendők. Az ország ellentéteket nem kereső miniszterelnöke a rendőrségnek az ország „legtöbb vidéken egyoldalú célok szolgálatába állítását, gátlás nélküli,
zaklatásszerű eljárását” népgyűléseken emlegeti (Kis Újság, 1946. VI. 4. 20.). Amíg
– Balogh államtitkár szerint (uo. 3. old.) – ilyen „demokrácia-utáltató” elemek van425 1945. október 18-án kelt püspökkari körlevél a választások előtt. Vö. EH I. 32. Az említett változtatás utalás arra, hogy Mindszenty törölte a körlevél eredeti szövegéből a kormány részéről
kifogásolt mondatot, miután a kormányfő megígérte, hogy Vorosilov marsallnál elhárítja a magyar–szentszéki diplomáciai kapcsolatok útjában álló akadályokat.
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nak, egészen felesleges az ország első főpapjának szerepet tulajdonítani a papok lefogásában, akik ellen a fogak – el kell ismerni – minden forradalomban különösen
kihegyezettek. A körlevél előtt mi már kiadós listát vezettünk a lefogott papokról
(Kalocsa, Szeged, Előszállás, Pápa, Mezőtúr, Cinkota, Baja stb.).
Akiket nov[ember] 1. óta fogtak le, vagy nem merték őket bíróság elé állítani,
vagy ha odaállították, a legbefeketítettebbek is (P. Szólás stb.) szabadlábra kerültek.
Ezért is nem megnyilatkozásokkal bajba kevert, hanem könnyedén és gyűlölettel
lefogdosott papokról van itt szó. A politikai rendőrség viselt tetteivel csak a tettesek,
és azok terhelhetők meg, akik fedezték őket.
5. A Teréz körúti és a kapcsolódó eseteknek a nagyvilág előtt szándékolt feltárását denunciálásnak méltóztatik minősíteni. A denunciálás önmagában is annyira
alantas fogalom, az 1944 októbere után az önérdek-hajhászó, bosszúálló, emberüldöző, az igazságot megcsúfoló feljelentések még hatványozottabban azzá tették,
hogy egyéniségem és állásom felől is azt önérzettel és a leghatározottabban elhárítom. Az egyéni becsület jogos védelme erkölcsi alapon álló emberek szemében sohasem volt, és nem is lesz silány denunciálás, hanem komoly erkölcsi kötelesség. Még
inkább az akkor, ha egy ország többségét, 5 ½ millió magyar katolikust az ellene
emelt, alaptalan váddal szemben valaki úgy is, mint a magyar Egyház feje, úgy is,
mint az ország első közjogi méltósága, tehát még nyomasztóbb kötelességből, megvédelmezni kényszerül.
Ha, mint a válaszból kiderül, az ország határain belül ez a védelem nem lehetséges, joggal felmerül a gondolat: – ahogy a zsidóüldözés esetében is történt – a művelt
világ ítélőszéke elé vinni a nyers tényállást, ha már ferdén úgyis eljutott oda.
Jún. 21-én temették a magyar fővárosban, az Oktogon téri „orgyilkosság” két
orosz katonai áldozatát a magyar kormány, a nemzetgyűlés elnöksége, a honvédség
és a pártok részvételével. Szviridov altábornagy426 így szólott: „Legjobb fiainkat temetjük, akik aljas fascista merénylő, a fascista vadállat kezétől estek el. Jól tudjuk,
hogy ez a merénylő nem egyedül áll. Az ő háta mögött állanak ez aljas merénylet
felbujtói és szervezői” (Kis Újság, 1946. VI. 23. 1. o.).
Az altábornagy úr nem sokáig hagyta találgatni, kiket ért „az aljas merénylet
felbujtói és szervezői” alatt. Két hét múlva a SZEB nevében a magyar kormányhoz
intézett jegyzékében ország-világ előtt felvonultatja a katolikus egyesületeket és
katolikus papokat, köztük egy megyéspüspököt. Ám mi az igazság ismeretében
ünnepélyesen kijelentjük az egész világ színe előtt, hogy a magyar katolikus Egyház, amelyet megvádoltak és az egész világ szégyenfájához a gyilkosságokkal, és
innét folyóan egyesületei feloszlatásával kikötöttek – ártatlan, és felette áll, mint
ezer éven át állandóan, minden célzatos vádaskodásnak.
426 Ekkor a Szövetséges Ellenőrző Bizottság ügyvezető elnöke.
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Ha egy ilyen igazságvédelemnek valóban retorzió a következménye, amint a
válasz ettől fél, a magyar kormány előre súlyos erkölcsi ítéletet mondott ezzel az
előálló megtorlás felett.
Ami azt a kérést illeti, hogy a magyar kormánynak, amely a kért adatokhoz az
igazság és tisztánlátás érdekében nem segíti hozzá az Egyházat, a birtokomban lévő
adatokat az igazság könnyebb megtalálása, és az ahhoz képest való cselekvés érdekében bocsássam rendelkezésére, csak az lehet teljes tisztelettel a válaszom: a kormány
tehát ítélkezett az Egyház felett, mielőtt – a válasz szerint – akár az orosz parancsnokságtól, akár – ugyancsak eme kérés szerint – tőlünk az adatokat ismerte volna.
Így vett részt a mi tetemrehívásunkkal egybekötött temetésen, és így foganatosította
a gyilkosság ellenünk irányított megtorlását is.
Amikor ezt megállapítani kénytelen vagyok, megértéssel gondolok a kormány
nehéz helyzetére, és azokra az erőfeszítésekre, amelyeket tesz. Távol áll tőlem, hogy
a Miniszterelnök Úr jóindulatában egy pillanatig is kételkedjem. Őszintén kívánom
a magam részéről az Egyház és az állam békéjét, és minden vonalon az igazság diadalát, mert ez az ország alapja és ereje.
Fogadja, Miniszterelnök Úr, őszinte tiszteletem nyilvánítását, amellyel vagyok
Esztergom, 1946. július 31. Mindszenty József s. k. bíboros, hercegprímás, esztergomi
érsek. Nagy Ferenc úrnak, miniszterelnök, Budapest Kossuth Lajos t.”
Erre a miniszterelnök élőszóval ismét megígérte a rektifikációt, amely nem történt meg.
A püspöki kar a deklaráció elküldését helyesli, és köszönettel tudomásul
veszi.
2. Megújított egyesületeink, a KALOT helyébe lépő KA[tolikus] P[arasztifjúsági] Sz[övetség] és KALÁSZ (marad a régi név) szabályait mutatja be ezután a bíboros, hercegprímás.
A püspöki kar az új alapszabályokat elfogadja és jóváhagyja azokkal a
megjegyzésekkel, amelyeket Őeminenciája ismertetett. Szervezeti szempontból összeegyeztetést, változtatást, kiegészítést, meggondolást kívánnak a KA[tolikus] P[arasztifjúsági] Sz[övetség]-nél a következők:
6. §. Az „erkölcsi nevelés gyakorlásán” mit értenek? – A család gondolatának ápolása kimaradt.
12. §. Taxative mik azok az okok, amelyek a belügyminiszternek a felfüggesztésre, feloszlatásra okot adnak?
14. §. A helyi csoport csak akkor kezdheti meg működését, ha a belügyminiszter tudomásul veszi alakulását; vagy a beadvány napjától számí-
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tott 90 nap után, ha a belügyminiszter addig nem tagadja meg a tudomásulvételt. Ez hosszú idő! Vagy talán általános állami előírás?
16. §. Elemi iskola nincs.
19. §. A kilépés kinél jelentendő?
27. §. A közgyűlésen a budapesti tagoknak túlságos befolyásuk lesz. A helyi csoportokból csak egy-egy kiküldött jelenik meg, az egyesületnek Budapesten lakó tagjai mind tagjai a közgyűlésnek is.
29. §. A közgyűléssel kapcsolatban nem szól a költségvetésről, zárszámadásról felmentvényről – bár a 30. § említi, hogy az elnökség ezeket
elkészíti.
36. §. A pénztáros kinek utasítására teljesít kifizetést? Mi a pénztári ellenőr joga?
38. §. A helyi csoport intézőbizottságának csak 5000 forintig van utalványozási joga; azonfelül a közgyűlés határoz. De a közgyűlésnél erről
nem történik említés (csak az 50.000 forinton felüli utalásról).
43. §. Mi a helyi csoport pénztári ellenőrének joga?
47. §. A belügyminiszter mindjárt felfüggesztheti és feloszlathatja az egyesületet, ha az alapszabályokban előírt „eljárást be nem tartja”? Feloszlatás esetén az összes helyi csoportok automatikusan feloszlanak?
3. Ismeretes a nagyméltóságú püspöki kar előtt a kormánynak a papsághoz szóló felhívása, amely nemcsak rádión hangzott el, de újságokban is megjelent. Erre
vonatkozóan a magyar kormányhoz a következő levél ment:
„A magyar kormány a napokban a rádión keresztül és a hazai lapokban is közölt felhívással fordult a papsághoz. Nagy meglepetéssel olvastam és velem együtt
püspök-társaim, a magyar katolikus főpásztorok, de bizonyára papjaink, híveink,
sőt az ország lakosságának zöme is ezt a felhívást. A felhívásra a kormány a szovjet
hadsereg főparancsnoksága levelének bizonyos megállapításaiból vett indítást, amelyek szerint bizonyos szervezetek és tényezők között ’elsősorban a katolikus papság’
nem nyújtott segédkezet ’a megszálló hadsereg és a magyar nép békés együttélésének munkálásához’.
Meglepődésünket elsősorban a felhívás módja váltotta ki. A magyar kormányok eddig az Anyaszentegyház alkotmányát figyelembe részesítve a papsághoz szóló, papi személyüket és tevékenységüket érintő kívánságaikat, üzeneteiket és kérelmeiket következetesen mindig törvényes főpásztoraik útján intézték. A Szálasi-féle,
gyászos parancsuralmi rendszer tett ugyan kísérletet ilyen közvetlen kapcsolat irányában is, de boldogult elődöm nemcsak óvást emelt ellene, hanem utasította a papságot, hogy a jelentkezésre szóló, különben is illegitim, közvetlen felszólításra ne
válaszoljon. Ha a kormány megtartotta volna most is a szokott, szabályszerű utat, a
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szükséges tárgyalások nyomán esetleg indokoltnak látszó főpásztori közlés és irányítás a törvényes főpásztori tekintély révén súlyban nyert volna a papság előtt.
Nagy a meglepődésünk továbbá a nyilvános – csak általánosságban tartott –
megvádolás és szinte kipellengérezésszerű megbélyegzés miatt.
A felhívásnak azon megnyugtató kijelentéseit, amelyek szerint ’a demokrácia
nem ellensége az Egyháznak és a jövőben sem válik azzá’; – ’az Egyház számíthat az
állam támogatására is’ – a felhívás szerint ugyan csak a demokratikus állam támogatás arányában; – az állam kész az Egyház jogait továbbra is biztosítani – köszönettel
vesszük. Különös visszhangra talált az a megállapítás, hogy ’a demokratikus köztársasági állam és az Egyház vállvetve kell, hogy harcoljon a nemzet egészséges fejlődéséért’. Ez az együttműködés a magyar püspöki karnak, élén az ország hercegprímásával, és az egész magyar katolikus társadalomnak a leghőbb óhaja. Boldogok leszünk,
ha ez teljesen megvalósul és fájlaljuk, hogyha e tekintetben hiányok mutatkoznak.
Ezeknek kiküszöbölésére bennünk mindig megvolt és megvan most is a készség, és
nem rajtunk múlott és nem fog rajtunk múlni a jövőben sem, ha ez esetleg nem érvényesül a maga teljes mértékében és erejével. Tudomásul vettük a demokratikus
államformát; csak következetes folytatása ennek az is, hogy az együttműködésre –
természetesen az Anyaszentegyház jogai érvényesülése mellett – őszintén készen
állunk – és ezt a teljes hajlandóságunkat itt megismételve készségesen felajánljuk.
A kormány felszólítása az Anyaszentegyház jogait érintő, most említett, egészen természetes fenntartásunk tekintetében tartalmaz ugyan bizonyos megnyugtatást, amikor hangoztatja, hogy kész az Egyház jogait továbbra is biztosítani. A támogatásnak ugyanott történő ígérése ’a hitbuzgalmi feladatok teljesítésében’ azonban
csak úgy nyugtat meg, ha a felhívás, illetve a kormány ezt az Anyaszentegyház összes
Isten-adta jogai és kötelességei vonalára érti, mintahogy az a nyugati demokratikus
országokban megvan. Ezt a támogatást lelkipásztori feladataink összes ágazataira
tisztelettel igényeljük. És ha a magyar kormány jólesően vett, komoly megállapítása
szerint ’a magyar nép lelki kérdéseinek gondozásánál elsősorban jön tekintetbe a
magyar papság’, az Egyház komoly és következetes támogatásával a kormány saját,
nehéz feladatát könnyíti meg és támasztja alá.
A kormány felszólítása vádakat emel ellenünk.
Ezek a vádak és kapcsolatukban velünk szemben támasztott kívánalmak: a
megszálló hadsereg és a magyar nép békés együttélésének munkálásához nem nyújtottunk segédkezet – tehát ezt kell nyújtanunk –; továbbá kívánatos és szükséges az
eltávolítása sorainkból olyanoknak – tehát ilyeneknek ottléte feltételezés –, akik ’az
itt-ott még mutatkozó hibák miatt a Vörös Hadsereg vagy a demokrácia iránt ellenszenvet igyekeznek kelteni’; – hirdessük ’a demokrácia eszmei magasrendűségét’, és
figyelmeztessünk a Vörös Hadsereg iránti hálára, és ápoljuk azt, amire e hadsereggel
szemben az ország bitorlóinak és ellenségeinek legyőzéséért és az átalakulásnak e
hadsereg jelenlétében békésen történt végbemeneteléért kötelezve vagyunk.
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Hogy minő érzéssel fogadta a magyar püspöki kar a győző és megszálló hadsereget, mutatja 1945. május 24-i körlevele, amelyben elismerte, hogy „nem bizonyult valónak az a hír, amelyet az orosz seregek egyházat irtó szándékáról terjesztettek, sőt sok figyelmet is tapasztaltunk a parancsnokságok részéről az egyházi
élettel szemben. Templomaink állnak és akadálytalanul folynak az istentiszteletek.” A magyar katolicizmus hivatalosan tehát ilyen meggondolással nézett és
ment a megszállás és a megszálló hadsereg felé. Ettől áthatva nagy önuralmat gyakorolt mindazon hibák tekintetében, amelyek a megszállással kapcsolatban előfordultak, és aminőket magának a kormánynak jelenlegi felhívása még most is ittott előfordulóknak jelez. A közismert hibáknak egyenes letagadását és kendőzését
tőlünk bizonyára senki nem várta és most sem várhatja. De a hibáknak tűrésén,
ezekre való figyelmeztetésen és orvoslásuknak itt-ott kérésén túl nagy önuralommal tartózkodtunk mindentől, amivel megsértettük volna akár a megszálló hadsereget, akár a demokratikus államalakulatot. Ha vannak velünk szemben e téren
konkrét vádak, szeretnők ismerni azokat. Ezekről nem tartalmaz semmi közelebbit a kormány felhívása sem. A népet mi nem hangoltuk semmiféle sértő vagy
bántó megnyilatkozásra avagy fellépésre.
A kormány felhívása ezen a nemleges magatartáson túlmenően a népnek hálára
és békés együttélésre való hangolását kéri és várja tőlünk, akiket e teljesítményre elsősorban tart képeseknek. De lehet-e ezt tőlünk várni, lehet-e ezt tennünk akkor,
amikor egymás után súlyos sérelmekben van részünk? A Miniszterelnök Úr, illetve
a kormány előtt vannak sérelmeinket felpanaszoló irataink. E sérelmek sorozata különben közismert: a Szentszékkel való diplomáciai viszony, amelynek módjára és
képviseleti személyére nézve is már régebben megállapodás jött létre, még mindig
nincsen meg. Iskoláink és nevelőintézeteink ellen történt támadások rájuk fogott
különféle jogcímeken, amelyek vagy egyáltalán nem, vagy csak figyelmet alig érdemlő részben bizonyultak be. A támadások sajtóbeli helyreigazításáról gondoskodás
nem történt, vagy egyenesen elutasítást nyert. Meg kellett elégednünk azzal az elégtétellel, amelyet a leghivatottabbak, a szülők, oly átütően nyújtottak iskoláink megbízhatósága tekintetében, és amely impozáns fellépés nagy vigasztalás számunkra.
Azután sor került egyesületeinkre egy teljesen homályos ürügyön, amelyet érthetetlenül és alaptalanul velünk hoztak összefüggésbe, és amelynek vizsgálati irataiba,
amire nézve külön folytatok tárgyalást a Miniszterelnök Úrral, nem tudok betekintést nyerni, és amely elködösített eset miatt a közvélemény is nyugtalan. – Ott vannak körmeneteink – tehát istentiszteleti, hitbuzgalmi ténykedéseink – nem engedélyezése, illetve betiltása, ott a papok lefogása, és ügyüknek hosszú időn át vizsgálatlanul hagyása; katolikus napi sajtó és párt hiánya stb. A különféle lapoknak, köztük
a Vörös Hadsereg lapjának427 gyakori támadásairól nem is beszélek. Amikor pedig
427 A megszálló Vörös Hadsereg magyar nyelvű lapja az Új Szó.
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ezeknek orvoslását sürgettem a kormánynál, ismételten azt a választ nyertem, hogy
korlátozott szuverenitásunk mellett nem a kormányon és annak megértésén múlik az
orvoslás, hanem más tényezőn. Ennek viszont a jogkörét megfelelő megállapodások
szabályozzák, és maga ismételten hangoztatja, hogy az ország belügyeibe nem avatkozik bele. Ilyen sérelmek pergőtüzében és az orvoslásnak nem lelése mellett azt a feladatot teljesíteni, amelyet a kormány felhívása kíván, nem lehetséges. Ha sérelmeink orvoslást nyernek és lelkipásztori tevékenységünket egészen szabadon gyakorolhatjuk,
az igazságos összhangzatos együttműködésre fenntartás nélkül készen állunk.
Kérem, hogy mindezeket tudomásul venni és az érdekelteknek is tudomására
adni szíveskedjék. – Tekintettel arra, hogy a kormány felhívása a nagy nyilvánosság
előtt hangzott el, kérem egyben, hogy válaszunknak is a maga teljes terjedelmében
ugyanazt a nyilvánosságot biztosítani szíveskedjék. Magunknak ugyanis csak a két
hetilapunk428 és főpásztori körleveleink állnak rendelkezésre.
Fogadja Miniszterelnök Úr őszinte tiszteletem. Esztergom, 1946. augusztus
10. Mindszenty József s. k. bíboros, hercegprímás, esztergomi érsek.”
Majd miután a beígért válasz és közzététel ismételt sürgetés után is késett, az
átirat megjelent az Új Emberben. A külföldi sajtóban pedig ez a nyilatkozat:
Ismeretes, hogy a magyar kormány felhívást intézett a magyar katolikus papsághoz, a magyar népet hozza közelebb a megszálló hadsereghez és a magyar demokráciához. Megkérdeztük Mindszenty József bíborost, Magyarország hercegprímását ebben az ügyben, aki a következőket mondotta:
Csudálkozva vettem a hírt, mivel a katolikus papsághoz a püspöki karon át vezet az út. Ha ezt a szabályszerű utat megtartják, a törvényes főpásztori tekintély a
szükséges tárgyalások nyomán – nagyobb súlyt adott volna a lépésnek.
A vádak felett, mintha a katolikus magyar pap uszítana és izgatna, méltatlankodva térünk napirendre. A magyar katolikus Egyház a Tízparancsolat alapján nevelte és neveli a magyar népet, felette áll minden célzatos vádaskodásnak. A vádak
bizonyítása ezúttal is elmaradt. A vádak kivizsgálásánál a múltra és jövőre mi is betekintést kívánunk, mert a hitlerizmus által meghonosított kivizsgálások, jegyzőkönyvfelvételek módja az igazság szempontjából nem megnyugtató.
Ami a megszálló hadsereg és a magyar nép viszonya milyenségét illeti, ez kettőn
áll. Szeretetet akarnak? Meg kell szerettetniök magukat.
Többet az ügyben nem mondok, mert sem befelé, sem kifelé nem akarom nehezíteni a kormány amúgy is nehéz helyzetét.
Az intézkedéseket a püspöki kar helyeslőleg tudomásul veszi és magáévá
teszi.

428 Új Ember és A Szív.

189

JEGYZŐKÖNYV

4. A tárgysorozat ezen pontja már az előbbiek kapcsán közöltetett és elintéztetett.
5. A B-listás kérdés most a társadalom legfájóbb ügye, azt mondhatnók: az
1946 zsidókérdése. Körlevél-tervezetet mutat be Őeminenciája, amely októberben
jelennék meg a püspöki kar tagjainak aláírásával.
A székesfehérvári püspök megjegyzi, hogy intézményesen kellene segíteni a
B-listásokon. Legalább négy hónapon át el kell őket tartanunk. Ezt ők az egyházközségek téli szociális akciójává teszik. Az egész egyházmegyében gyűjtet számukra
a falvakban, a városoktól pedig munkát (anyagfeldolgozás) kér az egyházközségi
népkonyhákban.
Őeminenciája felemlíti, hogy még a Csonka-gépgyár vallásos szellemű munkássága429 is ellene van B-listás tisztviselők gyári foglalkoztatásának. Az A[ctio]
C[atholica]-t felhívta, hogy a külföldi adományokkal elsősorban a B-listás intelligens embereket segélyezze. Bemutatja a felhívásra érkezett választ, illetve javaslatot,
melynek főbb pontjai:
1. Munkaalkalmak teremtése.
A/ Közös püspökkari pásztorlevélben felhívás a katolikus munkaadókhoz.
B/ Felhívás a külföldi A[ctio] C[atholica] szervekhez ipari megrendelésekért,
bérmunkáért.
C/ A magyar kormányzat befolyásolása nagyobb közmunkák indítására még a
tél beállta előtt.
2. A munkaközvetítés politikamentességének és a szociális szempontok érvényesülésének biztosítása.
3. Téli segély kieszközlése a kormánytól a rászoruló B-listásoknak.
4. Az A[ctio] C[atholica] keretében szociális tanácsadó létesítése.
A püspöki kar elhatározza, hogy
1/ a B-listás körlevél kiadását a bemutatott tervezet szerint.
2/ Elrendeli, hogy a városi egyházközségek az elosztásban, a vidékiek adományok gyűjtésével segítsenek a B-listásokon.
3/ Átír a kormányhoz, hogy vegye revízió alá B-listás rendelkezéseit, mert
a családok fogynak meg miatta és mennek tönkre.
A hajdúdorogi püspök megemlíti, hogy csuhéfonás- és fűzkosárkötésre nagy
rendeléseket kaptak egyházmegyéjében, ami igen jelentős segítség máris.

429 A budapesti Csonka-gépgyár keresztényszocialista „mintaüzem” volt.
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A székesfehérvári püspök közli, hogy székhelyén a szociális testvérek vezetése
alatt szervezett kézimunkázással sok B-listás családon segítenek.
Őeminenciája kéri a püspöki kart, hogy a felvetett módozatok közül (esetleg
külföldi segélyből beszerzendő fonállal – kötést is –!) egyházmegyénkint csinálják
meg, amit lehet.
A csanádi püspök gondolata, hogy B-listásokat vegyenek fel a Sz[en]t Imre-kollégiumokba inasoknak.
6. A marxista szellemű kollégiumok szervezése folyik az országban. Huszonöt
győrfista430 járja az országot ez ügyben. Megyénkint száz diáknak biztosítottak helyet. Ahol más lehetőség nem kínálkozik, megkeresik katolikus intézményeinket
(zárdák) is a közreműködésre. Őeminenciája bizottság kiküldését ajánlja egy püspök vezetése alatt, hogy legalább a jövőre (a VKM segítene), mikorra ők leégnek,
csinálnának valamit.
A püspöki kar a székesfehérvári püspököt kéri fel (aki a megbízatást vállalja), és a bizottság megalakítását reábízza.
A népkollegisták431 felvételére a püspöki kar irányítása: „en block” sehol
sem vehetők fel; minden egyes népkollegista felvétele egyénenkint bírálandó el, mint akárki másé.
7. A közélettel nem politika, hanem katolikus szempontból foglalkozunk. Őeminenciája megbízottja tárgyalt a disszidensekkel,432 de jelentést még nem tett. Addig is
megállapodhatnánk abban, hogy a községi választásokon Sulyokékat, ahol pedig nincsenek, vagy valamely fontos szempont javallja, a Kisgazdapártot támogathatnók.
A püspöki kar így határoz.
A csanádi püspök megkérdezi a püspöki kart, hogy a Sz[en]t Gellért-ünnepségekre meghívja-e a pártokat.
Felelet: Ne!
Barankovicsék és Sulyokék egyesülése kívánatosnak látszik. A püspöki kar tagjai egyenkint ne válaszoljanak a hozzájuk intézett Barankovics-levélre, inkább a
megbízott közölje a két párttal azt az álláspontot, hogy
430 Györff y István (1884–1929) etnográfus egyetemi tanárról 1940-ben elnevezett kollégium lakója.
431 A népi kollégistákról, a Népi Kollégiumok Országos Szövetségéről van szó.
432 A kisgazdapártból kilépett vagy kizárt képviselők.
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kívánatosnak tartja a püspöki kar a katolikus erők összefogását.433
8. Az erdélyi püspök434 kérése, hogy az ordinárius urak, kiknél papjai közül
még volnának, őket egyházmegyéjükbe visszaküldeni szíveskedjenek, mert a hazatérés főpásztori parancs számukra.
A szombathelyi püspök jelzi, hogy a parancsot közvetítette, és el is mentek,
akik mehettek, csak az maradt itt, aki otthon húsz évre van elítélve.
Tudomásul szolgál.
9. Az A[ctio] C[atholica] és más katolikus intézményeink anyagi alapjainak
megteremtésére dr. Bárd János főtitkár elkészítette tervezetét. Ezzel kapcsolatban
az A[ctio] C[atholica] országos igazgatója a következő kérést terjeszti a püspöki
kar elé:
I. „Alázattal kérjük, hogy az egyházmegyei AC titkári állás olyan buzgó, jó szónok, realitásokkal számoló fiatal pappal töltessék be, aki mentesítve minden más
elfoglaltságtól, csakis ennek a munkakörnek szentelhesse idejét s tehetségét. Ugyanis az Actio Catholica ez évi munkatervének megvalósítását az alábbi lépések szerint
csakis az ilyen minden más állástól tehermentesített egyházmegyei AC titkárra bízhatjuk rá nyugodt lelkiismerettel:
a/ Mivel természetszerűleg is, de a Magyar Katolikus Egyházközségek Igazgatási és Adóztatási Szabályzata 53. § a/ pontja értelmében az AC helyi szerve minden
egyházközségben az egyházközségi képviselőtestület, mely köteles gondoskodni az
AC évi munkatervének megvalósításáról, azért az egyházmegyei AC titkár legelső
feladata képviselőtestületeink lelki előkészítése a mai idők diktálta egyházi feladatok meglátására, meggyőződéssel való vállalására és megoldására. Ezt az apostoli
munkát, mely nélkül nem tudunk elgondolni egészséges s korunk szükségleteinek
megfelelő egyházközségi életet, kell elsősorban vállalnia az egyházmegyei AC titkárnak. Azért mély tisztelettel kérjük a nagyméltóságú püspöki kart, tétessék kötelességévé az egyházmegyei AC titkárnak, hogy felettes hatósága megbízottjaként,
aki mögött Főpásztora tekintélye áll, sorba járja az esperesi kerületeket, illetőleg
433 Barankovics István a Demokrata Néppárt főtitkára, Sulyok Dezső a Magyar Szabadságpárt vezetője, volt kisgazdapárti politikus. A két párt egyesülésére nem került sor. A Barankovics-levél: 1946.
július 16-i kelettel Barankovics István főtitkár, valamint a DNP két nemzetgyűlési képviselője, Bálint Sándor és Eckhardt Sándor professzorok aláírásával terjedelmes memorandumot küldtek a
püspöki kar valamennyi tagjának, Mindszenty kivételével. Ebben a hercegprímás vádjaival szemben
védték politikájukat. Vö. Gergely Jenő: A Demokrata Néppárt „igazoló jelentése” a Mindszenty
József bíboros, hercegprímással keletkezett konfliktusáról. = Századok 1993. 5–6. sz. 763–780.
Eredeti: Váci Püspöki Levéltár 3665/1945. sz.
434 Márton Áron püspökről van szó.
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egyházközségeket, s a lelkipásztoroktól támogatva hívja össze tanácskozásra a képviselőtestületeket, s tárja fel előttük egyházunk gondjait, anyagi és erkölcsi érdekeit.
Meggyőződésünk, hogy az ilyen – több alkalommal megbeszélésre összehívott, sőt
ahol alkalom kínálkozik rá, zárt lelkigyakorlatban lelkileg is előkészített képviselőtestületekben – Egyházunk érdekeit mindenkor képviselő s azokért bátran síkraszálló, cselekvőképes szervezeteket kapunk. Az egyházmegyei AC titkár e munkájának azonban előfeltétele, hogy körútjait az egyházmegyében állandóan és akadálytalanul végezhesse, s csak beszámolás és megpihenés végett térjen vissza az egyházmegye központjába.
b/ A képviselőtestületek felvilágosításával karöltve kell történnie a hívők felvilágosításának. Ezek a testületek csakis akkor fogják készséggel vállalni egyházi érdekeink képviseletét, ha maguk mögött érzik a hívők nagy seregét. Hisszük, hogy a
lelkipásztorkodó papság megérti Főpásztora intentióit, valamint az AC titkár buzgólkodását, s gyakran ad ez utóbbinak alkalmat arra, hogy az egész egyházközség
előtt is szólhasson Egyházunk szükségleteiről és feladatairól.
c/ Az egyházmegyei AC titkár feladatát képezi az egyházközségi napok megrendezése is – kerületenként, illetve a nagyobb plebániákon egyházközségenként.
Ezek a napok vannak hivatva befelé a katolikus öntudat elmélyítésére és erősítésére,
kifelé pedig az Egyház erejének dokumentálására. E napok sikeres megrendezése
nem fog különös gondot okozni az AC titkárnak, ha meg tud birkózni az a/ és c/
pontokban vázolt feladatokkal.
II. Második alázatos kérésünk a nagyméltóságú püspöki karhoz: Engedélyezzen a nagyméltóságú püspöki kar egyházközségenként – alkalomszerűen – évente
egy-egy gyűjtési napot az AC rendezésében, mely magában foglalná kellő előkészítés után a templomi perselyezést s a gyűjtésnek az egyházközség tagjai körében való
minden más törvényes módját. E gyűjtési napnak s a vele kapcsolatos előkészítésnek
kettős célját látjuk: 1./ Így akarjuk ránevelni a katolikus híveinket arra, hogy előbbutóbb intézményesen is vállalják összes egyházi természetű terhek biztosítását; 2./
Az így egybegyűlt pénzösszegekkel támogatni kívánjuk elsősorban azokat a katolikus szerveinket, szervezeteinket és intézményeinket, melyek kellő anyagi megsegélyezés nélkül az elsorvadás veszélyének néznek elébe; másodsorban ezekkel az összegekkel igyekszünk gyógyítani legégetőbb szociális sebeinket.
A gyűjtés megrendezésének, a pénz hováfordításának és kezelésének részletes
módozatát jelen alázatos kérelmünk jóváhagyása után fogjuk a nagyméltóságú püspöki kar elé terjeszteni.
A gyűjtésnapok felelős rendezőjét az egyházmegyei AC titkár személyében jelöljük meg. Az ő egyházmegyeszerte való akadálytalan mozgása s buzgó tevékenysége a legjobb záloga annak, hogy katolikus seregeink megismerve az egyházmegye
szükségleteit, az eddiginél is nagyobb mértékben járuljanak hozzá egyházi természetű költségeink biztosításához.”
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Az egri érsek megjegyzi itt, hogy a gyűjtési nap az igen okosan elgondolt tervnek első alapja. Részletkérdések ezután jönnek. Négy gyűjtés van kontemplálva,
amelyeknek eredményei azután katolikus közcélokra elosztatnának.
A püspöki kar határozata: Minden ordinárius bízzon meg a kérelemnek
megfelelően egy anyagi titkárt (lehet a meglevő A[ctio] C[atholica] titkár is, ha a vele szemben támasztott követelményeknek megfelel), értesítse arról az A[ctio] C[atholica] központot. A gyűjtési napot szintén engedélyezi a püspöki kar az A[ctio] C[atholica]-ra bízva annak előkészítését
és lebonyolítását.
10. Őeminenciája ezután bemutat egy körlevéltervezetet az Egyházat ért vádakról. Akkor adnók ki, amikor legmegfelelőbbnek látszik.
A püspöki kar a tervezet tartalmával egyetért. Mivel azonban ígéret van a
miniszterelnök részéről, hogy az egyesületi ügyet likvidálja; egyelőre várakozunk; ha ez nem történnék meg, közzététetik.
11. Papság és marxista pártok435 ügyében a bíboros, hercegprímás jelenti: Régebben feltűnően dicsérte a marxista sajtó Rákosliget, Vértestolna plebánosát, Kiss
Sándor békesi plebánost, a Népszava (946. VIII. 7. 3.) magasztalja a helybeli szoc[iál] dem[okrata] gyűléseken részvételéért és felszólalásáért.
Szegner László r[ómai] k[atolikus] lelkész a Sz[abad] Szó két (946. VIII. 18. és
25.) számában írt cikket.
Utóbbiban: „szlovák területről kiutasított plebánost főhatósága napszámosnak küldte.
– Nem bírom a nehéz t[esti] munkát.
– Tanuljon szabóságot.
– Egyházi elüljárók demokratikus szelleme ne ilyen modorban nyilatkozzék meg.
A gyalogos mezítlábas káplánt, ha a vidékről bement, lenézték az aulában.
Nem a marxista pártok, hanem az Egyház hibás, ha bajok vannak.
Az E[gyház]-nak az elnyomottak mellé kell állnia, nem egyes t[ársadalmi]-i
rétegek mellé.”
A váci püspök megjegyzi, hogy Sz. suspendált pap,436 aki azelőtt szerzetes
volt.

435 Valószínűleg a Magyar Kommunista Párt, a Szociáldemokrata Párt és a Magyar Nemzeti Parasztpárt.
436 Szegner Lászlót papi tevékenységétől felfüggesztették.
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A püspöki kar tudomásul veszi Szegner Lászlónak az egész országra szóló
suspenzióját és határozata az, hogy az illetékes ordináriusok intézkedjenek a már ismert tilalmi határozat (semmiféle marxista pártnak nem lehet
tagja kat[olikus] pap) szerint.
12. A váci püspök kérdezi, hogy az önálló hitoktatók lelkészi megbízása esetén
kifizethető-e a már állami javadalmazást élvező hitoktatóknak a kongrua? Bizalmas
információ szerint: igen!
A püspöki kar úgy határoz, hogy a kongrua ilyen esetekben adassék továbbra is.
A váci püspök kérdezi, hogy nem lehetne-e a kettős jövedelem egyikét másra
fordítani?
A kérdésre az a vélemény fogadtatik el, hogy nem, mert az kisebb dolog, a
másra fordítás már szabálytalanság lenne.
13. Az irgalmasok vizitátora magyar piarista tartományfőnökké lett;437 vizitátori tisztét tovább nem folytathatja. Eddig igen kevés történt. A tolvajlások, fajtalanságok a rendben folytatódnak, a sajtótámadások egymást érik. Jó lenne kiválasztani
egy erőskezű embert, hatalmat adni neki, hogy a rothadást megállítsa. A Codex értelmében a jóakaratú, de gyenge Toponáry tartományfőnököt438 kétszer kell felszólítani a rendteremtésre; ha nincs eredmény, akkor az ordinárius már maga járhat el.
Legmegfelelőbbnek látszik felhatalmazást kérni Rómából Őeminenciája számára.
Ennek elintézését – a bécsi hercegérseken keresztül – a győri püspök vállalja.
Tudomásul vétetik azzal, hogy addig is meg kellene próbálkozni a Codex
által előírt felhívással a tartományfőnökhöz.
14. A balatonfőkajári templomra országos gyűjtés legyen egy Mária-ünnepen.
A püspöki kar a kérelmet nem tartja teljesíthetőnek.

437 Tomek Vince (1892–1986) piarista, 1934-ben rektor. 1947-ben a magyarországi rendtartomány
főnöke, 1948-tól a piarista rend főnöke Rómában. Vö. Kecskés Pál: Tomek Vince. In MKL XIV.
152.
438 Toponáry József Ede (1894–1966?) irgalmas rendi okleveles gyógyszerész. 1942–1950 között az
irgalmas rend magyarországi tartományfőnöke. 1957-ben letartóztatták és ismeretlen helyre hurcolták. Vö. Hetényi Varga Károly: Toponáry József Ede OH. In MKL XIV. 162.
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15. A katolikus alapítványok ügyében egységesen kell eljárnunk. A Magyar
Kúria 5164/1910 és 4058/1911 sz. döntéseiben – az időközben átmenetileg követett gyakorlatával szakítva – kimondotta, hogy az alapítványok létesítéséhez és önálló jogi személlyé emeléséhez nem szükséges a kormányhatósági jóváhagyás.
Az 1715:74, 1723:70 és 1791:23 és 26 törvénycikkek az egyházi alapítványok
felett is a főfelügyeleti jogot a magyar királynak biztosítják.
Ezeknek alapján a főkegyúri jogok szünetelése idején az egyházi hatóság által
jóváhagyott alapítványok okleveleinek egy-egy példányát bemutatás céljából az egyházi hatóság a VKM-be küldi.
Kívánatos, hogy az ordinárius urak egyöntetűen így járjanak el. Az egyházi jellegű alapítványok okleveleit ők hagyják jóvá és ne terjesszék jóváhagyás végett a
VKM-be, hanem csak bemutatásra.
A közjótékonysági és közoktatási alapítványok illetékmentesek (1920: 30. tc. 6.
§). Vigyázzunk erre is alapítványaink okleveleinek kiállításánál.
Tudomásul szolgál.
16. A váci püspök előadja az egyházi adókivetési nehézségét a házadóval kapcsolatban.
A Magyarországi Katolikus Egyházközségek Adóztatási Szabályzatának 4. §-a
az (1) bekezdésben ekként rendelkezik: „Az egyházi adók alapját az egyházközség
területén az adóévre kivetett állami törzsadók – úgymint a földadó, a házadó és az
5%-os kivetési kulcs mellett számított általános kereseti adó képezik.”
A magyar köztársaság kormányának a házadóról szóló 8.790/1946. ME számú
rendelete (megjelent a Magyar Közlöny ez évi július 31-i 172/b. számában) a 33. §
(1) bekezdésében kimondja hogy „a házadó után semmiféle pótadót kivetni nem
lehet”.
Ezen újabb állami rendelkezés alapján egyes helyeken megtagadják már a folyó
évre is az egyházi adó közös kezelésbe vételét, még abban az esetben is, ha az egyházi
adó teljes egészében vagy jelentékeny részében a katolikus iskola fenntartására szolgál.
Nézete szerint az egyházi adó nem tekinthető egyszerűen pótadónak, és így a
8.790/1946. ME számú rendeletnek a házadó utáni pótadó kivetését tiltó rendelkezése az egyházi adóra nem vonatkoztatható.
Nehogy ez a kormányintézkedés az egyházi adó közös kezelését országszerte
vitatottá tegye, szükségesnek tartaná, hogy a püspöki kar a kormánytól ezen rendelkezés megfelelő értelmezését kérje.
A püspöki kar egyetért a váci püspökkel abban, hogy az egyházi adó nem
pótadó, hanem külön elismert adó, amelynek kivetésénél alapul veszik
ugyan a házadót, de azért még nem válik pótadóvá.
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A csanádi püspök szerint közös kezelés úgysincs. Átmenetileg lemondhatunk
róla, és jogaink fenntartása mellett közölhetjük ezt az illetékes adóhivatallal.
A székesfehérvári püspök ajánlja a náluk érvényben levő gyakorlatot, mely szerint az egyházközség adja át költségvetését a községi jegyzőnek, kérve az egyházi adó
kivetését. Nem bírják elvégezni, de szükséges ez azért, hogy jogainkat a közös kezelésre fenntartsuk, illetve elismerhessük.
A püspöki kar úgy határoz, hogy egységesen a székesfehérvári eljárásmódot alkalmazza a közöskezelésbe vett egyházi adó ügyében.
17. A magyar teológiai tanárok augusztus 16–19-én Budapesten dr. Czapik
Gyula egri érsek úr elnöklete alatt tanácskoztak. Az értekezletről a következő javaslatot terjesztik a nagyméltóságú püspöki kar elé:
I. A nevelés terén
a papi hivatások hatékonyabb serkentése és ápolása érdekében kéri a N[agy]méltóságú Püspöki Kart, kegyeskedjék elrendelni:
1. Hogy a növendékek presbyterré szentelését megelőző vasárnapon az egyházmegye minden templomában hirdettessék ki a szentelés és minden szentmise után
rövid ima (például egy Miatyánk) mondassék a szentelendőkért. Ez természetesen az
egész kurzus közös pappászentelése előtt történjék, nem pedig az elmaradottakénál.
2. A szeminárium keresse meg annak az intézetnek vagy iskolának a hittanárát,
amelyből a szentelésre kerülő a szemináriumba lépett, és az minden osztályban hirdesse ki a hittanóra végén vagy exhortáció alkalmával az eseményt, imádkoztasson a
papi méltóságra kerülő egykori növendéktársukért.
3. Hogy az egyes intézetek papi vezetői és hittanárai az évenkinti relációban
rendszeresen számoljanak be az ordináriusnak arról,
a/ kik és hányan mentek abban az évben az intézetből kis- és nagyszemináriumba;439
b/ megközelítőleg hányan vannak a közvetlenül esedékes évfolyamokban, akiknél a hivatás jelei komoly formában mutatkoznak.
4. Hogy a hivatások melegágyai – a kisszemináriumok, amelyek a mai általános
gyakorlatban csupán a középiskolák felsőbb négy osztályából toborozzák növendékeiket, mindenütt nyolc osztályos kisszemináriumokká alakíttassanak át, akár olyan
formában, hogy a kisszeminárium épületében nyerjen elhelyezést a középiskolák
alsó négy osztályát felölelő ’gyermekszeminárium’, akár pedig úgy, hogy a gyermekszeminárium külön konviktusban, talán nem a székváros területén állíttassék fel.
439 A kisszeminárium a gimnazista kispapok szemináriuma.
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5. Hogy a nagyszemináriumba lépők az iskolaév megkezdése előtt legalább pár
héttel már a szemináriumba behívassanak, s itt a spirituális és prefektus vezetésével
quasi noviciatus formájában lelki és fegyelmi síkon a kispapi életre előkészíttessenek.
5a. Hogy a nagyszemináriumban a spirituálisok az elmélkedésnek az egész papi
életre való elhatározó fontosságát nagy nyomatékkal hangoztassák és különböző
gyakorlati módszereit szakszerűen és ismételten előadják.
6. Hogy a fiatalabb papság lelki elhanyatlásának megakadályozására, amely a
szemináriumból kikerülésük után a papi élet első, küzdelmes éveiben szokott bekövetkezni, az annyira üdvös szerzetesi probációknak bizonyos mérsékelt formája bevezettessék. A káplánok és más arra kötelezettek az ismétlő vizsgák alkalmával legalább egy hétig a szemináriumban együtt maradjanak, a vizsgát háromnapos lelkigyakorlat kövesse, ezt pedig három napos ’továbbképzés’, amelynek keretében az illetékes tanárok vezetése mellett felfrissítsék az egészen gyakorlati tárgyak legszükségesebb részeit (módszeres hitoktatás, liturgia, szónoklattan).
II. A teológiai oktatás terén
1. Hogy a latin nyelv a hittudományi főiskolák első évfolyamán heti egy-két órában
rendszeresen taníttassék és a kisszeminárium felsőbb évfolyamaiban is házi stúdium
formájában a lehetőség szerint szorgalmaztassék.
2. Hogy a teológiai oktatásnak legalább főbb tárgyai, mint amilyenek a filozófia, dogmatika és morális egészen súlyos fonákságokat megakadályozandó – a
biennális rendszerből440 kivétessenek és folyamatosan taníttassanak. Hogy a theológiai tanrend ehhez igazodó átalakítása megtörténhessék.
3. Hogy a teológiai tananyag minimuma, ami tehát ismétlő és synodális vizsgákon is egyöntetűen mértékül szolgálhatna, szakemberek által megállapíttassék és
összeállíttassék.
4. Hogy a magyar teológiai tanárok és elöljárók testületéből merőben konzultatív szervként egy öttagú bizottság alakíttassék, illetve az elnöklő érsek úr vezetésével már megalakult bizottság (Schütz Antal, P. Hunya Dániel, Erdős Mátyás, Belon
Gellért, Orbán László) a N[agy]méltóságú Püspöki Kar részéről jóváhagyólag tudomásul vétessék. Ennek az ötös bizottságnak feladata volna.
a/ A fenti 2. és 3. alatti kérdések szakszerű megvizsgálása, az egyes szemináriumok tanári karával történt megvitatás után gyakorlati kidolgozása, s az értekezlet jóváhagyásával konzultatív formában a N[agy]méltóságú Püspöki Kar elé terjesztése.
b/ Egyáltalán a papi utánpótlás, a szemináriumi nevelés és főiskolai oktatás
(anyagi ellátás) egész vonalán a legidőszerűbb problémáinknak és legfontosabb
440 Két éven át tartó tanítás.
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teendőinknek állandó ébrentartása, szakszerű megvilágítása, a gyakorlati megoldások útjainak keresése és egyszerű propositio formájában a n[agy]méltóság Püspöki
Kar elé terjesztése.
c/ A magyarországi teológiai tanárok és szemináriumi elöljárók időnkinti értekezletének eszmei előkészítése és megszervezése.
III. A teológiai tanárok továbbképzése
ügyében végül, fellelkesülve a híren, hogy a Bíboros Hercegprímás Úr Rómában a
Stefano Rotondo melletti omladozó kolostorépületet nagy magyar célok szolgálatára kívánja szentelni és romjaiból felépíteni, bizakodó reménységgel arra kéri az értekezlet Őeminenciáját, kegyeskedjék az Örök Városnak ezen a magyar hagyományoktól megszentelt történelmi helyén egy, az Augustineum megszűntével441 anynyira hiányzó Tanárképző és továbbképző Magyar Intézetet felállítani, ahol a hittudományok magyar tanárai, bármilyen szerény körülmények között is egy-két évet
tölthetnének, a Vatikán és a nagy római egyetemek árnyékában a világegyház távlataival és a hittudományok mélységeivel töltekeznének, s onnan hazatérve elszegényedő hittudományos életünket s az egész magyar katolicizmus életét hatékonyabban felvirágoztathatnák.
Az indítványokkal kapcsolatban az egri érsek javasolja, hogy
Küldjön ki a N[agy]méltóságú Püspöki Kar saját kebeléből egy szakbizottságot (lehetőleg volt teológiai tanárokat), amely a kérdést tanulmányozza, az általa
szükségesnek ítélt részleteket a teológiai tanárok „Ötös Bizottság”-ával kidolgoztassa, és az egész komplexumot döntésre elkészítetten a tavaszi Püspöki Konferencia
elé terjessze.
Föl kell említeni azonban egy kérdést, amely az egész ügyre alapvető fontosságú. Nevezetesen: megmarad-e a N[agy]méltóságú Püspöki Kar az ötéves teológiai
kurzus mellett? A tanárok megbeszélése ugyanis az ötéves kurzust vette alapul. Erről
most kegyeskedjenek nyilatkozni, mert másképp az egész eddigi javaslategyüttes lényeges átdolgozást igényel.
A püspöki kar a javaslatot – annak lerögzítése után, hogy megmarad az
ötéves teológiai kurzus mellett – elfogadja. A bizottságot az egri, váci és
csanádi püspök – nemkülönben a szerzetes rendek képviseletében – a
pannonhalmi főapát fölkérésével megalakítja az egri érsek elnöklete alatt,
és felkéri, hogy az ügyben a tavaszi püspöki konferencia elé terjessze állásfoglalását a propozíciókat illetőleg.

441 Vö. Beke 2011. Az Augustineum bécsi papi továbbképző intézet.
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18. A Katolikus Egyetem ügyét az egri érsek adja elő. Eddig ami történt, hogy
az egri jogakadémiát Országos Katolikus Jogakadémiának nyilvánította és fenntartását szükségesnek mondotta ki a püspöki kar. A VKM-mel a tárgyalások lefolytak.
Biztatást kaptunk a fizetések nagyobb részére. A kultuszminiszter arra kér, hogy
most ne „katolikus egyetem”, hanem „Katolikus Főiskola” elnevezést használjunk a
propagandánál. Így is adhat szigorlatoztatási jogot. Közgazdasági és kereskedelmi
akadémiára is gondoljunk, amelyekben kb. tíz tanár taníthatna. Kérdés, hogy szerzeteseink megmaradhatnak-e az egyetemen, a marxista alapon álló tanároknál. Ha
szükséges lesz, a filozófiai fakultást is hozzá lehetne kapcsolni a Katolikus Főiskolához. Most a jogakadémia címén csak át akarjuk menteni a Katolikus Főiskolára való
jogunkat. A Katolikus Egyetem Baráti Köre jóakaratú, de nem arra alkalmas szervezet, hogy ezekbe a kérdésekbe bele szóljon.
A szabályzat elkészült. Bemutattuk a kultuszminiszternek, mert államsegélyt
akarunk. Immaculata ünnepén442 országos gyűjtés is lesz erre a célra, de amellett az
intenciós kérdést sem szabad hangoztatnunk. Sőt a kultúrfilléreket is jó lenne erre a
célra fordítanunk.
A pannonhalmi főapát azt az ajánlatot teszi, hogy a pannonhalmi filozófiai
főiskolát át lehetne telepíteni Egerbe.
Az egri érsek szívesen fogadja az ajánlatot, annál inkább, mert így szerzetes tanárokból lenne a tanári kar, s azontúl a hallgatóság is kitelik szerzetesekből és szerzetesnőkből. A minoriták óriási rendháza befogadhatná őket.
Az egri érsek még szükségesnek tartja egyetemi tanáraink megnyugtatását arra
nézve, hogy a Pázmány Péter Magyar Tudományegyetemet továbbra is katolikusnak tartjuk. Az egyetem baráti köre helyett pedig a Katolikus Főiskola Barátainak
Köre elnevezést használjuk (mert van ilyen baráti köre a Pázmány-egyetemnek is).
A püspöki kar a „Magyar Katolikus Jogakadémia” szervezeti szabályzatát
jóváhagyja, és a felsorolt megoldási lehetőségeket tudomásul veszi, s az
országos gyűjtést dec[ember] 8-ra engedélyezi.
19. „Az innsbrucki Canisianumban a már lebonyolított két váci helyen kívül
még hat hely áll rendelkezésre. Kispaponként egy évre 120 misét kell mondani. A
többit én fedezem (500 schilling fejenként, évente). Kilátás van még Friburgban egy
teológus és egy civil számára, Párisban két teológus számára, és Löwenben egy teológus és egy civil számára. Amint erről értesítést kapok, közlöm a központtal. Rómában az újságírói fakultásra is próbálok egy helyet szerezni” – írja Dér Iván lelkész,
aki az Actio Catholica főmegbízottja, aki a külföldön a Magyarországba irányuló
segélymunkát irányítja.
442 Immaculata: Szeplőtelen Fogantatás ünnepe (december 8.).
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Tudomásul vétetik.
20. (Nem került tárgyalásra.)
21. Őeminenciája ezután bemutatja a Magyar Katolikus Vallás- és Tanulmányi
Alapokra Felügyelő és azok kezelését Ellenőrző Időleges Bizottság előadójának jelentését:
A vallásalapoknak a Nemzeti Hitelintézetnél,443 adópengőben elhelyezett erdő
stb. bevételei az infláció és a forintra való áttérés következtében néhány fillérre zsugorodtak össze. Sem a nevezett pénzintézetet, sem az Alapok kezelőségét felelősség nem
terheli, mert a Közalapítványi ügyosztály a jövedelmeket ez év elején az akkor a kormány által biztosnak hirdetett adópengőben helyezte el, éspedig a fenyegető vagyondézsmára, vagy esetleges lebélyegzésre, a különböző alapítványok külön vezetett folyószámláján. A kormány valutáris politikája az oka az adópengőbetétek általános
pusztulásának, mert utóbb már nem volt mód az értékek átmentésére, de tilos is volt
valutát vagy aranyat vásárolni. Az értékpusztulásból csupán a somlói szüret tavalyi
eredménye menekült meg, melyet aranyért adtak el, s ezt az Alapok kezelősége a Pálff y téri ház javítási munkálataiba fektette be. Az adópengő pusztulása egyébként nem
kímélte meg a részvénytársaságokat sem, amelyeknek most összes pénzügyi műveleteiket újra kell kezdeniök.
A Nemzeti Hitelintézet vezetősége azonban bízik, hogy üzleti praxisát a Nemzeti Bank segítségével újra meg tudja indítani, amiben jelentékeny támaszra számít
Jeszenszky miniszteri tanácsos, aki a Pénzügyminisztérium részéről delegáltatott az
igazgatóságba, most a Nemzeti Bank vezérigazgatója lett.
A bank igazgatósági ülésén tárgyaltuk az aranyékszerek letétbe helyezését is. A
pektorálék, pásztorgyűrűk stb. 500 grammig mentesek a letétbe helyezés alól. Aggályos azonban, hogy mi fog történni azokkal az egyházművészeti kincsekkel, amelyek
a székesegyházak kincstáraiban vannak. Lepold kanonok úr444 és Ignác miniszteri
tanácsos úr vállalták, hogy ez ügyben a pénzügyminisztérium illetékes osztályával
tárgyalnak. Ezeket az értékeket nem volna szabad helyükről elvinni, csupán jegyzékbe kellene venni, és utóbbit azzal az ígérettel megtoldani, hogy az egyházi kincseket
sem a tulajdonos, sem a kezeléssel megbízott elidegeníteni nem fogja. A jegyzék
több példányban lenne kiállítandó, közjegyzőileg hitelesítendő, és egy példány Rómába küldendő.
Visszatérve a vallásalap ügyeire, jelentem, hogy a közalapítványi ügyosztályból
az erdőterületek ügyeit és majdnem az egész személyzetet a földmívelésügyi minisztériumba helyezték át. Ez ellen az ellenőrző bizottság csak elvileg tiltakozhatnék, de
443 A Nemzeti Hitelintézet nevű bank kezelte 1945 előtt a katolikus egyházi pénzeket, illetve ezen
keresztül intézték a banki ügyeket.
444 Vö. Beke 2008. 431.
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ezzel esetleg annak az 500 holdnak a sorsát is veszélyeztethetné, amelyet a különböző apátságok jogcímén sikerült megmenteni (Pörbölyön 100, Mágocson 300 hold
és a somlóvásárhelyi szőlő van, a többit kisbérlők bírják). Felmerült az a gondolat,
hogy racionálási szempontból mindezeket a földmívelésügyi minisztérium hatáskörébe utalják. Az ellenőrző bizottság elvi szempontjából az alapítványok katolikus
jellegét jobban kidomborítja a kultusztárca keretében való igazgatás. Az intézkedésnek egyébként praktikus haszna nincs, mert a somlói szőlő kivételével mind bérben
vannak, s így csak számtartási ellenőrzést kívánnak. A somlói szőlő bérbeadására
nézve különböző tervek merültek fel, amelyeknek megvitatására, ha konkrét formát
öltenek, a szűkebb körű bizottságot összehívom és a tanácskozás eredményét azonnal közölni fogom Főmagasságoddal.
Azt hiszem egyébként, hogy a Baldacci-alap445 kezelése miatt a protestánsok is
igyekezni fognak, hogy a birtokok továbbra is a kultuszminisztériumban maradjanak. Ha ennek szükségessége felmerülne, kívánatosnak tartanám, hogy Eminentiád
illetékes helyeken interveniáljon.
Az ellenőrző bizottság ülésének összehívása a zárszámadások késedelmes összeállítása miatt valószínűleg csak decemberben lesz lehetséges. A redukált személyzet
a kétéves hátralékkal nehezen tud megbirkózni, növeli még a zavart az irattárnak és
a számadásoknak áthelyezése a földmívelésügyi minisztériumba. A munkálatok befejezését állandóan sürgetem, és remélem, hogy ha a vallásalapok ügye teljesen betagolódik a katolikus főosztály hatáskörébe, a munkatempó is gyorsabb lesz.
A püspöki kar a jelentést tudomásul veszi azzal, hogy intervenció történjék a miniszterelnöknél, hogy a VKM kezelése, illetve keretében maradjanak az alapok erdei.
Ugyanezzel kapcsolatban szóvá kell tenni a faszolgáltatást is. Az állam nem juttatott, hanem rabló (csanádi püspök megjegyzése). A magánkegyuraságiakat nem,
de az alapítványok utáni kegyúri szolgáltatásokat elismeri az állam.
22. (Fentebb letárgyalva az egyesületi ügy kapcsán.)
23. A katolikus napilap ügyében az A[ctio] C[atholica] jelentése ugyan azt
mondja, hogy a jelen körülmények között napilap megjelentetésére nincs lehetőségünk, mégis meg kellene kérni a csanádi püspök urat a miniszterelnökkel való tárgyalásra, akinél ugyanakkor az ügyre vonatkozó írást is hagyhatna. A miniszterelnök a Hírlapban tett kedvező gesztust. Főszerkesztő azonban Saly Dezső lehetne
( Vucsetics Endre dr. elsőrendű újságíró is alkalmas volna, jegyzi meg az egri érsek).
445 Baldácsy Antal báró, katolikus országgyűlési képviselő cserben hagyva a katolikus klérust, 8000
kh birtokát a protestánsokra hagyta 1878-ban.
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A K[özponti] S[ajtó] V[állalat] nélkül nem csináljuk, de a személyi változtatások
szükségesek. A múlt miatt nem lehet kifogás a K[özponti] S[ajtó] V[állalat] ellen,
hisz annak idején a N[emzeti] U[jság] szembeszállt Imrédy katolikus voltával is.
A püspöki kar így határoz.
A csanádi püspök a megbízatást vállalja.
24. A Magyar Kurír főszerkesztője panaszkodik, hogy a faliújság iránt az esztergomi főegyházmegyét kivéve – máshonnét nem történt érdeklődés. A mostani
katolikus napilapnélküli világban pedig hasznos szolgálatot tehet a faliújság.
A nagyméltóságú püspöki kar szíves felkarolásába ajánlom a faliújság ügyét.
Tudomásul vétetik.
25. A Katolikus Népszövetség vezérigazgatója kéri, hogy a nagyméltóságú püspöki kar mondja ki elvként, hogy a magyarországi katolikus javak biztosításait csakis a Katolikus Népszövetség Biztosítási Irodája útján lehet feladni.
Ha a felterjesztést a nagymélt[óságú] püspöki kar elfogadja, akkor előzetes tárgyalások lehetővé tételével egyházi javak biztosításai egységesen az egész ország területére kedvező díjfeltételekkel megállapíthatók. A felterjesztésben foglaltak elfogadása lényeges megtakarításokat fog az egyházi intézmények részére biztosítani;
ezenkívül az egyes egyházmegyék díjvisszatérítés formájában a befolyt összegek után
lényeges juttatásban fognak részesedni.
Fontos érdeke fűződik a Katolikus Népszövetségnek Biztosítási Irodánk kérelmének teljesítése.
A püspöki kar a kérelem teljesítését a biztosítások lekötöttsége miatt nem
teheti magáévá. Ellenben a győri püspök ajánlatára elhatározza az önbiztosítás bevezetését, mert az új gazdasági forrás lehet.
A győri püspök megjegyzi itt, hogy a Katolikus Népszövetség megsegítése
sürgős.
Az esztergomi érsekségnek az önbiztosításra tett ajánlata elküldendő a
győri püspök úrnak, aki az önbiztosítás országos kimunkálását fogja elvégezni.
26. A váci püspök úr a reverzalis utólagos megkötésének az engedélyét tartja az
április 2-i püspöki konferencia határozata értelmében szorgalmazandónak.
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A szorgalmazás megtörtént, de nem jött válasz. A püspöki kar felkéri dr.
Szántay-Szémán István káptalani helytartót, hogy a VKM-ben az ügy elintézését sürgesse.
Itt közbevetőleg az egri érsek javasolja cathedraticum446 és seminaristicumbevezetését. Az egyházközségek költségvetésébe az országos rendelkezési
alap beállítandó, az egyházmegyei rendelkezési alappal seminaristicum, cathedraticum etc.-val együtt. Dec[ember] 1-ig húzzuk ki a költségvetés benyújtását.
(A kivetés történhet akár tételszám, akár a nettó jövedelem bizonyos %-a arányában. A módot mindenki maga választhatja meg.)
Őeminenciája megfontolandónak tartja, hogy ne maradjon-e inkább a mostani természetbeni gyűjtés a seminaristicum helyett. Vagy a seminaristicum mellett is
megmaradjon-e a természetbeniek gyűjtése?
A győri püspök azt indítványozza, hogy az egyházmegyei rendelkezési alapban
legyen minden benne.

nak447

A püspöki kar a győri püspök indítványa értelmében határoz, és az egri
érsek elnöklete alatt hármas bizottságot küld ki, amely az elhangzottak
figyelembevételével kimunkálja a kérdést megoldó javaslatot. A hármas
bizottság másik két tagja a váci és a győri püspök.
A csanádi püspök bejelenti, hogy a kispapoknak gyűjtött dolgok szállítására a
közellátási miniszter „szeretetadomány” címén ad engedélyt.
Köszönettel vétetik tudomásul.
27.a) Őeminenciája ezután felolvassa a békeszerződés alkalmával kiadandó
körlevelet, amely esetleg egy része lenne a több témát felölelő püspökkari körlevélnek.
A veszprémi apostoli administrator448 fontosnak tartja, hogy a közös körlevélbe a nyelv bűneivel szemben is kerüljön bele ilyen forma passzus: A nyáron
gyilkosságra való felbujtással vádolták Egyházunkat. Azóta elmúlt több mint három hónap és a bizonyítékokkal adósak maradtak. Látszik ebből is, milyen alaptalanok voltak ezek a vádak. Ne mondjátok: „Én Pálé vagyok, én meg Apollóé, én
pedig Kéfásé” stb.

446 A püspöki székhelyek fenntartására szolgáló alap.
447 A szemináriumok fenntartására szolgáló alap.
448 A veszprémi apostoli kormányzó valószínűleg időközben megérkezett.
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A püspöki kar úgy határoz, hogy a békeszerződési körlevelet külön adja
ki.449 A nyelv hibáiról (vádakról) pedig a B-listás körlevélbe kerüljön a
kívánt passzus.
A csanádi püspök: A szörnyű talpnyaláson (vörös zászló, kokárdák) az oroszok
is megbotránkoztak. Jó volna a nemzeti önérzetet is ébresztgetni a békekötéshez
kiadandó körlevélben.
27.b) Az egri érsek véleménye és előterjesztése a Magyar Kurír segélyezésével
kapcsolatban:
1. A Magyar Kurír közepes jó kőnyomatos, amelynél redukálás már nem lehetséges, hisz a főszerkesztő nem vesz fel fizetést, hanem csak az A[ctio] C[atholica]
titkári szerény honoráriumból él.
2. A Magyar Kurírra szükségünk van, mert egyetlen szócsövünk a jelenben.
3. Kérdés, hogyan segítsünk rajta? Nincs teherbíró képességünk. Azért most
3 × 3000 = 9000 Frt volna az az összeg, amelyet megígérhetünk. Ebből annyit tartson
fenn, amennyit bír. Az első harmadát Rómából kapott segélyből, a másodikat az
országos gyűjtésből, a harmadikat az ordináriusoktól kaphatná. Ezt a hercegprímási
iroda gyűjtse össze, az egyházmegyei hivataloknak sürgősen megküldve rájuk, lélekszám aránya szerint eső részről az értesítést.
A püspöki kar a propozíciót elfogadja. Őeminenciája indítványára úgy
határoz, hogy mivel már momentán is szükség van valamire, ezt a püspökkari hozzájárulást minden más előtt összegyűjteti a hercegprímási irodaigazgató által és a M[agyar] K[urír]-hoz eljuttatja.
27.c) A római intenciókról és segélyekről Őeminenciája el akar számolni a
Szentatyának. Kéri, hogy latin nyelven mindenki küldjön pár soros elismervényt az
intenciókról, illetve segélyekről.
27.d) A főváros a külföldi segélyek mellett nem nélkülözheti a magyar vidéki hittestvérek áldozatos segítségét. Az A[ctio] C[atholica] kéri Őeminenciáját külön körlevél kiadására, amelyet a helyi ordinárius pártfogó szózatával az egész országban felolvasnának. Bár vidéken is rossz a helyzet, legalább a csomagakció folytatandó lenne.
A püspöki kar a kérelmet rövid körlevéllel és a csomagakcióra való beállítással teljesítendőnek ítéli.
449 Az 1946. december 25-én kelt körlevél közölve EH I. 248.
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28. A vallásfelekezeti tanárok és tanítók stb. létszámcsökkentése tárgyában kiadott rendelet (8230/1946. MN. E.) igen lényegesen eltér attól a tervezettől, melyet
az egyházi főhatóságok kiküldöttei, a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium illetékes képviselőivel megbeszéltek. A mi tanítóink- és tanárainkra 10%-os csökkentést
írnak elő kötelezően, míg ugyanazt az államiakra a kalocsai érsek úr értesülése szerint – nem állapítják meg az egyes hatóságokhoz küldött rendelkezések. Legújabb
értesülés szerint a mi iskoláinknál alkalmazandó csökkentés arányszáma 7%. Kértek,
hogy a B-listára teendőket mi állapítsuk meg. Ezt nem tesszük.
Tudomásul vétetik.
29. A K[atolikus] T[anügyi] F[őigazgatóság] aug[usztus] 2-i értekezletéről beszámolót kaptunk. Ezzel kapcsolatban Őeminenciája felhívja a figyelmet arra, hogy
az ordinárius urak különösen a vegyes vallású vidékeken kövessenek el mindent az
általános iskola katolikus jellegének biztosítására.
Tudomásul vétetik.
30. (Nem tárgyalt pont.)
31. A katolikus általános iskolák megszervezéséhez az utasítások kimentek.
Hogy a vegyes vidéki katolikus iskolák megmaradhassanak, ahhoz szükséges:
a/ az iskolák mondják ki, hogy általános katolikus iskolaként akarnak működni;
b/ nehézségek felmerülése esetén a K[atolikus] T[anügyi] F[őigazgatóság]-hoz
forduljanak tanácsért.
32–33. Az általános iskolák felügyeleti joga tisztázandó. Ebben az ügyben a
kalocsai érsek úr álláspontja tükrözi talán az egész püspöki kar nézetét. Felolvasom
azért az érsek úrnak a Kat[olikus] T[anügyi] E.450 Főigazgatóhoz intézett levelét:
hozzájárultam ahhoz, hogy a beíró és tandíj, továbbá az általános iskola és nyugdíjintézeti tagság ügyében a K[atolikus] T[anügyi] F[őigazgatóság] saját hatáskörében
intézkedjék.
Félreértések elkerülése végett tisztelettel közlöm, hogy ezen hozzájárulásom
természetesen csak ideiglenes és átmeneti jellegű lehet, és csak bizonyos korlátozások mellett érvényesíthető. Nevezetesen ez a hozzájárulásom nem praejudikálhat
arra, hogy a kat[olikus] általános iskoláknak a felügyelete nemcsak a K[atolikus]
I[skolai] F[őigazgatóság], hanem a K[atolikus] T[anügyi] F[őigazgatóság] hatáskörébe tartozik. A hozzájárulásomat csakis olyan értelemben szándékoztam megadni,
450 Vélhetően elírás, helyesen: F[őigazgatóság].
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hogy az idő rövidségére való tekintettel az általános iskola továbbfejlesztése ügyében megjelent kormányrendeletet, illetve annak legsürgősebb pontjait a kat[olikus]
iskolákra vonatkozólag a K[atolikus] I[skolai] F[őigzagatóság]-nak, illetve a püspöki karnak elnöke a saját hatáskörében életbeléptesse. Az általános iskola felügyeletét
illetőleg az a véleményem, hogy annak az egyházmegyei főtanfelügyelőség és egyházi főhatóságok hatáskörében kell maradnia, és a K[atolikus] T[anügyi] F[őigazgatóság], a K[atolikus] T[anügyi] T[anács] bekapcsolásával csak bizonyos általános elvi
jelentőségű kérdésekben ad ki az egész országra érvényes rendelkezéseket a megjelenő kormányrendeletekkel kapcsolatban az egyházmegyei főtanfelügyelőségek útján.
A főtanfelügyelőség felügyeleti jogát szükségesnek tartom kiterjeszteni a polgári iskolákból és a gimnáziumokból alakuló általános iskolákra is, ideértve a férfi szerzetesrendek fenntartásában és igazgatásában szervezett és szervezendő általános iskolákat is, meghagyva a személyi és anyagi ügyekben a férfi szerzetes rendfőnökség
eddigi kiváltságait.
A beíró és tandíj összegének megállapítása ugyancsak átmenetileg tartozhat a
K[atolikus] I[skolai] F[őigazgatóság] hatáskörébe, de már most is kívánatos lenne,
hogy a kiadandó rendelkezéshez s annak végrehajtásához az egyházi főhatóságok
meghallgatása is biztosíttassék, illetve a kiadandó egységes tandíj és beíratási díj
mértékét az egyházi főhatóságok saját egyházmegyéikben megfelelő módon megváltoztathassák, és így léptethessék életbe az országos rendelkezést.
A püspöki kar ez álláspontot elfogadja; így tehát az iskolafenntartói jog
– minden olyan ügyben, mely egységes és időre megszabott elintézést
sürget – a K[atolikus] I[skolai] F[őigazgatóság] jogkörébe tartozik.
Amennyiben ugyanazé az általános iskola és középiskola, nincs probléma; amennyiben különbözőké, minden kontroverzia a K[atolikus] T[anügyi] F[őigazgatóság]-hoz terjesztendő fel.
A katolikus általános iskolák fenntartói és felügyeleti hatósága tekintetében a
K[atolikus] T[anügyi] F[őigazgatóság] a következő javaslatot terjeszti elő:
a/ Az általános iskola fenntartó hatóságára nézve:
Az általános iskola létesítése mindazon esetekben, amikor az intézet két külön
fenntartóhatóságú iskolából: egyfelől érseki, püspöki, szerzetesnői, egyházközségi
iskolából, másfelől szerzetesrendi gimnáziumból vagy polgári iskolából alakul ki, az
iskolafenntartói, illetőleg fenntartóhatósági jogviszonyt érinti, s ennek elrendezését
kívánja. Tehát:
1. érintetlenül marad a fenntartói, illetőleg fenntartóhatósági jogviszony abban
az esetben, ha a fenntartó (fenntartóhatóság) népiskolájából és közép-, középfokú
iskolájából létesül az általános iskola (szerzetesnői intézetekben vagy egyazon egyházközség fenntartásában működő intézetekben).
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2. elrendezésre van azonban szükség abban az esetben, ha az egyik iskolafenntartó már meglevő iskolatípusának párhuzamosításával nyer új tagozatot az általános iskolát létesítő fenntartó, s ezt a maga céljára az eredeti iskolafenntartótól a jogokkal és kötelességekkel együtt átveszi. Az elrendezést a két iskolafenntartó (ill.
fenntartóhatóság) megegyezése fejezi be.
3. ha a megegyezés a két iskolafenntartóhatóság (iskolafenntartó) között nem
jön létre, vagy ha az egyik iskolafenntartó a másik javára párhuzamosítani nem tud,
vagy nem akar, a kérdésben a kat[olikus] általános iskola létesítésének fel nem adható szükségéből kifolyólag a K[atolikus] I[skolai] F[őigazgatóság] elnöke dönt.
b/ Az általános iskolák felügyeleti hatóságára nézve pedig:
Ez az új iskolatípus teljesen különálló egysége miatt most egységes tanügyigazgatási hatóságot igényel.
A nehézséget, amellyel ennek a kérdésnek megoldása jár, nem szünteti meg az
állami iskolák részére kiadott Útmutatás sem, mert ennek 14. pontja is abban a kijelentésben, hogy „az általános iskolák közvetetlen felügyelet szempontjából az 1946/47.
iskolai évtől kezdve a tanfelügyelők hatáskörébe kerülnek, a felügyelet kérdésében bizonyos eltérést kénytelen megengedni azzal, hogy az V–VI. (majd folytatólag a VII. és
VIII.) osztályokban, ahol már szakrendszerű tanítás folyik, nem tudja elmellőzni a
tankerületi főigazgatónak szerepeltetését. Az államnál mégis a hatóság felügyeleti egységét két olyan körülmény biztosíthatja, ami nálunk éppen nincs meg. Az egyik a fenntartóhatóság azonossága, a másik a végrehajtó hatóságok (tanker[ületi] főigazgatótanfelügyelő) alárendeltségi viszonya. Az elsőt, a fenntartó hatóságok egységét nálunk
ma megteremteni nem lehet; a másodikat a felügyeleti hatóság kérdését pedig jogsérelem nélkül csakis a kat[olikus] tanügyi főigazgatóság mai szervezetének nem lényegi,
hanem csak bővítési módosításával lehet célszerűen elérni. E célra a következőket bátorkodom javasolni:
1. Az általános iskola anyagi és személyi ügyeiben az egyházmegyei főhatóságok
és rendfőnöki hatóságok egymástól független iskolafenntartóhatóságok maradnak,
s az e jogkörbe tartozó összes ügyeket – saját jogterületük szerint megosztva – az
egyházmegyei tanfelügyelőségek, illetőleg a rendi központi kormányzat útján végzik el.
2. Az általános iskola igazgatási, iskolafegyelmi és tanulmányi ügyei abban a
megosztottságban maradnak a K[atolikus] I[skolai] F[őigazgatóság], illetőleg az
egyházmegyei főhatóság jogkörében, ahová az általános iskola mindkét vagy legalábbis felső tagozatával ennek előtte tartozott. Tehát a gimnáziumokból, illetőleg a
polgári iskolákból kinőtt általános iskolák a kat[olikus] tanügyi főigazgatóság, a
többiek az egyházmegyei tanfelügyelőség felügyeleti hatósága alatt maradnak. Egy
egységes elvek szerint való vezetést és irányítást a kat[olikus] tanügyi főigazgatóságban egy új, népiskolai és általános iskolai főigazgató fogja végezni a kat[olikus] tan-
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ügyi főigazgatókkal, illetőleg az egyházmegyei tanfelügyelőkkel való állandó kapcsolatban.
A püspöki kar a K[atolikus] I[skolai] F[őigazgatóság] javaslatait magáévá
teszi.
34. Az általános iskolák felállításánál a protestáns iskolákkal való összeműködés esetén mindig olyan megoldásra kell törekednünk, amely az általános iskola katolikus jellegét biztosítja.
Erre nézve dr. Kürti Menyhért elnök-főigazgató a következőket jelenti:
Megnyugvással jelenthetem, hogy a 4009/1946. sz. körrendelet, éppen a minisztériumban tartott aug[usztus] 3-i értekezlet visszhangjaként a „Vegyes érdekeltségi körben” (II.) szükségessé váló iskolaszervezés esetei közül az 1. pontban szintén
a hitvallásos iskolák egyesülését favorizálja bár, az egész körrendeletben mégis az illetékes egyházi főhatóság jogainak teljes érvényesülhetése az uralkodó szempont, tehát a körrendelet pontos végrehajtása egyenesen szükségessé teszi az egyházi főhatóság akaratának követését, illetőleg a különböző érdekeltségek között már létrejött
egyezség érvényessége az egyházi főhatóság akaratának megnyilatkozása után az ő
jóváhagyásától függ. Ezenkívül a körrendelet II. 1. pontja a községi vagy állami iskola átvétele esetében feltételezi, illetőleg (2. pont) kiköti az egyesítésből előállt új iskola kat[olikus] jellegét. A körrendelet intenciója tehát egyáltalán nincs ellentétben
Eminenciád és a nagym[éltóságú] Püspöki Kar óvatos álláspontjával, és nemcsak
nem mellőzi az egyházi főhatóság jogainak csorbítatlan érvényesülését, hanem ezt
feltételezi, sőt megköveteli. S mert más tekintetben az intézetek a benne nyújtott
tisztánlátásért nyilatkozataikban hálásak, az a tiszteletteljes véleményem, hogy figyelmeztető pótrendelet kiadása nem látszik szükségesnek.
A katolikus iskoláknak, az általános iskolák cooperációja miatt veszélyeztetett
sorsa munkálhatása céljából a K[atolikus] T[anügyi] F[őigazgatóság] adatokat kért
a katolikus népiskoláktól a tankerületi főigazgatókon keresztül. Ezek az adatok több
helyről hiányoznak. Megsürgetendők! Hisz rendkívüli érdek fűződik hozzájuk az általános iskola kapcsán.
Tudomásul vétetik.
35. Már elintézve.451
36. Nem tárgyalva.452
451 A hitoktatásról.
452 Vélemény a vallásoktatás ügyében.
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37. VKM felkeresett és szükségesnek mondotta, hogy nagyobb rossz megelőzése és elkerülhetése végett falatot kellene dobni:
1/ a vegyesvidéki osztatlan iskoláink államosításába menjünk bele, mert a 2–3féle hitvallásos iskola fenntartása az állam mai helyzetében pénzpocsékolás.
Végleges választ szept[ember] 10-re ígértem anélkül, hogy a legkisebb beleegyezést nyilvánítottam volna. De máris rámutattam mint mindennél járhatóbb
útra: államosítás helyett az államsegélyt vonja meg mindazon vegyesvidéki hitvallásos iskoláktól, amelyekben nincs meg az egy tanerőre előírt 30 iskolás.
2/ Csak az állami iskolákban, csak a beíratáskor a szülők bejelenthetnék az
igazgató előtt, hogy a gyermekük hitoktatását nem kívánják. Ennek következménye
lenne, hogy a gyermek hittanra nem járna.
Ezt egy esetben, a Rákosi-rokongyerek ügyében ő a felmentést telefonon az iskolánál megadta.
Kifejezetten kijelentette, hogy csak beíratáskor, tehát tanév közben nem; hitvallásos és községi iskolákban sem érvényesülne ez.
Megmondottam, hogy a Rákosi-esetben a miniszter törvénysértést követett el.
Elismerte és mentegetőzött.
A püspöki kar sem az első, sem a második VKM-i propozíciót nem tartja
elfogadhatónak, egyetért Őeminenciájával az általa ajánlott állami lehetőségek alkalmazhatását illetően.
38. Bemutatja a Katolikus Szülők Szövetségének munkatervét, amely nagyrészt a budapestinek a lekopírozása.
A püspöki kar a munkatervet elfogadja és jóváhagyja.
39. Az iskoláztatás népszerűsítése ügyében a VKM 95.764/1946. sz. a. köriratot intézett az egyházi főhatóságokhoz. Hasznos volna – ennek kapcsán – a beiskolázás statisztikáját elkészíttetni, hogy lássuk az arányt a hitvallásos és nem hitvallásos iskolák terén. Valószínű ugyanis, hogy azokon a helyeken, ahol hitvallásos iskolák működnek, a beiskolázottak arányszáma nagyobb mint azokon, ahol nincs hitvallásos iskola, s így ez a szempont is apologiája lehetne hitvallásos iskoláinknak.
Minden egyházmegye Őeminenciájához küldené a statisztikás kimutatást.
A püspöki kar a statisztika elkészítését elrendeli, s azt Őeminenciájának
meg fogja küldeni.
40. A VKM 91.319/1946. III. sz. alatt az Egyház által fenntartott középiskolai
internátusok térítési díjainak megállapítását az államiakra általa meghatározott ösz210
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szegekkel azonosan kéri. Legfeljebb a pénzösszegeknél gondol maximum 50%-os
különbözetet megengedhetőnek.
A püspöki kar a kívánság honorálását nem tartja lehetségesnek. Ebben a
tárgyban a K[atolikus] T[anügyi] F[őigazgatóság]-nak adott felhatalmazás marad továbbra is érvényben.
41. Az iskolák építési ügyét is ki akarják vinni a VKM-ből az újjáépítési minisztériumba. Ott pedig már kevesebb belátásra és védelemre számíthatunk.
A püspöki kar kéri Őeminenciáját, hogy tegyen lépést a miniszterelnöknél, hogy a nem állami iskolák kisebb helyreállítása, önálló utalványozási
joggal továbbra is maradjon a VKM keretében.
A tárgysorozat kimerítése után a hajdúdorogi püspök a VKM következő kérését tolmácsolja az iskolák helyi hozzájárulása és újjáépítési segélye ügyében:
A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium megkeresésére elrendelem, hogy
az iskolaszéki elnökök a helyi hozzájárulás összegét minden hónap ötödikéig a
VKM csekkszámlájára közvetlenül küldjék be. Ezzel egyidejűleg a beküldésről
vagy annak elmaradásáról tegyenek jelentést a főhatóságuknak. A főhatóságok a
jelentések alapján negyedévenként foglalják kimutatásba a helyi hozzájárulás befizetését, ill. elmaradását, és ezt a kimutatást küldjék meg a VKM IV. a. üo.-nak. (Az
értékegységek is havonként küldendők be. Egy értékegység évi egy mázsa búza,
havi 3 Frt. 34 fill.)
A helyi javadalom 20 százalék. Egészen kivételes esetben, nagyon szegény és
túlzsúfolt iskoláknál 10 százalék. Egy százalék, ha van lakás, akkor havi 1 Frt., ha az
Egyház lakást biztosítani nem tud, havi 1 Frt 56 fill.
A helyi javadalom újbóli megállapítása végett a VKM két központi kiküldöttje
a főhatósági székhelyekre száll ki, és kéri, hogy az iskolák szükséges adatait a főhatóságok bocsássák rendelkezésükre. (Adóalapmegváltozás, iskolaföldek elvesztése.)
Dologi segélyt az iskoláknak (felekezeti) nem adnak, csak nyomtatványokkal látják el az államiakkal egyenlő mértékben. A szerzetes iskoláknak azonban, mivel azok
vagyonukat elvesztették, hajlandók komoly mértékű anyagi hozzájárulást adni.
Újjáépítési segélyt költségvetés és kérvény beküldése mellett a VKM IV. a. üo.
újra folyósít. „Költségvetésnek” elég egy helyi iparos árajánlata is.
Tudomásul véve azzal, hogy a hozzájárulás beküldésénél az 5-i terminus
pontos megtartása szorgalmazandó.
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A székesfehérvári püspök proponálja, hogy Horák Sándor megbízatása a
Sz[en]t Adalbert Egyesületnél – tekintettel visszaéléseire (politikai agitáció) – viszszavonassék.
A püspöki kar így határoz
Őeminenciája kijelenti, hogy facultásai kiszélesítése iránti kérelmére még mindig nem jött válasz Rómától, ezért többször kénytelen azt válaszolni, hogy egyenest
forduljanak Rómába a kéréssel. Ennek útja ismeretes.
Tudomásul vétetik.
Több tárgy nem lévén a konferencia imával ért véget.
K[elt] m[int] f[ent]
Mindszenty József
bíboros, hercegprímás,
esztergomi érsek
Papp Kálmán
győri püspök
hitelesítő

Kelemen Krizosztom
pannonhalmi főapát
hitelesítő
Jegyzette:
Dr. Mátrai Gyula
protonotarius kanonok,
hercegprímási irodaigazgató
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8.
Jegyzőkönyv
Felvétetett a budai hercegprímási palotában 1946. november 7.
d[él]u[tán] 2 órakor megtartott püspökkari konferenciájáról

Jelen vannak: Mindszenty József bíboros, hercegprímás, esztergomi érsek, Grősz József kalocsai és dr. Czapik Gyula egri érsek, Shvoy Lajos székesfehérvári, dr. Pétery
József váci, Kovács Sándor szombathelyi, dr. Hamvas Endre csanádi és dr. Papp Kálmán győri megyéspüspökök, valamint Kelemen Krizosztom pannonhalmi bencés
főapát.
A bíboros, hercegprímás üdvözli a püspöki kar megjelent tagjait és jelenti,
hogy nem előre meghirdetett ülésről, hanem a Szent István Társulat közgyűlésén
megjelent püspökök alkalmi összejöveteléről van szó.
1. Bemutatja azt a körlevéltervezetet, melyet a szeptember 6-i püspökkari értekezlet határozatának folyományaként szerkesztett. Jelenti, hogy a rendőrség nem
engedélyezte a körlevél kinyomatását. Újra felolvassa annak minden részletét és a
B-listásokra vonatkozó részt, mely okozója lehetett a rendőrhatósági tilalomnak, a
püspökök hozzászólása után átstilizálja. Amennyiben így sem engedélyezik, megfontolás tárgyává tehető, ne sokszorosítsuk-e lehúzással, és továbbítsuk ilyen formában a körlevelet, mely a szószéken lesz felolvasandó.
2. Jelenti, hogy Tildy Zoltánné, az elnök felesége, a hadifoglyok és kórházak
segítésére az ún. „láthatatlan vendég vacsorája” rendezését kéri a püspöki kartól.
A püspöki kar a „vacsora” megrendezését nem vállalja, ehelyett inkább
gyűjtést rendel el Advent 1. vasárnapján a kórházak céljára, melynek eredménye a hercegprímáshoz küldendő. Az eredményekből a mi kórházaink
megsegítését is kérjük. A hadifogoly-segélyezésre inkább a csanádi püspöktől javasolt csomagakciót ajánlja úgy, hogy nem romló élelmiszeres csomagok küldését kérjük a hívektől a hadifogoly-elosztó helyekre, azaz Szegedre
és Debrecenbe. Az akció kézbevételére megkéri a csanádi püspököt.
3. Keresztury Dezső453 vallás- és közoktatásügyi miniszter lemondásával kapcsolatban a hercegprímás ajánlja, hogy kellő tapogatózás után a miniszterelnökhöz,
vagy a nemzetgyűlés elnökéhez, vagy mindkettőhöz levelet intézünk, melyben a
453 Keresztury Dezső hivatalosan 1946. december 6-án vált meg tárcájától. Ideiglenesen pedig 1947.
március 14-ig vitte. Ekkor lett utódja Ortutay Gyula.
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jogszokásra, továbbá azon körülményre hivatkozva, hogy nagyon fontos katolikus
ügyek nyernek a minisztériumban elintézést, ragaszkodunk a kultuszminiszteri
széknek katolikus, éspedig elfogadható katolikus miniszterrel való betöltéséhez.
A püspöki kar megkéri a hercegprímást a szükséghez képest ilyen tárgyú
levél elküldésére.
4. A hercegprímás ismerteti katolikus egyesületeink feloszlatásának ügyeit. Az
ismert előzmények (Teréz körúti gyilkosság, vád a katolikus klérus ellen, Szviridov-féle levél) után a püspöki kar megbízásából Bánáss László veszprémi apostoli
kormányzó tárgyalásokat kezdett a belügyminiszterrel, hogy az egyesületek működése bizonyos alapszabály-módosítások és személyi változások eszközlése után újra
engedélyeztessék. A tárgyalásokat azonban a jelek szerint vég nélkül nyújtják, miért
is az eredményt nem várhatjuk, hanem addig is összefogjuk ifjúságunkat az egyházközségi hitbuzgalmi legény- és leány szakosztályokba. Ha ezeket is akadályozzák, a
templomba vonulunk velük (ifjúsági misék, egyéb ájtatosságok, szentbeszédek), ha
itt is kellemetlenkednek, akkor miként Németországban Faulhaber bíboros rendelte a nácizmus idején, begöngyöljük a zászlókat és eltesszük őket jobb időkre, addig
is családlátogatásokkal próbálunk tenni, amit tehetünk.
A jelenlevő püspökök úgy határoznak, hogy Bánáss László apostoli kormányzó folytassa a tárgyalásokat, addig is azonban az ifjúságot fenti módon összetartjuk.
5. Az erdőket a városok egymás után visszakérik. Nem lehetne-e nekünk is
ugyanezt tenni?
A bíboros, hercegprímás feltett kérdésére azt határozták a püspökök,
hogy egyelőre várnak, milyen eredményt érnek el a városok.
6. Az elnöklő hercegprímás emlékeztet arra, hogy kértük az internálások megszüntetését, mire a sajtóban azt a választ kaptuk, hogy nyitott kaput döngetünk,
mert a kormány a táborok feloszlatását már elhatározta. Azonban még mindig vannak központi internálótáborok, melyekbe a vidéki táboroknak, különösen az intelligenciához tartozó lakóit is összezsúfolták, és ezen táborokban a szökevények leírása szerint rettenetes állapotok uralkodnak. Valósággal az intelligencia kipusztítását
művelik. A kérdést napirenden kell tartani.
Szomorú tudomásulvétel.
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7. A plébánosok felhívandók, kísérjék figyelemmel híveiknek külföldön történt
házasságkötéseit, a születéseket, valamint a haláleseteket. Szerezzék be a szükséges okmányokat és az anyakönyvezést a hazai anyakönyvekben is végezzék el az 1941. évi
püspökkari rendelkezés szerint, ti. a sorra kerülő helyen (ha az eset előző években történt, azon év utolsó bejegyzett adatai után), de sorszám nélkül, folyamatos szöveggel.
Tudomásul véve.
8. A csanádi püspök felveti a kérdést, nem kellene-e a világ püspökeihez intézendő latin körlevélben tiltakozni a csehszlovákiai magyarok erőszakos kitelepítése ellen?
A hercegprímás jelenti, hogy ez megtörtént és a szétküldött körlevél egy
példányát a magyar püspökök is személyesen átvehetik.454
9. Ugyancsak a csanádi püspök jelenti, hogy a püspöki kar megbízásából átadta a
miniszterelnöknek a kérelmet egy K[özponti] S[ajtó] V[állalat]-lap engedélyezése tárgyában. A miniszterelnök a kérelmet értesülése szerint kedvező ajánlással tette át a
Szövetséges Ellenőrző Bizottsághoz, ahol a kommunisták azt elgáncsolni törekszenek.
A Bizottság amerikai és angol tagjainak figyelme sürgősen felhívandó volna ügyünkre.
Megtörténik.
10. A csanádi püspök kérdést tesz fel, vajon a változott viszonyok között is bejelentendők-e a vallás- és közoktatásügyi miniszternek a kanonoki és apáti kinevezések?
A püspöki kar a bejelentéseket továbbra is megtenni kívánja.
11. Végül az egri érsek újra kifejezést adott azon óhajának, hogy a püspökkari
jegyzőkönyvek, miként a múltban, minden egyes egyházmegyének megküldessenek, mert ezek jogforrást képeznek.
Határozat: a jegyzőkönyvet a rákövetkező gyűlésen minden püspökkari tag
kézhez kapja.
K[elt] m[int] f[ent]
Jegyzette
Dr. Hamvas Endre
csanádi püspök
454 A körlevél kelte: 1946. december 21-et közli MO II. 94–96., Circ. 1946. december 25-ét jelöli
meg dátumként a 8. o.-on.
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9.
Jegyzőkönyv
Felvétetett a magyar püspöki kar 1947. február 25–26-án,
a budai hercegprímási házban tartott konferenciájáról

Jelen voltak: Mindszenty József bíboros, hercegprímás, esztergomi, Grősz József kalocsa-bácsi, dr. Czapik Gyula egri érsekek, Shvoy Lajos székesfehérvári, dr. Dudás
Miklós hajdúdorogi, dr. Madarász István kassai, dr. Pétery József váci, dr. Hamvas
Endre csanádi, Kovács Sándor szombathelyi, Papp Kálmán győri, dr. Bánáss László
veszprémi püspökök. Barót Mihály plebános, szatmári püspöki, Pintér László kanonok, nagyváradi, apostoli adminisztrátori helynökök és Folba János prelátus a tábori püspökség ügyeinek intézője.
Távolmaradását kimentette Virág Ferenc pápai trónálló, pécsi püspök és Kelemen Krizosztom pannonhalmi főapát.
A bíboros, hercegprímás elnöki megnyitója a következő:
Nagyméltóságú Püspöki Kar!
Amikor Isten szent nevében meleg szeretettel köszöntöm a püspöki kart, meg kell emlékeznem arról, és ez kedves kötelesség is számomra: a székesfehérvári főpásztor két
évtizede tagja a magyar püspöki karnak. Odaadásos, munkás apostoli életben, de egyben viszontagságok és keresztek alatt zajlott le a 20 esztendő. A munkás és kereszthordozó püspököt testvéri szeretettel köszöntöm mindannyiunk nevében azzal a hő,
imádságba foglalt óhajjal: munkája és keresztviselése legyen üdvös, nekünk pedig sokáig mutathassa még ezt a példát.
De az idők tanúja után szeretettel köszöntjük a püspöki kar Benjaminját, az új
veszprémi püspök urat,455 Isten tegye áldásossá megkezdett munkáját.
A nagyváradi egyházmegyének a csonkaországi részre kinevezett vikáriusát,
Pintér László kanonok urat első alkalommal hívtam meg tanácskozásunkra. Őt is
szeretettel üdvözlöm.
A hitelesítésre felkérem a székesfehérvári és a váci főpásztorokat.
És most méltóztassék megengedni, hogy a szeptember 6-i tanácskozásunk óta
eltelt időkre és a jelenre kitérjek. A szokottnál azért is jöttünk össze korábban, hogy
egyrészt a későbbi nagyböjti időkben híveinkkel maradhassunk, de komolyak is az
idők, elkél már a tanácskozás.
455 Bánáss Lászlót 1946. szeptember 4-én nevezte ki XII. Pius pápa veszprémi megyéspüspökké. 1945.
november 30-án Mindszenty József esztergomi érsek szentelte c. püspökké a debreceni Szent
Anna-templomban. Veszprémi megyéspüspöki beiktatása 1946. december 8-án volt.
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Borús az égbolt változatlanul, meg kell állapítanunk, ha a csüggetegség távol is
van a mi Istenben és a Magyarok Nagyasszonyában fogyhatatlanul bizakodó lelkünktől. A tárgyak, amiket megvitatunk, magukban is az idők komolyságát lehelik.
A békekötés, úgy ahogy ránk szakadt; a felvidéki embertelen deportálás felmérhetetlen szenvedése és következései; csonkaországi népünk, benne kenyértelen középosztályunk és agyonsanyargatott, idegzetileg ugyancsak próbára tett falusi népünk;
napról napra növekvő számú foglyaink künn és benn; a százezrek gyötrődése Keleten, Nyugaton főként, de az öt utódállamban és minden világtájon; az erőszakosság
műveinek fokozódása, sollicitudo Ecclesiae – úgy érezzük – nem fér rá az áldozati
tányérkára a naponkénti offertoriumkor.456
Az Apostoli Szentszéket időről időre tájékoztatom. A Szentséges Atya együttérez velünk, sokat vár tőlünk. Ennek a jelét kell látnunk egyebek mellett abban a
látszatra kis eseményekben is, hogy a heti második magyar közvetítést megadta a
vatikáni rádión, jóllehet az első sem ment könnyen a sok nyelv hasonló igénye közepette.
Az iskoláink körül szőtt összeesküvések összeomlottak. Ám egyesületeink évtizedeken át annyi gonddal kiépített hálózata ugyanazon megokolással, amellyel iskoláinkra támadtak, erőszakosan széttépve. A tépésük egyre folyik. Azok a tárgyalások, amelyek egyesületeink felújítására indultak, a másik oldal részéről nem voltak
komolyak. A KALOT utóda körül a tárgyalók, miniszteri biztosok változtak, de
jóváhagyott alapszabály ma sincs. Jó volna idejében rendelkeznünk, hogy ifjúságunk
egyházközségi keretben mindenre tekintet nélkül folytassa egyházias művelődését
és tevékenységét. Sajnos a politikai rendőrség – mint a szőnyegen levő tárgyak is
mutatják – ide is követte ifjúságunkat zaklatásaival.
Az iskolák elleni harc – úgy látszik – kiújul. Igaz, hogy a Népszava (1947. febr[uár] 14. 4.) azt mondja a tiltakozásokra: „Senki sem tárgyal az egyházi iskolák államosításáról, mert, sajnos, az államnak egyelőre nincs erre pénze.” Ám a szoc[iál]
dem[okrata] kongresszuson457 hangoztatták az államosítást, és hivatalosan bejelentették, hogy a közoktatás problémáját megoldják. Erre mutat Keresztury miniszter
kényszerű távozása is. Két úton haladnak:
1/ Olyan személyi változást akarnak, amely elgondolásukat szolgálja. Ezt jó
ideig ki tudtuk kerülni. Ám az ún. összeesküvés,458 amelynek állítólagos tettesei között kívánva kívánták az Egyházat felfedezni, az amúgy is végzetesen gyenge többségi pártnak oly erőit morzsolta fel, amelyek a múltban számításba jöhettek.

456 Szentmisében a felajánlás.
457 A Szociáldemokrata Párt XXXV. kongresszusát 1947. január 31.–február 3. között rendezték
meg.
458 1947. január 5-én a Blügyminisztérium hivatalos közleményben számolt be az ún. köztársaság-ellenes összeesküvés leleplezéséről, amely elsősorban a kisgazdapárt szétverését szolgálta.
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2/ A költségvetés tárgyalásakor az anyagi gyékény egész vagy részleges kihúzása
van tervben. Népünk szegény. A túloldalon mondják, hogy nem bírja az állam. Egy
nyugati államfő elleni harcra 8 millió forintot adott az ország. Amikor az Egyházat
javaiból kifosztották, olyan természetesnek tartották, hogy az alap nélkül maradt
egyházi intézmények támogatást kapjanak, amint fizetett adónk után ez magától
értetődő is.
Az Egyház szabadsága?
A Szentatyával nem érintkezhetünk. A vatikáni diplomácia helyett, amelyet
írásban vállaltak, a kvirinálit459 állították fel. Nem érintkezhetünk híveinkkel: már
a II. sz. körlevelet nyomták el. A legutolsót az államügyész átengedte, a belügyminiszter elkoboztatta. A megelőző, december 26-it feltartóztatták. Amikor gépelve
már a plébániákra szétküldtük, december 24-én déli 12 órakor fölszabadították,
gondolva, hogy most már az engedélyezett körlevél úgy sem kerülhet felolvasásra,
viszont az elkobzás terhétől szabadulnak. Napilapunk nincs; körirataink mindegyikére, amelyek ti. évente csak tizenegyszer jelennek meg: Zászlónkra, Krédóra, Egyházi Köriratra stb. egymásután ránehezednek.
Megállapíthatjuk, hogy Németországban, Ausztriában és Romániában nagyobb az Egyház szabadsága. A helyzet viszont amennyire nehezebb, annál tisztább
is: a mi oldalunkon szóba jövő közvélemény láthatja, hogy a magyar Egyház és a
szembenálló erők viszonya ugyanaz, mint a Quadragesimo Anno, a Divini Redemptoris460 tükrében a Világegyház és Marxék viszonya. Az egyik oldal végső erőfeszítéssel küzd most, amíg ideje van. Népünk várja a békekötés következményeit az ország belső életében. Ragaszkodása az Egyházhoz, ha kiállása erőteljességben gyengül
is, egyes vidékeken korábban sem volt meg – nyomoron, terroron át sem szűnik
meg. És Isten után ez a mi legnagyobb erőnk és vigasztalásunk. Ez azonos azzal, amit
a Szentatya világviszonylatban is megállapított legújabban a bíbornokok testülete
előtt.
Amikor meghatva állunk meg hívő népünk kegyetlen szenvedése és erényes hűsége előtt, minden elismerésünk és megbecsülésünk az immár IV. éve szakadatlan
küzdelmekben vívódó, a lelkipásztorkodásban és az iskolákban emberfelettien
helytálló, világi és szerzetes papságunkkal, tanítóinkkal és szerzetes nővéreinkkel
szemben. Ha irányukban még további várakozással vagyunk, az épp bizalmunk
megnyilatkozása. Akiket elvisznek egészen a sírig, akiket a felizgatott törpe kisebbség kivet a maga köréből, a sajtó és bizonyos szervek együttese szüntelen les és haj459 A Quirinale dombján épült az olasz államfő rezidenciája.
460 A Rerum novarum kezdetű szociális enciklikát XIII. Leó pápa adta ki 1891. május 15-én. Vö.
ASS. XXIII. 1890–1891. 644–670. Magyarországon Prohászka Ottokár fordította le és terjesztette ezeket az eszméket, amelyek a történelmi materializmussal és a marxista ateizmussal szemben léptek fel. 1931. május 15-én XI. Pius pápa a Rerum novarumra emlékeztetve adta ki a Quadragesimo anno enciklikát, vö. AAS XXIII. 1931. 177–228. 1937. március 19-én kelt a Divini
redemptoris kezdetű enciklika a kommunizmusról, vö. AAS XXIX. 1937. 78.
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szol; jelentős hányaduk immár kipróbálta a fogdákat és internálótáborokat, ki hibával, ki anélkül, avagy mindenre készen állnak a vártán: azok Krisztus nyájának jó
pásztorai. Ezt kell, hogy megállapítsák a főpásztorok akkor, amidőn a szószék, gyóntatószék, a családlátogatás, az iroda és a katedra nehezebb, mint bármikor is volt a
történelem vagy legalább a mi életünk folyamán.
Engedje meg a Nagyméltóságú Püspöki Kar, hogy valamire szeretettel kérjem.
Jól tudom, hogy a könyörtelen idők sok mindent feloldanak. De ne történjék meg
még ritkán sem, hogy főpásztor főpásztort papok, esetleg világiak előtt megítél.
Hisz apostolutódok vagyunk, és kívánjuk, hogy a hívek is így tekintsenek reánk.
Ezután bejelenti, hogy a konferencia – tekintettel a tárgyak sokaságára – két
napig fog tartani.
A veszprémi püspök megjegyzi, hogy jó lenne, ha a tárgysorozat egyes pontjairól előzetes ismertetést kapnának a konferencia tagjai, hogy így alaposabb megfontolás előzhetné meg a hozzászólásokat és döntéseket.
A hercegprímás rámutat arra, mily súlyos feladatok háramlanak a mai körülmények közt az Egyházra. Felvázolja a gondolatokat, melyek benne felmerültek. A békekötés kapcsán felmerülő feladatainkban benn megoldani, ami megoldandó; künn
megtartani, ami megtartható. Ezek:
I. a/ Munkások pasztorációja.
b/ Tanyák pasztorációja (fel is kérte a váci püspök urat, hogy a következő
konferencián erről tájékoztasson).
c/ Távoli és népes filiák gondja ( Várad 42 plébániából 9 egyházközséges, 33
plebánia 144 filiával, ebből 20–56 km-nyire 11, Csanádban 2275–6068as lélekszámú 7 filia).
d/ Az új gazdák, közel 1 millió ember.
e/ A telepesek asszimilációja.
f/ Menekültek, akik már itt vannak és akik még jönnek.
g/ A németség kérdése, akik még itt vannak.
h/ Karitász- és politikai helyzet némi javulásával szociálpolitika (családvédelem).
j/ Foglyok.
k/ Szekta mozgalom (külön bizottság kellene egy főpásztor alatt).
l/ Kollégium-mozgalom.
m/ Egyházközségek megelevenítése.
n/ Egri érseket felkérte a katolikus autonómia egyházi vonalon való előkészítésére.
o/ Szülők Szövetsége és iskoláink talpra állítása.
p/ más vallású iskolákba járó kat[olikus] gyermekek (1490 gyermek egy egyházmegyében, Nagyvárad).
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q/ férfi egyesületek alapos megszervezése, egyesületi életünk megújítása
(Szívgárda, kongregációk, cserkészet, legény-, leány-egyesületek, központok talpra állítása).
r/ Ház-apostolok megszervezése és foglalkoztatása.
s/ az esperesi intézmény életre keltése; a főesperességet tényezővé kell tenni;
így aktuális munkát végeznek már kint Veszprém, Vác, Győrött pedig a
főespereshelyettesek az esperesek rovancsolására (1914–44-ig egy esperesnél a pénztár lapok ki voltak metszve). A főesperes az esperesnek nemcsak a plebániáját, de a kerületét is revideálja.
t/ Születésszabályozással népünk elvérzése.
u/ A kitérő-betérő-mozgalom figyelése. Főváros 2617 (izr[aelita] 2089),
1945–46: Nagyvárad 224 (izr[aelita] 118).
v/ Egyházmegyei zsinatok ügye (még várni).
z/ A vallásos irodalom problémája (kérjük fel erre az egri érsek urat (igen!),
(Sz[en]t Istvánnál461 fel fog szólalni az ügyben az egri érsek).
II. a/ Künn a megszállt területen és az idegenben élők lelki gondozása (a
veszprémi püspök felemlíti, felmerült a román) püspökök által felvetett
idea, hogy ők az ittenieket, mi az ottaniakat pasztorálnók.
b/ A nyugat széthullói (Indokínában 10.000 magyar levente, Folba prelátus megjegyzi, Afrikában 5000; újságot kérnek, de nem politikait, hanem
Új Embert).
c/ Hadifoglyok, elhurcoltak ügye (Odesszába is adtak magyarokat a Felvidékről mostanában).
d/ A külföld informálása (a külföldön relációval bíró püspököket kérni, tegyék magukévá).
e/ A jobb békéhez jutása hazánknak (ezt az Egyháznak kell szolgálnia) imával
és amennyit a külföldi zsidóság megtett a magyar zsidóságért. Mantello
(Mandel) több mint 500 újságcikket helyezett el Magyarország ellen. Értünk csak egy-két megnyilatkozás történt. ( Juttassunk ki olyan dolgokat,
amik fontosak a magyarság érdekében). A disszidált diplomaták tétlenkednek.
f/ A nemzetközi kat[olikus] kapcsolatok kiépítése minden áron. (Megvan az
érdeklődés, csak juttassunk ki hetenként egy-egy cikket).
A hercegprímás ezután így folytatja:
A szept[ember] 6-i konferencia tárgyai kapcsán a következőket van szerencsém jelenteni:

461 A Szent István Társulatról van szó.
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2. A megújított egyesületek közül a KALOT utódját felhívtam, tegye meg a
hármas felterjesztést az egyházi megbízottra nézve. Felhívtam az A[ctio] C[atholica] keretében való szoros együttműködésre. Kifogásoltam a kiadványokat és az egyházi jóváhagyás mellőzését.
5. A B-listázás megtörtént az ismert módon iskoláinknál is. Nem értesültem
nagyobb panaszokról. Általában a B-listások nyomorának téli enyhítése egyházmegyénként történt. Most a kormány felé jobb nem bolygatni a kérdést, mivel úgyis
hánytorgatják az ún. összeesküvés és a létszámcsökkentő bizottságok kapcsolatát.
6. A népikollégiumról következik ma a folytatás.
9. Az egyházmegyei A[ctio] C[atholica] titkárok kinevezése – egy kivételével
– megtörtént. Munkájuk megkezdődött, mégpedig több helyen kedvezően.
18. A katolikus Egyetem javára gyűjtés eddigi összege: 60.000 frt felett.
26. A reverzális utólagos megadhatása érdekében Szántay prelátus úr járt el
megbízásunkból. Azt a választ kapta: most nem ajánlatos a szorgalmazása.
27. b. A M[agyar] Kurír segélyezése folyik.
39. A beiskolázásra nézve nem kaptam adatokat.
41. Hogy az iskolák építési ügye a VKM keretében maradjon, átiratban kértem
a miniszterelnök úrtól.
Jelenti még a püspöki karnak, hogy Dér Iván külföldi megbízott jelzi a következőket:
1/ Francia egyetemeken 4 hely (2 pap, 2 teológus részére) áll rendelkezésre.
(Bejelentés Mihalovics prelátus úron keresztül).
2/ Júl. 23.–aug[usztus] 2-ig a francia kat[olikus] egyetem (Párizs) kat[olikus]
hetet rendez.
3/ Több pap és kispap kaphat helyet a fribourgi kat[olikus] egyetemen. Jelentkezés határideje márc[ius] 17.
A fogoly P. Uzdóczy Zadravetz István ny[ugalmazott] táb[ori] püspök ügyében – kolostori internálás iránti személyes intervencióra a veszprémi püspök vállalkozik.
Ezután áttér a konferencia a tárgysorozatra.
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1. A békekötés kapcsán szükségesnek látszó nyilatkozatot az egri érsek által készítetten (párszavas változtatással) a következő szöveg közlésével teszi meg a magyar
püspöki kar:
A püspöki kar örömét fejezi ki afölött, hogy a világháború és a háború utáni
helyzet a békekötéssel lezárult. Ugyanakkor nagy szomorúsággal állapítja meg,
hogy a béke hazánkra túl súlyos terheket ró és több szempontból méltánytalan, sőt
igazságtalan. Kérjük elsősorban az irgalmas Istent, vegye oltalmába a sokat szenvedett magyar hazát. Ugyancsak kérjük az igazságszerető földi hatalmakat, hogy alkalmas időben keressenek és találjanak módot a magyar ügy igazságos és megnyugtató
rendezésére.
Fájdalommal emlékezünk meg a határon túli, több millió magyar testvérünkről, akiknek emberi jogait biztosítani kell a béke érdekében.462
Egyhangúlag elfogadva.
2. A kommunisták a városokból megkezdték és immár fél éve folytatják a falujárást, amelynek csalétke a templomon, iskolán, magánházakban végzett iparos
munka.
A cél az, hogy a falu lelkét megnyerjék. Nagy jelentősége van a köszönő nyilatkozatoknak, amelyeket egyházi oldalról állítanak ki és a fővárosi kommunista lapokban elmaradhatatlanul közölnek.
A papság figyelmét hívjuk fel ezekre a falujárásokra, a szándékra. Írásbeli nyilatkozatot ne adjunk ki.
Helyeslőleg tudomásul véve.
3. Az utóbbi években igen gyakran megtörténik, hogy plébániák betöltése alkalmával helyi közületek (nemzeti bizottság, pártok), sőt világi hatóságok képviselői
keresik fel küldöttségek élén a főpásztort (Pécs, Szeged), és azt kérik tőle néha követelődzve, hogy jelöltjüket nevezze ki a megüresedett plébániára lelkésznek.
Eltekintve attól, hogy az ilyen küldöttségjárás illetéktelen beavatkozás az egyházkormányzat belső ügyeibe, legtöbbször súlyos zavarokat és nyugtalanságot idéz
elő a hívek körében. Az egyházi törvénykönyv előírásai gondoskodnak arról, hogy a
főpásztor mindenkor azt nevezze ki plebánosnak, akit az illető plébániára lelkiismerete szerint legalkalmasabbnak ítél.
Ez az eljárás követendő. Ne a pártoknak adjunk választ, hanem egy névre
vagy a plebánosnak.
462 Közli MO II. 143. A párizsi békeszerződést 1947. február 10-én írták alá.
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4. A győri püspök adja elő a következőket:
Az ipari munkások lelki gondozásának ügyében kéri ki a püspöki kar döntését. Az ipari munkás (kik hívők, de szoc[iál] dem[okrata] vagy kom[munista]
pártban vannak) híveinkkel szemben milyen magatartást tanúsítsunk? Bár dialektikus materializmus alapján áll a két párt, a mi munkástömegeinknek igen jelentős
többsége nem vállalja az ateista felfogást és világnézeti alapot. Ezekre nem mondhatjuk ki az anatémát. Ezeket fel kell karolnunk, lelki megmentéséről gondoskodjunk. (A munkásoknál panaszt hallott: az egyház nem törődött velük. Pedig voltak pápai enciklikák, ker[esztény] szoc[iális] szervezetünk.463 Igaz, hogy vérszegény maradt. Tehát eleget nem foglalkoztunk.) Most nem szervezni, hanem a lelket megmenteni a feladatunk: Gyermekek és feleségek révén, családlátogatás révén. Ha nehézségek vannak is, nem szabad megtorpannunk. Nagy nyomás nehezedik rájuk. Megvan bennük a bátorság, sokkal inkább, mint másban. (Kat[olikus] kör ügyében Győrből egy szoc[iál] dem[okrata] ment el a Belügybe.) Az idő
sürget bennünket: Az egyházmegyében az ipartelepeken működő papokból munkaközösséget kellene alakítani, mint lelkipásztori konferenciát. Megállapodásaikat terjesszék az őszi püspöki konferencia elé.
A munkaközösségre vonatkozó javaslatot a püspöki kar elfogadja. Csendesen történjék a szokásos A[ctio] C[atholica] lelkipásztori konferencia
keretében. A főpásztorok az A[ctio] C[atholica] fölhívására küldik be
azokat a papokat, akiket erre már eddigi munkásságuk (bányalelkészek
is!) ajánl. (Azért az összes egyházmegyék küldjék meg mielőbb az A[ctio]
C[atholica]-nak a munkás-lelkipásztor papok névsorát.) A konferencia
irányítását a püspöki kar az egri érsekre bízza.
A csanádi püspök a munkásokhoz szóló, meleg, evangeliumi hangú körlevél
kiadását javasolja, amely csak a munkások plebániáin olvastatnék fel.
A püspöki kar a javaslatot elfogadja, s a körlevél elkészítésével megbízza a
győri püspököt.
5. A fasiszta könyvek jegyzékét a csanádi püspök teszi szóvá. Legutóbb sok kiváló katolikus mű került e jegyzékre. Ezek a művek imprimaturral464 jelentek meg,
és így biztosítva voltak, hogy fasiszta szellem, mely az Egyházzal is szembeszállt,
nem került beléjük. És mégis találtak bennük ilyent azok, akik az egyházzal szemben
el vannak telve előítélettel. Népellenesnek és fasisztának nyilvánítanak a zsidóság
463 Gergely Jenő: A keresztényszocializmus Magyarországon 1903–1923. Budapest, 1977. Uő: A keresztényszocializmus Magyarországon 1924–1944. Budapest, 1993.
464 Az egyházi hatóság engedélye.
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gazdasági és szellemi magatartásával szemben ejtett minden jogos kritikát, hasonlóképp a szovjet, illetve a kommunizmus ellen tisztán szellemi fegyverekkel folytatott
harcot. Nem veszik figyelembe, hogy a kommunizmust mi közvetlenül az 1919-i
szerepléséből ismertük meg, amikor tilos volt a nemzeti zászló, a himnusz, a vallásoktatás, amikor valóságos keresztényüldözés folyt. Ha ezen kommunizmus visszatérése ellen harcoltunk és harcolunk, annak jogosságát el kell ismerniök a szövetségeseknek is, akik hangoztatják, hogy a kommunizmust ránk erőltetni nem akarják és
hogy nemzeti és vallási szabadságunkat tiszteletben tartják. Tiltakoznunk kellene az
ellen is, hogy védekezés lehetősége nélkül ítéljenek könyveink, ezen még megmaradt
kincseink, jelentős szellemi és anyagi értékeink felett egy ismeretlen bizottság, feltehető, hogy nem is keresztény tagjai, akiknek semmi érzésük, legfeljebb csak örökölt
vagy beléjük nevelt ellenérzésük van vallásunk tanaival és szellemével szemben.
A püspöki kar a jelenben a tiltakozást nem kívánja.
6. Alig van kapcsolatunk a vidéki papsággal. A püspöki kar rendelje el az Egyházi Körirat kötelező járatását minden lelkipásztor számára. Akik szegények, a
templompénztár terhére rendelhessék meg. Az esperesek felszólítandók, hogy vizitációjuk alkalmával e rendelkezés végrehajtását ellenőrizzék.
A püspöki kar így határoz.
7. A júl[ius] 21-i püspöki konferencia elhatározta a kat[olikus] napilap kérvényezését a K[özponti] S[ajtó] V[állalat] keretében.
Ezután jött dr. Bozsik Pál plebános, és támogatást kért és r[észvény]t[ársaság]
alapítást.465
Vele szemben elsőbbséget élvez a K[özponti] S[ajtó] V[állalat]. Bár amikor a
K[özponti] S[ajtó] V[állalat]-kérvény elakadt, a püspöki konferencia nem ellenezte,
hogy a Bozsik-féle terv támogatást kapjon. Most meg az a kifogás, hogy nem igazodnak ki a kat[olikus] napilapot kérő beadványok között. Jobb lenne most velük szóba
nem állani. Mégis ne ellenezzük azt, hogy a K[özponti] S[ajtó] V[állalat] jelentkezzék azzal, hogy a püspöki kar mögötte van. Kérvényüket az egri érsek írja alá a hercegprímás előzetes tudtával.
Helyeslő tudomásul.
465 Bozsik Pál (1884–1952) egri egyházmegyés pap, gyöngyösi plébános, keresztényszocialista politikusként országgyűlési képviselő. 1944–1951 között Budapest-Remetekertváros plébánosa.
Mindszenty József tanácsadója. 1951-ben letartóztatták, Olti Vilmos tanácsa 10 évi börtönre
ítélte a Grősz-perben, és a váci börtönben hunyt el. Vö. Viczián János: Bozsik Pál. In MKL XVI.
236.
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Az A[ctio] C[atholica] sajtószakosztályában volt egy tárgyalás, egyesek ijedten
nehezményezik Tóth László és Baranyay prelátus személyét.466 A csanádi püspök
idézi Balogh államtitkárt: „Amint az első sort leírják, internálni fogják.” Őeminenciája megjegyzi: Itt sohase mondtuk, hogy nevezettek vezetők lesznek a K[özponti]
S[ajtó] V[állalat]-ban.
Jelenleg az a helyzet, hogy egy lapot engednek, amelyet a püspöki kar jelöl meg.
Választanunk kell a K[özponti] S[ajtó] V[állalat] és más vállalkozások között. Ott a
régi vezetők teljes eltávolítását hűségükért nem kívánjuk, de miattuk nem maradhatunk napilap nélkül. Nem vezető állásban talán maradhatnak. A szanaszét szórt
részvények ügyét meg kellene vizsgáltatni.
Az ügyben a püspöki kar azt az elvet kívánja érvényesíteni, hogy új vezetőkkel induljon a K[özponti] S[ajtó] V[állalat].
A részvények kivizsgálására pedig egy, a püspökkaron kívüli szakember kiküldését határozza el. A személy kiválasztását pedig a csanádi püspökre bízza.
Az Új Ember 1945-ben még csak 1000 plebániára, most, 1946. dec[emberében] már csak 57 plebániára nem jár, de ezek is vevői. A kiadóhivatal ezentúl minden plebániára megküldi az Új Embert.
Tudomásul vétetik.
Mivel az Új Ember cikkeiben kifogásolni valók is akadtak, egy Ellenőrző Bizottság kiküldését javasolja a hercegprímás.
A püspöki kar megbízza Őeminenciáját, hogy az egri érsek közreműködésével ezt a bizottságot megalakítsa illetve kinevezze.
8. P. Majsay Mór „Katolikus Internacionálé” elgondolásával
nem kíván foglalkozni a püspöki kar.
9. Az egyházmegyék nemcsak a háború, de a földbirtokreform következtében
is nagy változáson mentek át. Sok veszteségünk indokolja, hogy számba vegyük még
meglévő értékeinket. Ezért a n[agy]m[éltóságú] püspöki kar rendelje el az ezen évben megejtendő leltározást a püspökségeken (püspöki palota, birtok).
466 Tóth László (1889–1951) újságíró. Több újságnál dolgozott, 1922–1944 között a Nemzeti Újság felelős szerkesztője. 1948 decemberében letartóztatták. A Mindszenty-per 7. rendű vádlottjaként elítélték, és a börtönben halt meg. Vö. Takács Emma–Viczián János: Tóth László. In MKL
XIV. 233. Baranyay Lajos prelátus a KSV igazgatója volt.
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A püspöki kar a leltározást elrendeli. Külön-külön készítendő el a háború
alatt elveszett, és a most tényleg meglevő (püspöki palota bútorai, szőnyegei, képei s egyéb) felszerelésről.
A bíboros, hercegprímás felveti itt a kérdést, hogy nem volna-e jó ugyanazt elrendelni a plebániákon is?
A püspöki kar úgy határoz, hogy ahol még nincs meg, a plebánia (anyakönyvek) és templomi leltár készítése is elrendelendő.
10. A Központi Szeminárium rektora kéri a n[agy]m[éltóságú] püspöki
kart, hogy a VKM által folyósított segély elosztását állapítsa meg. A minisztériumtól részükre folyósított összegek az intézet állandó jellegű dologi kiadásainak
fedezésére szolgálnak, és ezért függetlenül attól, hogy valamely egyházmegye növendékei milyen számban küldetnek oda, ezekre az összegekre egész éven át szükségük van. Állandó jellegű kiadásokat csak állandó bevételekből lehet fedezni.
Amennyiben az egyházmegyék a régi alapítványi helyek mintájára egy állandó
számot állapítanának meg és jelentenének a minisztériumban, akkor ez a körülmény nagymértékben megfelelne az állandóságot kívánó gazdálkodásuk követelményeinek.
Jelenleg az egyes egyházmegyék a következő létszámot jelentették a Vallás- és
Közoktatásügyi Minisztériumban és ezek után kapják az ellátmányt:
Esztergom
Kalocsa
Eger
Győr
Szombathely
Veszprém
Pécs
Vác
Székesfehérvár
Kassa
Nagyvárad
Szatmár
Rozsnyó
Miskolci admin[isztratúra]
Hajdúdorog
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Megjegyzendő, hogy Hajdúdorog 16-os számmal való szereplése egészen kivételes, az 1913-as 53 t.c.-én alapszik.467 Csanád nem jelentette, de két növendéke van.
A fenti számok nagyjából egyeznek a múltban meglévő alapítványi helyek számával. Jelenleg is néhány menekült növendék egyes be nem töltött helyet foglal el,
mint a múltban is megtörtént, hogy egyes főpásztorok kölcsönös megegyezés alapján üresen álló alapítványi helyeket más növendékekkel töltöttek be.
A püspöki kar úgy határoz, hogy megkérdezi a K[özponti] Sz[eminárium] rectorát, hány férőhelyük van. Az egyes egyházmegyék az eddiginél kevesebbet nem hajlandók elfogadni. Amennyiben az eddiginél többet tudnak elfogadni, az elosztást Őeminenciája állapítsa meg.
A központi szemináriumtól szellemiekben és kosztban nívósabbat kíván, és a
szigorlati rendszert is bekéri a püspöki kar.
Őeminenciája megjegyzi, hogy a vizsgálat a szemináriumban ilyen irányban
folyik, s a legközelebbi püspöki konferencia elé kerülnek a szükségesnek látszó propozíciók. A n[agy]méltóságú püspöki kar is segítsen.
11. 1946. évi nov[ember] 20-án 6020/946. sz. a[latt] kértem az összes főpásztorokat, hogy az ország egyházközségeit és Szülők Szövetségeit hívják fel tiltakozásra. Az egyházközségeket az egyesületek feloszlatása, a katolikus napilap akadályozása, a tankönyvmonopólium és a politikának az iskolába bevitele miatt. A Szülők
Szövetségeit csak az iskolákat érintő két utóbbi sérelem ellen.
A tiltakozásra per vota dispersa a szűkebb püspökkari (3 érsek és rangidős püspök) határozat alapján történt, mivel épp akkor indítottak mozgalmat a túloldalon,
hogy vigyék be az iskolákba a politikai, marxista egyesületeket; a teljes tankönyvmonopóliumot a sajtókampány épp akkor követelte. Az egyesületfeloszlatás és a katolikus napilap akadályozása pedig, amellett, hogy égő seb, még nem volt általános tiltakozás tárgya.
A tiltakozásnak is van része abban, hogy:
1/ A tankönyvmonopólium csak az állami iskolákra valósult meg, jóllehet még
a miniszterelnök is szükségesnek tartotta a hitvallásos iskolákban a tankönyvmonopóliumot, legalább a nem-világnézeti tantárgyaknál.
2/ A VKM elejtette a politikai egyesületek bevezetését az iskolákba. Igaz, mégis bevezette Simon László államtitkár őket a nem-hitvallásos iskolákba, a miniszter
tudtán kívül, Nagy Miklós államtitkár távollétében.

467 Helyesen: 1913. évi XXXV. törvénycikk.

227

JEGYZŐKÖNYV

Mindazonáltal nem veszett kárba a tiltakozás. A legtöbb helyen csak lassan indult a tiltakozás. Három hétbe került, mire a sodra megjött.
A miniszterelnökhöz febr[uár] 17-ig befutott
1110
egyházk[özsé]g
595
Szülők Szövetsége
32
egyéb szervezet
tiltakozása.
Vannak esetek, hogy az egyházi főhatóságnál több elküldött tiltakozást jelentettek, mint az Országos A[ctio] C[atholica]-nál.
Ennek figyelembevételével is megállapíthatók a következők:
1/ A magyar katolicizmus megmozdulása időbe kerül.
2/ Jelentősebb részében egyáltalán nem is mozdul meg. Egyik, közepesen megmozdult egyházmegyénkben van 893 r[ómai] k[atolikus], 101 állami és községi iskolánk. Eszerint az apáca- és eleminél magasabb fokú iskolák leütésével – (14) kell
lenni 79 egyh[ázközsé]g-nek, 194 Szülők Szövetségének. Érkezett tiltakozás 27 egyh[ázközsé]g-től, 14 Szülők Szövetségétől. Ez 34 és 7%. Csonka-Magyarországon
van ma az egyházmegyék kimutatása szerint 3026 egyházközség és 1936 Szülők
Szövetsége.
A 3026 egyh[ázközsé]g-ből tiltakozott
1110
az 1936 Szülők Szövetségéből
595
Eszerint az 5062 szervtől
1705
Eszerint 3 havi idő múltán mozdulatlan maradt
1916
(64%) egyházközség
1341
(70%) Szülők Szövetsége.
A kettő együtt
3257
(66%).

(36%)
(30%)
(33%)

Nem szabad elfelejtenünk, hogy 1936 helyett 5447 Szülők Szövetségének kellene már lenni (áll[ami] 547 és közs[égi] középisk[olák]). Ha ezt nézzük, az eredmény ebben a tekintetben még gyengébb.
3/ Vannak egyházmegyék, amelyekben mindkét intézmény viszonylag szépen
és gyorsan megmozdult. Esztergom 75, Kalocsa 56%-ban mozdult. De mindkettő
területe könnyebben elérhető zömében. Székesfehérvár 53, Szombathely és Győr
48, Vác 41%-ban. Eger, Csanád az egyh[ázközsé]g-ek vonalán 52%-ban, Várad 56%ban. Szombathely: egyházközségekből 56, a Szülők Szövetségéből 13% jelentkezett,
sőt a Püspöki hivatalhoz több tiltakozást jelentettek, mint az A[ctio] C[atholica]-központhoz. Más egyházmegyében az egyházközségek elöl vannak, de a Sz[ü228

1947. FEBRUÁR 25–26.

lők] Sz[övetsége] lemaradt. Érdekes, hogy Kalocsa, Székesfehérvár, Vác esetében a
helyzet fordított.
Egészében megáll, hogy az egyházközségek, Szülők Szövetsége általában nem
eléggé eleven. Feltehető, hogy nem egy helyen ernyedt az esperesi intézmény. A jó esperes nem éri be azzal, hogy kiadja a rendelkezést, hanem utánanéz, hogy is hajtották
végre azt. Érdekes kérdés volna egyházmegyéről egyházmegyére: hány esperes nem
mozdította meg a saját plebániája egyházközségeit és Szülők Szövetségeit sem.
Kérdés:
1/ folytassuk-e a mozdulatlanok újabb megmozdításával a tiltakozást,
avagy
2/ csak figyelmeztessük a mulasztókat a mulasztás miatt.
A püspöki kar úgy határoz, hogy a tiltakozások folytatását nem kívánja,
de az espereseket szigorúan figyelmezteti a mulasztókkal szemben való
eljárásra.
12. Panasz érkezett arról, hogy egyes kántorok a régi, tradicionális népénekeket, különösen a nagy ünnepeken, elhanyagolják. Az egyház legnagyobb ereje a tradíciókhoz való ragaszkodás. Azokat a régi kedves melódiákat, amelyekben felnőttünk, nem pótolhatjuk semmilyen, azoknál talán művészibb, új dallamok, sem pedig bármilyen művészi preludálások és fugák.
Hasznosnak látszik elrendelni, hogy a régi, hagyományos, alkalmi egyházi énekeket a kántorok kötelesek legyenek nagy ünnepek alkalmával minden templomban kivétel nélkül elővenni.
A püspöki kar úgy határoz, hogy felhívja a plebánosokat a két főünnepen
az ismert, régi népénekeknek énekeltetésére.
13. Ünnepek megülése.
a/ A székesfehérvári püspök az alsószentiváni egyházközség indítványára okt[óber] 8-nak fogadalmi ünneppé való nyilvánítását kéri. Indítson a püspöki kar országos mozgalmat olyan célzattal, hogy Magyarok Nagyasszonya ünnepét az egész
ország első osztályú, nyilvános nyolcados ünnepként ünnepelje meg úgy, mint Szent
István király ünnepét.
Az indítvány megokolásában kifejtette az egyházközség, hogy miért van erre
szinte múlhatatlanul szükség. Nemzetünk sorsa szorosan összefügg a Nagyasszony
tiszteletével. Történelmünk ezt bizonyítja. Most is nemzetünk fellendülése, boldogabb jövője azon múlik: visszatalálunk-e arra az útra, melyet Szent István megjelölt,
és útmutatónknak tekintjük-e a Boldogasszonyt, egyéni, családi és társadalmi életünkben meghódolunk-e előtte, vagy pedig nem.
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A Magna Domina ünnepére nézve már 1945-ben fogadalmat tettünk.
Most határozat: várjuk meg a helyzet tisztázását és akkor teljesítsük, mint
fogadalmat.
b/ A szaléziánus tartományfőnök a Segítő Szűz Mária ünnepének Magyarországon
való általános bevezetéséhez kéri a n[agy]m[éltóságú] püspöki kar tagjainak aláírásait.
A püspöki kar nem teljesíti a kérelmet.
c/ Krywald Ottó prelátus Sz[en]t Erzsébet ünnepének dupl[ex] II. cl[assis]
rangra emeltetését kéri.468
A püspöki kar a kérelem teljesítését határozza el, és felhívja a plebániákat
a magyar szentek ünnepeinek buzgóbb megünneplésére.
Itt a székesfehérvári püspök szót kér.
Most lesz – úgymond – 20 esztendeje annak, hogy Prohászka Ottokár püspök az örökkévalóságba költözött.469 Az ünnepi alkalommal ápr[ilis] 13-ra, fehérvasárnapra
1/ meghívja Prohászka Ottokár sírjához a n[agy]m[éltóságú] püspöki kart.
2/ ha azt akarjuk, hogy komoly megmozdulás is legyen, vasúti kedvezményt is
kell biztosítani. Protestánsok már többször megkapták, a kommunistáknak 5-6 vonata ingyen megy pártcélokból vidékre.
A püspöki kar a meghívást elfogadja, és a vasúti kedvezmény megszerzésére felkéri a veszprémi püspököt, s az ügyben a nemzetgyűlés elnökét470
is megkeresendőnek tartja.
14. Ezek a tűzpróbás idők a szerzetesrendeknél is megtermik szomorú gyümölcsüket. Nyugtalanság szállja meg a lelkeket olyannyira, hogy egyesek meginognak
hivatásukban, s keresik az alkalmat a kilépésre, a nagyobb szabadságra. Bármennyire
őrködnek az elöljárók, ez a nyugtalanság mutatkozik a lelkek nem kis kárára. Olyanok is kísértésbe esnek néha, akiknek szerzetesi hivatása kétségtelen.
468 Az egyházi ünnepeknek, a zsolozsmának is, különböző rangjai vannak. A zsolozsmában eredetileg két éjszakai imaóra volt. Az éjszaka kezdetén a vigíliát mondták el, éjfélkor az ünnep zsolozsmáját. Ez idővel megszűnt, az elnevezések maradtak, és a két imaóra helyett egy maradt, dupla
antifónával, a zsoltárok elején és végén. A Duplex elnevezés az ünnep rangjára megmaradt. Az
ünnepek egykori rangjelzése I. és II. osztályú Duplex, Duplex majus, semiduplex, simplex.
469 Prohászka Ottokár 1927. április 2-án halt meg Budapesten.
470 1946. februártól a kisgazdapárti Varga Béla plébános a Nemzetgyűlés elnöke.
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Adódnak esetek, amikor a szerzetes nem bírja a közös életet, főleg az engedelmesség terhét, holott nagyobb szabadság mellett a lélek talán nagyon is hasznos
munkát tudna kifejteni. A szerzetesrendek számára pedig a legtöbb esetben nagy
jótétemény, ha megszabadulnak a nyugtalan elemtől. Ezek a kilépések a legtöbb
esetben üdvös szelekciót jelentenek, mely nélkül majdnem lehetetlen megőrizni a
közös életben annyira nélkülözhetetlen fegyelmet és buzgóságot.
A megyés főpásztorok sohase ígérjenek senkinek felvételt, mielőtt az illetékes
elöljárótól bizalmas információt nem kértek. Sohase mondják az illetőnek, hogy
amennyiben a tartományfőnök információja kielégítő lesz, hajlandók őt felvenni.
Ilyen helyzetben az elöljáró amolyan semmitmondó információt ad, melynek
alapján a megyés főpásztor a rend keresztjét gyanútlanul átvenné, bizonnyal nem a
lelkek javára.
Nagy kereszttől szabadulnak meg a főpásztorok, ha a kilépni akaró szerzetesek
ügyét kellő szigorral és a szerzetes elöljáró bizalmas információját kikérve intézik
(Szalézi tart[omány]f[őnök]).
Helyeslőleg tudomásul vétetik.
15. Ismételten érkeztek panaszok az ország minden részéről arról, hogy a szerzetesrendek gyűjtései sokszor egymás hegyén-hátán indultak az egyes plebániákra. Megtörtént az is, hogy egy helyen ugyanaz nap három szerzet gyűjtött. Az utána jövő szemináriumi gyűjtés ilyen helyeken természetesen már nem járhatott kellő sikerrel.
Javaslat: mondja ki a n[agy]m[éltóságú] püspöki kar, hogy szerzetesrendek ezután a főhatóság előzetes megkérdezése nélkül nem gyűjthetnek. A főhatóság az
engedélyt fix időre adja, s arról esperest értesíti.
A mendicans szerzetesek elöljáróit pedig a 621. canonban gyökerező jogaik elismerése mellett szólítsuk fel, ne menjenek gyűjteni olyan helyekre, ahol más szerzetnek van háza.
A püspöki kar így határoz.
16. Az egyházi épületek tűzbiztosítása ügyében a győri püspök a következő határozati javaslatot terjeszti a püspöki konferencia elé:
„Mondassék ki határozatban, hogy
1/ Az összes egyházi épületek (templomok, plebániák, iskolák, zárdák, egyéb
kat[olikus] intézmények stb.) kötelezően a püspöki kar által kijelölt biztosító intézetnél biztosítandók. A szerzetesrendek főnökei ez irányban megkeresendők.
2/ Az egyházi ingatlanok tűzbiztosítása a Gazdák Biztosító Szövetkezeténél
történjék, ahol eddig is az egyházi épületek 84%-a volt biztosítva, és amely szövet231
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kezet a legkedvezőbb ajánlatot tette. Azok a biztosítások, amelyek jelenleg akár forint értékre átdolgozott biztosítás, akár még át nem értékelt pengős biztosítás formájában az Első Magyar Általános Biztosító Társaságnál vannak elhelyezve, ennél
meghagyandók. – Feltéve, hogy az Első Magyar Általános Biztosító Társaság is mindenben magáévá teszi és alkalmazza a Gazdák Biztosító Szövetkezete díjtételeit és
felajánlott kedvezményeit, és hogy a püspökkari határozat létrejöttével a Gazdák
Biztosító Szövetkezetéhez hasonlóan megszűntnek tekinti a korábban kötött egyházmegyei keretmegállapodásait. Azért felhívja a Püspöki Kar a Gazdák Biztosító
Szövetkezetét, hogy az Első Magyar Általános Biztosító Társasággal a biztosításokban való részesedés arányának pontos megállapítása és erre vonatkozó megegyezés
megkötése végett haladéktalanul kezdje meg a tárgyalást.
3/ Az egyházi épületek teljes építményi értékben biztosítandók. Ennek díjtételei:
A/ Szilárd alépítményű épületeknél
a/ keménytetős épületeknél 0.23 Ft;
b/ fazsindelyes épületeknél 0.84 Ft;
c/ nádtetős épületeknél 2.24 Ft;
B/ Puha alépítményű épületek esetében
a/ keménytetős épületeknél 0.40 Ft;
b/ fazsindelyes épületeknél 1.20 Ft;
c/ nádtetős épületeknél 3.20 forint 1000 forintonként.
A nem teljes építményi értékben való biztosítás díjtételei azonosak a 3/B. alatt
felsorolt díjtételekkel.
4/ Amennyiben a belső berendezés is biztosítható, ennek díjtételei azonosak a
3/B. alatt felsorolt díjtételekkel.
5/ Teljes építményi értékben való biztosítás esetében a biztosító intézet eltekint az avulási% levonásától.
6/ A fizetendő díjtételek az egyes ordináriusok megítélése szerint felemelhetők, anélkül azonban, hogy ebből a biztosító intézet részére haszon származnék. A
díjtételek azonban nem lehetnek magasabbak, mint lennének abban az esetben, ha
az országos elrendeződés nem történt volna meg.
7/ A díjtételek behajtása az egyházmegyei hivatalok útján történik, melyek
minden hó végén a befolyt díjtételek 50%-át a biztosító intézethez továbbítják, a
másik 50%-ot pedig saját céljaikra visszatartják. Ha a biztosításhoz szükséges adatok
beszerzése is az egyházmegyei hivatalok útján történik, a visszatérítés az első évben
60%-os.
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8/ Az egyházmegyei hivatalok csak azokért a díjtételekért szavatolnak, melyek tényleg befolytak. Be nem hajtható díjtételek után viszont visszatérítést sem
igényelhet.
9/ Plébánosok, hitvallásos iskolai tanítók, más egyházi személyek magánvagyona után a biztosító intézet 25%-os visszatérítést ad az egyházmegyéknek.
10/ A biztosító intézettel kötött keretmegállapodás 5 évi fennállás után félévi
felmondás mellett megszüntethető, ha az egyház a tűzbiztosítást saját intézettel,
vagy önbiztosítás útján kívánja megoldani.
11/ A keretszerződéseket az egyházmegyék külön-külön kötik meg a biztosító
intézettel fenti szempontok alapján.
12/ A tűzbiztosítást – miként a múltban tette – ezután is a Kat. Népszövetség
biztosítási irodáján keresztül bonyolítja le a Gazdák Biztosító Szövetkezete.”
Az önbiztosítás tervét el kellett ejtenünk, új keret vételéhez 1–1½ millió forint
kellett volna.
Itt a veszprémi püspök beszámol arról, hogy a teljes kerettel rendelkező Életjáradék Bizt[osító] Int[ézet] átvételéről tárgyalásai befejezés alatt állanak. Bár az intézet múltja nem a legjobb fényben áll, a kb. 300.000 frt-tal átvehető intézet rentabilitása biztosítottnak látszik. Veszprém a tűzbiztosítását már ebben a keretben oldja
meg. Remélhető, hogy a javaslatban megszabott öt év után az ország összes kat[olikus] egyházi biztosításait átveheti.
Őeminenciája megjegyzi, hogy a Gazdák Biztosító Szövetkezete ajánlatát
Veszprém kivételének elfogadásával is fenntartja.
A kassai püspök által a 4. pontnál kívánt változtatás felvéve. A 12. pontnak
beszúrását a győri püspök szintén elfogadta, a jegyzőkönyvbe ilyen szövegezéssel
került.
A határozat, a veszprémi kivételével, minden egyházmegyére kötelező, a szerzetesrendek felé ajánlandó.
A győri püspök által előadott javaslatot a n[agy]m[éltóságú] püspöki kar
elfogadva, határozatnak mondja ki.
17. A balassagyarmati plebános javaslata azzal, hogy az egyházi ingatlanok biztosítása és a papok nyugellátása együttesen országosan rendezendő.
Részben az előző pontban elintézve, részben a Bárd-féle javaslatban foglaltatik.
18. Egyházi gazdasági javaslatok.
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Ezeket a szerző dr. Bárd János A[ctio] C[atholica] főtitkár, a következő megokolással vonta vissza: „Kellő megfontolás után nem tartom időszerűnek, hogy ezek
a javaslatok csak így dióhéjban kidolgozva az egyházi ingatlan-tűzkárbiztosításának
és az Országos Papi Betegsegélyezés ügyének tervezetével egy időben kerüljenek a
Nagyméltóságú Püspöki Kar elé.”
19. Böjti fegyelem ügyében a bíboros, hercegprímás a következőket adja elő:
Szentséges Atyánk a böjti fegyelemben a döntést az A[cta] A[polstolicae] S[edis] 1946. jan[uár] 23–25-i számában megjelent Attentis difficilibus kezdetű indultumával471 további intézkedésig az ordináriusokra bízta:
Omnes locorum Ordinarii, cuiuslibet ritus, concedere poterunt, secundum
prudens ipsorum iudicium, in territorio propriae iurisdictionis, generalem dispensationem super lege abstinentiae et ieiunii, ecclesiastici, in favorem quoque Religiosorum et Religiosarum etiam exemptionis privilegio fruentium.
Firma tamen manet lex abstinentiae et ieiunii ecclesiastici, pro fidelibus ritus
latini. Feria IV Cinerum et Feria VI in Parasceve; pro fidelibus vero alius ritus, duobus diebus ab eorum Ordinariis statuendis.472
Eszerint függetlenül attól, hogy az 1937-ben adott és 1942-ben megújítani
kért engedély fennáll-e vagy sem, minden ordinárius belátása szerint szabadon intézkedhetik egyházmegyéjében a böjti fegyelem dolgában.
Elődjének 1942-ben Róma az 1937-es böjti fegyelem megújítását kérő felterjesztésére a S. Congr. Concilii 1945/42. sz. a. ezt felelte: „Non indigere iuxta indultum S. Congr. de Negotiis Ecclesiasticis Extraordinariis diei 19. XII. 1941.”473
Az engesztelő körlevélben megszabott böjti fegyelem megváltoztatására tett
javaslatot, mert az engesztelő körlevél-tervezet megküldésével – a munka megjelenése utáni időre megkésett – főpásztorok enyhítést javasoltak. Az ennek alapján
készült tervezetet három egyházmegye – intézkedés bevárása előtt – közzétette. A
többség pedig az engesztelő körlevél szellemében intézkedett. Kérdés már most,
hogy uniformizáljuk-e a böjti fegyelmet a történtek után és hogyan?
Érkezett olyan votum is, amely csak az abstinenciát kívánja ( Vác) megtartani
azon megokolással, hogy a ieiuniumot a hívek nagy többsége a múltban sem értette
471 Figyelembe véve a nehézségeket kezdetű pápai engedmény.
472 Fordításban: Minden helyi ordinárius, akármilyen rítusú, a joghatósága alá tartozó területen engedélyezheti saját bölcs ítélete szerint általános felmentést engedélyezhet a megtartóztatás és az
egyházi böjt előírása alól az exemptség pivilégiumát is élvező szerzetesek és szerzetesnők számára.
Mégis szilárdan megmarad a megtartóztatás és az egyházi böjt törvénye a latin szertartású hívek
számára hamvazószerdán és nagypénteken, más rítusú hívek számára pedig az ordináriusaiktól
rendelt két napon. Ez az 1946. április 2-i jegyzőkönyv 17. pontjában is olvasható, de ott még egy
bekezdést is közölnek.
473 Nem szükséges – a Rendkívüli Egyházi Ügyek Szent Kongregációja 1941. december 19-én kelt
engedélye szerint.
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és tartotta meg. Amikor új böjti fegyelmet írunk elő, gondoskodnunk kell arról is,
hogy ne legyen komplikált.
Több hozzászólás után a püspöki kar így határoz:
A böjti fegyelem 1947-ben – ha különbözők is a rendelkezések, az egyes
egyházmegyékben marad úgy, ahogy van. 1948-tól kezdődően pedig – ad
quinquennium – kérelmezi a püspöki kar Rómából olyan facultas megadását, amelynek alapján az országban (beleértve a két gör[ög] rítusú egyházmegyét is) ez a kötelező böjti fegyelem lesz előírható: Szigorú böjt
csak hamvazószerda és nagypéntek, megtartóztatási nap az év minden
péntekje; az engesztelés szempontjából pedig ajánltatik az önkéntes böjtölés az egyház általános törvényei szerint.
Őeminenciája a kérelmet mielőbb felterjeszti Rómába.
20. Amint az a háború után – a zavarosban halászás idején – szokásos, ismét
nagy arányokat ölt a szekták terjesztése annyira, hogy nem hagyhatjuk figyelmen
kívül.
Keletcsanádban köd van, sötét és hideg; néhol csak lányaink virrasztanak. Battonya környékét elárasztották a márioviták; ennek az espereskerületében minden
községében megfordulnak. A szegedi tanyákon jehovások, metodisták, baptisták,
nazarénusok házalnak. Híveik lábbelit, ruhát, élelmet kapnak amerikai csomagokból. Hitoktató alig van a tanyai iskolákban.
A katolikus kerületi leánygyűlésekre (X–XI. hó) a szegedi tanyákból a vezetők
alig, a battonyaira egy sem jött el.
Honfy Ferenc kiskunfélegyházi hittanár A[ctio] C[atholica]-hoz (1947. I. 18.
jelentés): Kiskunfélegyháza és Csongrád környékén adventisták városoknak, tanyáknak röpcédulákkal is igen nekiestek.
Eger: az özvegy menyasszonyok szektákban élik ki vallási igényeiket (1946.
XII. 3-i jelentésből).
A terjeszkedéssel szemben nagyobb éberséget tanúsítsunk, megfelelő papok,
hitoktatók küldésével, és a Sz[en]t István Társulatnál, esetleg az A[ctio] C[atholica]-nál szorgalmazandó megfelelő felvilágosító füzetek terjesztésével küzdjünk
ellenük.
Az egri érsek a Csopják-akció felkarolását ajánlja a szekták ellen. Igen jó népmissziót végeznek. Megkereső levél a Kordához küldendő számukra.
A püspöki kar tudomásul veszi ezt és elhatározza, hogy újra megkeresi a
Sz[en]t István Társulatot a mariovitákról (a lengyelországi már ismert
adatoknál frissebbeket tartalmazó) röpirat kiadása iránt. Különben a kér235
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dést a tanyai pasztoráció ügyéhez kapcsolja, és felkéri a váci püspököt,
hogy annak kapcsán ezzel is foglalkozzék.
21. Egyesületeink elleni akció folyik. D[olgozó] L[eányok és] N[ők]-et is vexálták. Központjának iratait egyik szekrénybe berakva lepecsételték, miután a D[olgozó] L[eányok és] N[ők] irodája az „Amerikai kat. Segélyszolgálat” melegedőjeként
is működik, bezárni nem merték.
Zalaegerszegen december 9-én Barna rendőr őrnagy, az államvédelmi osztály
megyei vezetője, karhatalmi közegekkel feloszlatta az egyházközségi iparosifjúsági
hitbuzgalmi szakosztály gyűlését, és tíz nap múlva a vezetőt, Fonyadt Antal hitoktatót rendőri felügyelet alá helyezte. A véghatározat elleni fellebbezésen kívül, amelyet a rendőri felügyelet alá helyezett hitoktató azonnal megtett, a megyéspüspök is
tiltakozott a miniszterelnöknél.
Hasonló eset történt Ásványrárón, ahol Zemanek Vince esperes plebánosra
hat napi elzárásra átváltoztatható 30 frt-os bírságot vetettek ki, mert az egyházközségi ifjúsági egyesület 1945 óta engedély nélkül működik. Ő az elzárást választotta,
és kér, hogy amennyiben megtörténnék, ne küldjek oda papot.
A tanoncotthonainkat is a konfiskálás veszélye fenyegeti dr. Ikvay László érs[eki] biztos főtitkár jelentése szerint.
Nem kellene-e újra tiltakoznia a nagyméltóságú püspöki karnak ez ügyben?
Az egri érsek véleménye, hogy a kérdést politikailag is elő kell készíteni ( Varga
és Sulyoknak írni ez ügyben).474 Azonkívül kérje fel a püspöki kar a veszprémi püspököt, hogy a püspöki kar megbízásából tegyen lépéseket a belügyminiszternél az
irányban, hogy legyen már vége a vexatióknak, és a hitbuzgalmi egyesületektől ne
kívánjanak belügyminisztertől jóváhagyott alapszabályokat. A székesfehérvári püspök megjegyzi, hogy az istentiszteletek fényének emelése vagy karitatív cél szolgálata az, ami vallásos egyesületeinknél hangsúlyozandó.
A püspöki kar a hozzászólásokat helyesli, az ügyekkel való foglalkozást a
székesfehérvári püspökre bízza.
22. Az örmények lelki gondozásával kapcsolatban jelenti Őeminenciája:
A S[acra] Congr[egatio] pro Ecclesia Orientali kezdeményezésére Budapesten
1923-ban örmény szert[artású] kat[olikus] misszió lelkészi állomás létesült, melynek vezetője mechitarista szerzetes lett.475 Az első lelkész P. Pungucz Antal volt, aki
474 Varga Bélának, a Nemzetgyűlés elnökének és Sulyok Dezső képviselőnek, aki független kisgazdapárti, majd szabadság párti.
475 Történetéről lásd Balogh Margit: Az Örmény Katolikus Fogolykiváltó Boldogasszony és Világosító Szent Gergely Személyi Plébánia. In A katolikus Budapest. I. Szerk. Beke Margit. Budapest,
2013. 426–431.
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múlt évi aug[usztus] 13-án meghalt. Utódjául P. Kádár Dániel Antalt mutatták be,
aki a boldogultnak is segítője volt már, és akit el is fogadtam. Még Pungucz életében
a múlt évben a lelkészi állomásnak plebániai rangra emelését kérték. Kitértem előle,
azzal az indokolással, hogy ilyen nem területi, hanem személyekre kiterjedő plébániáknak létesítését az egyházi előírások tilalmazzák, és az kivételesen is csak pápai
engedéllyel volna lehetséges.
Most a bécsi mechitaristák Kongregációjának476 itt járt vizitátora arra való hivatkozással, hogy Erdélyből sok örmény rítusú hívő is átköltözködik országunkba,
annak különböző területeire, kéri, hogy a budapesti lelkészségből az egész országra
kiterjedően személyi centrális plébánia létesíttessék. Miután a kérelem az összes hazai egyházmegyéket érinti, bátor vagyok a kérdést ide hozni és püspökkari állásfoglalást kérni.
A magam részéről most is jónak látnám a kérés elől kitérni, mert hiszen egy
vagy két székesfővárosi pap nem gondozhatja az egész ország szétszórt, itt-ott egészen kicsi számú híveit, másrészt félő, hogy – mint Budapesten tették – erőszakos
nyomással, még névelemzéssel is próbálnak majd híveket szerezni. A válasz az lehetne, hogy az egyes püspökök figyelemmel kísérik a kérdést, és ha lesznek területükön
örmény szert[artású] hívek, róluk a szükséges gondoskodást nem fogják figyelmen
kívül hagyni.
A püspöki kar a plébánia felállításához nem járul hozzá.
23. A hadifogoly-táborokban rengeteg lelki igény marad kielégítetlenül. A foglyok szentségekhez, szentmisékhez nem juthatnak; mint azt a hazatért súlyos betegek mondják, ez a legnagyobb szenvedése a fogolynak.
Ha Kínába tudtunk misszionáriusokat küldeni, nem küldhetnénk-e a Vöröskereszt keretében a fogolytáborok látogatására arra önként jelentkező, alkalmas
papokat?
Őeminenciája szóba hozta a kérdést a svájci követnél, de ő azt felelte, hogy
Oroszország nem enged be senkit.
Sajnálattal tudomásul vétetik.
24. Dr. Erdey Ferenc p[ápai] kamarás, egyetemi hittanár, az „Engesztelés Műve
Szolgálóinak” a 673 c. 1. § alapján való alakuláshoz szabályzatot terjesztett be, azok
jóváhagyását kérve.477

476 Örmény szerzetesek.
477 Az 1917-es Egyházi Törvénykönyv 673. kánon 1. §-a szerint: „Férfiak vagy nők társasága, melyben a tagok a szerzetesi életmódot utánozzák, közösségben élve, elöljárók irányítása alatt, jóváha-
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Az 1944. március 14-i püspöki konferencia határozata szerint (11. pont) az
approbációs kérés a nagyméltóságú püspöki kar elé terjesztendő. Kéri azért a nagyméltóságú püspöki kar hozzájárulását az Engesztelés Műve Szolgálóinak szabályzata
jóváhagyásához.
A püspöki kar a jóváhagyást rábízza az egyes ordináriusokra.
25. Lénárd Ödön piarista beszámol a K[atolikus] Sz[ülők] V[allásos] Sz[övetsége] elmúlt évi működéséről. Nem tartja elégségesnek az elért eredményeket. A vezetők
személyi megválasztása egyes iskolák szerzetes és papi vezetők meg nem értése és türelmetlen, elzárkózó, gőgös magatartása indokolja következő javaslatait:
1/ A főpásztorok határozott hangú utasítását papságunk felé, amely hangoztatná a Szülőszövetség munkájának fontosságát, utasítaná őket annak komolyan vételére, a kapott utasítás végrehajtására, így például a megalakulási adatoknak az A[ctio] C[atholica]-ban való bejelentésére.
2/ Mind a férfi, mind a női szerzetes tanítórendek főnökei felé egy olyan irányú
lépés, amely a fenti hibák feltárásával határozott és döntő kiállásukat biztosítja a
szövetség munkája felé.
3/ Ez utóbbi úgy váltatnék apró pénzre, hogy a szerzetes elöljárók minden helyi elöljárójukat ilyen irányba utasítanák. Ez az utasítás tartalmazza azt az 1-2 helyen
igen jól bevált módszert is, hogy a szerzetesi tanintézetek tanári karából jelöljenek ki
egy-egy személyt, aki a Szövetségnek éppen olyan lelkes gondozója, a tanári kar felé
képviselője lesz, mint ahogy van ilyen az önképzőkörnek, a cserkészcsapatnak stb.nek. E mellett természetesen azonban továbbra is szükséges, hogy az intézet igazgatását kezében tartó elöljáró a maga személyében is jóindulattal viselkedjék a Szövetség munkája iránt.
Ezek nélkül a Szövetség legtöbb helyen továbbra is csak látszatalakulat maradna.
A püspöki kar kimondja, hogy a szerzetes főnököknek felszólítást küld
arról, hogy a K[atolikus] Sz[ülők] V[allásos] Sz[övetsége]-nek meg kell
lennie minden iskolánál, mégpedig úgy, ahogy arra Lénárd Ödön A[ctio]
C[atholica]-titkár irányítást ad. Viszont az A[ctio] C[atholica]-nak (az
egyházközségek és) a Szülők Szövetsége felé lépéseiről mindig tájékoztatni kell az ordináriusokat. Kivétel az anyagnyújtás, amelyet közvetlen
érintkezéssel intézhetnek el.

gyott szabályok szerint, de nem kötelezve le magukat a szokásos három nyilvános fogadalommal,
tulajdonképpen nem szerzet s tagjait nem lehet voltaképpeni szerzeteseknek nevezni.”
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26. Vallásos férfiegyesületeinkről szólva megállapítja, hogy a nagyméltóságú
püspöki kar elrendelte, hogy minden plébánián legyen vallásos férfiegyesület (Credo, Kongregáció, Jézus Szíve Szövetség stb.). Kérdést intézve a számba jövő egyesületi központokhoz megállapíthatja, hogy még bőven akad szorgalmazni való. Kéri a
püspök uraktól a saját egyházmegyében az ellenőrzést.
A püspöki kar elhatározza, hogy a nagyon lazán álló Mária Kongregációs
Központ ügyében megkeresi az S[ocietas] J[esu] provinciálist.478
27. A Katolikus Népszövetség, a magyar katolikusság nagy múltú szervezete a
háborús összeomlás után megkezdette szervezkedését. A jövő évre kiadta naptárát.
A tagdíj évi 3 forint.
Ügyének állásáról a győri püspök úr Őexcellenciája van hivatva a konferenciát
tájékoztatni.
A győri püspök a legsürgősebb teendőnek az újjáalakítást jelöli meg.
A csanádi püspök ajánlja, hogy ahol a Népszövetséget megcsinálják, ott ne urgeáljuk a külön férfiegyesületet.
Remény van arra, hogy a K[atolikus] Népszövetség egy régi nagynevű ember
révén kap lapot. Kérelme az, hogy tovább is vegyük igénybe:
a/ a népszövetségi biztosítási irodát;
b/ kapjon minden egyházmegyében alkalmas papot;
c/ a meginduló Népújság népi írókat és munkatársakat.
Egri érsek megjegyzi: főleg híreket hozzon ez a hetilap, ne hitbuzgalmi cikkeket.
Szombathelyi püspök: Nem, hanem praktikus, gazdasági irányítást kérünk.
Kalocsai érsek rámutat a K[atolikus] N[épszövetség] ügyét is rábízzuk az egyházmegyei A[ctio] C[atholica] titkárokra.
d/ Kritikát, figyelmeztetést a K[atolikus] N[épszövetség] mindig szívesen
fogad.
Őeminenciája azt ajánlja, hogy a K[atolikus] N[épszövetség] a – villanyossal is
elérhető – Budapest-környéket is szervezze meg.
A püspöki kar a kérelem pontjainak teljesítését határozza el. A hozzászólókkal egyetértve kimondja azt is, hogy a Népszövetség ne politizáljon,
hanem társadalmi egyesületként működjék.
Itt a tanácskozás első napja véget ért.
478 Ekkor (1944–1949 között) P. Borbély István (1903–1987) volt a jezsuiták provinciálisa. Vö.
Bikfalvi 36.
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A második napon a tárgysorozat megkezdése előtt a bíboros, hercegprímás bejelenti, hogy dr. Madarász István kassai püspök, tekintettel különlegesen nehéz közlekedési lehetőségeire, a M[agyar] V[allás- és] T[anulmányi] A[lap] Ellenőrző Bizottságban viselt tagsága alól felmentését kéri.
A püspöki kar a felmentést köszönete nyilvánításával megadja, és helyére
dr. Pétery József váci püspököt delegálja.
28. A bíboros, hercegprímás által bemutatott (telepítési) statisztikai lapra nézve több hozzászólás után
a püspöki kar úgy határoz, hogy annak szétküldésével még várjunk.
29. Egyházközségi adózás módosítása tárgyában dr. Gróh József ügyvéd, esztergomi egyházmegyei jogtanácsos és a szombathelyi püspök úr szakértőjének véleményét kikérve, felolvassa Kézdi Alajos számv[evőségi] főig[azgató] szakvéleményét,
amely így szól:
„Az a ténymegállapítás, hogy a föld- és házadónál a mai adó összege kb. négyszerese a régi állami alapadónak, helytálló, mert például a házadónál az állami
alapadó községekben a múltban 15% volt, ma legalább 60%-a, bizonyos esetben
80%-a a bérjövedelemnek. Nehezebb az arányt megállapítani az együttes jövedelem- és kereseti adónál, mert itt az adózás lényegében tér el a múlttól, ti. ma az összbevételt adóztatjuk, a múltban pedig a tiszta keresetet. De feltehetjük, hogy itt is ez
az arány.
Közvetett tudomásom van arról, hogy a pénzügyminisztérium foglalkozik az
egyházi adók maximális tételének megállapításával, és a régi 10, illetve 30%-ot le
fogja szállítani. Magam részéről nagyon is meggondolandónak tartanám a régi 10 és
30%-os határhoz való ragaszkodást, mert ez szinte elviselhetetlen terhet jelentene a
hívőre az egyházi adó miatt. Itt van például a házbérjövedelem adóztatása: a bérjövedelem 60%-a az állami adó, fentmarad a háztulajdonosnak a bérjövedelemből
30%, amelyből kell minden egyéb terhét a házfenntartásnak fedezni, ebből az adózóra kivetett 30%-os egyházadó maga 18%-ot vinne el. Ugyanez a helyzet a többi
adónemnél is, itt természetesen abban az esetben, ha az állami hivatalok megfelelőképpen meg tudták fogni az adóalanyt. Véleményem szerint legfeljebb a régi határ
1/3-ad részét szabadna a pénzügyminisztertől maximális határként kérni (kereken
4, illetve 12%-os).
Az egyházi adó együttes kezelésbe vonása479 mindenkor a legjobb formája volt
adószedésünknek, mert az egyházi adóért lefolytatott behajtási eljárásnál sohsem
479 A bevett felekezetek egyházi adóját az 1947. évi XXXIII. törvény kihirdetéséig (1947. december
23.) a közadókkal együtt hajtották be. Ez a törvény megszüntette a bevett felekezeti jogállást.
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jelentkezett végrehajtónak az egyház, és ez rendkívüli előnyt jelentett részére, mert
nem vált népszerűtlenné az egyháziadó-végrehajtás alkalmával és nem lehetett a
végrehajtási lépést felelőtlen izgatásra felhasználni. Emellett a legolcsóbb, úgyszólván ingyen kezelési mód is volt. Ha ez a múltban fennállott, fokozottabb mértékben
jelent ma előnyt.
Nem ajánlatos a magasabb adókulcs kedvéért a külön kezelésre áttérni, már
azért sem, mert a fennálló adókezelési szabályunk arra is módot ad a pénzügyminiszternek, hogy a túl magas mértékben megállapított helyi szolgáltatások esetében,
amelyek magas volta az adózó teherviselő képességét veszélyezteti, a jogsegélyt megtagadja. Könnyen előfordulhat – különösen ma –, hogy valaki a maximális határon
túl kivetett egyházi adó miatt, erre az említett rendelkezésre való hivatkozással a
pénzügyminiszterhez fordul, s akkor a magas százalékkal kivetett egyházi adó behajtását az adóhivataloknál a miniszter betiltja. Talán olyan helyeken, ahol az adóbevétel nem elég, azonfelüli részt adományok formájában kellene beszedni.
Az illetményadó után egyházi adót tényleg nem lehet szedni, amint azt a püspök úr véleménye nagyon helyesen állapítja meg. Itt kizáróan a külön kezelés lehetősége áll csak fenn, mert az alkalmazott ma szerepel mint külön adóalany az adóhivataloknál, az adóhivatalok csak a munkaadókkal foglalkoznak.”
Az ő tanácsa az, hogy az együttes adózások összegét ne akarjuk emelni, és ne
hagyjuk ott az együttes kezelést.
Az egri érsek az egyh[áz]k[özségi] adózástervre a következő megjegyzéseket
teszi:
Ad 4. §. 1/a. A jövedelemadónak mint együttes kereseti és jövedelemadónak
pótlékolása az egyházi adók alapjának kiszélesítését jelenti.
Értesülésem szerint a pénzügy- és a kultuszminisztérium között megállapodás
jött létre, amely szerint a pénzügyminisztérium rendelettel fogja leszállítani az
együttes kezelésbe vonható egyházi adó határát az eddigi 30%, illetve 10%-ról 10,
illetve 3%-ra, éppen azzal az indokolással, hogy a mostani föld-, ház- stb. adó a pótlékokkal együtt az eddigi ilyen adóknak a négyszerese.
Ha valóban így jelenik meg a P[énzügy] M[inisztérium] rendelet, akkor az
egész föld-, ház- stb. adó képezi majd az egyházi adó alapját, és nem csak ennek a
negyedrésze. Ebben az esetben a rendelet előnyösebb lesz, mint az itt tervezett módosítás. A módosítás ui. az alapadóknak csak a negyedrészét szándékozik alapul
venni, míg a pénzügyminisztérium meghagyja a kivetett adó egyharmadát.
Ebben az ügyben egyébként a VKM I. üo. tud pontos felvilágosítással szolgálni.
Az 5. §. 1/b. pontjában felfektetett táblázat legfeljebb csak példa lehet, országosan kötelező normává tenni nem volna szerencsés. Egyrészt azért, mert nagyobb
mérvű szükséglet esetén aránytalanul emelni kellene az adóalapok utáni kivetési
kulcsot, másrészt pedig azért, mert az egyes kategóriák között túl nagy az ugrás, és
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így igazságtalan a terhelés. Az Eger-városi egyházközség például ilyen kategóriák
szerinti adózás mellett nem tudná fedezni az évi szükségletet.
Ad 8. §. 1. A kamatmentes adófizetés határidejét méltányos lenne kitolni legalább a hónap végéig.
A 9. §. 5/a. pontjánál figyelembe veendő a készülő P[énzügy] M[inisztérium]rendelet.
A módosítási javaslat többi pontja mind indokolt.
A csanádi püspök megjegyzi: az összes egyházközségekben ugyanaz az adókulcs legyen.
Viszont mások azon a véleményen vannak, hogy ne! Különbséget kellene tenni
falu és falu között.
A püspöki kar hármas bizottságot (tagjai az egri érsek, a váci és győri püspök) küld ki a kérdés tanulmányozására. A bizottság a közös teherviselés
elvének és az együttes kezelés megtartásának szemmel tartásával készítse
el végleges javaslatát. Ahol még ezentúli szükséglet van, ott külön adóval
kell a fedezetről gondoskodni.
30. Megadóztatás kat[olikus] közcélokra ügyében a bíboros, hercegprímás a következőket jelenti:
Annak idején (Győrött nov[ember] 11-én szűkebb baráti összejövetel történt!), amikor már csak püspökök voltak ott jelen, próbáltunk valamit a katolikus
intézményeink, hivatalaink (A[ctio] C[atholica]) számára összegyűjteni. A jelenlevők mindegyike felajánlott három hónapon át havi ezer – tehát egyelőre összesen
– háromezer frt-ot. Most a n[agy]m[éltóságú] püspöki kar többi (ott jelen nem
volt) tagjait is kéri pótlólag hasonló hozzájárulásra. Az összeg egyenesen az A[ctio]
C[atholica] Központnak küldendő meg. Határoztatik: mint minden egyesülésnek
(például politikai pártnak), az A[ctio] C[atholica]-nak legalább titkárának kell lennie fizetéssel, csak nem maradhat el e tekintetben.
A másik szempont: az óriási karitatív vonal külföldről. Ez többet jelent, mint
10 év munkája máskor. Pl. érkezik 12 vagon szeretetadomány. Kiürítésének 6 óra
alatt meg kell történnie. Ehhez 300 egyetemi hallgató munkája kell.
Volt már az A[ctio] C[atholica] Központ olyan helyzetben, hogy másnap
nem volt költség bélyegre sem, a teherautókat sem tudták kifizetni (14.000 ebéd
naponta).
Ezek után proponálja: Amint Győrött páran önként adakoztak, úgy most kérjük az összes ordináriusokat, hogy legalább 1000–2000 frt-tal járuljanak hozzá az
A[ctio] C[atholica] Központ kiadásainak fedezéséhez.
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A püspöki kar a propozíciót elfogadja, és felkéri az A[ctio] C[atholica]-t,
hogy a jövőbeni kiadások fedezésére a kiküldött hármas bizottsággal állapítsa meg az országos katolikus célokra szükséges összeg mértékét (ebbe
foglalandók az A[ctio] C[atholica]-központ szükségletei is!) és már most
kezdje meg a gyűjtés előkészítését.
31. A felvett téma helyett az egri érsek az 1946. szept[ember] 6-i konferenciától felkérve a teológiai tanárok javaslatairól teszi meg észrevételeit:
(I. K[öz]gy[űlési]h[atároz]v[ány] 1946. szept[ember] 6. 26. lap, 17.)
Ad I. 1–3. A legtöbb egyházmegyében már eddig is megvolt, csak helyeselhető.
4. Iparkodjunk a VIII. osztályos kisszemináriumot felállítani.
5. Fakultatívnak vette a bizottság. Igen előnyös.
6. Fakultative. Egerben jól bevált.
Ad II. 1. Egyhangúlag ajánljuk.
2. További megfontolás tárgya legyen.
3–4. A bizottság leszavazta. Fontos volna azonban, hogy Rómában gondoskodjunk egy ilyen papi továbbképző intézetről (mint azt már Őeminenciája jelentette, a San Stefano Rotondo ilyen célra való átengedése érdekében történtek lépések). Jogalap is van rá a Szentszék részéről, a S[an] Pietro sekrestyéjének építésekor
vállalt kötelezettség címen. Mivel a jezsuiták húzódoznak a San Stefano Rotondo
melletti ház átadásától, lehetne talán a Germanicummal egyesítetten létrehozni a
továbbképző intézetet.
A püspöki kar a jelentést köszönettel veszi, propozíciót határozatnak
mondja ki.
32. A harangok visszaadása és a harangérc kiutalása elé azt a nehézséget gördítette az iparügyi minisztérium felügyelete alá rendelt Anyaghivatal, hogy csak az
esetben adhat ki harangot, ha
1/ valamivel dokumentálni tudjuk a harang eredeti helyét, és
2/ annyi vörösrezet vagy kétszer annyi sárgaércet tudunk beszolgáltatni, mint
amennyi a harangban van. (Állítólag az orosz jóvátételbe gyártandó szállítmányokhoz kell ez, és az általános visszatérítés során meg fogják fizetni.) Tiltakoztam ez ellen és dr. Beresztóczy Miklós protonotarius kanonok, min[isztériumi] osztályfőnököt felhívtam, hogy személyesen eljárva vigye dűlőre az ügyet.
Választ eddig (valószínűleg betegsége miatt) mind ez ideig nem kaptam.
Sajnálattal tudomásul véve.
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33. Dr. Ignácz László min[iszteri] tanácsosnak a VKM kiküldötteként való behívását a V[allás- és] T[anulmányi] A[lapokat] E[llenőrző] B[izottság]-ban – tekintettel a sürgető körülményekre (min[iszter] távozása)480 a nagyméltóságú püspöki kar utólagos hozzájárulása reményében elintéztem. Kérem ennek szíves tudomásulvételét és jóváhagyását.
Jóváhagyólag tudomásul vétetik.
34. Még 1938-ban „pro re gravi” előírta a nagyméltóságú püspöki kar, de sok
helyen másként intézkedtek az ordinárius urak. Most javaslom, hogy a Magna Domina imperatat szüntessük be és írjuk elő erre az engesztelő évre a „Pro remissione
peccatorum” szentmise oratióját szintén pro re graviként.
Szombaton, amikor Off[icium] S[anctae] Mariae van, a szentmise legyen viszont ezután mindig a Magna Domináról (természetesen cum introitu Salva Sancte
parens) míg a többi az okt[óber] 8-i szentmise szövege lenne.
Az első propozíciót a püspöki kar elfogadja, de azzal a különbséggel, hogy
ne pro re gravi, hanem csak simpliciter imperata legyen.
A másodikra nézve az lesz irányadó, amit az esztergomi circulare vonatkozó előírása tartalmazni fog.
35. Dr. Szentkirályi Ákos gazdasági akadémiát végzett ügyvéd jön a következő
javaslatokkal:
1/ Méltóztassék a falu papjainak és a tanítóinak figyelmét felhívni arra, hogy a
lehetőséghez képest, foglalkozzanak a falu népének gazdasági oktatásával. Adjanak a
rászorulóknak tanácsokat és útbaigazításokat, hogy földjüket megművelni, azon
többet és jobbat termelni tudjanak. Saját gazdálkodásuk lehetőleg olyan legyen,
hogy abból a falu népe is tanulhasson.
2/ Méltóztassék a papi nevelőintézeteket felhívni arra, hogy a kispapoknak gazdasági oktatására eddiginél nagyobb gondot fordítsanak, illetve adják meg a lehetőséget ahhoz, hogy az onnét kikerülő papok alkalmasak legyenek a falu népének gazdasági oktatására. Az „Új kor” megkívánja az „új embereket”!
3/ Ezeket a gondolatokat felvetettem az Új Ember szerkesztősége előtt is. Úgy
érzem, hogy ezt helyesen cselekedtem. Ezzel magyar gazda testvéreimnek, de az Új
Ember-nek is szolgálni kívánok. Amennyiben helyesnek méltóztatik találni, tisztelettel kérem felhívni a lap szerkesztőségét, hogy foglalkozzon a kisgazdák ügyével.
Hozzon rendszeresen mezőgazdasági vonatkozású közleményeket, amiből tanulhat
a pap, a tanító és a falu népe is.
480 Keresztury Dezső végleges lemondása a kultuszminiszteri tárcáról.
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A püspöki kar nem tartja rossznak a gondolatot, és úgy határoz, hogy kiadja a Hármas Bizottságnak.
36. Perneczky min[iszteri] osztályfőnök A[ctio] C[atholica] alelnök juttatott
el hozzánk egy Ugrin József481 által készített tervezetet, amely a megmaradt plébániaföldeket akarja a Kert-Magyarország gondolatvilágában mozogva, gazdasági egységgé kiépíteni, és ezáltal az Egyház számára egy anyagi bázist teremteni. A tervezet
példákra hivatkozva (l.3.1. Endrődszentlászlón) ajánlja, hogy minél előbb meg kell
tehát szerveznünk a magyarországi r[ómai] kat[olikus] plébániabirtokok gazdasági
munkaközösségét, amely utat mutat a gazdasági talpra állásra, anyagi alátámasztást
jelent az Egyház intézményeinek, megindulásának puszta tényével, magában hordozza a legnagyobb magyar szövetkezeti megmozdulás csíráját. Magyarázata:
A háború, a földreform új helyzetet teremtett: nagybirtokos Magyarországból
kisbirtokos Magyarországot csinált.
Az Egyház rengeteget vesztett. De ha minden plébánián csak minimálisan 35
k[ataszteri] holdat veszünk, amit a földreform végrehajtó szerve mindenütt legalább megad, ez 3000 plébánia után 105 000 k[ataszteri] hold. Ezzel az Egyház még
mindig a legnagyobb földbirtokkal rendelkező tényező az országban.
Mit kell a kisbirtokkal csinálni, hogy gazdaságilag megoldott, jövedelmező
legyen?
Az idő, elkerülhetetlenül, parancsolólag megmondja; Dánia példája az utat világosan mutatja: egységes terv és művelésiág-változtatás. Átmenni a belterjes gazdálkodásra.
A 35 k[ataszteri] holdas plébániai földek egyenkint, gazdaságilag magukra
hagyva elégtelenek, bérbe adásuk gazdaságilag sohasem jó.
Mit kellene csinálni? Ezeket egy nagy gazdasági munkaközösségbe fogni, ahol
az egységes tervvel szakszerű irányítással és gazdasági szolgálattal pedig segítséget
kapna a 3000 35 k[ataszteri] holdas plébániai kisbirtok és ezen munkaközösséggel
az egész 105 000 k[ataszteri] hold egyházi birtok egy hatalmas belterjes gazdálkodási egység lenne.
Objektív szempontokkal és gazdasági érvekkel bizonyítja állítását.
Például, öt év alatt ennek a 105 000 k[ataszteri] hold minőségileg bizonyára
nem a legjobb földnek a 20%-át, tehát 21 000 k[aszteri] holdat gyümölcsösítenének,
akkor evvel az a 21 000 k[ataszteri] hold öt év alatt ötszörös értékét kapná, mert a
földbirtokreform is a gyümölcsöst a szántóval szemben 1:5 arányában értékeli.
A gyakorlati kivitelezésnek a módját is részletesen megadja.
Minden 35 k[ataszteri] hold plébániai föld megmarad egy önálló gazdaságnak
és a területenkénti munkaközösségbe úgy kapcsolódnak, hogy attól közös terv sze481 Ugrin József a KALOT egyik világi vezetője, 1947–1948-ban a Demokrata Néppárt országgyűlési képviselője.
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rinti gazdasági irányítást kapnak és gazdasági segédszolgálatot. Területenként ez a
munkaközösség mondaná meg, hogy azon a területen mi az előnyös belterjes gazdálkodás, ezt egységes terv szerint hajtanák végre és ezt a munkaközösség gazdaságilag támogatná.
Például egy esperesi kerületben az egymás melletti 10 plébániaföldnek megmondja, hogy azon a vidéken mely gyümölcsfélék, milyen fák a legalkalmasabbak,
mely törzskönyvezett kis állatok tartása a legmegfelelőbb és legjövedelmezőbb,
minderre közösen térnek át, beszerzést az értékesítést közösen csinálják. Így az a 10
plébániai föld azon a vidéken egy nagyszerűen vezetett 350 holdas belterjes gazdálkodása lesz, ahol intenzív kereskedelmi minőségi gyümölcskertészet, fajállat-tenyésztés folyik.
A belterjes intenzívebb gazdálkodás több embert kíván. Itt a B-listások találhatnak új életmegoldást. Ezeknek átképzése, de egyáltalában a belterjes gazdálkodás
tanítása a KALOT-hoz hasonlatos kurzusokon történhetne.
Az ilyen plébániai munkaközösségekhez aztán a falu többi kisbirtokosa is csatlakozhat, s így az egyház a belterjes gazdálkodásban a jövő számára a falu tanítója,
vezetője, gazdasági megsegítője lehet.
Az egyes munkaközösséget egy háromtagú bizottság irányítaná, amely szaktanácsadókkal egészülne ki.
Az egész munkát pedig egy központ szervezné, vezetné az egész országban,
amelyben egy pár, ennek élő, hivatásos ember dolgozna.
Az egész munkát egészen szerény eszközökkel el lehet indítani, és meg lehet
csinálni. Az egész megoldás először szervezkedés, másodszor megfelelő embereknek
és csak harmadsorban az anyagiak kérdése. Megjegyzés:
A tervezet feltétlenül igaz, nagy jelentőségű, életrevaló, gyakorlatilag keresztülvihető. További kimunkálásra és megvalósításra a Gazdasági Hivatalnak adandó át,
miként a tervezet maga is mondja:
vagy támogató jóváhagyással,
vagy csak jóváhagyással,
vagy csak hallgatólagos jóváhagyással.
A javaslatot a püspöki kar kiadja tanulmányozásra a Kat[olikus] Népszövetségnek.
37. Lelkészek illetményadója. Új dolog, de az adózási rendeletek szerint mostan
jogos. Ahol kivetik, alig lehet szabadulni tőle. Kérdés azért, hogy a püspöki kar kérje-e e sérelmes kivetés törlését, vagy mivel sok reményünk nincs a meghallgatásra,
inkább hallgassunk, és a kivetéses helyeken fellebbezéssel éljünk.
Az egri érsek szerint hozzá száznál több sérelmes kivetésről érkezett jelentés.
A papság három dolgot sérelmez, mégpedig:
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1/ az illetményadót az eljáró közegek magától a papságtól, illetve az egyházi
személyzettől követelik, jóllehet a 8720/1946. ME sz. kormányrendelet és az annak
végrehajtása tárgyában kiadott 153.900/1946. PM sz. rendelet 8. §-a szerint az illetményadó a munkáltatót terheli. Megállapítandó lenne, hogy az egyházi személyzetet illetően ki tekintendő munkaadónak.
2/ Az illetményadót a rendelet 6. §-ához fűzött utasítás 1. bekezdés 3/c. pontjának alkalmazásával az államsegély után is kivetik, míg a közalkalmazottaknak az
államtól élvezett járandósága a rendelet 3. §-a szerint mentes az illetményadó fizetése alól.
3/ Egyes helyeken a rendelet 1. §-ához csatlakozó utasítás 2. bekezdése alapján
a kézhez nem vett, legfeljebb csak költségvetésileg előirányzott párbérváltság, deputátum stb. (például még manualis stipendiumok) után is kiróják az illetményadót,
mert az utasítás szerint, az nem befolyásolja az adókötelezettséget, hogy az illetményt nem fizették ki.
Javaslata: Kérjük fel a VKM I. üo.-t, hogy a papság illetményadójának kérdésével foglalkozzék, és a sérelmek orvoslásáról gondoskodjék.
A püspöki kar így határoz.
38. Magyar Életjáradék Bizt[osító] Intézetről már volt szó. Mielőtt beszélhetnénk róla, meg kell itt tárgyalnunk dr. Bárd János A[ctio] C[atholica] főtitkárnak a
„Papi Betegsegélyezés Országos Tervezete” címen benyújtott javaslatát is, hogy a
fenti kérdéshez tárgyilagosan hozzászólhassunk.
Egri érsek megjegyzi: A tervezetet kiadta szakértőknek, nagyon jó véleményeket kapott. Csak kicsit szélesíteni kellene. Legjobb volna bevonni Saág Károlyt
megtárgyalásába.
A csanádi püspök: Nem ír az adminisztrációs költségekről.
Egri érsek: Bármilyen nagyszerű a tervezet megvalósítása, mégis a papság hangulatától függ. Jó lenne felhívni az Ötös Bizottságot, hogy küldje a tervezetet a papsághoz, hogy koronákon482 beszéljék meg.
A Papi Betegsegély tervezetet a püspöki kar az egész országra kötelezően elfogadja, feltéve, hogy a papság is elfogadja. Felhívja az Ötös Bizottságot, hogy a tervezetet egyszerű nyelven átírva azonnal nyomassa ki, küldje meg az ordináriusoknak
annyi példányban, ahány esperesi kerületük van. Az ordináriusok rámutatva arra,
hogy milyen nagy érdeke e kérdés végre-valahára való elintézése, megküldik az espereseknek, akik legkésőbb május 10-ig letárgyalják a kerületi papsággal, és megküldik
jelentéseiket.

482 Espereskerületek papságának értekezlete.
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A veszprémi püspök javaslata az Életjáradékkal kapcsolatban: Most már az a
helyzet, hogy itt van egy keret, amely megvehető. Eddig (szövetkezeti törvény hiányában) még nem tudták megalkotni a szükséges szövetkezetet. 200 000 frt kell, a
kb. 100 000 fr-ot, ami még szükséges, vállalják-e a többi egyházmegyék, vagy Triestinek, vagy Generalinak adjuk, hogy részt vegyen benne. Dönteni a fölött, össze
tudjuk-e hozni a szükséges pénzt? (Kamatmentes vagy kamatos kölcsönnel.) Vételára 150 000 frt. Kell még 100 000 frt jegyzése.
A székesfehérvári püspök: Ez a jövő zenéje. Meg kell csinálnunk. Őt mindenképpen támogatnunk kell. Ha tehát Őeminenciája megnézeti, és azt mondják, hogy
jó, akkor adjuk meg a 100.000 frt-ot. Átlagban 10.000 frt esnék az egyes egyházmegyékre.
Veszprémi püspök: addig is az ordináriusok előlegezzék Őeminenciája kezéhez
kölcsönként.
A püspöki kar úgy határoz, hogy Őeminenciája küldje ki a szakértőt, aki
megvizsgálja az Életjáradékot rentabilitás szempontjából. Ha a jelentés beérkezik, akkor a szűkebb körű püspöki értekezlet kimondja kötelezettség
nélküli véleményét. Nem ártana, ha a szövetkezetbe külföldi tőke is – legalább 1/10 részig – bejönne. A szűkebb körű értekezletre ezentúl meghívást kap a veszprémi püspök is.
Aki [!] az EUGE-t (Egyházi Újjáépítési Gazdasági Egyesület) illeti, erről a püspöki kar nem tud határozni, hanem
javaslatot kiadja a „Hármas Bizottságnak”.
39. A szentolajok materia prescriptájáról, „oleum purum olivae” gondoskodás
történt. Dr. Ispánki Béla483 szerint egy részét már ki is utalta Canali bíboros vatikáni
kormányzó. A múlt héten indult érte teherautó Bécsből. Reméljük, hogy kellő időben megérkezik. A budapesti érsekhelynökség lesz az elosztó hely.
Mivel arról nincs értesülésünk, hogy mennyit kapunk a kért 600 kg-ból, kérjük
az ordináriusokat, hogy irodájuk március 10-ig jelezze az esztergomi irodaigazgatónak az egyházmegyei szükséglet maximumát és minimumát, hogy az elosztás simán
mehessen. Árát még nem tudjuk.
Tudomásul vétetik.
483 Ispánki Béla (1916–1985) angliai magyar főlelkész lett. 1946. március –1947. április között római tanulmányokat folytatott. 1947-ben hazatérve Mindszenty bíboros megbízta a Szent Imre
Kollégium prefektusi tisztségével. 1948. november 26-án letartóztatták és a Mindszenty-per hatodrendű vádlottjaként 15 évre ítélték. Vö. Beke 2008. 301.
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40. Sz[en]t József haláláról elnevezett egyesülettel
nem kíván foglalkozni a püspöki kar.
41. Délutáni misék ügyében múlt év augusztusában Rómába felterjesztett kérelemre megérkezett a Sz[en]t Officium válasza, amely a magyar ordináriusokat felhatalmazza, hogy 1947 végéig engedélyt adhassanak délutáni szentmisék tartására.
Négy órai „jejunium sacramentale” van előírva a miséző és áldozni kívánó híveknek
darabos ételre, az italra pedig – exclusis inebriantibus – egy óra. A Cong[regatio]
bíboros titkára felhívja a magyar ordináriusokat, hogy a terminus lejárta előtt küldjenek az adott engedélyekről pontos jelentést.
Jó lenne, ha ezt már a nyáron megtennők, és ahhoz a megújítást is kérelmeznők.
A püspöki kar örömmel veszi a hírt, és úgy határoz, hogy már most kéri a
Szentatyától az engedélyt 1948-ra is, nehogy a késedelemből zavar legyen.
42. A kegyúri fajárandóság fájdalmas kérdésével ismételten foglalkozott a püspöki kar. Most tulajdonképpen nem is kegyúri, hanem a javadalomhoz tartozó erdőrészlet hozamáról van szó.
A veszprémi püspök:
1/ Sok esetben a kegyúri fa tulajdonképpen a plebánia erdejének hozama. A
600/1945. ME számú rendelet 20. §-a és a III. végrehajtási utasítás (III. Vr.) 15. §-a
szerint: „Az erdőbirtokossági (közbirtokossági) társulatok erdőterülete a megváltás
alól mentes”, ha az egy társulati tagra eső használati illetőség 10 kat[aszteri] holdnál
nem nagyobb. A rendelet tehát legalább 10 kat[aszteri] hold erdő birtoklását megengedi.
Az egyházmegyémben számos olyan plebánia van, melyek kétséget kizáróan
tudják bizonyítani, hogy fajárandóságuk, melyet a kegyúrtól kaptak, nem kegyadomány, hanem az uraság erdőbirtokában levő „erdőrészük” hozama. Az egyes községekben ugyanis a megejtett úrbéri egyezség alkalmával a birtok elkülönítés rendesen
úgy történt, hogy a református lelkész és tanító a közbirtokossággal együtt kikérte a
maga erdőrészét és a közbirtokosság erdejével kezeltette tovább. Míg a katolikus pap
és kántortanító – különösen, ha az uraság katolikus volt – szívesebben hagyták a
maguk erdőrészét az urasági között, bízva abban, hogy az uraság jobban gondozza
erdejét, mint a közbirtokosság. Néha ez a gondolat győzött a református lelkészben
is, azért történhetett meg olyan eset, hogy az 1859. június 7-én tartott úrbéri egyezség alkalmával a nagycsepelyi (Somogy megye) ref[ormátus] lelkész és a kántor arra
kérik a Cs[ászári] és Kir[ályi] Úrbéri Törvényszéket, hogy a nekik járó erdőrész továbbra is a Nagy Méltóságú veszprémi Püspök „erdőbirtokában maradhasson. Az
Úrbéri Törvényszék helyt adott a felek különös kérésének” és a nagycsepelyi ref[or249
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mátus] lelkész és kántor évi fáját továbbra is a veszprémi püspökség szolgáltatta ki.
– Legtöbb helyen azonban a reformátusok inkább látták erdejüket a közbirtokosságé között, mint a kat[olikus] uraságéban.
Ma azután – miután a közbirtokosság erdejét meghagyták, az uraságokét pedig
igénybe vették – előállott az a helyzet, hogy ugyanazon községben a ref[ormátus]
lelkész és tanító a közbirtokosság erdejéből megkapja a maga fáját, míg a kat[olikus]
pap és kántor semmit sem kap.
A fentiek után az a kérdés: Miután a fajárandóság nem kegyadomány, hanem a
lelkészt vagy kántort megillető erdőrész évi hozama: nem lehetne-e rá módot találni, hogy az állam az igénybe vett erdőből a lelkészt és kántort jogosan megillető részt
visszaadja, vagy, ha évenként ennek a résznek megfelelő tűzifamennyiséget bocsásson a papnak és a kántornak rendelkezésére? Talán a földmívelésügyi miniszter úr
megfontolás tárgyává tenné a dolgot, ha a n[agy]m[éltóságú] püspöki kar felhívná
erre a figyelmét!
2/ A fajárandóság valóban „kegyúri”. Az államosítást kimondó rendelet és
törvény kifejezetten megváltásról beszél. Vagyis legalább elméletileg elismeri azt,
hogy a volt tulajdonost kártalanítani kell. Már most a kegyúri kötelezettségekkel
megterhelt erdő forgalmi értéke már békében a terhek nagyságával kevesebbedett.
Más szóval: a kegyúri terhek bizonyos mértékben csökkentették az erdőből várható hozamot és következőleg a vételárat is. Ha most az állam átveszi az erdőket, és
kiszolgáltatja ezeket a kegyúri járandóságokat, semmit sem veszít, mert ezen,
évenkint visszatérő kiadások leszámítása után fizeti ki a kártalanítást, illetve megváltási árat a volt tulajdonosoknak. Velük viszont nem történik igazságtalanság,
hiszen erdejük éppen e terhek miatt kisebb forgalmi értékű volt. Röviden: az állam kevesebb megváltási árat fizet azért, mert teljesíti a kegyúri kötelezettségeket.
Szerény véleményem szerint alkalmas pillanatban ezeket kellene a kormányzat
tudomására hozni, és e kérdés megfelelő megoldását szorgalmazni.
A püspöki kar a javaslatot elfogadja, és a beadvány elkészítésére felkéri a
veszprémi püspököt (Őeminenciája fogja aláírni a püspöki kar nevében).
A protestánsokat kérjük, hogy pereljék a káptalant, mert ez csak elősegíti
az ügy kedvező rendezését.
43. A püspöki kar munkamegosztása.
Ez régebben is megvolt, s nagyon hasznosnak bizonyult (a propozíció a hajdúdorogi püspöktől való).
Őeminenciája javaslatára a püspöki kar elfogadja a következő munkamegosztást:
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1. Rendkívüli és országos ügyek:
2. Iskolaiak
3. A[ctio] C[atholica], anyagiak és sajtó
4. Egyesületek és ifjúságiak
5. Kiküldetéses intéznivalók
6. Közigazgatásiak
7. Spiritualis, szekták, tanyák
8. Egyházközségiek
9. Praktikus lelkipásztoriak
10. Népszövetség, munkások
11. Ének

Esztergom
Kalocsa
Eger
Székesfehérvár
Hajdúdorog
Kassa
Vác
Csanád
Szombathely
Győr
Veszprém

44. A kollégiumok ügyének állásáról szóló jelentést a székesfehérvári püspök
terjeszti elő:
1/ Az őszi konferencián kapott megbízatás alapján a kollégiumok és internátusok ügyében először a Sz[en]t Imre-kollégiumok igazgatóival s az azokat fenntartó
Internátus Egyesület elnökségével tárgyaltam. Megállapodtunk, hogy rayonírozzuk
az országot. Ez a rayonírozás oda fejlődött, hogy egyházmegyénkint kerestünk megyés promotorokat, amely megoldást Őeminenciája és az ordinárius urak is jóváhagyták. Az volt az elgondolásom, hogy nem centralizálni kell a mozgalmat, hanem
egyházmegyénként kell szorgalmazni a lendületes munkát, amit erőteljesen sürget a
baloldal agresszív fellépése.
Jelenleg van egy központi bizottság, mely az egyházmegyék promotorai és a
Sz[en]t Imre Internátus Egyesület elnökségéből: Pattantyus és Egyed egyetemi tanárokból, Marcell és Tiefenthaler prelátusokból és csekélységemből áll. A promotorok mellé ifjúsági munkaerőket is kértünk, minden egyetemi kollégiumból hármat-hármat. Egyetemi nőhallgatókból tízet. Ez ma a központi bizottság. Őeminenciája kinevezte érseki biztosnak a tanoncotthonok kérdésében Ikvay K[atolikus]
I[paros és Munkásifjak] O[rszágos] E[gyesülete] főtitkárt, őt és a tanoncok öt képviselőjét szintén bevontuk a bizottságba. Nincsenek képviselve a szerzetesrendek és
a női kollégiumokat és leányinternátusokat vezető női szerzetesrendek. Az az elgondolásom, hogy egy férfi szerzetes és három női szerzetes képviselje a szerzetes internátusokat. Férfi szerzetes képviseletre Vargha Damján, a pécsi Maurinum igazgatóját484 gondolom és ajánlom, női szerzetesnek a pesti három legnagyobb kollégium
(Sophianum, Marianum és Theresianum)485 igazgatónőjét gondolom. Nem kívána484 Vargha Damján ciszterci szerzetes (1873–1956) 1928-ban megszervezte a pécsi Maurinumot.
Jelentősek kódexkutatásai. Vö. Viczián János: Vargha Damján György, Péter OCist. In MKL
XIV. 784.
485 Sophianum – Szent Szív Intézet a Sacre Coeur apácák vezetése alatt, leányoknak (Budapest VIII.,
Mikszáth Kálmán tér 1.); Marianum – egyetemi és főiskolai hallgatónők otthona, az Isteni Meg-
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tos a túl nagy bizottság. Ez is már elég nagy bizottság, de eddig mind szakember.
Első gyűlésünk igen lelkes és egységes szellemű volt.
2/ Legelső dolgunk volt pontos képet alkotni a jelenlegi helyzetről. Ez ma még
igen nehéz munka, mert a legtöbb aulában nincsenek kéznél pontos, megbízható
adatok. E téren Eger jár az élen. Mély tisztelettel kérem a Megyéspüspök Urakat, méltóztassanak pontos adatokkal teljes képet összeállíttatni az egyházmegye területén működő katolikus kollégiumokról és internátusokról. Nem ismerjük pontosan a katolikus
internátusokat, pedig a protestáns, az állami és a népi kollégiumokról is teljes és
pontos képpel kell bírnunk, ha állani akarjuk, mint ahogy állnunk kell a versenyt.
Szeretnék minél előbb pontos kimutatást küldeni a főpásztoroknak.
Míg pontos adataink nincsenek, csak vázlatos jelentést tudok adni (lásd I. mellékletet), összes katolikus középiskolás fiúinternátus 70, leányinternátus 65. Átlag és
aránylag kevés a katolikus internátus. Különösen a nagy egyházmegyékben föltűnő
ez nagyon. A baloldali népi középiskolás kollégiumok száma 35, a parasztkollégiumok (a MA[gyar] K[ollégiumi] E[gyesület] égisze alatt) száma 10. A kat[olikus]
kollégiumok növendékeinek száma, sajnos, nem teljes és pontos. A népi kollégiumoké 1504, a MA[gyar] K[ollégiumi] E[gyesület] kollégiumoké 582. Egészen pontos az egyetemi kollégiumok száma (lásd ./. mellékletet)486. Átlag a népi kollégium
mindenütt elérte a jobboldali kollégiumok és internátusok felét 70:35 a középiskoláknál, 30:14 az egyetemieknél az arány. Mindez egy év munkája. A sikereken felbuzdulva most minden járást köteleznek, hogy állítson föl a járás terhére egy-egy
népi kollégiumot.
A központi bizottság487 erősen leértékelte ezeknek a pártcélokból túlreklámozott internátusoknak értékét, de az egyetemi hallgatók elég éles hangon rámutattak,
hogy a veszedelem abban van, hogy a népi kollégiumok erőteljes világnézeti alapon
állanak, és a baloldalnak képzett vezetőket nevelnek, ugyanezt nem mondhatják a
katolikus kollégiumokról. A baloldal vezető réteget akar nevelni kollégiumaiban a
mi fiainkból. Ezt ellensúlyozni csak úgy tudjuk, ha internátusaink nem üzleti alapon, hanem világnézeti alapon dolgoznak, és ha minél erőteljesebben fölvesszük
velük a versenyt szellemben éppúgy, mint olcsóságban.
Az egyházmegyei promotorok telve lelkes ambícióval, számoltak be a gyűlésen a lehetőségekről és szükségekről. A legtöbb lelkes fiatalember. Szeretettel kérem
az ordinárius Urakat, méltóztassanak ezeket a promotorokat nemcsak dolgozni engedni, hanem dolgoztatni. Periculum in mora. Teljes energiával hozzá kell fognunk
a munkához.

váltó Leányai Kongregáció vezetése alatt (Budapest VIII., József u. 11.); Theresianum – Szent
Teréz Intézet a Páli Szent Vince Leányai Társulat vezetése alatt (Budapest VI., Próféta u. 1.).
486 Nincs melléklet.
487 A Katolikus Internátusok Központi Bizottságáról van szó.
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3/ A munka komoly megindításához legyen szabad elfogadásra ajánlanom az
egri érsek úrnak indítványát: „Egerben az internátusok élén a főpásztortól kinevezett érseki biztos áll, akinek a szervezéseknek és az adminisztrációknak munkájában
az Egyházmegyei Internátus Tanács áll segítségére. A Tanács a nagyobb nevelőintézetek igazgatóiból és az egyházmegye vezető tanügyi embereiből áll, és működése
kiterjed az összes egyházmegyei internátusra, a rendi internátusokra is. Ezen az úton
biztosítható nemcsak az egységes szellemi irányítás, de egyben az anyagi összefogás
is. Így lehetséges, hogy az egyházmegyei internátusok egymást segítsék s anyagi erőikkel mindig az újonnan indulót vagy a nehézségek közt levőt támogassák. Az egri
Sz[en]t József internátus például építtette Nyíregyházán a Sz[en]t Imre internátust,
s ugyanilyen összefogással létesült az egri tanítóképző internátus is. Feltétlenül szükséges, hogy ez az egyházmegyei szerv betekintési jogot kapjon a női internátusok
anyagi gazdálkodásába is, mert katolikus nevelőintézeteink nem versenyezhetnek
majd a csaknem ingyenességen alapuló állami kollégiumokkal, ha továbbra is a leányinternátusoknak egész szerzetházakat kell eltartaniok.”
Ez az egri érsek úr indítványa. Méltóztassék azt teljes egészében elfogadni, s ezt
határozatban kimondani.
4/ Az anyagi kérdés a legégetőbb kérdés az elindulásnál. Mindenki ez iránt érdeklődik. Most van tárgyalás alatt egy törvényjavaslat „a paraszt és munkás származású szegény és tehetséges gyermekek kollégiumi neveltetésének biztosításáról”. A
törvény kimondja a Tildy Zoltán Tanulmányi Alap létesítését népi kollégiumok létesítésére, fenntartására és segélyezésére. Az alap kezelését egy kuratóriumra bízza,
melynek elnökét a köztársasági elnök nevezi ki, tagjai a VKM és pénzügyminiszter
megbízottja, a baloldali Népi Kollégiumok Országos Szövetségének három és a kisgazdapárti Magyar Kollégiumi Egyesületnek két tagja. A kuratórium úgy van összeállítva, hogy a baloldal szava dönt. Az egész elgondolás az, hogy elsősorban a baloldali érdekeket szolgálja. A VKM-ben az alapot kezelő osztályon azt az információt
adták, hogy csak a NÉKOSZ és a MAKE kollégiumait lehet e törvényjavaslat alapján segélyezni. Magam nem próbálkoztam hivatalos formában fölvetni a kérdést,
mert nem vagyok alkalmas és grata persona ily kérdés fölvetésére. A csanádi püspök
úrnak van erre vonatkozólag egy indítványa. Méltóztassék azt meghallgatni. Talán ő
vagy másvalaki el tudna sikeresen járni e kérdésben a kormánynál. A VKM-nél nem
lesz akadály, csak a baloldali pártoknál s ezek miatt a kormánynál.
Tárgyaltam Varga Bélával ez ügyben. Ő örömmel fölajánlotta a Kisgazdapárt
készséges támogatását konkrét esetekben. Az államsegély kieszközlésének – érzésem
szerint – a mai politikai légkörben ez a járható útja. A Kisgazdapárt örömmel látja
és mozdítja elő a katolikus pedagógiát és annak magasabb rendű szellemét.
5/ A Központi Bizottság ülésén sok életrevaló eszme merült föl az anyagi erők
fölkutatására és biztosítására. Mindenekelőtt leszögeztük: kezdjük el a vasúton bejáró diákok ebédeltetésével és felügyeletével akár mensán, akár a Miskolc-Mindszenti
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egyházközség példáján sorkosztolással, ahol a Sz[en]t Alajos Diákszövetség 25 papot nevelt így egyházmegyéjének. Még a szegény csepel-királyerdői egyházközség is
el tudott indulni ez úton 10–15 szegény diákkal, s ma már kiigényelt házban 20
személyes népi kollégiuma van, melyet az esperes-kerület egyházközségei tartanak
el. El is határoztuk, hogy az egész vonalon kézbe vesszük a vasúton bejáró növendékek
felügyeletét és meleg étellel való ellátását.
Ez a megindulás az internátus felé. Kimagasló példa a ceglédi egyházközség
mensája, melyet az egyházközség tart fenn 160 diáknak. A heti megajánlás, amit
160 utcamegbízott szed be, 2000 Ft és élelem. Megható példája a katolikus internátusnak Hatvanban dr. Ignáczi Béla hitvalló tanár internátusa KERTEM (Keresztény Tehetségek Mentése) alap tartja fönn, melynek forrása a diákok munkája, adományok, egyes gyermekeket vállaló jótevők, volt növendékek visszafizetése (annyi
hónapon át fizetnek vissza, ameddig élvezték KERTEM segítségét). A ciszterci diákszövetség „becsületkölcsön”-t ad egyetemi hallgatóknak, kik azt visszafizetik, ha
állásba jutnak. Ezt a gondolatot már egyházközségek is átvették. Az egyes egyházmegyei promotorok el is mondották, hogy hol, és mit kellene és lehetne megcsinálni. A jó Isten kegyelmével megkezdjük ezt a szent munkát.
6/ A lelkes eszmecseréből egy praktikus tanulságot vontam le magamnak, s ezt
szeretném mély tisztelettel a nagymélt[óságú] püspöki kar elé terjeszteni. Bízzuk a
kérdés megoldását arra alkalmas és ahhoz értő, fiatal vállalkozó szellemű papra. A
megbeszélésre pár fiatal hittanár is bekéredzkedett. Milyen lelkesen mesélték el,
hogy csináltak semmiből internátust. Az egyik budapesti egyetemi lelkész, Kiss
László rövid idő alatt három katolikus egyetemi kollégiumot létesített Pesten semmiből. Az egyik pesti Sz[en]t Imre-kollégiumi prefektus Budaörsön volt káplán.
Látogatóba ment oda, beszélgetésünk után, s egy egyházközségi tanoncotthon megalapítási tervével jött haza. A kérdés megoldásának ez az igazi nyitja. Azok még a
föld alól is előteremtik a szükségeset. Mitte sapientem et nihil ei dixeris.488
Köszönettel tudomásul véve azzal, hogy az egyházmegyei internátusi bizottságot mindenütt meg fogják alakítani, és mindenütt összeírják a katolikus internátusokat. Elhatározta továbbá a püspöki kar, hogy Őeminenciája útján átír a miniszterelnökhöz, és kérelmezi a törvényjavaslatnak
olyan módosítását, hogy azok az egyházi kollégiumok és kollégiumszerű
intézmények, amelyeknek növendékei a törvényjavaslat szerint 75%-ban
népi származásúak, részesüljenek a létesítendő alapban, s a katolikus kollégiumok megfelelő képviseletet kapjanak a kuratóriumban.489
488 Küldd a bölcset és ne mondj neki semmit.
489 A 2005/1947. sz. átirat el is ment Nagy Ferenc miniszterelnöknek, aki arra április 14-én válaszolt: „A kuratóriumok további tagokkal való kibővítése véleményem szerint csak nehézkesebbé
tenné a Tildy Zoltán Tanulmányi Alap kezelését”, ezért nem tartotta célszerűnek, ahogy a java-
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46.490 A MADISZ csődje után most az önképzőkörökön át akarják megfogni az
iskolák lelkét. A baloldali és zsidó ifjúságon át akarják becsempészni a marxista politikát az önképzőkörbe, azon át az ifjúságba.
Két út:
1/ az elzárkózás vagy
2/ az önképzés.
Határozat: A kat[olikus] ifjúság az önképzőkörökbe teljes erővel vonuljon be. A hittanárok erre figyelmeztetendők.
47. Az A[ctio] C[atholica] 1947–48-as munkaprogramja és költségvetése ügyében a püspöki kar úgy határoz, hogy
az egri érsek által előterjesztett munkaprogramot a „Boldogasszony éve”
(1947. okt[óber] 4-től ne legyen bérmálás a tervezett ünnepségek miatt)
és 1948-ban paralel „Krisztusi szabadság” éve címen elfogadja. Májusban
a „Boldogasszony évét” meghirdető körlevelet ad ki, és elfogadja a 15%kal mérséklendő költségvetést is. Utóbbinak hiányait a Kultúradóból
(Országos Katolikus Rendelkezési Alap), illetve gyűjtés útján várható
összegből az Országos Katolikus Rendelkezési Alapjából kívánja pótolni.
(A költségvetést a püspöki kar túlméretezettnek találta, azért kívánt
15%-os megtakarítást. Ennek az A[ctio] C[atholica]-val való együttes kimunkálására kiadja a költségvetést a Hármas Bizottságnak.)
Az A[ctio] C[atholica] által tervezett országos évkönyv és a felállítandó nyilvántartó iroda költsége nincs benne a költségvetésben. Ezekben a püspöki kar szabadságot engedélyez, de a költségekről nem gondoskodik.
A gyűjtés mikéntjét sem szabja meg a püspöki kar, ebben is szabad kezet ad az
A[ctio] C[atholica]-nak.
A bíboros, hercegprímás rámutat itt a Schematizmusok491 hiányaira. Némelyikben nincs lélekszám, filiatávolság, más vallású lelkészi központ, kat[olikus] isk[ola] kimutatása. (A 41-es népszámlálási adatokat alapul véve, a születési és halálozási adatok tekintetbe vételével kell a lélekszámot megállapítani.)492 Ami adatot
közöl az állami statisztika, mi is szerepeltessük. Mintalap küldését jelenti, amit
solt kiegészítéseket sem. A teljes elutasítást azzal enyhítette, hogy jelezte: a Tildy Zoltán Tanulmányi Alap feladata nemcsak a népi kollégiumok létesítése és fenntartása lesz, hanem az ilyen
kollégiumok segélyezése is. ÁBTL 3.1.8. Sz–222/3. 208. fol.
490 A 45. szám kimaradt az eredetiben.
491 Névtár.
492 Az 1941. évi népszámláláson még feltüntették a felekezeti adatokat. A püspökkari konferencia
évében, 1947-ben nem volt népszámlálás, majd csak 1949-ben.
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a püspöki kar köszönettel vesz tudomásul.
Egri érsek megjegyzi, hogy a szektarianusok közül több nem lép ki az egyházból.
Őeminenciája: A plebános legalább a kilépetteket tartsa nyilván.
Hat[ározat]: Az ordinárius ilyen rendelkezést ad ki egyházmegyéje számára.
48. Adományok vidéken való elosztása terén nincs panasz, csak azt kívánja
a püspöki kar, hogy a vidéknek jutó adományokat az A[ctio] C[atholica]
kocsikon szállítsák helyeikre. Az üzemköltséget kérheti az A[ctio] C[atholica].
49. A szélsőséges baloldali gyermek-mozgalmak előretörnek, különösen azóta,
hogy Simon államtitkár kiadta az Úttörő és Gyermekbarát mozgalomnak az iskolákba való bevezetésére a parancsot. A Szívgárda Bl[askó] M[ária] 493 betegsége miatt visszafejlődött. A püspöki kar írjon át a S[ocietas] J[esu] tartományfőnökhöz,494
hogy vegye kezébe és komolyan törődjön vele a jezsuita-rend.
Határozatba ment.
50. 2 pap. Nem került tárgyalásra, másképp történt elintézése miatt. Helyette
az egyesületek ügyével foglalkozik a püspöki kar.
Őeminenciája rámutat különösen annak szükségességeire, hogy az egyesületek
központjainak talpra állását kell szorgalmazni, és az egyesületeink vérszegénységét
kellene megszüntetni, ha vegzációknak vége lesz.
Egri érsek: Centralizálni kellene egyesületeink irányítását.
Ezután ugyancsak tárgysorozaton kívül szóba került a hadifoglyok hazaszállításának ügye.
Pécs vidékről panaszolják, hogy rengeteg hadifogoly van onnét. Csak múmiák
jönnek haza, tisztek egyáltalában nem jönnek, a hadifoglyok körül 100 millió forint
kellene. Kérik, hogy
1/ rendeljünk el templomi imát,
493 A Szívgárda 1920-ban alakult Szegeden. Célja a Jézus Szíve tisztelet terjesztése a gyermekek (elemi iskola) között és általuk a családban. A legnagyobb gyermekszervezet lett, az 1930-as évek
elején kb. 800 helyen 170 000 taggal. A jezsuiták szellemi irányítása alatt állt. Blaskó Mária írónő
a szervezet vezetője.
494 Borbély István jezsuitáról van szó.
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2/ gyűjtést,
3/ amerikai segítséget hozzunk össze.
4/ Hozzátartozók vállalnák, hogy például havi 50 frt-ot fizetnek, csak valaki
venné kezébe az ügyet.
A pénzügyminisztérium szerint egy hadifogoly hazaszállítása 500 rubel a magyar határig, így az oroszok könnyen meg is vonhatják, és akkor furcsa helyzetbe
kerülünk.
Egri érsek: úgy, mint a másik háborúban Amerika és Anglia felügyelete alatt
Kínán, Japánon, Indián keresztül (Spellman bíborost kérni fel erre) a Vöröskereszt
intézte a hazaszállítást.
Őeminenciája: A népjóléti minisztérium fogolyügyi szervét meg kellene keresni, és ezen ügyön valakinek a szemét rajta tartani. Javasolja, hogy erre kérje fel a
püspöki kar a csanádi püspököt.
A püspöki kar így határoz. A csanádi püspök a szerepet vállalja. Spellman
és Griffin bíborosnak,495 úgyszintén a Szentatyának közbenjárását pedig
a hercegprímás fogja kérni.
Soron kívül szóba jön a VKM költségvetése is.
Katolikus célokra 21.605.780 frt-ot,
Protestánsokra 13 millió frt-ot
irányoztak elő. Ki-ki a saját területén, a saját képviselőit alarmírozza a katolikus
érdekek védelmére. Pénzügyi bizottságok-, pártok mozgósítandók (egri érsek).
Azok számára kérjük, amit kérünk, akik maguk is adózók. Varga Bélánál és Balogh
államtitkárnál való ilyen irányú lépésekre a veszprémi püspököt kéri fel a püspöki
kar, aki a küldetést vállalja.
A Pázmány Péter egyetemnek az állami intézetek közé való egyszerű besorolása elleni tiltakozásszerű deklarációra dr. Gróh József esztergomi
képviselőt kéri fel a püspöki kar nevében Őeminenciája.
51. Katolikus iskolaszékek hatáskörének átszervezésének ügyéről a kalocsai érsek ad elő. Lényegében az iskolaigazgatók hatáskörének kiszélesítéséről van szó. A
püspök urak hozzászólhattak.
(Radikális a Kat[olikus] T[anügyi] T[anács]. Ruszky-Rusztek javaslata, amely
az iskolaszékek hatáskörét csak a kántorra nézve hagyná meg.)
Kérdés, foglalkozzunk-e vele mostanában, miután az iskolaügyben nagy vajúdás van? A püspöki kar határozata:
495 Francis Joseph Spellman New York érseke; Bernhard Griffin London érseke, akiket Mindszenty
Józseffel együtt kreáltak bíborossá 1946 februárjában.
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Ne foglalkozzunk most vele.
52. A kultuszminiszter javasolja, hogy a városi és falusi iskoláknál lépjünk csereakcióba; falun adjuk át az egyházi iskolákat, ő meg városokon átadná az államiakat. Városokon csúfságra van diák hiányában csúffá tett állami iskola. Ő meg elvinné
a vegyesvidéki népes falusiakat. Az ígért szemléltető ábra elmaradt.
A püspöki kar határozata: Nem csereberélünk.
53. A kat[olikus] általános iskolák, népiskolák és óvodák központi irányító
szervének Szabályzatáról a következőket jelenti.
A n[agy]m[éltóságú] püspöki kar a kat[olikus] általános iskolák felügyeletéről
szóló határozatában kimondotta, hogy a kat[olikus] általános iskolák, népiskolák és
óvodák országos érdekű és elvi jelentőségű nevelési és tanügyigazgatási ügyeinek irányítására a Kat[olikus] Tanügyi Főigazgatóság kebelében központi szerv megalkotását tartja szükségesnek. Ez immár megtörtént, egy főtanfelügyelő vezetése alatt három szakelőadóval működő ügyosztály beállításával. Mivel ennek az ügyosztálynak
nemcsak a K[atolikus] T[anügyi] F[őigazgatóság] hatáskörébe tartozó általános iskolák közvetlen vezetése a feladata, hanem működése az egyházmegyei főtanfelügyelők útján kihat a többi általános iskolákra, továbbá az ezzé át nem alakult népiskolákra és óvodákra is, szükség van olyan Szabályzatra, amely a központi szervnek
s az egyházmegyei főtanfelügyelőségeknek viszonyát a kat[olikus] tanügyigazgatás
egységének céljára, s a két szervnek egymás kölcsönös támogatására a jogkörök érintése nélkül megállapítja.
Elfogadva.
54. A kat[olikus] általános iskolák Tantervéről szól ezután.
Az általános iskola állami tanterve megjelent. Az 1934: XI. tc.-ben496 biztosított jog alapján a Kat[olikus] Tanügyi Tanács hivatott pedagógusok bevonásával elkészítette a kat[olikus] általános iskola tantervét. Az ezt végrehajtó munkának teljes
szabadságát az a törvényes rendelkezés kötötte meg, hogy a kat[olikus] Tantervben
mindannak benne kell lennie, ami az államiban benne van. Az ezenfelül módosító
törekvésünkben mérsékelt bennünket az az óhajunk is, hogy a sajátos mai kritikus
időkben elfogadást nyerjen, viszont törvénybiztosította különleges nevelési célunk s
önérzetünk bátorított bennünket, és kötelességünkké tette, hogy mind az általános
tantárgyanként külön-külön megszabott célkitűzésekben, mind a tananyagban a kínálkozó helyeken kat[olikus] nevelési elvünket kifejezésre juttassuk, s ezzel a folyta496 A középiskoláról szóló törvénycikket 1934. május 3-án fogadták el Hóman Bálint vallás- és közoktatásügyi miniszter előterjesztésében.
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tólagosan megjelenő, s jellege szerint teljes függetlenségét élvező általános és részletes
Utasítások számára a kat[olikus] levegőt eleve biztosítsuk.
A munkát kefelenyomatban mély tisztelettel bemutatom, és sorsára nézve a
nagyméltóságú püspöki kar rendelkezését kérem.
A tantervet a püspöki kar elfogadja azzal, hogy a K[atolikus] T[anügyi]
T[anács] adjon alkalmat arra, hogy a püspöki kar előzetesen beletekinthessen, és szakemberekkel ellenőrizhesse, és azután dönthessen. Leszögezi azt is – az egri érsekkel –, hogy nem a szerzetesek együttese, hanem a
püspöki kar, mint a magyar kat[olikus] egyház legfőbb tanító testülete
van hivatva nemcsak a hittan, hanem a kat[olikus] iskolák minden tananyaga tekintetében dönteni.
55. A „Rendszabályok a kat[olikus] általános iskolák, népiskolák és óvodák részére” című szolgálati könyv új kiadatásra szorul.
A szolgálati könyv megjelenése óta eltelt alig négy esztendő alatt népnevelési
intézményeink szerkezetében, szervezetében és tanügyi igazgatásában tudvalevően
nagyon mélyreható változások történtek, amelyek az 1943. évben kiadott népiskolai Rendszabályok szakaszait részben hatálytalanították, részben módosították,
részben pedig időszerűtlenné tették.
A Rendszabályoknak ez a nagy hiányossága és fogyatékossága nemcsak megnehezítette, de bizonytalanná is tette iskoláink tanügyigazgatását. A Sz[en]t I[stván]
T[ársulat] készséggel vállalkozik arra, hogyha a nagyméltóságú püspöki kar rendeletére a K[atolikus] T[anügyi] T[anács] a népoktatási Rendszabályokat megfelelően átdolgozza és kiegészíti, akkor az engedélyezett szabályzatot „Rendtartás a kat[olikus] általános iskolák, népiskolák és óvodák számára” címmel a legsürgősebben
kinyomatja.
Mivel a Rendszabályok mai szövegükkel általános iskoláink, népiskoláink és
óvodáink működését nem irányíthatják, és mint szolgálati könyv célját már nem
szolgálhatja, és mivel a kiadó a megfelelően módosított, kiegészített és időszerűsített népiskolai Rendszabályok kiadását vállalta: a kiadhatásra nézve mély tisztelettel
kérem a nagymélt[óságú] püspöki karnak határozatát.
A püspöki kar a kiadást elhatározza.
56. A diákönkormányzati szabályzat tervezetét a következő módosításokkal
hagyja jóvá; a Szabályzat 3. §-a a következő lesz:
1/ A Szabályzat rendelkezései nem érintik az igazgatónak, mint az iskola felelős vezetőjének, valamint a tanári, nevelői testületnek hatáskörét.
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2/ A Szabályzat olyan általános kereteket jelöl, amelyeknek az iskola sajátos
adottságaihoz igazodó szűkítése, bővítése és a Szabályzat szellemével összhangzó
esetleges módosítása az igazgatónak és a tanári, nevelői testületnek feladata. Ezért az
önkormányzati szerv megalakításánál, az egyes szervek, csoportok és vezetők szerepkörénél és elnevezésénél figyelembe kell venni az iskola esetleges hagyományait,
továbbá a tanári, nevelői testületnek, vagy az ifjúságnak a helyi körülményekkel indokolt kívánságait. Mélyrehatóbb eltérések azonban csak a felsőbb hatóság jóváhagyásával válnak érvényessé.
Az utolsó előtti bekezdés a következőképpen módosul:
„A diákönkormányzati szervek megalakításáról és működéséről szóló Szabályzatot azzal küldöm meg, hogy a szervek megalakításánál kellő körültekintéssel
és nevelői bölcs belátással kell eljárni. A mellékelt Szabályzat az önkormányzati
szerveknek csak általános kereteit jelöli meg. Ennek alapján az igazgató, a tanári,
nevelői testület közreműködésével és hozzájárulásával megalkotja az iskolának saját adottságaihoz és esetleges hagyományaihoz helyi szabályzatát. Egyelőre ez a helyi szabályzat is csak ideiglenes jellegű. Végleges formát a szabályzat az első év elteltével ölt, amikor megalkotásánál az első év tapasztalatait gyümölcsöztetni lehet.”
Az így módosított Szabályzatot most még csak ajánlja, szept[ember]
1-től kötelezővé teszi a püspöki kar.
57. A Kat[olikus] Internátusi Bizottság megalakítására vonatkozó javaslatot
a püspöki kar elfogadja, és az internátusi bizottság egyházmegyénkinti
felállítását elhatározza.
58. A falusi szegény tehetséges tanulók neveltetési ügyének felkarolására alakult
régi rendszerű intézmény a végét járja. Tehetséges szegény tanulóink felkarolása kötelességünk.
Elrendeli a püspöki kar:
1/ Menjen komoly utasítás a plébánosokhoz és hitoktatókhoz, hogy ellenőrizzék, ill. működjenek együtt a tanítókkal arra való kat[olikus] tanulók kiválasztásában, s mindent kövessenek el, hogy egy kiváló kat[olikus]
gyerek se maradjon le a versenyvizsgáról.
2/ Ha a tanító akadékoskodnék, vagy egyenesen meghiúsítani törekszik a
kat[olikus] tanulók versenyvizsgára küldését, vigye a plébános v[agy] hitoktató maga, a legközelebbi kijelölt, lehetőleg szerzetes vagy kat[olikus]
gimnáziumba vizsgálatra.
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3/ A versenyvizsgálat idejét és azokat a kat[olikus] és állami iskolákat,
ahol a vizsgálatot tartják, közölni fogjuk az Új Emberben, a Szívben, a
Kat[olikus] Tanügyi Tanács kiadványában megjelenő Rendeletekben. Ettől függetlenül a plébánosok és hitoktatók az iskola útján igyekezzenek
erre vonatkozólag mindent idejében megtudni.
59. A dolgozók és paraszt dolgozó iskolái szervezésének elősegítésére tett javaslat is fontos érdekeket képvisel.
A Kat[olikus] Tanügyi Főigazgatóság a dolgozók iskoláinak létesítését és működését tőle telhetően igyekszik elősegíteni. E végből ismételten részletes tájékoztatót állított össze, és küldött szét legutóbb 1946. dec[ember] 18-án 3566/1946–47.
E sz. a., amelyben ismertette a dolgozók iskoláinak szervezésére, működésére, igazgatására és felügyeletére vonatkozó jogszabályokat, és az iskolák szervezése és igazgatása körüli teendőket. Az ily iskolák létesítésére vonatkozó kezdeményezésnek
azonban mindig a helyi tényező (plébánosok, iskolaigazgatók stb.) részéről kell kiindulnia, mert csak a hely színén lehet megállapítani, vannak-e kellő számmal olyan
férfiak, nők, akik a dolgozók iskolájának valamelyik típusát el szeretnék végezni, s
hajlandók az evvel járó áldozatokra is. Ahol kellő számú jelentkező van, s az iskola
megszervezésére az egyházközség feje vagy valamelyik kat[olikus] iskola igazgatója
vállalkozik, csak az anyagiak előteremtése lehet a kérdés. Elvileg a költségeket a
VKM viseli. Minthogy azonban a minisztérium csak korlátolt fedezettel rendelkezik, célszerű már jó előre tisztázni, hogy a költségek viselését a minisztérium vállalja-e? Ha a költségek viselését a minisztérium költségvetési fedezet hiánya miatt nem
vállalná, meg lehet kísérelni a dolgozók iskolájának oly módon való megszervezését,
hogy a költségeket valamely helyi érdekeltség (vállalat, érdekképviselet, a munkaadók együttese stb.) vállalja.
A püspöki kar felhívja a plébánosok és hittanárok figyelmét a dolgozók
iskolája szervezésének lehetőségére és fontosságára. Különösen fontos
lenne a falu népének művelése céljából a földműves iskoláink felkarolása.
Ahol van elegendő jelentkező, ott a plébánosok, illetőleg hittanárok lépjenek érintkezésbe a legközelebbi kat[olikus] iskola igazgatójával, vagy
pedig forduljanak a Kat[olikus] Tanügyi Főigazgatósághoz.
60. A Katolikus Tanügyi Tanácsnak 1946. évi működéséről szóló jelentését a
n[agy]m[éltóságú] püspöki kar
tudomásul veszi.
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61. A kat[olikus] tanítók áthelyezésének kérdését tekintettel az 51. pont alatt
hozott határozatra,
nem tárgyalja a püspöki kar.
Más ugyan, de itt említendő meg, hogy a tanítók félárú jegyének ügyében
a püspöki kar úgy határoz, hogy az eddigi gyakorlat marad érvényben.
62. A népiskolai tanítók fizetéséhez hozzájárulás tárgyában a hajdúdorogi püspök, Őeminenciájától felkérve tárgyalt Nagy Miklós államtitkárral. A propozíció
lényege az, hogy ha 10% javadalom-megváltási befizetést vállalnának az egyházközségek, a tanítói jav[adalmi] földek az egyházközségek birtokába mennének át. Ezzel
kapcsolatban az államosítás veszélye közel álló gondolat volna. A helyi javadalmak
megállapításának az őszi kiszállással előkészített reformja folyik. Az államtitkár javaslatáról azt hiszi, hogy most nem időszerű, de kétségtelenül gavallér-ajánlat.
A püspöki kar most nem tárgyalja, és erről az államtitkárt értesíti.
Dr. Mertán János protonot[arius] kanonok, esztergomi főtanfelügyelő kéri az
5400/1946. sz. vallás- és közoktatásügyi miniszteri rendelet olyan módosításának
kieszközlését, hogy az egyházi hatóság a tanítói állások helyi javadalmával egyenlő
hozzájárulásokról való, az 5. §-ban előírt kimutatás készítésétől mentesüljön, mivel
a VKM-nek a befutott csekkszelvények alapján úgyis rendelkezésére áll, viszont igen
nagy munkát jelent az egyházmegyei tanfelügyelőségeknek.
A kérelmet a püspöki kar teljesíti.
P 1. A pótlólag felvett ügyek során jelenti:
1. A Katolikus Egyetem ügye újra aktuális.
Jelenthetem, hogy a Katolikus Egyetem Barátainak Egyesülete szervezetten
végzi munkáját. Eredmények vannak.
Az Egyetem ügyében a Szentatya Montini h[elyettes] államtitkár497 útján küldötte áldását 1946. okt[óber] 19-én kelt 142014 sz. alatt az egri Academia iuridico-politicanak.498
Most az egri érsek úr javaslata ad a Kat[olikus] Egyetem ügyével való foglalkozásra alkalmat.
497 A későbbi VI. Pál pápáról van szó.
498 Egri Jog- és Államtudományi Akadémia.
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Az egri érsek jelenti, hogy Őeminenciája a K[atolikus] E[gyetem] B[arátai] és
Katolikus Egyetem Alapszabályait jóváhagyta.
Javaslatai a következők:
1/ méltóztassék az Egerben már működő kat[olikus] jog- és államtudományi
karnak egyelőre közgazdaságtudományi, valamint bölcsészet-, nyelv- és történettudományi karral való kiegészítésével Szent István Tudományegyetem néven, átmenetileg három fakultásos magyar katolikus egyetemnek Egerben leendő létesítését elhatározni azzal, hogy az egyetem jog- és államtudományi kara mind a négy évfolyamával, valamint a közgazdaságtudományi kara első évfolyamával már az 1947–48.
tanévben megnyíljék;
2/ méltóztassanak elhatározni, hogy a magyar katolikus egyetem fenntartója: a
Magyar Püspöki Kar;
3/ méltóztassék elhatározni, hogy a magyar katolikus egyetem Magnus Cancelláriusa: a mindenkori egri érsek;
4/ méltóztassék felhívni a Magnus Cancelláriust, hogy a katolikus egyetem alapító okmányát és az egyetem szervezeti statutumát készíttesse el, s azokat tárgyalás
és jóváhagyás végett a püspöki karnak mielőbb mutassa be;
5/ méltóztassék felhívni a magnus Cancelláriust, hogy az egyetem nyilvánossági jogának elismertetése céljából szükséges közjogi intézkedés (az egyetem létesítésének államfői tudomásulvétele) előzetes biztosítása érdekében az alkotmányos tényezőkkel az előkészítő tárgyalásokat alkalmas időben vegye fel;
6/ Rómában a Protektor (a bíboros, hercegprímás) intézi el a jóváhagyás
kérését.
Mindennek elhatározását csak elvben kéri kimondani. Csak akkor jövünk vele
a nyilvánosság elé, amikor szükség lesz reá.
A püspöki kar a javaslatot elfogadja, és tudomásul veszi, hogy a Kat[olikus] Egyetem és K[atolikus] E[gyetem] Baráti Körének alapszabályait a
bíboros, hercegprímás jóváhagyta.
Az egri érsek kéri még Őeminenciáját, hogy P. Majsay Mórt499 figyelmeztesse
megnyilatkozásai és magatartása miatt, melyekkel diszkreditálja a Kat[olikus]
Egyetem ügyét.
Őeminenciája: A kért figyelmeztetés a közelmúltban megtörtént már.
Megnyugvással tudomásul vétetik.

499 P. Majsay Mór ferences szerzetes. 1945 előtt a Ferences Közlöny és a Szentföld című folyóiratokat
szerkesztette.
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P 2. Dr. Mertán János protonotarius kanonok, esztergomi főtanfelügyelő javaslatot nyújtott be a konferenciához: Az általános iskolák rendtartása tárgyában.
A püspöki kar a javaslatot átteszi a K[atolikus] T[anügyi] T[anács]-hoz,
ahol éppen ilyen tárgyú javaslattal foglalkoznak.
P 3. A Szent sír gyűjtésre vonatkozólag közli a konferenciával a következőket:
1/ Ferdinand császár 1842. febr[uár] 21-i rendeletével intézkedett, hogy a
„Szent sír”-nál gyűjtés eszközöltessék a Szentföld javára.
2/ a/ XIII. Leó 1887. dec[ember] 26-i apostoli levelében rendelkezett. „Nos
… de Apost. Nostra auctoriatete, vi praesentium, perpetuum in modum decernimus, ut … totius terrarum orbis locorum Ordinarii, sub s. obedientiae vinculo
curare tenentur, ut respective in cuiuscunque dioecesis parochiali ecclesia, una
saltem singulis annis cive, nempe feria sexta maioris hebdomadae, vel… fidelium
charitati Sanctorum Locorum necessitas proponatur.”500 b/ Ugyanakkor megtiltotta ezt a gyűjtést „in alios usus convertere, atque immutare”.501 c/ A gyűjtések
kezelési módjára nézve: „parochum Episcopo, Episcopum tradere: Comissario
pro Terra S.”502
Tehát a/ nagypénteki gyűjtést kell b/ minden levonás nélkül c/ a Főpásztorhoz
továbbítás céljából eljuttatni.
Az esztergomi főegyházmegyei 1905. évi 1250. számú körlevél rendelkezése
szerint (Circ. IX. p. 76.) újból figyelmezteti a papságot, hogy a „Szentsír”-nál gyűjtött filléreket kizárólag a Szentföld szükségleteire kell fordítani.
Az 1916. évi márc[ius] 22-i püspökkari határozat szerint (l., d., p.) a „nagypénteken és nagyszombaton szokásos szentsírgyűjtések ezentúl minden egyházmegye
részéről beküldendők a hercegprímáshoz, aki pápai engedély alapján 25%-ot levon
a jeruzsálemi magyar zarándokház számára, a maradványt pedig átszolgáltatja a
Szentföld magyar komisszáriusának, a Custodiának való átadás végett. Így a külön
magyar gyűjtés jellege jobban kidomborodik.
3/ P. Majsay Mór az 1946. évben kieszközölte az engedélyt a püspöki kartól,
hogy a gyűjtés a Leó-féle rendelettől eltérően a plebániákról közvetlenül hozzá küldessék. Tehát a Leó-féle szigorú rendeletet félretétette a püspöki karral.
Ezzel ennek a gyűjtésnek ellenőrzése is természetszerűen kikerült a főpásztorok
közvetlen hatásköréből.
500 Fordításban: Mi… apostoli hatalmunknál fogva, a jelen sorok erejével, örökre úgy határozunk,
hogy… az egész földkerekség ordináriusai a szent engedelmesség kötelékénél fogva gondoskodni
tartoznak, hogy történetesen bármelyik egyházmegyének plébániatemplomában évente legalább
egyszer, nagyhét péntekén, vagy… a Szent Helyek szükségletét a hívek szeretetébe ajánlják.
501 Fordításban: …más célokra fordítani, vagy felcserélni.
502 Fordításban: …a plébánosét a püspöknek, a püspökét a Szentföld biztosának átadni.
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P. Majsay panaszolja, hogy a gyűjtésből fedezik a „Szentsír” költségeit, amit
nem szabad.
Konkrete és számszerűen kellene neki ezt a panaszt előadni.
Egyébként most az egész „Szentsír”-gyűjtést szokták beküldeni, nemcsak a szorosan kötelező nagypéntekit (tehát a nagyszombatit is). Két megoldás lehetséges:
a/ vagy szigorúan a nagypénteki gyűjtésnek levonás nélküli beküldésének most
külön hangsúlyozott elrendelése, vagy
b/ az állítólagos levonásokat in theoria a szombati nap adományaira áthárítva,
változatlanul hagyni a kérdést. Ez utóbbi esetben a Szentföld jobban jár. Ha a
Leó-féle rendelet érvényesülése céljából az a/ megoldás választatnék, akkor a beküldés módját is ennek megfelelően kell visszaállítani.
Kicsit különös a szentföldi biztosnak burkolt fenyegetése a különbeni feljelentéssel.
Ezek után döntsön a püspöki kar a kérdésben.
A tavalyi infláció miatt kivételes engedéllyel szemben javaslom, a n[agy]m[éltóságú] püspöki kar állítsa helyre a régi rendet: vagyis minden egyházmegyei (központi összegyűjtés után) iroda beküldi a hercegprímási irodához az egyházmegyei
Szentsír-gyűjtést.
A püspöki kar úgy határoz, hogy a nagypénteki gyűjtés minden levonás
nélkül lesz az egyházmegyei hatóságokhoz beküldendő. Ugyancsak a
nagyszombati is, de az e kétnapi Szentsír költségek levonásával. Egyébként az ordináriusok át fogják venni az esztergomi körlevél e tárgyban
kiadandó rendelkezést.
Több tárgy nem lévén, a kétnapos tanácskozás 26-án 17 órakor véget ért.
K[elt] m[int] f[ent]
+ Mindszenty József s. k.
bíboros, hercegprímás
Hitelesítjük:
+ Shvoy Lajos s. k.
püspök

+ Dr. Pétery József s. k.
püspök
Jegyzette:
Dr. Mátrai Gyula s. k.
kanonok, hercegprímási
irodaigazgató
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10.
Jegyzőkönyv
Felvétetett a n[agy]m[éltóságú] püspöki kar 1947. március 27-én,
a budai prímási házban tartott értekezletéről

Jelen vannak: Mindszenty József bíboros, hercegprímás, esztergomi, Grősz József
kalocsai, dr. Czapik Gyula egri érsekek, Shvoy Lajos székesfehérvári, dr. Dudás Miklós hajdúdorogi, dr. Madarász István kassai, dr. Pétery József váci, dr. Hamvas Endre
csanádi, Kovács Sándor szombathelyi, Papp Kálmán győri, dr. Bánáss László
veszprémi püspökök, Barót Mihály szatmári, Pintér László nagyváradi ap[ostoli]
kormányzói helynökök.
Őeminenciája mély tisztelettel üdvözli az értekezletre megjelenteket. A rendkívüli összehívást, azt hiszi, mindenki megérti.
Először a Hármas Bizottság beszámolóját hallgatja meg a püspöki kar, melyet
az egri érsek terjeszt elő.
a/ A H[ármas] B[izottság] az egyházi adóztatási szabályzatra vonatkozó Kézdi-féle propozíciót elfogadja, azokkal a módosításokkal, amelyeket a n[agy]m[éltóságú] püspöki kar elfogadott a február 25–26-i konferencián.
A változásokat most nem erőlteti, mert a körülmények nem alkalmasak arra,
hogy most a kormányhoz menjünk ezzel a kérdéssel.
A püspöki kar így határoz.
b/ Az A[ctio] C[atholica] költségvetését illetően a H[ármas] B[izottság]
ugyanazon az állásponton van, mint amelyet a n[agy]m[éltóságú] püspöki kar képviselt a febr[uár] 25–26-i konferencián.
Ha a túlméretezést leépíteni nem is képesek, azért az A[ctio] C[atholica]-nak
normál költségvetését (a külföldi akciók nem értendők bele) 20%-kal csökkentsék,
már amennyire ez lehetséges.
A központi költségek előteremtésére nem tud a H[ármas] B[izottság] jobbat
ajánlani, mint a 20 filléres fejadót. (Nem bántanánk az egyházmegyék külön akcióit,
mint például a szemináriumi gyűjtést, amely a pretium affectionis alapján megy.)
Ennél kevesebbet egy püspök se kérjen, ha egyházmegyei célokra több kell, azt tetszés szerinti módon teremtheti elő.
A[ctio] C[atholica], a Kat[olikus] Sajtó, Magyar Kurír, részben a Katolikus
Egyetem ügye már itt van, a Kongrua elvesztése fenyeget. Már most leszögezzük,
hogy nem szándékozunk egyesületeinket ebből az összegből szubvencionálni.
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A 20 filléres fejadónak felét az Országos Katolikus Rendelkezési Alapra fizeti
be minden egyházmegye az esztergomi főegyházmegyei hivatal 2055 sz. csekkszámláján, s a n[agy]m[éltóságú] püspöki kar rendelkezik fölötte. A másik fele az Egyházmegyei Rendelkezési Alapra megy. Ez utóbbira, ha szükséges, 10 fillérnél több is
kivethető, de kevesebb sehol sem.
A püspöki kar a H[ármas] B[izottság] javaslatát elfogadja, és úgy határoz,
hogy az már erre az évre érvényes circulárékban Kultúrfillérek címén közlendő, illetve az ezen címen esetleg másképp kiadott rendelkezés ilyen
értelemben helyesbítendő. A M[agyar] K[urír]-nak tovább is küldjük a
ránk eső pénzösszegeket, amelyet a befolyó 10 fillérekből le fogunk vonni. Az összeg előteremtésének módját illetően szabad kezet ad az ordináriusoknak.
c/ Illetményadónál nincs remény arra, hogy e téren bármit is elérhessünk. A
H[ármas] B[izottság] azt javasolja mégis a jövő szempontjából, hogy egy egyszerű
levél menjen a pénzügyminiszterhez arról, hogy a rendelet szerint a munkaadó kell
hogy fizesse az illetményadót, mégis a munkavállaló lelkészen hajtják be.
Másodszor pedig olyan dolog (például párbér) után is meg akarják azt fizettetni, ami nem folyik be. Tisztán az elvi síkon kell maradnunk, nehogy sitzert adjunk a
mostaniaknak.
A püspöki kar így határoz. A levél megírására felkéri a bíboros, hercegprímást.
d/ Betegbiztosítás tekintetében a H[ármas] B[izottság] álláspontja egészen az,
amelyet a n[agy]m[éltóságú] püspöki kar elfogadott csak a 3 és 4 frt helyett legyen
általánosan 4 frt a havi hozzájárulás. Az EUGE-nak (Központi Gazdasági Iroda) az
e[gyház]k[özségek], és plebániák anyagi ügyeiben kellene eljárnia. Várjon tehát
Bárd, míg kiépítjük az e[gyház]k[özségek] országos központi szervét, amelynek természetes egyik feladata lenne az, amit Bárd az EUGE-ben kontemplált (egyes ügyek
elintézéséért fizetés jár).
A püspöki kar kívánja, hogy az EUGE így megvalósíttassék, és megbízza
a további tárgyalásokra a H[ármas] B[izottság]-ot.
Váci püspök: Jelenti, hogy ugyanígy kontemplálja az egyházművészeti kérdés
elintézését is.
Tudomásul vétetik.
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1. A bíboros, hercegprímás ezután pontos tájékoztatót ad az egyházpolitika
teréről. Az ismerteken felül: a falusi iskolák átvétele, iskolaszékek megszüntetése,
világnézeti iskolák ezentúli alakíthatásának tilalma, továbbá hogy a jövőben a vallás
nem akadálya a kultuszminiszterségnek, de a jövendő kultuszminiszter sem tehet
semmit, még gazdasági téren sem, a kultuszbizottság nélkül, volnának a konkrétumok.
Az egyház és állam viszonyának rendelkezésével503 kapcsolatban az e[gyház]
támogatása is rendezésre szorul az állam kasszájára való tekintettel. A támogatás pillanatnyi megvonásától momentán elálltak. Az iskolák egyházi igazgatása helyett
állami igazgatást, az 1–2 tanerős iskolák egybeolvasztását, a kimutatási lapokról504 a
vallásnak a lehagyását tervezik.
Őeminenciája sürgeti a szakosítás keresztülvitelét kat[olikus] iskoláinknál,
mert különben már szept[ember] 1-től komoly veszély fenyegeti a nem szakosított
iskoláinkat. Jelenti, hogy a szakosítással való foglalkozásra a K[atolikus] T[anügyi]
T[anács] elnökét kérte fel. Felteszi a kérdést, hogy a püspöki kar elérkezettnek látja-e az időt a tiltakozásra?
Az egri érsek felszólalásában annak a véleményének ad kifejezést, hogy történjék ugyan tiltakozás, de ne menjünk részletekbe. Kéri a veszprémi püspököt, hogy
adjon tájékoztatót tárgyalásai kapcsán.
A veszprémi püspök jelenti: a n[agy]m[éltóságú] püspöki kar nevében bejelentette, hogy csak nemet mondhat, de ő még nem egyház. A püspöki kar kijelentése
után, csak Rómával, majd a nunciussal intézhető el a kérdés. Közölte, hogy a résztvevő papokra az ügy suspensioval jár. Nagy Ferenc miniszterelnök kérte őt, hogy
Rákosival, Szakasitscsal beszéljen. Meg is tette. Erre Rákosi: tarsolyukban van a dolog, de nem ők hozták ki. Szakasits: Ő is érzi, hogy az nem mostanra való. Veres
Péter is hajlandó volt olyan állásfoglalásra, amely az elhalasztás mellett van. Gondolkoznak és meg vannak hökkenve.
Majd több hozzászólás után külföldi példára (párizsi bíboros) hivatkozva indítványozza, hogy a velünk, a most szőnyegen levő kérdésekben, teljesen egyetértő
protestáns vezetőket Őeminenciája hívja egybe, hogy egységes állásfoglalásukat a
nagy fontosságú öt pontra nézve: 1/ fakultatív hitoktatás, 2/ tankönyvmonopólium, 3/ felekezeti iskolák, 4/ iskolaszékek, 5/ az egyház anyagi ügyei (egyházi adózáskor állami jogsegély nyújtása) együttesen leszögezzük.
Több hozzászólás után a közös ülés helyett az egri érsek indítványát fogadja el
a püspöki kar.

503 Helyesen: rendezésével. A püspöki kar a tervezett fakultatív hitoktatásra, a kisiskolák egyesítésére és a tankönyvkiadás államosítására reagált.
504 Kimutatási lapok nincsenek.
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Eszerint április 12-én ½ 12 órakor tartandó szűkebb körű püspökkari értekezlet (kibővítve a Székesfehérvárra menő püspökökkel) elé terjeszti az
egri érsek által megszerkesztendő deklarációt, és annak jóváhagyása után
publikálódik.
2. Ezután felhívta Őeminenciája a figyelmet a csanádi püspök által készített
iskolás körlevéltervezetre, amelyet minden ordináriusnak megküldött (az érsekhelynökségen volt átvehető) s amelyhez mielőbb kéri a hozzászólásokat.
3. Az egri érsek kifogásolja a rádióban elhangzott beszédeket, Boer Miklósnál
120-ig jegyezte az idegen szavakat, P. Varga Teodorik gyenge istenérveivel nem érhetett el hatást.
A püspöki kar megkéri Őeminenciáját, hogy a rádióbizottság figyelmét
fokozottabb vigilanciára hívja fel.
4. Szávai főigazgató összehívta a katolikus főigazgatókat és felszólította, hogy
magyarázzák meg iskoláikban, hogy a fakultatív hitoktatás tulajdonképpen a szabadság tiszteletben tartása. Nem kellene-e a K[atolikus] T[anügyi] T[anács] útján
figyelmeztetni a szülőket arra, hogy tulajdonképpen mit jelent a fakultatív hitoktatás önmagában, Isten törvényeivel szemben.
Az egri érsek hozzászólása után, a püspöki kar úgy határoz,
hogy rövid utasításokat küldjön a K[atolikus] T[anügyi] T[anács] tantestületekhez, amelyekben világosan megmondják nekik, hogy tulajdonképpen mi a fakultatív hitoktatás kiinduló pontja.
Őeminenciája: Nem volna-e jó, hogy 60 taggal titkos szavazást kérni a parlamenttől, amelynek alapján a Kisgazdapárt megemberelné magát, és érhetnénk el
kellő megszervezéssel többséget? Most minden ordináriusnak átadja a területükön
levő képviselők névsorát, akiket kellő instrukcióval ellátva megnyerni törekednénk
arra, hogy amikor alkalmuk lesz, szívük szerint nyilatkozzanak meg. A kivitelezés
módja az egyes főpásztorokra volna bízva.
A püspöki kar úgy határoz, hogy erre sor kerüljön akkor, ha a törvényjavaslatot benyújtották. Az akcióba lépésre „a levelet köszönöm” távirat
lesz a figyelmeztető.
5. Őeminenciája ezután rámutat dr. Balogh István államtitkár és Varga Béla a
n[emzet]gyűlés elnökének a fak[ultatív] hitoktatással kapcsolatos nyilatkozatai, il269
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letve magatartása káros hatásaira. (Lénárd Ödön jelentése.) A szűkebb körű értekezletből már elment hozzájuk az üzenet, hogy amennyiben a fakultatív hitoktatásról szóló törvényjavaslatot tárgyalásra felveszik, azonnal mondjanak le.
Több hozzászólás után a püspöki kar
úgy határoz, hogy a két pap politikus saját ordináriusától írásban kapjon
figyelmeztetést. B[alogh] megrovást is azért, hogy a püspöki kar ismert
felfogása után is, a fakultatív hitoktatás mellett nyilatkozott, mindkettő
pedig parancsot arra, hogy a törvényjavaslat benyújtását igyekezzenek
megakadályozni, s amennyiben ez nem sikerülne, a benyújtás napján az
egyházéval azonos elvi deklarációval, mondjanak le mindketten állásukról sub poena suspensionis.
Ezenkívül a csanádi püspök indítványára az ordináriusok az egyházmegyéjük
területén levő pap képviselőkhöz a következő, általa szerkesztett latin szöveget küldik meg tudomásulvételre, és aláírásukkal ellátva visszaküldésre: „D e c l a r a t i o
Cum ad tramitem canonis 139. § 4505 mandatum meum ad Comitia Nationalia tantum ex consensu Ordinarii mei obtinere potuerim et retinere possim, hisce
declaro ne obligatum scire ad confirmatatem cum Episcopis in omni quaestione;
quae religionem et iura Ecclesiae tangant, ergo etiam in quaestionibus institutionem
catecheticam facultativam, monopolium status circa libros scholasticos, relationemque Ecclesiae et rei publicae democraticae spectantibus. Inquantum ergo aliter
in quaestionibus his et aliis similibus ac Episcopi in futuro loquerer vel scriberem
aut votum darem, hoc tantum ex errore vel ignorantia evenire possibile fore declaro.
Conscius simul sum obligationis meae talem errorem ad nutum Ordinarii revocandi, quod si infra hebdomadam non fecerim, scio me suspensionem a divinis vel etiam alias censuras incursurum esse.
Datum ...”506
505 A 139. kánon 4. §-a szerint: a klerikusok „törvényhozó szenátorok vagy követek, kiket képviselőknek is hívnak, tisztségét ne keressék, se el ne fogadják a Szentszék engedélye nélkül azokon a
helyeken, ahol pápai tilalom van; ugyancsak ne kíséreljék meg más helyeken ordináriusuk és ama
hely ordináriusának engedélye nélkül, ahol a választás le fog zajlani.”
506 Fordításban: Mivel a 139. kánon 4. §-a szerint megbízatásomat a Nemzetgyűlésre csak az ordináriusom egyetértésével nyerhetem el és tarthatom meg, ezennel kijelentem, nem ismerek kötelezettséget a püspökökkel való megerősítésre mindazon kérdésben, amelyek a hitet és az egyház
jogait, ennélfogva a fakultatív hitoktatást, az iskolai könyvek körüli monopolhelyzetet, és az egyházi és a demokratikus köztársaság rendelkezését is érintik a vizsgálatok során. Amennyiben tehát
ezekben a kérdésekben és más hasonlókban a püspöknek a jövőben szólnék vagy írnék, illetve
szavaznék, kijelentem, hogy ez csak tévedésből vagy tudatlanságból eredhet. Egyúttal egyetértek
kötelezettségemnek ilyen tévedését az ordinárius parancsára visszavonni, mert ha egy héten belül
nem tenném meg, tudom, hogy engem az istentisztelettől felfüggesztenek, vagy más fenyítésben
fogok részesülni.
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6. A szegedi eseményekkel507 kapcsolatban jelenti Őeminenciája, hogy az egészen spontán (sőt egyházi részről történt leintés után, azzal, hogy papjaik ellen úgyis nagy a fog) tüntető diákoknak karhatalommal mentek nekik. Botokkal verték, és
olyan dolgokat írattak velük alá, amit nem tettek. Most egy elmenekült azt mondja:
jól esnék, ha most az Egyház kiállana mellettük.
A püspöki kar megbízza a csanádi püspököt, hogy mondja meg a diákoknak, hogy a püspöki kar értékeli lelkesedésüket.
Ugyanezzel az eredménnyel kapcsolatban csúnya támadás érte a Népszava részéről a csanádi püspököt.
A püspöki kar kijelenti, hogy büszkeségének tekinti a csanádi püspököt,
és teljesen szolidáris vele a fakultatív hitoktatás- és diák-kérdésben.
7. Az iskolaszékek megszüntetéséről lármázókkal szemben, nem azt hangsúlyozni, hogy iskolaszék nincs, de az egyházközségi tanács teljes jogörököse az iskolaszéknek.
8. A tankönyvmonopóliummal kapcsolatban jó tudni, hogy a mi tankönyvünk
sem lesz drágább az államinál; sűrűbben nem változtatjuk, és hogy a tankönyvkiadás
az Egyház ősi joga.
9. Berán prágai érsek magához kérette dr. Pfeiffer prelátus kanonokot,508 és
felkérte, hogy vállalja a szudétavidéki százezer magyar lelki gondozását. Ő vállalta is.
Ezenkívül kéretnek a határ menti ordináriusok, hogy körlevélben hívják fel híveiket
a kényszer áttelepülők keresztény szeretettel való megsegítésére. (Az esztergomi körlevélben lesz ilyen felhívás!)
10. Az általános iskola tantervének kibocsátója körül keletkezett vitát azzal
zárja le a püspöki kar,
hogy a kibocsátó jelzése így lesz feltüntetve: „A magyar püspöki kar megbízásából kiadja a Katolikus Iskolai Főhatóság”.
507 Szegedi események: az ottani egyetemi hallgatók és középiskolai diákok 1947. március 20–21-i
nagyarányú tüntetése a fakultatív hitoktatás bevezetése ellen. A megmozdulás elsősorban Ortutay Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszter ellen irányult. L. Magyar Kurír 1947. március 21.
508 Pfeiffer Miklós (1887–1979) kassai prelátus kanonok, aki később svájci magyar főlelkész lett.
1943-ban általános kassai püspöki helynök. 1948-ban ment Svájcba, ahol internátusi lelkész lett.
Vö. Viczián János: Pfeiffer Miklós. In MKL X. 925.
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11. A progresszív tandíjrendszer bevezetésével kapcsolatban panaszolták, hogy
nem lépett erre az útra a püspöki kar. A panasz ilyen formában jogtalan, mert a kívánt rendelkezés megtörtént, csak nem hajtotta végre egyik-másik iskola. Ezért a
püspöki kar úgy határoz,
hogy megbízza dr. Kürti Menyhért elnök főigazgatót, hogy a mi álláspontunkat is figyelembe véve, az egyes iskolákhoz tegyen megfelelő intézkedéseket.
12. A Katolikus Egyetem ügyével kapcsolatban az egri érsek indítványozza,
hogy a K[atolikus] Egyetem költségvetései a püspöki kar elé terjesztessenek, mivel a
püspöki kar a K[atolikus] Egyetem fenntartója.
A püspöki kar úgy határoz, hogy a költségvetés a bíboros, hercegprímás
elé terjesztessék, aki azt hozzáértő szakemberekkel felülbíráltatja, és a
püspöki kar nevében dönt fölötte.
13. A tűzbiztosítás ügyében febr[uár] 25-i konferencián elfogadott határozati
javaslaton a győri püspök a következő változtatásokat kéri: a 6. pont megváltoztatását kéri ennyiben:
nem felemelhetők, hanem „az egyes ordináriusok által állapíthatók meg”
erre a felhatalmazott püspök fog javaslatot tenni, hogy egyöntetű
legyen.
7. pontnál: saját céljaikra helyett „egyházmegyei célokra”.
10. pontnál beveendő: 5 év múlva feltétel nélkül felmondható.
A püspöki kar a javasolt változtatásokhoz hozzájárul. Eszerint határozat
végleges szövege a következő:
Határozat a tűzbiztosításról:
A n[agy]m[éltóságú] püspöki kar határozatban kimondja, hogy
1/ Az összes egyházi épületek (templomok, plébániák, iskolák, zárdák,
egyéb kat[olikus] intézmények stb.) kötelezően a püspöki kar által kijelölt biztosító intézetnél biztosítandók. A szerzetesrendek főnökei ez
irányban megkeresendők.
2/ Az egyházi ingatlanok tűzbiztosítása a Gazdák Biztosító Szövetkezeténél történjék, ahol eddig is az egyházi épületek 81%-a volt biztosítva, és
amely szövetkezet a legkedvezőbb ajánlatot tette.
3/ Azok a biztosítások, amelyek jelenleg akár forint értékre átdolgozott
biztosítás, akár még át nem értékelt pengős biztosítás formájában az Első
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Magyar Általános Biztosító Társaságnál vannak elhelyezve, ennél meghagyandók, – feltéve, hogy az Első Magyar Általános Biztosító Társaság is
mindenben magáévá teszi és alkalmazza a Gazdák Biztosító Szövetkezete
díjtételeit és felajánlott kedvezményeit, és hogy a püspökkari határozat
létrejöttével a Gazdák Biztosító Szövetkezetéhez hasonlóan megszűntnek tekinti a korábban kötött keretmegállapodásait.
Azért felhívja a püspöki kar a Gazdák Biztosító Szövetkezetét, hogy az
Első Magyar Általános Biztosító Társasággal a biztosításokban való részesedés arányának pontos megállapítása, és erre vonatkozó megegyezés
megkötése végett haladéktalanul kezdje meg a tárgyalást.
3./ Az egyházi épületek teljes építményi értékben biztosítandók. Ennek
díjtételei:
A/ Szilárd alépítményű épületeknél
a/ keménytetős épületeknél 0.28 Ft
b/ fazsindelyes épületeknél 0.84 „
c/ nádtetős épületeknél
0.24 „
forint 1000 forintonként.
B/ Puha építményű épületek esetében
a/ keménytetős épületeknél 0.40 Ft
b/ fazsindelyes épületeknél 1.20 „
c/ nádtetős épületeknél
3.20 „
A nem teljes építményi értékben való biztosítás díjtételei azonosak a 3/B
alatt felsorolt díjtételekkel.
4/ A belső berendezés is biztosítható. Ennek díjtételei azonosak a 3/B
alatt felsorolt díjtételekkel.
5/ Teljes építményi értékben való biztosítás esetében a biztosító intézet
eltekint az avulási% levonásától.
6/ A fizetendő díjtételek az egyes ordináriusok megítélése szerint állapíttatnak meg, anélkül azonban, hogy ebből a biztosító intézet részére haszon származnék. De a díjtételek nem lehetnek magasabbak, mint lennének abban az esetben, ha az országos elrendeződés nem történt volna
meg.
7/ A díjtételek behajtása az egyházmegyei hivatalok útján történik, melyek minden hó végén a befolyt díjtételek 50%-át a biztosító intézethez
továbbítják, a másik 50%-ot pedig egyházi célokra (egyházmegyei intézmények) visszatartják.
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Ha a biztosításhoz szükséges adatok beszerzése is az egyházmegyei hivatalok útján történik, a visszatérítés az első évben 60%-os.
8/ Az egyházmegyei hivatalok csak azokért a díjtételekért szavatolnak,
melyek tényleg befolytak. De be nem hajtható díjtételek után viszont,
visszatérítést nem igényelhet.
9/ Plébánosok, egyházmegyei felekezeti tanítók, más egyházi személyek
biztosított magánvagyona után, valamint a Kat[olikus] Népszövetség
biztosító irodája útján feladott, egyéb biztosítások után, a biztosító intézet 25%-os visszatérítést ad az egyházmegyének.
10/ A biztosító intézettel kötött keretmegállapodás 5 évi fennállás után,
félévi felmondás mellett, megszüntethető.
11/ A keretszerződéseket az egyházmegyék külön-külön kötik meg a biztosító intézettel fenti szempontok alapján.
12/ A tűzbiztosításokat a Katolikus Népszövetség biztosítási irodáján keresztül bonyolítja le a Gazdák Biztosító Szövetkezete.
E határozat után a Gazdák Biztosító Szövetkezetével a tűzbiztosításnak
egészen üzleti alapon való letárgyalására a püspöki kar a győri püspököt
delegálja.
14. A székesfehérvári püspök jelenti, hogy a külügyminiszteriumtól felszólítást
kapott, hogy Szalay Jeromos bencés509 tanárt Párizsból rendelje vissza, mert „erősen
gyanúsítható a köztársaság elleni összeesküvéssel”.
Szalay Jeromos atya viszont érzi ártatlanságát és jelzi függetlenségét.
A püspöki kar nem tartja magát illetékesnek a Szalay Jeromos bencés tanár feletti ítéletre, mert a pater nincs a püspöki kar joghatósága alatt.
15. A veszprémi püspök jelenti, hogy van egy (Pintér) papja Amerikában, akit
intenciókkal való el nem számolás miatt, suspendált és hazarendelt. Erre azt írta,
hogy 1000 dollárt küldjön neki, mert másképp nem tud hazajönni.
A püspöki kar nem kíván hozzászólni, ezt az ügyet az ordinárius maga
intézze el.
Más tárgy nem lévén, az értekezlet 7 óra 5 perckor véget ért.

509 Szalay Jeromos (1896–1964) bencés szerzetes, 1943-tól párizsi magyar lelkész, 1950–1960 között franciaországi magyar főlelkész. Vö. Borbándi Gyula–Viczián János: Szalay Jeromos István
OSB. In MKL XII. 527.
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K[elt] m[int] f[ent]
Mindszenty József
hercegprímás
Jegyezte:
Dr. Mátrai Gyula
irodaigazgató
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11.
Jegyzőkönyv
Püspökkari konferencia
1947. április 12.
Távol vannak a pécsi, a kassai, a szombathelyi és a fehérvári püspökök.510
1. A püspöki kar tagjai levelet intéztek a kultuszminiszterhez, melyben tiltakoztak azon rendelet ellen, mely szerint a katolikus iskolákban is kihirdetendő a
minisztérium felfogása a fakultatív hitoktatásról, és a szülői értekezleten kívül gyülekezés az iskolák falain belül nem tartható.
2. Levél ment a miniszterelnökhöz:
„Miniszterelnök Úr!
Köztudomásúvá vált, hogy a pártok felvetették a fakultatív hitoktatás kérdését
és egyéb egyházpolitikai törekvések tervét. A Magyar Katolikus Püspöki Kar, mivel
a felvetett tervek általános egyházi törvényeket érintenek, azok tárgyalására nem illetékes. Az Apostoli Szentszék felé volna helyes Modus vivendi tárgyalás keretében
ezeket a kérdéseket esetleg felvetni. A fakultatív hitoktatás kérdésében, elfogadott
elvi álláspontjának fenntartása mellett, indokoltnak látja a Magyar Püspöki Kar a
kérdésnek addig is a napirendről való levételét.”
3. A két pap ügyében a hercegprímás referált.
A monitum elment Vargához és Baloghhoz, és mégis azóta mindketten nyilatkoztak. Balogh állítólag Varga nevét önkényesen írta egy nyilatkozat alá, de Varga ez
ellen még utólag sem tiltakozott. Szükségesnek tartja még a püspöki kar Balogh részéről egy nyilatkozat kiadását ilyen értelemben: „Mint minden kérdésben, a hitoktatás kérdésében is tartom magamat a Magyar Püspöki Kar ismeretes álláspontjához, illetve az Egyház törvényeihez.”
4. A körlevél kérdésében jeleztem, hogy a hozzászólásokat nem kaptam meg.

510 Virág Ferenc pécsi, Madarász István kassai, Kovács Sándor szombathelyi, Shvoy Lajos székesfehérvári püspökök hiányoztak. Ez a szöveg közölve Pkjk. III. 215., kéziratos változata: Szeged-Csanádi Püspöki Levéltár VII. 17. A tanácskozás hivatalos jegyzőkönyve eddig egyik püspöki levéltárból sem került elő.

276

1947. ÁPRILIS 12.

5. A sajtó ügyében a miniszterelnök levelet vár a püspöki kartól. A hercegprímás
jelzi, hogy ily levelet már küldött, de küldjek én is (Hamvas). Sok katolikus kérelmet
beadott már a püspöki kar.
Jegyzette:
Hamvas Endre
csanádi püspök
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12.
Jegyzőkönyv
Felvétetett Budapesten, 1947. július 25-én 9 órakor, a budai prímási házban
tartott püspökkari rendkívüli konferenciáról

Jelen voltak: a bíboros, hercegprímás elnöklete alatt Grősz József kalocsai, dr. Czapik Gyula egri érsek, Virág Ferenc pápai trónálló, pécsi, dr. Dudás Miklós hajdúdorogi püspök és miskolci ap[ostoli] adm[inisztrátor], dr. Pétery József váci, dr. Hamvas Endre csanádi, Kovács Sándor szombathelyi, Papp Kálmán győri, dr. Bánáss
László veszprémi püspök, Sárközy Pál pannonhalmi kormányzó apát,511 Barót Mihály szatmári püspöki helynök, Pintér László nagyváradi ap[ostoli] admin[isztrátor] helynök, Folba János prelátus, tábori lelkész vezérőrnagy, a tábori püspökség
ügyeinek intézője.
A bíboros, hercegprímás örömmel üdvözli a n[agy]m[éltóságú] püspöki kar
megjelent tagjait, és a tanácskozást megnyitja.
Örömének ad kifejezést afölött, hogy a pécsi püspök úr őexcellenciája hosszú
távollét után egészségének helyreálltával a konferencián megjelenhetett.
Elmaradását kimentette Shvoy Lajos székesfehérvári és dr. Madarász István
kassai püspök úr, akik mindketten orvosuk rendelkezésére kényszerültek lemondani a Budapestre utazásról. A jegyzőkönyv hitelesítésére dr. Pétery József váci és Papp
Kálmán győri főpásztorokat kéri fel, vezetésére pedig dr. Mátrai Gyula protonot[árius] kanonok, hercegprímási irodaigazgatót.
Itt a napirend előtt szólásra emelkedik a kalocsai érsek, és a püspöki kar nevében mély tisztelettel és meleg szeretettel köszönti a bíboros, hercegprímást. Az áldozat, amelyet hozott, nagy volt, amikor a fáradságos útra az ismert körülmények között is vállalkozott, de reméljük, hogy áldozata meghozza a maga gyümölcsét. Isten
áldása legyen fáradozásán!
A bíboros, hercegprímás megköszöni a szíves üdvözlést, és hozzákezd amerikai
útjáról való beszámolójához, amely a következő:
1. Az ottawai Mária-kongresszuson, amely megható megnyilatkozása volt az óhazai franciáktól hitben, családi életben nagyon elütő kanadai franciáknak, ha méretben
és rendezettségben messze is volt a mi eukarisztikus kongresszusunktól,512 a kanadai
511 Somorjai Ádám: Kelemen Krizosztom pannonhalmi főapát emigrációs évei (1947–1950). Különös tekintettel a Magyar Bencés Kongregáció jogfejlődésére. Budapest, 2014.
512 A budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus 1938. május utolsó hetében volt. Mindszenty József 1947. június 13-án utazott el Kanadába, hogy részt vegyen június 18–22. között az
ottawai Mária-kongresszuson. Július 11-én érkezett vissza.
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papság jó részével ismertettem helyzetünket, ínségünket és készségesen vállalták, hogy
az Unio513 katolikusai mintájára ők is karitász-tevékenységbe kezdenek Magyarország
felsegélyezésére. Ugyanezt vállalta a püspöki kar is.
A magyar papsággal, szerzetesnővérekkel Ottawában is találkoztam; de a kanadai egyházközségek jó részét is meglátogattam.
Fiatalabb itt, és farmokon él a magyarság. Jobban áll magyarsága nyelvileg, mint
az Unióban. Számuk 54 000, ez erősen katolikus. Kanada mint újabb állam, nem fekszik rá annyira a nemzetiségekre. Az erős francia nemzetiség árnyékában a többi is
kissé bátrabb. Sokat jelentenek a magyar szocialis testvérek514 az iskolákban.
Az angol hatalom barátságos a katolicizmushoz.
Egyesült Államok
Meglátogattam itt a New York-i, chicagói és detroiti bíborosokat, számos püspököt,
magyar egyházközséget.
Megköszöntem a segítséget, kértem a jövőre is. Meglátogattam az északi egyházközségeket. A hazával együttérzés nagy, ámbár a két háború kimenetele gigászi magasságba emelte az újhazát és igen megtépázta az óhazát. A nemzetiségeket elporlasztják.
Itt-ott az egyházkormányzat is törekszik erre. Ezt inkább ott teszik, ahol ismétlődő
magyar papi hibák megadják erre az alkalmat. Az ismeretes korábbról is, hogy a II.
nemzedék már messze van az elsőtől érzelemben, nyelvtudásban is. Most a folyamat
meggyorsul. Ahol, mint a nagyszámú lengyeleknél (7 millió), ezzel erősen szembeszállt a papság, ott a fiatalság viszont a papsággal helyezkedett szembe.
Az amerikai Egyház
gigászi nagy intézményeiben, gondolataiban, fejlődésében, anyagi lehetőségekben. Pl.
a Chicagóban székelő belső misszióközpont 1 millió példányban megjelenő hetilapot
ad ki, Extension címmel, évente 3 ½ millió intenciót ad ki új lelkészi állomások vezetőinek, továbbá kápolnafelszerelést stb. Egyetem, iskola, rádió terén erősek. Közismert a
katolikus egyetemek nagy száma. Meglepett, hogy a mi középiskoláinknak megfelelő
katolikus iskolák is mily nagy számban vannak: 40 tanár, 2000 tanuló, nem is ritka. A
rádióban Sheen professzornak515 15–20 millió hallgatója van. New Yorkban a katolikus gyerekek nagyobb %-ban járnak katolikus iskolákba, mint Budapesten. A katolikus iskolákban heti 5 óra a hittan, éspedig az első óra.

513 Az Amerikai Egyesült Államokról van szó.
514 A Szociális Testvérek Társasága – alapította Slachta Margit 1923-ban – amerikai és kanadai rendházakkal is rendelkezett.
515 Fulton J. Shenne (1895–1979) amerikai katolikus érsek, népszerű televíziós közszereplő.
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Érdekes, katolikus napilapjuk nincs, nem is sínylik és igénylik. A sajtó püspökével beszélve kérdésemre azt adta okul: „...hátha nem tudnák jól ellátni hírekkel.” Az
volt azonban az érzésem, hogy a sajtó- és pénzvilágban nagyhatalmi zsidósággal, és
az államvonalon jól elhelyezkedett, ugyan darabokra tördelt, de a katolikus előretöréssel szemben, egységesen féltékeny protestantizmussal még nem akarnak szembekerülni.
A közvélemény és Magyarország. Erősen érdeklődő a társadalmi, diplomáciai és
sajtóélet. Értékelik Magyarországot. Több figyelem esik rá, mint Lengyel-, Romániára, Jugoszláviára együttvéve. Lengyelország méltatlankodik is emiatt. Mi az oka?
Azok belesüppedtek az ingoványba. Magyarország is süpped, de nem hangtalanul.
Nálunk ellenállás van, és hírek jutnak el róla. A szegedi gyűlés három képe igen magára vonta a figyelmet. Nem beszélnek csatlós bűneinkről, csak azt állapítják meg,
hogy most nem akarunk csatlósok lenni. A magyar katolicizmusnak is van becsülete, az országgal egészen azonosítják.
A magyar papság
nem egységes, nincs is kapcsolat köztük. Egyik az Emberrel tart, a másik vegyes vonalon halad. Karitatív vonalon két főirány van: War Relief Service516 és a vegyes
vonal. Ezek sajtóban is támadják egymást. Az egyik pap 1944. március 19. után viszszaküldte a kormányzónak a kitüntetéseit, most vakációját megszakítva jelent meg
Tildyné körútján. A fiatalok nem is igen találkoznak.
Az Unióban folytatólagosan több, mint 100 magyar pappal tartottam értekezletet, hogy bizonyos irányítást adjak, kívánalmaikat előadhassák. Elmondották,
mennyire hiányzik az, hogy amerikai püspökeiktől hallhatnák: otthoni püspöke érdeklődött ám hogylétükről.
Az iskolákban a szociális testvérek jobban állják a helyüket, mint a többi magyar nőirend. A Julián-lelkület517 inkább él bennük.
A helyzet Amerikában
Az ismert ottawai kémkedés518 egyszerre nyitotta fel Kanada, az Unió és Anglia szemét. Azóta erőteljes antibolsevista irányzat van. Azok a szónokok népszerűek, akik

516 Hadi Segély Szolgálat, az amerikai háborús segélyszervezet.
517 Julianus barát OP, 13. sz. A keleten maradt magyarok megtérítésére 1235-ben indította útnak
Béla herceg. Vö. Borossy András: Julianus barát. In MKL V. 967.
518 Ottawai kémkedés: 1946. február 18-án Mackenzie King kanadai miniszterelnök közölte Igor
Gusenko szovjet katonai attaséval 1700 szovjet kém nevét, akik közül huszonhárman a kanadai
atomkutatással foglalkozó Nemzeti Kutatási Tanács alkalmazottai voltak, s őket letartóztatták. A
szovjetek az atomtitkot akarták megszerezni.
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ily irányban beszélnek. A háború előtti Cuchlint519 [!] elnémították ilyen megnyilatkozásokkal rádióban; ma Sheen nyugodtan tehet ily megnyilatkozásokat. A diplomáciai kart átfésülték. Sztrájkok, szerencsétlenségek sűrűn vannak. Pittsburghban
ottlétünkkor volt a szénsztrájk, az acélgyártás is erősen leállt. Az egyházközségen
kívül álló magyar munkásság a szórakozás révén kommunista lett. Tartóztatják le a
kommunistákat.
A fonal elszakadtnak látszik. Bellum in proximo. Ideges az árupiac.
Egyház és Állam közt
a viszony egyre melegebb. Akik nálunk az egymásról tudni nem akaró Egyház és
állam példáját Amerikából veszik, tegyék hozzá, hogy valamikor így volt. Ahogy a
prot[estáns] Anglia a kat[olikus] iskola támogatásán keresztül támogatja otthon és
Kanadában az Egyházat; ahogy Kanada 250 000 kanadai dollárt adott egy évre a
montreáli katolikus és francia egyetemnek; amilyen barátság áll fenn a hierarchia és
állam közt, ahogy megkülönböztetett tiszteletben részesítik a papságot, az ma Európában ritkaság. Nekem itt-ott már soknak tűnt fel a szívélyesség az állam részéről.
Európában laicizálnak, az Unióban 50 év múlva az Egyház és állam szorosabb kapcsolata várható. Az elkerülhetetlen, hogy a gazdasági súlypont után a világi hatalom,
az Egyház súlypontja is áthelyeződik Amerikába.
Utam célja
Informatiok adása és szerzése, az eddigi segítség megköszönése, új segítségek megszervezésének helyes elindítása. A magyarok látogatása.
Mindez megtörtént. Nem mentem gyűjteni. Ennek látszatát is kerültem. Anynyi megunt gyűjtő pap, szerzetes és szerzetesnő van ott tőlünk, nem akartam egy
lenni közülük. A protestánsok is taroló gyűjtést végeznek. Ahol a nyilvánosság előtt
úgy köszöntöttek, hogy gyűjteni jöttem, ezt mindig kiigazítottam: nem gyűjteni
jöttem. Egyik helyen távbeszélőn jön a meghívó: 10 órás repüléssel menjek ide és
ide, készen áll 10 000 dollár. Az együttlevő papok előtt csak ezt felelhettem: nem
megyek.
Amit gyűjtés nélkül, kérés nélkül adtak, elfogadta a titkárom.520 Stipendiumot,
Karitász-tételt küldtem minden egyházmegyének.
519 Charles E. Coughlin (1891–1979) amerikai katolikus pap, aki rendkívül népszerű heti rádióadásokban feszegette a társadalmi igazságosság kérdéseit. Műsorát a második világháború kitörése
után be kellett szüntetnie.
520 Zakar András (1912–1986) prímási titkár 1946-tól, aki kitűnően beszélt angolul, kísérte a
prímást és tolmácsolt neki. A Mindszenty-per harmadrendű vádlottjaként elítélték. Vö. Beke
2008. 814.

281

JEGYZŐKÖNYV

2. A választások hamarosan meg fognak történni. A szűkebb értekezlet szerint
a jelen körülmények között a világnézeti párt indulása lehetetlen.521 Sulyok Dezső
csak passzív magatartást lát lehetőnek. A világnézeti párt megbízottja tárgyalt Barankovicsékkal, először megegyezés jött létre a világnézeti párt 60%-os, Demokrata
Néppárt 40%-os összetételű együttes indulásában. Később B[arankovics] újra igényelte a főtitkári állást, a négy aláíró közül kettő visszakozott.522
Kérdés, hogy most mi legyen?
A küzdelembe belépés mellett szól
1/ Hogy a közvélemény várja ezt, mert egyébként lehangolódik.
2/ A külföld jó hangulatát az eddigi küzdelmek eredményezték, ha nem lesz,
lelohad irántunk való érdeklődés. Ha nem lesz világnézeti párt, nem lesz több törődés velünk.
Hogy ne támogassunk pártot arra a következő érvek:
1/ Eddig imponáló egységes tömbből kicsike ellenzékeskedőkké degradálódunk.
2/ Nem vagyunk obligóban a világnézeti párt alapítására 1946. máj[us] 20-án
tett nyilatkozatunk értelmében sem, mert a szabadságjogok (sajtó, propagandalehetőségek stb.) nem lettek nagyobbak.
A püspöki kar több tagjának hozzászólása után az a vélemény alakult ki, hogy
híveinknek valamiképpen irányítást adni kell, mert a választásban csak passzívak
nem maradhatunk.
Ezért a püspöki kar a konferenciáról a következő nyilatkozat közzétételét határozza el:
„Behatóan mérlegelve a közelgő választásokkal kapcsolatban a jelen politikai
helyzetet és a megnyilvánulás lehetőségeit, a Magyar Katolikus Püspöki Kar megállapítja, hogy bármiféle pártnak kifejezett támogatásától tartózkodni kényszerül.
Híveinek azonban lelkére köti, hogy választói jogukat, amennyiben azt a módosított törvény meghagyta, lelkiismereti felelősségük átérzésével gyakorolják.
Nézzék meg, miként viselkedtek és viselkednek azok, akikre szavazatukat leadják. Bírálják meg a személyeket, mennyi biztosítékot nyújtanak, hogy megbízásukat hűen, befolyástól mentesen és minden egyéni érdektől függetlenül gyakorolják. Alkotmányos gondolkodásukat áthatja-e az emberi kötelességek legelemibbje: kötelességük az Istennel, egyházzal, hazával, hitükkel és az emberi szabadság jogaival szemben.

521 Szűkebb püspökkari értekezletről van szó.
522 Barankovics István, a Demokrata Néppárt főtitkára. Esztergom megbízottja Metzgár Lajos budafoki prépost plébános volt, s a megbeszélések Badalik Bertalan domonkos provinciális lakásán
folytak.
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A Magyar Katolikus Püspöki Kar kéri Istent, adja meg fölvilágosító és jóravezető
segítségét magyar népünknek a haza és nemzet ezen válságos időszakában.”523
Gyakorlatban pedig azt az irányítást kell adnunk sürgősen az esperesek révén,
hogy a polgári pártok jelöltjei közül, a nyilatkozatban lefektetett elveket figyelembe
véve, arra adják szavazatukat, akinek – adott helyen –, a legtöbb gyökere van. Ilyen
pártnak látszanak eddig: 1/ Keresztény női tábor 2/ Pfeifferék, esetleg Polgári Demokrata Párt keretében 3/ Barankovics Néppárt 4/ Kisgazdapárt524
A nyilatkozaton túl a hitvallásos iskola, kat[olikus] napilap és az egyházi adózási hercehurca megszüntetését követeljük képviselőjelöltjeinktől.
A püspöki konferencia hozzájárul, hogy Slachtáék a három évtizedes Ker[esztény] megjelölést használják. Nem járul hozzá, hogy dr. Varga Endre Katolikus
Néppárt címen induljon a Katolikus jelző miatt.525 A Demokrata Néppárt nem világnézeti párt (dr. Czapik érsek szerint); külpolitikai iránya jellemző, valamint francia katolikus iránya.
Itt Balogh István ügyét is meg kell világítanom, mondja a bíboros, hercegprímás.
Magatartása és nyilatkozatai miatt ismételten kapott figyelmeztetést, majd a márciusi püspöki konferencia a két pap politikus ordináriusára bízta a suspensióval fenyegetést, ha a katolikus szempontból tűrhetetlen politikai szereplésük meg nem változik. Az egyik elment, Balogh pedig megkapta a suspensiót, amely hivatalosan nem
kerül nyilvánosságra, de a csanádi püspök privatim annál inkább iparkodott azt tudatni a Balogh nyilatkozatokon felháborodott emberekkel. Balogh lemondott az
államtitkárságról, majd a Kisgazdapártban viselt főtitkári tisztéről is, és visszavonult
a politikától. Állítólag Veszprémben plebániát is kért.
A veszprémi püspök ezt megcáfolja.
Egyszerre csak jön a hír, hogy Balogh pártalakításra kapott engedélyt526 a
SZ[övetséges] E[llenőrző] B[izottság]-tól, mégpedig 24 óra alatt. Egészen feltűnő,
mert teljesen szokatlan ez a gyorsaság a SZ[övetséges] E[llenőrző] B[izottság]-nál.
Mindenképpen possibilis akart lenni felénk, katolikusok felé. Bizonyos oldalról
azon feltétel alatt ígértek neki támogatást, ha az Egyházzal támadt konfliktusát rendezi. Erre ő egyszerűen letagadta, hogy a suspensióról tudomást szerzett volna. Azt
állítja, hogy vittek ugyan hozzá püspökétől egy levelet, amelyet felbontott, de közben kihívták, és mire visszajött, a levél eltűnt asztaláról.
523 PL Mindszenty József. Egyházkormányzati iratok. 5060/1947. Közli Magyar Kurír 1947. július
25.
524 PL Mindszenty József. Egyházkormányzati iratok. 5060/1947. A Keresztény Női Tábor az
1947-es választásokra újjáalakult Slachta Margit vezetésével. (Eredetileg 1919-ben keletkezett.)
Pfeiffer Zoltán kilépve a kisgazdapártból, megalakította a Magyar Függetlenségi Pártot, Barankovicsé a Demokrata Néppárt.
525 A párt ennek nyomán augusztus elején visszalépett.
526 Balogh István új pártja a Független Magyar Demokrata Párt volt, amely a Független Kisgazdapártból vált ki.
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A bíboros, hercegprímás itt előveszi azt az írásbeli dokumentumot, mely arról
szól, hogyan közöltetett Balogh államtitkárral a csanádi püspöktől megküldött
suspensio. A kézbesítéssel dr. Csertő Sándor b[uda]pesti érsekhelynökségi titkár
volt megbízva, tőle való a felszólításomra kézbesített következő beszámoló:
„Jelentés
miként adatott át Hamvas püspök úr levele Balogh államtitkár úrnak.
Sajnos az időpontot nem tudom reprodukálni.
Hamvas püspök úrtól írásban kaptam a megbízást, hogy a püspök úrnak Balogh államtitkárnak szóló levelét személyesen kézbesítsem ki. A megbízólevélben
jelezve volt, hogy a főtisztelendő úr suspensiójáról van benne szó, és egyben azt a
meghagyást kaptam szintén írásban, hogy mondjam meg az államtitkárnak, a
suspensio non publicatur.
Az előre jelzett időben, délelőtt ½ 11 órakor megjelentem az államtitkár úr
titkáránál, kérve, hogy azonnal jelentsen be az államtitkár úrnak. Rövid várakozás
után fogadott az államtitkár.
Jeleztem, hogy szomorú küldetésem van, suspensióját tartalmazó levelet kell
átadnom. Egyben közöltem a püspök úr üzenetét, amely szerint a suspensio nem
kerül nyilvánosságra.
Hellyel kínált meg, és látható idegességgel bontotta fel a borítékot. Lassan figyelmesen olvasta a levelet, közben idegesen a szemüvegét igazgatta. Elolvasva a levelet, megjegyezte: „a püspök urak fejjel mennek a falnak”. Majd felemelve a telefonkagylót, és Hegedüs urat kérte. „Tekintettel, hogy személyemmel kapcsolatban mindenféle kósza hír terjedt el az országban, azért még ma tedd közzé, hogy mindenben
az Egyház törvényeihez tartom magamat. A körítést rád bízom.” Mikor az ’Egyház
törvényeihez’ részt diktálta, küszködött egy percig. Úgy következtettem, hogy a püspök úr mást kívánt a levélben, mert azt jegyezte meg az államtitkár, hogy „ezt nem”,
majd hozzám fordult: „ugye nem tartozom engedelmességgel a püspöki karnak?”
Válaszom az volt, „az államtitkár úr közvetlenül ordináriusának, közvetve a püspöki
karnak is köteles engedelmeskedni”. Ezzel kifelé indult, és közben nyomatékkal mondotta: „Ma tárgyalja a minisztertanács a könyvmonopóliumot. E tanácson már nem
veszek részt. Meglátják, mi lesz nélkülem.” Már a folyosón voltunk, ahol Károlyi
ny[ugalmazott] plébános várt az államtitkárra. A helynök úrnak üdvözletét küldve,
egyik parlamenti terem felé indult.
A levél átvételét az államtitkár saját kezűleg igazolta. Az elismervényt, levélben
személyes postával kézbesíttettem Hamvas püspök úrnak.
Budapest, 1947. júl. 24.
Dr. Csertő Sándor
érsek-helynökségi titkár.”
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Ezek után tisztán láthatja mindenki, hogy kicsoda Balogh István. A bíboros,
hercegprímás felteszi a kérdést: Vajon az egyháznak érdeke-e, hogy egy ilyen ember
a politikai porondon szerepeljen?
A kérdéshez többen szólnak hozzá.
Az egri érsek: a csanádi püspök tűrje Balogh fellépését, de a suspensiótól ne
oldja fel.
A csanádi püspök: Ha Balogh az elégtételt (amelyet a márc[iusi] konferencia
megszabott) teljesíti, akkor fel kell oldani.
A győri püspök felhívja itt a figyelmet Cenki Czistler István felvidéki nyug[almazott] plebános szereplésére. István atya néven grasszál. Zárt intézetbe volna
helyezendő.
A bíboros, hercegprímás felvilágosításai után a konferencia úgy határoz,
hogy a püspöki kar egyik tagja sem ad „István atyának” engedélyt fellépésre, de prédikálásra sem.
3. A bíboros, hercegprímás jelenti ezután, hogy a Felvidéken a magyar papok
ellenes hajsza erősödött. Kitelepítésüket különösen szorgalmazzák.
A Vegyesbizottságnál527 szót emelt s annyit egyelőre elért, hogy a papokat a
kitelepítendő összes híveik távozása után utoljára telepítik ki.
Kérdi, nem tartaná-e opportunusnak a püspöki kar a tiltakozást.
Határozat: A püspöki kar most nem tiltakozik.
4. A „Boldogasszony éve” programja528
Esztergomban országos megnyitó ünnepség.
Reggel 10 órakor főpapi szentmise a bazilikában. A szentmisét és a szentbeszédet Őeminenciája mondja.
Egyidejűleg szentmise a bazilika előtti téren, amely Őeminenciája szentbeszédje után kezdődik. Őeminenciája szentbeszédét hangszórók közvetítik a térre.
Szentmise után ünnepség a bazilika előtti téren. Egy egyházi, egy világi és egy
ifjúsági szónok beszéde népénekszámokkal kiegészítve.
Délután 3 órakor litánia a bazilikában, utána ünnepség, illetve ünnepi játék a
helyi lehetőségek szerint.
Budapestről, Győrből különvonat, Vácról különhajó, Budapest és környék
munkásságának teherautókon való részvétele.
527 A csehszlovák–magyar lakosságcserét lebonyolító államközi vegyes bizottság.
528 A megnyitóünnepség 1947. augusztus 15-én volt Esztergomban. Vö. Mindszenty József: Emlékirataim. Budapest, 1989. 194–201.; Mészáros István: Boldogasszony Éve 1947/48. Mindszenty
bíboros evangelizációs programja. Budapest, 1994.
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Augusztus 20-án
Budapesten
Reggel 9 órakor országos Szent Jobb-körmenet az Andrássy úton át a Hősök
terére Őeminenciája vezetésével. A Hősök terén kismise, szentbeszéd és felajánlási
ima.
Délután 6 órakor Mária-ünnepség a bazilika előtti téren.
Oktáva alatt délutánonkint szentbeszéd és ájtatosság a bazilikában. A főváros
hívei, napokra beosztva vesznek részt az ájtatosságon. Az oktáva szentbeszédjeihez
vázlat készítendő.
Augusztus 15. és augusztus 20. ünnepein az egész országon a Regnum Marianum gondolatának fokozott kiemelésével Mária-ünnepségek.
Szeptember 7–8-án
A romjaiból újjáépített szombathelyi székesegyház felszentelési ünnepsége.
(Pannonia Sacra gondolata kihasználandó.)
Az ország Mária-kegyhelyein a szokásos búcsúk és zarándoklások tartása.
Szeptember 14-én
Női zarándoklás Máriaremetére.
Szeptember 21-én
Férfi zarándoklás Máriaremetére.
Szeptember 28-án
Ifjúsági zarándoklás Máriaremetére.
A zarándoklások minden alkalommal a városmajori templomból indulnak ki.
Budapesten kívül a főváros környéke is bevonandó.
Máriaremetén szentmise, szentbeszéd, szentáldozások. Szentmise után rövid
gyűlés. Délután szentóra rózsafüzér ájtatossággal.
Október 1–2–3-án
Az októberi ájtatossággal kapcsolatosan a Budapesten tartandó Mária-kongresszus lelki előkészítése.
Október 4–5–6–7.
Mária kongresszus.
Október 4., első szombat, az ország valamennyi templomában közös szentáldozások. Budapesten reggel 9 órakor főpapi szentmise, a kongresszus Veni Sancteja,
közös szentáldozások az Egyetemi templomban.
Délután: a különböző Mária-társulások gyűlései.
Október 5., vasárnap:
Délelőtt 10 órakor szentmise a bazilika előtt, utána ugyanott a Mária kongreszszus megnyitó ünnepsége.
Délután 4 órakor rózsafüzér, körmenet a Szent Domonkosok templomából a
Stefánia úton át a Hősök terére. Itt engesztelő ájtatosság.
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Október 6. hétfőn:
Reggel szentmise.
Délelőtt különböző egyesületek, szülők szövetsége, az A[ctio] C[atholica] Országos Tanácsának stb. ülései. Az egyházközségek országos értekezlete.
Délután férfiak, nők és az ifjúság gyűlései, párhuzamosan más-más helyen.
Október 7., kedden: reggel szentmise.
Délelőtt a papság országos kongresszusa a Szent István bazilikában. Délután 5
órakor a kongresszus
záró ünnepsége és
Te Deum
a Szent István bazilika előtt.
Kongresszus után:
Az októberi ájtatosságok tervszerű kihasználása a Rosalium529 lényegének ismertetésére. A papság részére harminc napra beosztott anyag készítendő.
Az év hátralévő napjaiban és 1948 elején azokban a központokban, ahol megfelelő helyiségek állnak rendelkezésre, a helyi egyházi hatóságok rendelkezései szerint nagyobb szabású Mária-ünnepségek tartandók. Ezek az ünnepségek lesznek
hivatva, hogy a budapesti kongresszus szellemi anyagát, a kongresszus gondolatait
az egész országra szétvigyék.
December 8-án
február 2-án
március 25-én
Mária-ünnepek530 fokozottabb fényben megünneplése.
Nagyböjt folyamán fájdalmas Szűzanya tisztelete.
1948 májusától augusztus 15-ig a Boldogasszony Év befejezése az országszerte
szokásos zarándoklások Mária-ünnepsége531 által nyújtott alkalmakkal.
Helyeslőleg tudomásul véve azzal, hogy az egyes egyházmegyékben 1948
első felében lesz a Mária-kongresszus.
5. A németek kitelepítési ügye újra aktuális. A múltban megakasztotta az amerikaiak által minden kitelepülő után kiszabott 300–500 márkás összeg. Most Rákosi kivitte, hogy az orosz zónába ingyen is befogadják őket. Az összetelepítés és kitelepítés főrugója a vagyon-megkapari[n]tás.

529 Helyesebben: Rosarium, a rózsafüzért jelenti.
530 December 8. Szeplőtelen Fogantatás, február 2. Gyertyaszentelő Boldogasszony, március 25.
Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe.
531 Nagyboldogasszony ünnepe.
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Jó volna a papságot figyelmeztetni, hogy az itthon maradottakból küldöttségeket menesszenek a kormányhoz. A küldöttség írásba foglalt okokat tárjon fel.
A bíboros, hercegprímás ne egyedül küzdjön e téren, hanem minden főpásztor
is keljen saját egyházmegyéje területén levő német hívei védelmére.
A szatmári püspöki helynök itt megjegyzi, hogy a B[elügy] M[inisztérium]-ból
kiveszi a hivatalos bevallást arról, hogy melyik híve, minek vallotta magát.532
6. A „paraszt” kifejezést keresztül-kasul használják. Mi ne használjuk az egyházi vonalon. Nekünk van falusi és földműves kifejezésünk. Benne van az evangéliumban is a földműves és szőlőművelő kifejezés.
Határozatilag elfogadva.
7. Visszaélések az istentiszteletekkel.
Folyik a kommunista párt szerfelett nagy barátkozása, táborimisét kérnek s
utána mindjárt gyűlést a helyszínen. Politikai célra ne használják a szentmisét. Lehetőleg ne adjunk engedélyt ilyenre.
Az egri érsek megjegyzi még: amikor annyian jönnek össze, hogy nem férnek
be a templomba, de akkor is ne ugyanott legyen, ahol a gyűlés.
Határozatként elfogadva.
A marxista pártnak azon törekvése, hogy az „alsópapságot” és a népet a vallás
érdekeinek látszólagos előmozdítására és porhintésnek szánt rohammunkákkal533
megnyerjék, nagy lendülettel iparkodik célját elérni, és a nép előtt érdemeket szerezni. Nagyon pályáznak papi közreműködésre, a pap részéről való pártüdvözlések, főleg a külföldnek szánt papi részvételt bizonyító fényképekre, ha akár csak véletlen
arra menő papot kompromittálhatnak is vele.
Papjaink sokszor tájékozatlanok és nem is gondolják, hogy minek az útját készítik elő. Figyelmeztessük őket a kellő prudentiára.
Tudomásul véve.
8. Az érvénytelen vegyes házasságok rendezése körül ismét eltérnek az egyes egyházmegyék eljárásmódjai. Pedig a n[agy]m[éltóságú] püspöki kar 1944. márc[ius]
14-én hozott határozata már kötelezően egységesítette az eljárásmódot.
532 A Belügyminisztériumban őrzött kimutatás arról, hogy az 1941-es népszámláláskor ki vallotta
magát német nemzetiségűnek.
533 Főleg a Magyar Kommunista Párt módszere volt, hogy „kommunista szombaton”, illetve vasárnap ingyen, rohammunkában elvégezték az egyházi épületeken a szakmunkákat – politikai propaganda célzattal.
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A vonatkozó jegyzőkönyvi rész a következőképp szól:
„Dr. Pétery József püspök szükségesnek tartja, hogy a püspöki kar az érvénytelen vegyes házasságok rendezése körül egyöntetűen járjon el. A különböző eljárásmód valóban káros és nem mozdítja elő sem a kívánatos fegyelmi egységet, sem az
egyházi előírások tekintélyét.
Őeminenciája megjegyzi, hogy amikor a S. Poenitentiaria tömegével szanálta a
vegyes házasságokat, a maga részéről kifejtette az eljárás ügyében felfogását a Szentszék előtt. Ennek folyománya a S. Poenitentiaria eddigi gyakorlatának megváltoztatása, illetőleg az, hogy az ilyen ügyek most a S. Officium elé kerülnek.
A maga részéről ezekben az ügyekben úgy jár el, hogy a felek kérését a S. Officium elé terjeszti annak jelzésével, hogy a megadott reverzális államjogi hatállyal
nem bír. Fölemlíthetők azonban azok a különleges körülmények, amelyek erkölcsi
bizonyosságot nyújtanak a cautiók megtartására.
Maga – csupán egyházi reverzális esetén – kizárólag akkor szokott a vegyes
házasságok megkötésére engedélyt adni, illetőleg azt szanálni, ha a feleknek előrehaladott koruk vagy – katolikus szempontból kifogástalan orvos bizonysága szerint –
betegségük miatt gyermekük emberi számítás szerint már nem lehet, vagy olyan
helyre (külföld) költöznek, ahol a gyermekek vallására vonatkozó magyar törvénynek érvényt szerezni nem lehet.
A püspöki kar egyöntetűen ezt a gyakorlatot követi majd a jövőben. (S. Officium 1943. márc[ius] 13-án 975/42)”534
A kalocsai érsek: 1928-ban megkapta a facultas sanandit a quinquennalisok
alapján.
Az egri érsek: lelkipásztorilag helyes, jogilag helytelen. Eddig csak 8–10 esztendő elmúlása esetén szanáltak.
A csanádi püspök: már botrány volt, hogy milyen könnyen lehetett szanálni,
semmibe se vették.
Őeminenciája: lelkipásztorainkat hozzuk lehetetlen helyzetbe. Egyik könnyen
beleugrik a tóba, a másik kínlódik.
9. Férfiak megszervezése a Jézus Szíve Szövetségbe. Az A[ctio] C[atholica]
igazgatósága kérdezi, hogy valóban a püspöki kar 1946. szeptemberi értekezletén
elrendelte, hogy minden plébánián megalakítandó valamilyen férfi egyesület
(Kongregáció, Krédó, Jézus Szíve Szöv[etség] stb.), de monopóliumot egyiknek
sem kívánt adni.535 Megmaradjunk-e ezen határozat mellett?
Helyeslőleg tudomásul véve.
534 1944. március 14-i püspökkari jegyzőkönyv 17. pontja. Vö. Pkjk. II. 420.
535 A férfiegyesületekkel kapcsolatban az 1946. szeptember 6-i konferencia foglalkozott, majd ezt
tette az 1947. február 25–26-i püspöki konferencia (26. pontjában hozott határozat) is.
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10. Áttelepítettek érdekvédelmi szerve.
Áttelepítések kapcsán érkezett a panasz, hogy szegény katolikus áttelepítőinkkel senki sem törődik. A protestánsoknak vannak működő bizottságaik, amelyek
sokkal kisebb számú protestáns áttelepülővel törődnek, viszont a katolikus áttelepülők, esetleg bajbajutottjai, nem tudnak hova fordulni tanácsért vagy segítségért. Eddig mindig reméltük, hogy mégse hajtják végre a kegyetlen áttelepítést, azonban
már nyílt sebek leplezetlensége követeli a problémával való foglalkozást.
Nemigen lehetne másra bízni, mint az A[ctio] C[atholica] szociális-karitatív
osztályára.
Szobon az áttelepítettek érkező vonatainál Szabad Nép 50 p[é]l[dány]t, Szabad Szó 50 p[é]l[dány]t osztanak ki. Minden vagonba 1 Népszavát adnak. Az áttelepülési kormánybiztos is és segítői is kommunisták.
1/ A szobi esperes plébánost püspökkari biztosként jó volna a vonatok kat[olikus] kitelepítettjeinek fogadásával megbízni.
A püspöki kar megbízza Gyetven Pál szobi esperes plébánost a Szobon
áttelepülő katolikus hívek fogadásával.
2/ Megfontolandó volna azontúl a következő propozíció: A felvidékiek szétszórtságuk (Nyíregyháza, Kalocsa vidéke, Moson környéke, Mohács, Tolna vm.)
következtében érdekeik megfelelő védelméről gondoskodni nem tudnak. Szükségesnek látszik a nagyméltóságú püspöki kar részéről olyan irányú intézkedés, hogy
az áttelepültek minél előbb egymással az érintkezést felvegyék és érdekeikről egyöntetűen gondoskodjanak. Egyházmegyénkint meg kellene bízni egy, lehetőleg közülük való papot, aki velük foglalkozzék. Együttes fellépésük olyan súlyt biztosítana
számukra, amely lehetővé tenné a pártmozgalmaktól való távolmaradásukat.
Amennyiben lehetséges, olyan irányban is lépéseket kellene tenni, hogy az egy
faluból valókat együtt telepítsék le. Az A[ctio] C[atholica] próbálta ezt elérni, de
nem sikerül a kitelepítő bizottság magatartása miatt.
Határozat: Ez irányban megkeresés menjen a kormányhoz.
Telepítéssel kapcsolatban templom – iskola – lelkészlak céljaira telket kellene
igényeltetni.
Határozat: Ilyen értelemben a plébánosokat figyelmeztessük.
11. Az Országos Katolikus Rendelkezési Alapba a n[agy]m[éltóságú] püspöki
kar határozata folytán kötelező az egyházmegyében befolyt kultúrfillérek felének a
befizetése.
290

1947. JÚLIUS 25.

A szombathelyi püspök úr a jelen évre felmentést kér a befizetési kötelezettség
alól, a székesegyház újjáépítésének536 a hívekre háruló nagy kiadásaira való tekintettel. Hogy némi részt mégis vegyen az országos kiadások fedezésében, 1000 Ft-ot
beküldött az esztergomi 2055 sz. folyószámlára.
A kalocsai érsek: Nem, hanem az Orsz[ágos] Kat[olikus] Rendelkezési Alapból.
Határozat: Elvi okokból inkább segélyt ad, de fizesse be.
A pécsi püspök: Az adómorál megromlásáról emlékezik meg. Fizetni a telepesek nem akarnak, sőt az iskolákat államosítani kérik.
Határozat: Nem lehet teljesíteni a szombathelyi kérelmet. Mindenesetre
fizessék, amit tudnak. Különben a kat[olikus] célokat nem tudjuk szolgálni. Ha jut valami az Orsz[ágos] Kat[olikus] Rendelk[ezési] Alapból,
amit lehet, adunk majd Szombathelynek.
12. Harangok ügyében537 hozott határozatunkat az események túlhaladták.
A harangérc felosztást nem lehetett eszközölni egyrészt azért, mert részben eltűnt, másrészt azért, mert ami megvolt, azért az Anyaghivatal a harangokban levő
bronz arányában vörösrezet vagy kétszer annyi sárgarezet kívánt. Majd politikai
tőke kovácsolása céljából pártvezérek utaltatták és „szállították” a harangokat vidékre. Mikor ezt megtudtam, a még meglevő harangokat a budai prímási ház udvarára szállíttattam.
Azokat a harangokat, amelyeknek eredete kétségtelenül megállapítható (mint
például Szeged, Zalatárnok), kiadattam az arra jogosultaknak. Most még a következő ismeretlen harangok várnak elosztásra:
Ipolysági
Ipolysági
Tekerőpataki
Ismeretlen
Ismeretlen
Ismeretlen
Ismeretlen
Ismeretlen
Bakamadarasi

1
sorsz.
14
„
23
„
33
„
17
„
8
„
3
„
13
„
sorsz. nélküli

100k
233
433
757
226
165
123
203
63

gr
„
„
„
„
„
„
„
„

536 A szombathelyi székesegyházat 1945. március 4-én bombatalálat érte. Újjáépítése 1947. szeptember 7-ére készült el.
537 A templomi harangokat a háború alatt kellett beszolgáltatni hadiipari célokra. Beolvasztásukra
azonban nem került sor.
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A harangok új elosztására a n[agy]m[éltóságú] püspöki kar jogosult.
Az ipolyságiak az Esztergom-főegyházmegyéé lesznek. A többire nézve bemutatom a beérkezett kérelmeket:
Füzesabony az elvitt 815 kg súlyú helyébe (mivel a maradtak elpusztultak) kér
1 v[agy] 2 harangot.
Miskolc gör[ög] kat[olikus] 569 kg súlyú elvitt harangja pótlására (templomuk
helyreállítás alatt).
Dömsöd (egy sincs) kér 80–100 kg harangot.
Göncruszka 226 kg-os a Gazdasági Főtanács által neki kiutalt 226 kg-osat.
Badacsonytomaj (mindkét nagy harangját elvitték 7 1/2 q súlyban) kérnek
egyet.
Eszterháza-Tőzegmajor (Nagy Levente bencés) kér valamilyen kis harangot a
480 lelkes pusztára.
B[uda]p[est]-Külsőmagdolnaváros 2 drb-ot kér, neki adnám használatra kötelezvény ellenében az ipolyságiakat.
Eszterháza-Tőzegmajornak a 63 kg-osat.
Badacsonytomajnak a 433 kg-osat. (Kérdés, hogy a templom elbírja-e ezt a
súlyt?)
Göncruszkának a 226 kg-osat.
Dömsödnek a 123 kg-osat.
Miskolcnak a 165 kg-osat g[örög] kat[olikus]
Füzesabonynak a megmaradt 203 kg-osat.
Kérem a n[agy]m[éltóságú] püspöki kar határozatát.
Kérdés, ki kapja meg a 757 kg súlyú (régi Seltenhofer öntésű) nagyharangot?
Csak erősebb torony bírja meg.
(Gebe: a már kapott 202 kgr. súlyún kívül egy nagy harang öntéséhez segítségül kér még egyet.)
A hajdúdorogi püspök: Ne Miskolc, hanem más, a püspök úr által megnevezendő hely kapja meg a 165 kg-osat, a 203 kg-os pedig Gebéé legyen.
A püspöki kar úgy határoz. A 757 kg-os harang odaítéléséről később dönt
a jelentkező szükség szerint.
13. Országos gyűjtés napja.
Az A[ctio] C[atholica] igazgatósága megkérdezett, hogy a kultúrfillérek bevezetése után is fenntartandó-e a n[agy]m[éltóságú] püspöki karnak az A[ctio] C[atholica] céljaira országos gyűjtésre vonatkozó határozata.
Abból a meggondolásból kiindulva, hogy az idén még hézagos lehet az eredmény a kultúrfillérek körül, igenlő választ adtam. Most az A[ctio] C[atholica] el292
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nöksége azzal a tiszteletteljes kéréssel fordul a nagyméltóságú püspöki karhoz, hogy
a Magyarok Nagyasszonya ünnepét követő vasárnapra, 1947. október 12-ére rendelje
el az A[ctio] C[atholica] központja részére országos templomi gyűjtést.
Többek hozzászólása után a püspöki kar úgy határoz,
hogy a gyűjtést okvetlen megrendezi, idejére nézve azonban később hoz
döntést.
14. Az EUGE538 főleg a papi betegsegélyezés vonalán elindult ismertetőt minden főpásztor kapott.
Mindenben az egyházi főhatóságok intézkedési hatáskörét óhajtja tiszteletben
tartani.
A papi betegsegélyezés terén a mostani kereteket ki akarja bővíteni, amint azt
az anyagi körülményei megengedik.
Az EUGE üggyel a püspöki kar érdemben a következő alkalommal kíván
foglalkozni.
15. Papok köszönése egymásnak.
A hédervári esperesi kerület tavaszi koronája szomorúan állapította meg, hogy
a papság körében elharapódzott az a szokás, hogy találkozva nem köszöntik egymást. Különösen előfordul ez abban az esetben, ha idegen egyházmegyés papok találkoznak egymással. Mély tisztelettel kéri a korona a Főtisztelendő Főhatóságot,
valamiféleképpen hozza ezt a visszás helyzetet a nagyméltóságú püspöki kar tudomására.
Jó lenne figyelmeztetni erre a papságot.
Határozat: igen, a lelkigyakorlat alkalmával!
16. A szociológiai kollokviumról szól ezután a bíboros, hercegprímás.
Több oldalról felhívták a figyelmünket arra, hogy a budapesti egyetem bölcsészeti karán a tanárképző intézetben minden tanárjelölt számára kötelező tárgynak minősítették a pszichológia, logika és etika mellett a szociológiát is. A különbség azonban az, hogy amíg az előzőeket csak hallgatni kell, ez utóbbiból kollokválni, sőt szemináriumi gyakorlatokat végezni is szükséges. Pillanatnyilag csak
egyetlen professzor van, aki ezt leadja: Szalai Sándor, aki vad és meggyőződéses
marxista (állítólag morfinista is), így tehát ennek az embernek éveken keresztül
538 Ecclesiasticorum Unio Gratia Emolumenti Socialis. 1947 júniusában hozta létre a püspöki kar az
EUGE Irodát, az egyházi személyek részére (gyógykezelés, gyógyüdülés, szanatórium stb.) céljából.
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sukolását539 kell hallgatnia minden bölcsésznek, a tanítórendek növendékeinek
épp úgy, mint bárki másnak. Itt a szellemi szabadságnak egészen határozott gúzsbakötéséről és egyoldalú kényszerről van szó. Legkülönbözőbb helyről, az ifjúságtól is jött az a kérés, hogy hassunk oda, hogy Szalai Sándor mellett legyen még
valaki, aki a keresztény szempontú szociológiát leadja. Így a választási lehetőség
biztosítva lenne. A nyár ideje alkalmas volna ennek belső előkészítésére, hogy az
őszi szezon már másképp indulhasson.
A püspöki kar több hozzászólás után úgy határoz, hogy a kat[olikus] szociológiának az egyetemen való előadása ügyében megkeresi a kultuszminisztert. A kat[olikus] tanárjelölteket pedig kötelezni fogja, hogy hallgassák ezeket az előadásokat. Elhatározza, hogy a következő konferencia
tanügyi részénél a kérdésre visszatér.
A veszprémi püspök felemlíti itt az általános iskolák továbbfejlesztésére vonatkozó 90.000/1947. sz. a. rendelet és az internátusok körüli sérelmeinket.
A bíboros, hercegprímás jelenti, hogy az előző napon a 90.000 számú isk[olai]
rendelet kapcsán máris kérdést intézett a VKM-miniszterhez, hogy vonatkozik-e az
a kat[olikus] ált[alános] iskolákra is.
A püspöki kar a választ megvárja, az internátusi sérelmekre vonatkozó átirat
megszerkesztésére pedig felkéri dr. Bánáss László veszprémi püspököt.
A gyűlés a kontemplált 12 óra helyett 13 ó[ra] 51 perckor ért véget.
K[elt] m[int] f[ent]
Mindszenty József s. k.
bíboros, hercegprímás
Dr. Pétery József s. k.
váci püspök

Papp Kálmán s. k.
győri püspök
Jegyezte:

Dr. Mátrai Gyula s. k.
protonot[árius] kanonok
hercegprímási irodaigazgató
539 „suk-olás” = -suk, -sük helytelen nyelvi használata, mint a műveletlenség egyik megnyilvánulása.
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13.
Jegyzőkönyv
Felvétetett Esztergomban, a magyar püspöki karnak a prímási palotában
1947. augusztus 14-én tartott értekezletén

Jelen vannak a bíboros, hercegprímás elnöklete alatt: Grősz József kalocsai érsek, dr.
Czapik Gyula egri érsek, Virág Ferenc pápai trónálló, pécsi, Shvoy Lajos pápai trónálló,
székesfehérvári, dr. Dudás Miklós hajdúdorogi, dr. Pétery József váci, dr. Hamvas Endre
csanádi, Kovács Sándor szombathelyi, Papp Kálmán győri, dr. Bánáss László veszprémi
püspökök, dr. Sárközy Pál apát, a pannonhalmi főapát helyettese.
Távolmaradásukat kimentették: dr. Madarász István kassai püspök, Barót Mihály szatmári püspöki helynök, Pintér László prelátus, nagyváradi apostoli admin[isztrátori] helynök, Folba János prelátus, vezérőrnagy-lelkész. Előbbiek az utasítások átvételére megbízottat küldöttek, hogy a konferencia határozataitól instruáltan mielőbb visszatérve főpásztoraikhoz, megtörténhessen a konferencia határozatainak végrehajtása.
A bíboros, hercegprímás mély tisztelettel és szeretettel köszönti a letarolt végvárba összegyűlt n[agy]m[éltóságú] püspöki kart. A papság és hívek együttes imája
a Boldogasszony évének megnyitása alkalmával esdjen ki áldást egyházunkra és hazánkra.
A jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri a kalocsai és váci főpásztorokat, vezetésére
pedig dr. Mátrai Gyula protonot[árius] kanonok, irodaigazgatót.
A bíboros, hercegprímás tisztelettel, szeretettel és együttérzéssel köszönti Székesfehérvár püspökét abból az alkalomból, hogy elérkezett püspökké szentelése 20.
évfordulójához. A Szentséges Atya pápai trónállóvá nevezte ki őt is. Így már két
pápai trónállónk van. Adja Isten, hogy még sokáig viselhesse apostolutódi tisztét.
Ezután egy-két bevezető közlést tesz a bíboros, hercegprímás.
A/ A múlt ülés jegyzőkönyvével kapcsolatban:
1. Dr. Balogh Istvánnak nem adtam engedélyt fellépésre főegyházmegyém területén.
István atyát a győri főpásztor is, én is, minden egyházi ténykedéstől eltiltottuk.
4. A Boldogasszony évével kapcsolatban Esztergomból a rádióközvetítést nem
adták meg, a különvonat-kedvezményeket sem.
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10. A szobi esp[eres]-plebánost, Gyetven Pált az áttelepítettek püspökkari biztosának kineveztem. Dr. Lestár komáromi prépost meglátogatta Békéscsabán a híveit. Lehangoló jelentést adott felőlük.
12. A harangokat még nem szállították el azok, akik megkapták. Az érsekhelynökségen kell jelentkezni az átvételi megbízatással, ahonnét papkísérőt adnak, a harangnak az I. Úri u. 62. sz. alatt elismervény ellenében történő átvételéhez.
A 757 kg-os még ki nem utalt harangra kéri az igény bejelentését, hogy a legméltányosabbnak látszó kérelemre kiutalhassa.
Ezután óvásként leszögezi a következőket:
A Barankovics-párt azt hirdeti, hogy a kommüniké ellenére ők a katolikus párt,
és hogy a prímással és a püspöki karral való megegyezés alapján működnek.
Szükségesnek látom megállapítani, hogy ezek az állítások nem felelnek meg a
valóságnak.
Tudomásul véve.
B/ Majd a júl[ius] 25. konferencia óta történtekről a következőket jelenti:
A kultuszminiszter értesített, hogy a fakultatív hitoktatás ügyét a kormány levette a napirendről.540
A megjelent rendeletből tudjuk, hogy az egységes tankönyvet is elejtették a
hitvallásos iskolákra nézve.
A két eseményben szívós ellenállásunk eredményét is láthatjuk; ám győzelemnek nem mondhatjuk. Választási taktika541 is van a dologban, mint ahogy minden
látszatenyhület és kedvezés-színezet csupa taktika. Ezért ne nagyon ismergessük el a
jóakaratot nyilvánosan.
Tóth rektor visszatért Rómából.542 Beszámolt útjáról. Az eredmény alig valami
vagy teljesen semmi. Kapott utasítást arra, hogy ez a kormány nem garancia; a Vatikán megbízottja a prímás.
A kormány olyan óhaját hozta a rektor, hogy hívnék meg egy bíbornokot, akit ők
is körülvennének, mint Griffin bíborost Lengyelországban. Készséggel feleltem, csak
540 A fakultatív hitoktatás követelését a koalíciós pártok 1947. március 11–13-i pártközi értekezletén
Nagy Ferenc független kisgazdapárti miniszterelnök vetette fel. Megvalósítása az új kultuszminiszterre, Ortutay Gyulára várt volna. A nagy ellenállás láttán a kormány már június elején levette a
napirendről. Később a hitoktatást visszaszorították a templom falai közé.
541 Ti. az 1947. augusztus 31-i országgyűlési választások előtti taktikázás.
542 Tóth Lászlót, a szegedi tudományegyetem rektorát a kormány küldte ki Rómába a diplomáciai
kapcsolatok helyreállításáról folytatandó tárgyalások végett. 1947. június 15-én kelt beszámoló
jelentésének szövegét közölte Balogh Margit: Szentszéki–magyar kapcsolatok a koalíció (1945–
1949) éveiben. In Magyarország és a Római Szentszék. (Források és távlatok.) Tanulmányok
Erdő bíboros tiszteletére. Szerk. Tusor Péter. Budapest–Róma, 2012. 413–426.
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javítani kellene akkor a helyzeten, hogy egyház és állam egyszerre lehessenek ott a vendég körül. Akkor mérsékelte a kívánságát egy monsignore-ig. Ezzel én már nem foglalkoztam. De ha sor kerülne rá, ennek is vannak előfeltételei.
A küldetésnek az az értelme megvolt, hogy a fac[ultativ] hitoktatást segítette
félretolni az időnyeréssel.
Vegyük elő a népünk megújhodása érdekében tett intézkedéseinket, és a természetfelettieket erősítsük népünk körében.
Ezután áttér a püspöki konferencia rendes tárgysorozatára.
1. A Szentolajoknak bármely időben való konszekrálására S. 66/1947. sz. a.
rescriptumával engedélyt adott a Sacra Rituum Congr[egatio].
Megjegyzem itt, hogy a 300 literes olajszállítmányunk már több, mint három
hónapja Bécsben vesztegel. Állítólag a mostani Fox szállítmányban lesz, amely most
van leltározás alatt.
Tudomásul vétetik azzal, hogy a szentelés egészen pontosan a nagycsütörtöki szertartással végzendő.
2. A Központi Szeminárium alapítványi helyeinek megosztása körül vita volt.
Az 1929. okt[óber] 25-i p[üspök]k[ar]i konferencia határozata szerint az alapítványi helyek elosztása a következő:

Esztergom
Eger
Kalocsa
Veszprém
Vác
Győr
Szombathely
Csanád
Pécs
Székesfehérvár
Kassa
Szatmár
Nagyvárad
Rozsnyó
Eperjes

Az utolsó évben létszám:
1946. szept[ember] I. félév 1947. jan[uár] II. félév
20
11
10
4
5
5
4
4
4
8
6
6
4
3
3
4
3
2
4
2
2
4
1
1
4
2
2
4
2
2
3
4
4
3
3
3
3
1
–
3
2
2
3
2
2
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Belgrád
Munkács
Hajdúdorog
Összesen

–
–
–
75

1
1
15
68

1
1
15
65

A szeminárium újjáépítésével kapcsolatban remélik, hogy a kezdődő új tanévben a Központi Papnevelő Intézet újra képes lesz befogadni 75–80 növendéket.
Természetesen a jelen viszonyok közt alapítványi hely csak in theoria van.
A különböző egyházmegyék kispapjai neveltetése számára, a kispapok után megállapított stipendiumot a vallás- és közoktatásügyi minisztérium személy szerint utalja ki
az egyes egyházmegyék számára, azonban a könnyebb pénzkezelés céljából a Központi
Szemináriumban levő kispapok stipendiuma, nem előbb az egyházmegyékhez, hanem
közvetlenül a Központi Szemináriumhoz utaltatik ki. Eszerint az egyes egyházmegyék
tetszés szerinti számban küldhetnének növendékeket a Központi Papnevelő Intézetbe.
Ebből a helyzetből keletkezhető vitás esetek megelőzése céljából fordultunk már a
múltban is, azzal a kérelemmel a n[agy]m[éltóságú] püspöki karhoz, hogy kegyeskedjék megállapítani a múltban volt alapítványi helyek analógiájára a Központi Szeminárium helyeinek elosztását az egyes egyházmegyék között, amely szám után Szemináriumunk
változatlanul megkapná a dologi kiadások fedezésére szolgáló összeget, akár betöltik az
eges egyházmegyék, akár nem. Az intézet állandó jellegű dologi kiadásait ugyanis csak
állandó jövedelemből lehet fedezni.
A bíboros, hercegprímás itt megkérdezi a püspöki kart, hogy kinek-kinek
mennyi növendéke lesz a most kezdődő iskolai évben.
A feleletek:
Esztergom
13
Eger
5
Kalocsa
5
Veszprém
8
Vác
3
Győr
2
Szombathely
2
Csanád
1
Pécs
4
Székesfehérvár
2
Eperjes
2
Munkács
1
Hajdúdorog
13
A távol levő ordináriusok megkérdezendők arra nézve, hogy hány helyet óhajtanak. E helyek után a dologi kiadások akkor is fizetendők, ha nincsenek elfoglalva.
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Amennyiben nem jönne ki a 80-as létszám, a többit a hajdúdorogi egyházmegye
vállalja egészen a 25-ös létszámig azzal, hogy ha később igénylő jelentkezik, annak
ad át helyet.
Több hozzászólás hangzott el, mely a Közp[onti] Szeminárium nívójának emelését kívánta, a lelkiek javulása után, most már ellátás terén.
Határozat az, hogy
1/ Őeminenciája bekéri a távol levő ordináriusoktól a kívánt helyek számát. Ezután
2/ a 80-as létszámig hiányzó számot a papok száma szerint az egyházmegyék közt felosztja.
3/ Az így nyert helyek után fizetik az egyházmegyék a dologi kiadásokat
(a VKM-től nyert összeg) akkor is, ha a hely nincs betöltve.
3. Az osztrák püspöki konferenciáról ismertetést kapott a magyar külügyminisztérium, amelynek másolatát a VKM I. üo. rendelkezésére bocsátotta. Onnét került hozzánk.
Érdekes, az ottani helyzetet tükröző képet nyújt számunkra.
Tudomásul vétetik.
4. Az „Engesztelés Műve”.
Dr. Erdey Ferenc p[ápai] kamarás, egyetemi tanár, az „Engesztelés Műve Szolgálóinak” a 673. Can. 1. §-a alapján való alakuláshoz szabályzatot terjesztett be,
azok jóváhagyását kérve.
Az 1944. márc[ius] 14-i püspöki konferencia határozata szerint (11. pont) az
approbációs kérés a n[agy]m[éltóságú] püspöki kar elé terjesztendő. A bíboros, hercegprímás kéri tehát a n[agy]méltóságú püspöki kar hozzájárulását az Engesztelés
Műve Szolgálóinak szabályzata jóváhagyásához.
Az egri érsek megjegyzi itt: A püspöki kar nem approbál, csak az ordinárius
loci, s ezen jóváhagyás után a szerzet az ordináriusoknak az egyházmegyéjében működhet, akik hozzájárulnak. Úgyis kevés a meglevő szerzetekben a hivatás.
Határozat: Ne approbálják az ordináriusok a jelen körülmények közt egy
új szerzet alakulását, mert nem látszik szükségesnek az új szerzetes társaságok alapítása. Az egri érsek indítványára a püspöki kar az „Engesztelés
Műve” esetében most hozzájárul az approbáció megadásához.
5. Az engesztelés évének programjából nem hiányozhat az Oltáregyesület és
Eucharisztikus Gyermekszövetség fokozottabb ajánlása és felkarolása.
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Amikor jelentést kértem az Országos Központból, csak Esztergom, Eger, Győr,
Pannonhalma, a rozsnyói és nagyváradi csonka részről számot adni, mert a többi
egyházmegyéktől nem kapta meg a jelentést.
Az említett egyházmegyékben 296 oltáregyesület működik 31 599 taggal.
A gyermekek engesztelő egyesülete az Eucharisztikus Gyermekszövetség lenne,
de róla a legtöbb helyről azt jelentik, hogy Szívgárdává alakult át.
A Központ szerint 33 Eucharisztikus Gyermekszövetség működik 3342 taggal.
Őeminenciája: Nem nyugodhatunk bele, hogy a kötelező egyesület ne legyen
meg valahol.
Az oltáregyletet forszírozzuk.
Más a helyzet a Gyermekszövetségnél, ott hagyjuk meg a Szívgárdát, ahol az
van meg helyette.
Határozatba kimondva.
6. A Commissio Marialis Franciscana consilium nacionaléja nálunk is megalakult. Elnöke P. Dám Ince OFM.543
Jelentése így szól:
„A Commissio Marialis Franciscana célja Szűz Mária tiszteletének tudományos
és hitbuzgalmi megalapozása. Korunkban pedig a Boldogságos Istenanya valóságos
halálának, feltámadásának, mennybevitelének, valamint megváltásunkban és a megváltás gyümölcseinek kiosztásában való részességének hittudományos igazolása és
ezekkel a titkokkal kapcsolatos kultuszok felkarolása. A CONCILIUM NATIONALE feladata ezt az egyetemes célt nemzeti feladatainkkal egybekötve megvalósítani. Közelebbi célunk tehát 1/ a magyar ferences Mária-irodalom feldolgozása, 2/ az
általános magyar Mária-irodalom felkutatása, 3/ a magyar Mária-kultusz múltja és jelene a hivatalos és népi liturgiában, 4/ részvétel a Mária-évben irodalmi és hitbuzgalmi
téren, 5/ kegyhelyeink történetének és szokásrendjének feldolgozása és programjának
tökéletesítése, 6/ az engesztelő mozgalom kiépítése a Szentatya és a Magyar Püspöki
Kar, kiváltképpen Eminenciád szándéka szerint. Mindezekhez járul a Consilium
Centrale külön utasításainak végrehajtása.
Külön feladata a Nemzeti Bizottságoknak tudományos Mária-napoknak rendezése, amelyeken a ferences Mariologia 700 esztendeje dicsőséggel érvényesülő elvei alapján világítanók meg Szűz Mária kiváltságait és a magyar hittudományos élet
hivatottjainak közreműködésével ünnepelnénk a megdicsőült Istenanyát. Az Actio
Catholica Országos Elnöksége és csekélységem indítványára kérte Eminenciádat,
hogy a Szent István Akadémia rendezésében efféle tudományos napok rendezésére
543 Mariánus Ferences Bizottság nemzeti tanácsa. P. Dám Ince OFM (1909–1967) 1945–1949 között az észak-budai egyházközségek hittudományi akadémiáján bölcseletet adott elő. Vö. Takács
Emma: Dám Ince Antal OFM. In MKL II. 512.
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alkalom nyíljék. A Commissio Marialis Franciscana Nemzeti Bizottsága arra törekszik, hogy a Szent István Akadémia tervével egybehangolva, hozzá igazodva rendezze meg a maga Mária-napjait.”
Szűz Mária mennybevitele dogmájának definiálásáért máris szép munkát végeztek, mikor Őszentségének küldött szép kiállítású jelentésükben leírták, hogyan
járja a magyar ember a Nagyboldogasszony-napi búcsút, s milyen népszokásokkal
jelképezi Szűz Mária mennybevitelébe vetett hitét.
Határozat: A Commissio megalakulását a püspöki kar tudomásul veszi
azzal a kívánsággal, hogy ne keresztezzék az A[ctio] C[atholica] programját.
7. A magyar gör[ög] kat[olikus] szórványok lelki gondozása (főleg a B[uda]
pest környéki gör[ög] szert[artású] gyári munkások, akiknek számát 14 000-re teszik) a szekták miatt különösen megfontolandó. A felterjesztő főleg b[uda]pesti hittanárok és hitoktatók bevonásával excursorok és a Romana Ecclesia kezdetű dekrétum, valamint a CIC 366. can. 3. §-a szerint vikárius ritualis kijelölésével véli megoldhatónak a kérdést.
A kérdéshez a hajdúdorogi püspök szól hozzá: Ez a kérdés régi és akut már évek
óta. A váci püspök úrral közös megegyezéssel elintézték két helyen, két szegényházi
apácakápolnában kaptak alkalmat arra, hogy a görög rítus szerinti szentmiséhez jussanak. Tehát kéri a levételét a napirendről.
Vác: A Szentatya a gör[ög] szert[artás] felkarolásával iparkodik a keleti kérdés
megoldására. Támogassuk törekvését ezekkel a görög szert[artású] misék engedélyezésével.
Határozat: A kérdés fölött a püspöki kar napirendre tér.
8. A szentszéki ítéletek nyelve.
Az 1642. kánon 2. §-a és az 1936. évi Instructio 200. articulus 2. §-a elrendeli,
hogy az ítéletet latinul kell megszerkeszteni, de egyik sem ítéli el a consuetudo immemorabilist.
Kétségtelen, hogy Magyarországon a szentszékek nyelve több mint száz éve a
magyar volt. Ez már csak azért is kétségtelen, mert a szentszékek ítéletei államjogi
hatállyal is bírtak, az állam hivatalos nyelve pedig az 1840. VI. tc. értelmében a magyar.
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Az 5. kánon szerint: aliae (sc[ilicet] consuetudines) quae quidem centenariae
sint et immemorabiles, tolerari poterunt, si Ordinarii pro locorum ac personarum
adiunctis existiment eas prudenter submoveri non posse.544
Az ítélet a feleknek szól, ha az latinul készül, sok pap nem is tudja azt pontosan
lefordítani magyarra, így prudens nem lehet a régi szokás megtartása. A legtöbb
szentszék magyar nyelven adja ki az ítéletet.
Kérdés, megtartsuk-e továbbra is a szentszéki ítéletek megszerkesztésénél a magyar nyelvet, vagy térjünk át a latinra?
Határozat: Maradjunk az eddigi gyakorlat mellett.
9. A házasságon kívül született gyermekek anyakönyvezése ügyében az állam a
Magyar Közlöny máj[us] 28-i számában megjelent 99000/1947. BM sz. rendelettel
intézkedik. Lényeges pontjai, hogy
1/ a természetes apa neve bejegyzendő, 2/ a bejegyzett természetes apa vallása
változása esetén a gyermek vallása is változik. (Vagyis a természetes apa – a törvényes apával egyenrangúvá tétetik.)
A bíboros, hercegprímás: A mi anyakönyveink fölött nem rendelkezik a miniszter, mert 1895 óta545 nem okirat. Különben is lehetetlen helyzetek állanak elő.
Egyelőre vegyük át a bejelentéseket, de ne jegyezzük be.
Több hozzászólás után a püspöki kar úgy határoz, hogy a kérdést kiadja
szakértőknek: Siposs [!] és Bánk professzoroknak.546 Addig pedig a[nya-]
k[öny]vi ügyekben a 99000/1947. sz. rendelet alapján érkező bejelentések, további (míg részletes utasítás) intézkedésig, irattárba helyezendők.
10. A Karmeliták Definitorium provinciáléja a következő kérelmet terjeszti elő:
Kegyeskedjék az októberi nemzeti Mária-kongresszus alkalmával legmagasabb
főpásztori tekintélyével megfelelő helyet biztosítani a programpontok között a
Szent Skapuláré Királynéjának is. Illő és méltányos, hogy ezen alkalommal különös544 Fordításban: más (tudniillik szokások), amelyek ugyanis százévesek és emberemlékezetet meghaladóak, eltűrhetők, ha az ordináriusok úgy vélik, a helyek és a személyek körülményeit figyelembe
véve, azokat okosan nem lehet eltávolítani. Az 1917-es Egyházi Törvénykönyv általános szabályait taglaló I. könyvének 5. kánonja a következőképp szól: „E kánonok határozatai ellen fennálló
egyetemes vagy részleges szokások, ha a kánonok kifejezetten el nem vetik, mint jog meghamisítói, kijavítandók, bár beláthatatlan időkre nyúljanak is vissza s ne hagyják a jövőben feléledni
őket; mások, ha százévesek vagy még régebbiek, eltűrhetők, ha az ordináriusok, a helyek és személyek körülményeit figyelembe véve úgy vélik bölcsen, hogy azok el nem távolíthatók; a többit
eltöröltnek kell tartani, hacsak a Kódex kifejezetten mást nem ír elő.”
545 Az 1894. évi XXXIII. törvénycikk kötelezővé tette az állami anyakönyvezést.
546 Sipos István és Bánk József kánonjogászok.
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képpen ismertethessük, s esetleg fel is adhassuk Mária ruháját mindazoknak, akik
előtt az ismeretlen, s abba még be nem öltöztek.
Sajnálattal tapasztaljuk, hogy még egyházi személyek között is tekintélyes
számmal vannak, akiknek a szent skapuláréról547 helytelen fogalmaik vannak. A
„Boldogasszony Éve” jó alkalom volna a fogalmak tisztázására s még inkább arra,
hogy rávilágíthassunk, mily nagy becsülete volt a Szűzanya vállruhájának nemzeti
nagyjaink előtt, akik azt hordták és megbecsülték. (Zrínyi, Rákóczi, Esterházy,
Deák Ferenc stb. Zrínyi leánya kármelita apáca volt.)
Frissnek és megkapónak látszik a gondolat:
engesztelni a két megbántott Szentséges Szívet548 Mária ruhájában!
Kérik a városok, falvak, egyházközségekben a Skapuláré Társulat megszervezését.
A kérés teljesítéséhez a püspöki kar hozzájárul: a Skapuláré Társulatokat
ajánlani fogja.
11. A Szent István királyról elnevezett karmelita rend tartományfőnöke,549 a
szombathelyi püspök úr ajánlásával külön Sz[en]t István officium propriumot terjeszt elő és lépéseket kér annak approbáltatására.
Béres theol[ógiai] tanár550 véleménye a következő: A magyar karmeliták közreműködésével megszerkesztett Sz[en]t István officium és mise nagy gonddal összeállított, komoly munka. Annyira „proprium”, hogy a psalmusokat és az oratiót kivéve minden új benne. Ennyire saját officiuma a római breviáriumban egy szentnek sincs.
Így, ebben a formában jóváhagyásra nem ajánlom. A karmeliták sem ragaszkodnak ehhez. Legyen azonban az az officium- és misetervezet egy kiindulási, „tárgyalási” alap további elgondolásokra és megfontolásokra. Egy ilyen nagy jelentőségű újításnál feltétlenül szükségesnek tartanám kikérni a biblikusok, historikusok,
liturgikusok, egyházzenészek véleményét. Csak így lenne az új zsolozsma és mise a
maga nemében tökéletes. Azt hiszem, sok értékes gondolat vetődne fel, ami az új
officiumban és misében megvalósítható volna.
Határozat: Bírálatra kiadni.
Az egri érsek: Úgyis új Brev[iárium] propr[ium] Hung[ariae] lesz szükséges,
tehát mód volna az új szövegeket beletenni.
547 Szent skapuláré – vállruha; eredetileg földig érő kötényszerű ruha, munkakötény, a karmelitáknál
barna színű. Ebből mára csak jelképes, négyszögletes kis szövetdarab maradt, amit a ruha alatt
viselnek. Viselésével búcsúk és kiváltságok vannak összekötve.
548 Ti. Jézus Szíve és Szűz Mária Szíve.
549 Sarutlan Kármeliták Rendjének provinciálisa 1945–1950 között Fekete Jenő (†1951).
550 Béres István (1897–1954) esztergomi kanonok, teológiai tanár. Az esztergomi Hittudományi
Főiskola tanára és a káptalan succentora. Vö. Beke 2008. 75.
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A kalocsai érsek: Az egyes egyházmegyék csinálják meg a magukét.
Szombathely: Ha revideálunk, vannak a régi magyar szerzetes életben használt
szép énekek, himnuszok, amelyeket felhasználhatnánk.
Az egri érsek: Rómának az új breviáriumában az az irány, hogy csak különös
fokot elért szenteknél enged külön officiumot.
Határozat marad a fenti.
Őeminenciája proponálja, hogy a Szentatya által adományozott 50 breviáriumot a papság száma szerint oszthassa el.
A püspöki kar a propozíciót elfogadja.
12. A csepeli munkásság felépítette bombasújtott templomát, és most kultúrházat
akar építeni. Erre sorsjátékot rendez és kéri a n[agy]m[éltóságú] püspöki kar ajánlását.
Nem tudni actuális-e még, mert jún[ius] 1. van megjelölve a sorsjegy árának
befizetésére határnapul.
Annak tudomásul vétele után, hogy a sorshúzás ideje elhalasztódott, a
püspöki kar úgy határoz, hogy a sorsjátékot ajánlani fogja.
13. Indítványozták, hogy a pesti Sz[en]t István-bazilika kupolájának leégésével551
kapcsolatos lelki dispozíciót fel kellene használni arra, hogy az egész országban Sz[en]t
István napján a templom körül körmenet lenne tartandó, és utána gyűjtés, amelynek
eredményéből megépíthetnők az Országos Katolikus Házat a Sz[en]t István terén.
A püspöki kar a kérdést napirendről leveszi, mert már nem lenne actualis.
14. 1/ Az A[ctio] C[atholica] 1947–48. munkatervét, amely a n[agy]m[éltóságú] püspöki kar előtt ismeretes, elfogadásra ajánlja.
Határozat: Elfogadva.
2/ Az A[ctio] C[atholica] igazgatóság megkeresésére a n[agy]m[éltóságú] püspöki kar az A[ctio] C[atholica] céljaira – országos gyűjtést határozott el.
Most az A[ctio] C[atholica] elnöksége kéri a gyűjtés napjának okt[óber] 12-re
tételét.

551 1947. június 20-án délelőtt történt a tűzvész.
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Határozatilag elfogadva.
15. Az ifjúság egységes megszervezéséről az A[ctio] C[atholica] felterjesztése a
n[agy]m[éltóságú] püspöki karhoz a következő:
1/ Szükséges, hogy az ifjúsági nevelőmunka nemek, korok és társadalmi állapotok tekintetbevételével arra alkalmas szervezetekben történjék. Az ifjúság csoportosítását a következő tagozatokban látjuk célszerűnek:
a/ gyermekifjúság,
b/ falusi férfiifjúság,
c/ falusi leányifjúság,
d/ munkás férfiifjúság,
e/ munkás leányifjúság,
f/ diák fiúifjúság,
g/ diák leányifjúság,
h/ értelmiségi férfiifjúság,
i/ értelmiségi leányifjúság,
j/ egyetemi férfiifjúság,
k/ egyetemi leányifjúság.
Az a/–k/ tagozatokba be nem sorozható egyéb, meglévő és életképes ifjúsági
központok.
A serdülő ifjúságot, a vonatkozó tagozatokat előkészítő, csoportokként
szervezik.
2/ Szükséges, hogy az egyes tagozatok szakszerű irányítás alatt álljanak. Az egyes
központok folytatják munkájukat. Az egység érdekében azonban, a fent nevezett tagozatokkal foglalkozó központok, a tagozaton belül munkaközösséget alkossanak.
3/ Az egyes ifjúsági központok kiküldötteiből alakul egy országos ifjúsági bizottság az országos A[ctio] C[atholica] szervezési szakosztálya keretén belül. Feladata az
A[ctio] C[atholica] programját ifjúsági vonalon megvalósítani, és a felmerülő ifjúsági
kérdésekben az A[ctio] C[atholica] elnökség felé javaslatot tenni.
Felkérjük a nagyméltóságú püspöki kart, hogy új ifjúsági keretmozgalom engedélyezése előtt, az országos ifjúsági bizottságnak az A[ctio] C[atholica] országos elnökségén keresztül adott véleményét meghallgatni, továbbá a meglévő egyesületek
működésének folytatásához, az életképesség elbírálásánál a bizottság, a fenti módon
adott jelentését, figyelembe venni méltóztassék.
4/ Szükséges, hogy az egyházmegye sajátos bizottságainak megfelelően az
egyes tagozatoknak egyházmegyei vezetői legyenek. Ezek az egyházmegyei A[ctio]
C[atholica] igazgató ellenőrzése alatt dolgoznak.
5/ Kívánatos, hogy minden egyes egyházközségben, amennyire a viszonyok
megengedik, ifjúsági szervezetek alakuljanak, és ezek a plébános vezetésével munkaközösséget alkossanak.
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6/ Szükséges, hogy nagyobb helyeken (városokban, nagyobb ipari centrumokban), ahol több egyházközség van, a különféle csoportok ifjúsági kiküldötteiből,
egyházi és világi vezetés mellett, munkaközösség alakuljon. A munkaközösség vezetőinek kinevezése a helyi egyházi vezetőtől függ.
7/ Azoknak az ifjúsági központoknak vezetőit, akiknek kinevezéséről az alapszabályok nem rendelkeznek, az illetékes ordinárius nevezi ki.
8/ Az A[ctio] C[atholica] országos ifjúsági titkára a fenti irányelvek végrehajtásában az A[ctio] C[atholica] Országos Elnökségének illetékes szerve.
9/ Az egyes ifjúsági központok a munkájukhoz szükséges anyagi eszközök előteremtéséről, maguk gondoskodnak.
Az ifjúság egységes megszervezéséről folyt sok szó.
Az egri érsek indítványozza: hogy ne kössük meg a szervezkedést a püspöki kar
tekintélyével, hanem bízzuk a fejlődés útján felmerülő tennivalókban az intézkedést
Őeminenciájára.
Hat[ározat]: Tudomásul véve azzal, hogy a gyakorlati kivitel folyamán
felmerülő problémák, változásokat az A[ctio] C[atholica] Őeminenciája
elé terjessze, és Ő a püspöki kar nevében dönt.
Az ifjúsági gyűjtésre nov[ember] II. vasárnapját jelöli ki a püspöki kar.
16. Dr. Beresztóczy Miklós, min[iszteri] osztályfőnök bemutatja a Sz[en]t Erzsébet Karitász Központ I. negyedévéről készült mérlegét. Ebből a n[agy]m[éltóságú] püspöki kart különösen érdekli az országnak a „Csak egy csomagot a b[uda-]
pesti éhezőknek” akció eredménye.
A bíboros, hercegprímás az esztergomi körlevélben elkészítteti a kimutatást, s
azt a többi egyházmegyék átveszik.
Köszönetet mond a vidék áldozatáért.
17. Egyházközségi szervezetek további kiépítéséről az egri érsek úr ad elő.
A kat[olikus] autonómiára vonatkozólag csak annyit jelent, hogy az most megvalósíthatatlan. Mégis jó volna, ha lenne egy olyan szerv, amelyik hangját hallatná
bizonyos időkben. Vagy
1/ kat[olikus] autonómia révén, ezt nem tartja tanácsosnak.
2/ Vagy az egyházközségi szervezet kiépítése révén. Alsó fokon megvan az
e[gyház]k[özségi] tanácsban. Logikus volna, hogy ennek egyházmegyei és országos
szervezetét is felépítsük. Hiba volt, hogy az M. létrejöttekor a belügym[inisztérium]
jóváhagyását is kikérték.552 A csanádi püspök megjegyzi itt:
552 Valószínű arra utalás, hogy az M. – Működési Szabályzata az egyházközségeknek 1929. október
25-én nyerte el a püspöki kar jóváhagyását, de az akkori szokásnak megfelelően azt 1929. december 12-én láttamozta a VKM is. Belügyminisztériumi jóváhagyása nem ismert.
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kat[olikus] adózási joguk nincsen még abból az időből, amikor államvallás voltunk.
Országos Tanácsadó Testület lehetne a neve a szervnek.
a/ Az Egyházmegyei Tanács felépítése: Minden esp[eres] ker[ület] kiküldene
egy-két tagot. 1/3-át vagy felét az ordinárius nevezné ki. Egyes ügyek elintézése
(például kántori, tanítói ügyek) tartoznék hozzájuk.
b/ Az Országos Tanácsba minden egyházmegye 2–3 tagot küldene ki, és azontúl a hercegprímás kinevezne arra érdemes szakembereket.
3/ Az A[ctio] C[atholica] reorganizálása révén. Az A[ctio] C[atholica] jelenleg hatáskörén túllép. A székesfehérvári püspök: A tanács az A[ctio] C[atholica]
végrehajtó szerve.
Az egri érsek: Foglalkozzunk az A[ctio] C[atholica] reorganizálásának gondolatával. Az A[ctio] C[atholica] ügyrendjét mutatták be a kormánynak. De most
nem meri ajánlani az A[ctio] C[atholica]-val való foglalkozást.
Az egri érsek: Hic et nunc akarunk-e valamit? Elvi határozatot kér, az A[ctio]
C[atholica] tanács most is szükséges volna.
A székesfehérvári püspök: Az A[ctio] C[atholica] kidobja programját. Ő a tanács révén tudja, hogy mi van az egyházmegyében az A[ctio] C[atholica] fronton.
Az egri érsek: Az esperesi kerület ajánl egy-egy embert s ezekből állítjuk össze.
Jogilag nem megy. Mert ha az alapépítmény jogi személy, akkor az egyházmegyei
tanácsnak is annak kell lennie. Az A[ctio] C[atholica] államjogi szempontból túllépi a határt jelenleg. Az egri érsek a győri püspök hozzászólásával egyetért, hogy az
e[gyház]k[özségi] tanács volna a legjobb, de csak egyházmegyei, országos nem!
A püspöki kar a 2. pont alatti megoldásmódot fogadja el. Egyházmegyénként 2–5 tagot kontemplál az Országos Tanácsba, amely vegyes
legyen! Pap is legyen benne. Felkéri az egri érseket, hogy a szervezetre
vonatkozó, a 2. pont szerinti határozatot kidolgozni szíves legyen.
18. Az egyházművészeti szervezetek további kiépítését a n[agy]m[éltóságú]
püspöki kar a váci püspök úrnak adta ki. Ő szakemberekből álló bizottságot hívott
egybe. Megtárgyalták a lehetőségeket, főleg az egyházművészeti tanács és hivatal
tárgyi ügyét. Már úgy látszott, hogy a hivatal indulhat is, de anyagiak hiányában
(a VKM visszavonta ígéretét) a régi egyházművészeti hivatal mégsem hozható
működésbe.
A püspöki konferenciának a tapasztaltak alapján azt javasolja, hogy keressen
olyan ügyes, hozzáértő fiatal embert, akinek az egyházi hatóság a terveket egyházművészeti felülbírálásra kiadná, s aki magát a felülbírálati díjakból fenntartaná.
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A püspöki kar a javaslatot elfogadja, és a megvalósításra vár mindaddig,
míg arra alkalmas egyházművészt nem talál.
A bíboros, hercegprímás megjegyzi: Ugyanakkor mikor várunk, nem kellene-e
felhívni a veszprémi püspök úr figyelmét Molnár553 személyére, s ha ő nem felel
meg, akkor olyan után nézni, aki alkalmas
Az egri érsek: Mikor templomaink felrobbantva, vajon gondolhatunk-e arra,
hogy művész szempontokat nézhetünk.
A bíboros, hercegprímás: Mégis megtörténik, hogy művészi templomot kell
rendbe hozni. Ma még a Műemlékek Orsz[ágos] Bizottsága rendelkezésére áll, de
nem tudjuk, meddig. Nem kellene mégis valamit tenni, hogy a vezetőnek, Molnárnak plebániát vagy stallumot adna az ordináriusa.
A székesfehérvári püspök: A pesti tanácsnak csak nagy, országos jelentőségű
dolgoknál volna hivatva irányítást adni.
Kisebb dolgokban továbbra is konzultálhatnánk Molnár Ernővel, az Egyházművészeti Hivatal vezetőjével, aki erre készséggel vállalkozik. Hogy anyagilag is alá
legyen támasztva, működésére felajánlja neki az érdi Postástelep-lelkészséget,554
amelynek 300 Ft fix jövedelme van.
A püspöki kar ezt az indítványt elfogadja.
19. Az EUGE, főleg a papi betegsegélyezés vonalán elindult. Ismertetőt minden főpásztor kapott.
Mindenben az egyházi főhatóságok intézkedési hatáskörét óhajtja tiszteletben
tartani.
A papi betegsegélyezés terén a mostani kereteket ki akarja bővíteni, amint azt
az anyagi körülményei megengedik.
Dr. Bárd János kanonok, az EUGE vezetője azt kéri, hogy 1/ az eddig benyújtott iratokat tájékoztatásként méltóztassanak kezelni; mivel az EUGE-ügy erős fejlődésben van, a határozathozatal nem kívánatos.
2/ A kimutatást az eddigi működésről minden ordinárius számára megküldötte.
Eddig lélekbevágó panasz nincs. Egy operáció nem sikerült. A hozzájárulások
beküldését sürgetni kéri.
Tudomásul szolgál.
553 Nyilván Molnár Ernő (1891–1976), veszprémi egyházmegyés papról van szó, aki a Képzőművészeti Főiskola tanára, 1943 óta helyettes igazgatója és az Egyházművészeti Hivatal vezetője. Vö.
Pfeiffer 731.
554 Molnár Ernő Budapestre helyezett veszprémi egyházmegyés pap, Érd viszont a székesfehérvári
egyházmegyéhez tartozott.
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20. A Nemzeti Hitelintézetnek a Pesti Hazai Első Takarékpénztár Egyesülettel
való fúziója hosszabb tárgyalás után a napokban megtörténik.
A katolikus érdekek előmozdítására a Pesti Hazai syndikátusa ígéretet tett.
Dr. Czettler Jenő professzor, az Ellenőrző Bizottság előadója elegendőnek
tartja, ha a fúziót az Ellenőrző Bizottság legközelebbi ülésén egyszerűen bejelentjük. Az alapokra felügyelő és ellenőrző bizottság tagjai számára jelentés ez. A
mostani nehézségek vetették fel a gondolatot, az egri érsek, Esterházy Mór gróf és
dr. Czettler Jenő e[llenőrzőbizottsági] t[agok] tárgyaltak. Egy csomó katolikus
vállalat volt a Nemzeti Hitelintézet betevője. Ezek most megszűntek. Most már a
betéti tőkét fogyasztották. Ezért kellett gyorsan cselekedni. 2:1 arányban adják a
részvényeket. Az állam, a fő részvényes aláírta a fúziót. Egyebet nem lehetett csinálni.
Az egri érsek: ennek kapcsán az egyházmegyei takarékpénztáraknak ugyanazt
ajánlja.
A püspöki kar úgy határoz, hogy tudomásul veszi a tárgyalást és a fúzió
megtörténte után azt, az E[llenőrző] B[izottság] elé viszi.
Az egyházm[egyei] takarékok vezetői pedig, az ordinárius urak, figyelmeztetést kapjanak a hasonló eljárás megtételére.
21. Érdeklődtem az iránt, hogy kinél vannak a K[özponti] S[ajtó] V[állalat]
részvények. A következő felvilágosítást kaptam:
Bangha Béla csoport amerikai pénzen jegyezte,
a jezsuita rend birtokában
1013
gr. Zichy János csoport jegyzése
1568
Pallavicini Alfonz őrgróf
105
† gr. Károlyi József
582
gr. Zichy Aladár
250
Katolikus közönség jegyzései
1 989
Baranyai fivérek555
2 493
Egyházközségek részére most folyó jegyz[és]
4 000
________________________________________________
12 000
Tudomásul szolgál.
555 Helyesen: Baranyay Jusztin (1882–1956) ciszterci egyetemi tanár a Pázmány Péter Tudományegyetem Teológiai karán. 1942–1948 között a jogi kar nyilvános rendes tanára. Vö. Viczián János: Baranyay Jusztin Gyula OCist. In MKL I. 607., Baranyay Lajos kassai egyházmegyés pap, a
Központi Sajtó Vállalat igazgatója.
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Az egri érsek: B[eresztóczy]-ék556 kérésére elment a tájékoztató a miniszterhez,
és bejelentette, hogy a kat[olikus] lapot akarjuk. Mihályi miniszter dr. Dinnyés miniszterelnökhöz557 és utána a SZ[övetséges] E[llenőrző] B[izottság] elnökéhez küldötte. Előzőnél megígérték és nagy (4/5) részben akarja a SZ[övetséges] E[llenőrző] B[izottság] elnök is.
Tudomásul szolgál.
22. Az egyházi adózás problémája még mindig megoldatlan. Az egységes kezelés előnyei miatt viseltük el azt a hosszú várakozást, amelynek azonban, úgy látszik,
nem lesz gyümölcse.
Kérdés: Tegyünk-e még lépéseket a P[énz]Ü[gy] M[inisztérium]-nál, avagy
lépjünk az önállóság útjára ezen a téren is?
A b[uda]pesti egyházközségek egészen lehetetlen helyzetben vannak. Most
kérdezi, hogy megtegyük-e még a koldulást, vagy hagyjunk fel vele, és a P[énz-]
Ü[gy] M[inisztérium] nélkül csináljuk meg.
Az egri érsek: Ha eddig kibírtuk, most a választások idején nem szabad bevetni
a kérdést.
A hajdúdorogi püspök: Most tényleg a híveinkre leszünk utalva. De neveljük rá
híveinket arra, hogy kötelesek egyházukat fenntartani.
Hat[ározat]: Ahol megvan az együttes adókezelés, maradjon meg. Az
együttes kezelésen kívül pedig, a kivetéses adózás mellett maradjunk.
Ezután jelenti a bíboros, hercegprímás:
Bizalmas értesítés érkezett azzal, hogy a nevelőképző főiskolákat megszüntetik.558
Javasolja, hogy a püspöki kar innen értesítse a kultuszminisztert, hogy az általános iskoláink után, ilyen főiskolákra számítunk a kat[olikus] általános iskolák nevelői számára.
Az egri érsek: Kapcsoljuk ezt az egyetem kérdéséhez. Kéri, hogy férfiak számára három katolikus nevelőképzőt kapjunk Eger, Esztergom és Budapest székhellyel.
A püspöki kar elhatározza, hogy ilyen értelemben átír a kultuszminiszterhez.
23. A tankönyv-monopólium ügyében a protestánsok álláspontja:

556 A jegyzőkönyv korábbi kiadásában itt tévesen „B[angha]ék” szerepelt: Pkjk. III. 243.
557 Mihályi (Mihályfi) Ernő 1947. március 14.–1947. szeptember 24. között tájékoztatásügyi miniszter; Dinnyés Lajos 1947. május 31.–1948. december 10. között miniszterelnök.
558 A megszüntetésre ekkor még nem került sor.
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1/ tankönyveink ellen ne legyen vétó; 2/ az állami tankönyvek keresztény alapon íródjanak.
Ennél kevesebbet mi se kívánhatunk.
A püspöki kar határozatilag kimondja, hogy nevében e két pont szerinti
lépés a VKM felé megtörténjen.
24–25. A diákotthonok és kat[olikus] népi diákotthonról a székesfehérvári
püspök számol be.
Röviden a N[épi] K[ollégiumok] O[rszágos] Sz[övetsége] évi jelentését ismerteti. Állami támogatás csak 18%-os volt, többit mind maguk hozzák össze. Azt
mondják, hogy a diákok önkormányzata az ő vívmányuk, pedig már 35 évvel ezelőtt
a cserkészet produkálta.
Működik 249 szövetkezet a kollegiumokban. A Győrff y-kollégium szervezte
az egészet. 200 jegyző gyereknek ajánlott fel helyet. Céljuk 1000 kiváló, haladó szellemű pedagógus kitermelése. Évi költségvetés 5½ millió forint volt. Jelenleg 78 új
kollégium létesül. (Március 15 c. újság első számában a beszámoló). A kollegiumokat erősen támogatják a pártok.
Megkéri a n[agy]m[éltóságú] püspöki kart, hogy komolyan fogjunk hozzá a
diákinternátus intézmények megalkotásához. Ő először civil urakat hívott össze.
Ők ajánlottak tagokat. Agilis fiatal papok gyűjtik össze a szükséges anyagot. (Egerben csak melegítik az ételt és helyet adnak a bejáróknak.)
Cegléd a hívek közt állandó támogatókat toboroz, 161 diákot ebédeltet már 5
hónap óta.
Eger a férfizárdákat kötelezte, hogy valamilyen konviktust nyissanak.
A diákok lelkét kilúgozzák a népi kollégiumok. Megállapította, hogy szervezetlenek vagyunk. Kéri a püspöki kartól, hogy legyen egy szerv, amelyhez zelátoraink fordulhatnak.
Szorgalmazzuk, hogy egy egységárat állapítsunk meg. Pl. Pesten az állami kollégiumban a havi ellátás 105 Ft. Egyebütt pedig 240 Ft-on alul nem lehet diákot elhelyezni.)
Az egri érsek: helyesli az egyházmegyei bizottság alakítását.
A szombathelyi püspök: A jelen volt szerzetesek helyeslik és kérik. Időnként
hívjuk egybe ezt a bizottságot.
A bíboros, hercegprímás: Tavaly a K[atolikus] T[anügyi] F[őigazgatóság] volt
megbízva, hogy állítsa össze az internátusi díjakat. Most is a K[atolikus] T[anügyi]
F[őigazgatóság]-ot kérjük, hogy az összes internátusokat vegye újra gondviselésébe,
és törődjön vele.
Határozatilag kimondva.
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Egyházmegyei diákotthoni bizottság minden egyházmegyében megalakítandó.
(ad 1/ munkaköre ennek a bizottságnak, hogy minden középiskola mellett teremtsük meg a diákotthont, valamelyik módszerrel.)
Határozatilag kimondva.
2/ Az anyagiak beszerzésével törődjünk (gyűjtés, egy-egy jótanuló gyerek eltartásáról az e[gyház]k[özség] gondoskodik), megyétől, várostól, községtől is kérjünk. (Össze fogja állítani és elküldi a főpásztoroknak.)
Itt a bíboros, hercegprímás ismerteti a népi kollégiumok felvételi kérdőívét.
Szükségesnek tartja, hogy a kultuszminiszternél tiltakozzék a vallást, egyházat, papságot érintő tendenciózus beállítások ellen.
Határozatilag kimondva.
26. Tandíj-ügyekben rendelkezési hatáskör.
Az elmúlt iskolai évre a n[agy]m[éltóságú] püspöki kar úgy intézkedett, hogy
a tandíjakat a kat[olikus] iskoláknál ne az iskolafenntartó, hanem a K[atolikus] T[anügyi] F[őigazgatóság] állapítsa meg egységesen, és szorítsa mederbe.
Most az egyes intézetek maguk állapítják meg. Pl. bemutatja az esztergomi tanítóképző tandíjtervezetét.
Kérdés, hagyjuk-e ezt szabadon, vagy adjuk újra dr. Kürti Menyhért elnök, főig[azgató] kezébe?
Minthogy a múltban is kaptunk a VKM-től sérelmezést, újra adjunk rendelkezést, hogy a tandíjat a K[atolikus] T[anügyi] F[őigazgatóság] állapítsa meg.
Határozatilag kimondva.
27. A VKM 86.843/1947. III. főo. rendeletével kapcsolatban, mely a demokráciaellenes szemléltető eszközöknek559 az iskolából eltávolítását írja elő, állást foglaljunk-e, vagy a zaklatások miatt adjunk ki prudens parallel intézkedést.
Mindenesetre ezeket kint hagyni nem ajánlatos, rendeljük el, hogy vegyék le,
csomagolják be, és rendházban, plebánián gondosan őrizzék őket.
A püspöki kar így határoz.
28. Középiskolás fiúk és leányok közös szórakozásának sok ellensége és sok barátja is van. Kőbl Ignácia orsolyita tartomány-főnöknő kéri a n[agy]m[éltóságú]
püspöki kar irányító állásfoglalását e kérdésben.
559 Nyilván az 1945 előtti hazafias és vallási eszközökről, jelképekről van szó.
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Ha teljesen elzárkóznak ettől, az ifjúság szórakozása kiesik a felügyelet alól.
Viszont az is nehézség, hogy megnyergelik vele a mohó szórakozási kedvet.
Megoszlás van a kérdésben a szerzetesnők között.
A csanádi püspök: Észrevette, hogy a piaristáknál heti háromszor zene (tánciskola), szombaton össztánc. Valamit engedjünk imitt-amott, de résen legyünk!
„A szülők egyharmada fejezte ki örömét, 2/3-a pedig nem tartja helyesnek”,
ezért kéri a döntést.
A kalocsai érsek: A K[atolikus] T[anügyi] F[őigazgatóság] próbálja összeszedni az adatokat, hol, hányszor és milyen tapasztalatokat szereztek.
A szombathelyi püspök: Hamvas püspök úr javaslatához csatlakozik, hogy valamit engedjünk.
A lényeg a döntő: 1. először a táncmester személye, 2. Háziasszony, 3. Leányok
megválasztása (és leányos mamák).
Az egri érsek: Nagyon sok panasz az utóbbi években a diplomát szerzett tanítónőkre, bár a legtöbben szerzetes intézetből kerültek ki. Nem ártana utánanézni.
A váci püspök: A piaristáknál nem tudja a koedukációt megszüntetni. Mi ebben a kérdésben az álláspont? (80 leány jár a piaristákhoz.)
Az egri érsek: K[atolikus] I[skolai] F[őigazgatóság] döntése: Csak ott engedélyezhető a koedukáció, ahol hasonló zsánerű iskola nincs.
Határozat:
1/ Szórakozás tekintetében K[atolikus] T[anügyi] F[őigazgatóság]
gyűjtse össze az adatokat.
2/ A koedukáció álláspontjával szemben áll a püspöki kar.
30.560 A Boldogasszony éve programját, ahogy azt az A[ctio] C[atholica] elkészítette – különösen a Mária-ünnepek fokozottabb megünneplésével – minél tökéletesebben valósítsuk meg. Az okt[óber] 3–6-ig Mária-kongresszusra tegyük magunkat szabadabbá.
Tudomásul vétetik.
31. A VKM – így hírlik – rövidesen elrendeli, hogy minden faluban meg kell
alakítani a sportegyesületet. Helyes volna, ha ezt megelőzendő, mindenütt megalakítanók az egyházközségi sportegyesületeket.
A püspöki kar úgy határoz, hogy a bizalmas értesülésre felhívja a K[atolikus] T[anügyi] F[őigazgatóság]ot, hogy érdeklődjék, mi van a rendeletben, és tegyen javaslatot, hogy mit kellene tenni iskolai vonalon.
560 A 29. pont az eredetiben is hiányzik.
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32. Veszprémi püspök felolvas egy, a papok tevékenységére irányuló rendőrségi
rendeletet, amely irányítást ad bizonyos kötelező megfigyelésekre, utasítást ad még
(Goretti Mária szentté avatását is.)
A püspöki kar úgy határoz, hogy ez a minisztertanács elé viendő, s erre
nézve a miniszterelnököt megkeresi.
33. A csanádi püspök jelenti, Xaverianum címen Szegeden hitoktatói tanfolyam alakult. Diplomái elismerését kéri a püspöki kartól.
Tudomásul vétetik azzal, hogy határozatot ez ügyben később hoz a püspöki kar.
34. A böjti fegyelem ügyében még mindig nem érkezett válasz Rómából.
A püspöki kar felkéri a bíboros, hercegprímást a válasz megsürgetésére.
35. Ismeretesek azok a dispenzációk, melyeket a délutáni misékkel kapcsolatban a misézőknek és híveknek adhatunk. Most a magyar püspöki kar nevében felterjesztett kérésemre a magyar ordináriusok felhatalmazást kaptak arra, hogy fontos
okokból (például éjjel dolgozás után, vagy beteg gyomrúaknál stb.) ugyanolyan felmentéseket adhassanak, mint amilyeneket eddig a délutáni misézőknek illetve áldozóknak adhattunk. (SC. Officii Nr. 16/49. 1947. júl[ius] 25.)
Tudomásul vétetik azzal, hogy – mivel a római rescriptum nem egészen
világos – a püspöki kar tagjai megkapják a felterjesztés szövegét is.
36. Éjféli misékre nem lehet engedélyt adni. Rómában nagy, nehéz kikötések
szoktak lenni az engedély kapcsán. Vigyázzunk. Figyelmeztessük különösen a szerzeteseket arra, hogy ne hirdessenek éjféli miséket.
Tudomásul szolgál.
37. A délutáni szentmisékkel kapcsolatban az egyes Ord[ináriusok] közöljék
tapasztalataikat, hogy Rómában a sürgetésnél arra hivatkozhassunk.
Tudomásul véve.
38. Nagyban folyik a szavazatok irtása, a koalícióban levő K[is]g[azda]párt Kis
Újságja írja meg, hogy vannak házak, amelyekben egy szavazó sem maradt (három
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budai ház) és 60–70% az irtás. 70–80 éves nőknél „rendőri felügyelet alatt áll” stb.
Nem kellene-e tiltakozni?
A választói törvényben van a hiba, felrúg mindent. Kérdés, adjunk-e ki körlevelet erről, vagy inkább csak deklarációt?
A püspöki kar többek hozzászólása után úgy határoz, hogy a következő
szövegű tiltakozással fordul a kormányoz:
„A magyar püspöki kar anélkül, hogy politikai vitákba, pártküzdelmekbe beleavatkozna, vagy azokban nyilatkozni kívánna, mint az erkölcsnek és igazságának Istentől hivatott őre, felemeli óvó szavát az ellen, hogy híveinek jelentékeny részét a
választói jog gyakorlásából kizárják.
Különösen kirívó a helyzet, mert a demokratikus egyenlőség alapján kijáró jogok csorbításáról van szó, és az új magyar alkotmányban lefektetett állampolgári
jogok megtagadásáról is.
Külön nehezményezzük azokat a valóságnak meg nem felelő, és sok esetben
becsületbe gázoló megállapításokat, melyekre hivatkozva ez a jogfosztás igen gyakran történik.
Elengedhetetlen, hogy a magyar kormány módot találjon arra, hogy idejében
orvosolja ezeket a visszaéléseket, és nem teszi ki az országot annak a veszélynek,
hogy a választás tisztaságát és érvényességét kétségbe lehessen vonni.”
Ugyanezt a szöveget közreadja a Magyar Kurírban is.561
Más tárgy nem lévén, a konferencia délután 17 ó[ra] 13 perckor véget ért.
K[elt] m[int] f[en]t
Mindszenty József s. k.
bíboros, hercegprímás,
esztergomi érsek
Grősz József s. k.
kalocsai érsek
hitelesítő

Dr. Pétery József s. k.
váci püspök
hitelesítő
Jegyezte:
Dr. Mátrai Gyula s. k.
protonot[arius] kanonok,
hercegprímási irodaigazgató

561 Magyar Kurír 1947. augusztus 16., Közli MO II. 206.
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14.
Jegyzőkönyv
Felvétetett 1947. október 8-án Vácon, a n[agy]m[éltóságú]
püspöki karnak a bíboros, hercegprímás elnöklete alatt tartott
őszi konferenciájáról

Jelen voltak: Mindszenty József bíboros, hercegprímás, Grősz József kalocsai érsek,
Virág Ferenc p[ápai] trónálló, pécsi, Shvoy Lajos p[ápai] trónálló, székesfehérvári,
dr. Dudás Miklós hajdúdorogi, dr. Madarász István kassai, dr. Pétery József váci, dr.
Hamvas Endre csanádi, Kovács Sándor szombathelyi, Papp Kálmán győri, dr. Bánáss László veszprémi püspökök, Barót Mihály szatmári püspöki helynök, Pintér
László prel[átus] kanonok, nagyváradi ap[ostoli] adm[inisztrátor] helytartó, dr.
Sárközy Pál apát, a pannonhalmi főapát helyettese.
A bíboros, hercegprímás bejelenti, hogy sajnálattal nélkülöznie kell a konferenciánál az egri főpásztor jelenlétét, akit betegsége tart távol.
Külön szeretettel köszönti a váci püspök urat, aki vendégszerető házába a
n[agy]m[éltóságú] püspöki kart meghívta azon alkalomból, hogy püspökségének
első lustrumát fejezi be a napokban.
A jegyzőkönyv vezetésére felkéri dr. Mátrai Gyula prot[onotarius] kanonok,
hercegprímási irodaigazgatót, hitelesítésére pedig a székesfehérvári és váci főpásztorokat.
Napirend előtt bizonyos megállapításokat tesz.
Az egyik: a miniszterelnök ugyanabba a hibába esik, mint annak idején a Szálasi-kormány: csak egy felé néz. Amint ezt a püspöki kar akkor hibáztatta. Figyelmeztetnünk kellene, mint Szent Istvántól rendelt törvényhozóknak, s a nemzeti
lelkiismeret őreinek, hogy ne tegyen fel mindent egy kártyára. Itt az ínség. Az amerikai segítség el fog maradni, magatartása következtében.
A püspöki kar a figyelmeztetést elhatározza, és megtételére felkéri és meghatalmazza a bíboros, hercegprímást. (Szövege ./.a. mellékelve.)562
A másik dolog, mely mellett nem mehetünk el szó nélkül, a magyar kormány
11.290/1947 sz. szept[ember] 19-i rendelete a sajtótermékek és terjesztésük engedélyezésének ideiglenes rendezése tárgyában. Úgy értesül, hogy a főpásztori körleveleket is a rendelet szerint akarják kezelni. Kiterjed a rendelet a sokszorosításra is.
Ez ellen tiltakoznunk kellene.
562 Nincs mellékelve.
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A püspöki kar úgy határoz, hogy nem veszi figyelembe a rendeletet, amely
jogtalanul vonja egy kalap alá a püspöki körleveleket a többi sajtótermékekkel, és ellene tiltakozik. A tiltakozás megtételére felkéri a bíboros, hercegprímást.
1. A bíboros, hercegprímás ezután így szól:
A nemzeti Mária-kongresszus végeztével összejöttünk a váci főpásztor testvéri
meghívására itt, az ősi egyházmegye szívében, őszi rendes tanácskozásunkra, Magyarok Nagyasszonya nagy ünnepén. Az Ő védelme alá, és tiszteletébe állítjuk tanácskozásunkat.
Ha jelen helyzetünket jellemezni kellene, egyházpolitikai világunk négy időszakát jelölném meg:
1. 1945. nov[ember] 1-ig annak elhitetési kísérlete – sűrűn jelentkező sérelmek
–, hogy ne féljen az Egyház, sőt örüljön, hogy a németet jobb megszállóval, a faji
irányt be nem vallott fajuralommal és marxizmussal cserélhette fel.
2. 1945. nov[ember] 1–1947. ápr[ilis] 15-ig offenzíva az Egyház ellen: iskolai
összeesküvések, gyilkosságra felbujtás vádja, egyesületeink feloszlatása, körleveleink
elnyomása alaptalan okokkal, iskolák államosítása, fakultatív hitoktatás, tankönyvmonopolium, főpásztorok sajtógyaláztatása, az Egyház és reakció azonosítása, az
alsó papság felé negédesség, utcán viszik a hercegprímás koporsóját, papjaink, híveink lefogása stb.
3. 1947. ápr[ilis] 15.–aug[usztus] 31. a béke olajága az Egyház felé viszonyrendezési készség, dr. Tóth küldetése, a sajtótámadás enyhülése a főpapsággal szemben, a
fac[ultativ] hitoktatás, és a katolikus iskolákban az egységes tankönyv elejtése, kommunista harang-, erősödő templomjavító kampány a megfőzés, és a választási többség
érdekében. Emellett folyt a népikollégium fejlesztése, a pozícióharc tovább.
4. 1947. aug[usztus] 31. után kezdődött a IV. időszak. Ezt jellemzi a beismerés,
hogy az offenzíva és megfőzés nem sikerült; a kifelé való szebb képre még erősebb
törekvés: körmeneteken megjelenik a kormány, sőt az alantasabb közegek, az Egyház és állam jóviszonyát fényképekkel bizonyítják, Canterbury vikáriusféléket hozatnak, akik jót nyilatkozzanak benn és künn; a hercegprímást immár két vidéki
útján üdvözlik a kormány nevében. Napilapot ígérnek. Emellett szavazatirtás, választási csalás, a K[ommunista] p[árt]-ba beléptetés háromtagú vándorbizottsággal,
öt perc alatt, elbocsátás terhe mellett. A kínzással faggatások szaporodnak. A Justus-egyének563 még erőszakosabb harca, a pozíciók erősebb megszállása, felélénkülő
papverések, üldözések, sajtótámadások.

563 Utalás Justus Pál baloldali szociáldemokrata író-publicistára.
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Hogy a két kártyából melyik az igazi, a társadalom nem tudja. Nekünk nincs
kétségünk, hogy a kultúrharc erősödik. Mennél erősebben nyugtalanít a külső élesebb lehetőségek, a rendszabályok annál erősebbek lesznek. Ne higgyünk semmiféle
ígéretnek. Harcoljunk, ha a helyzet kívánja, dolgozzunk állandóan, és imádkozzunk
szüntelen. El ne felejtsük, hogy közöttünk azok is, akikre legkevésbé gondolnánk,
egész kémhálózattal vannak körülvéve.
Az egységre nagy szükség van, vezérkari tag vezérkari ügyet, csak a vezérkarban
tárgyalhat meg.
Bejelenti ezután, hogy szept[ember] 7-én Szombathelyen, ahol a püspöki karnak hét tagja jelen volt, szűkebb körű értekezletet tartottak,564 amelynek határozatai a következők:
1. Németek kitelepítése ügyében sokszorosított püspökkari körlevél menjen az
összes egyházmegyék plébániáin keresztül, az eddigi anyag felhasználásával.565
2. A különféle oldalakról jövő megkeresésekkel kapcsolatban a püspöki kar kifejezésre juttatja azt, hogy szándékában áll egy pártok felett álló napilap megindítása, és ennek a pártolására fogja a katolikus közvélemény figyelmét felhívni.
3. A püspöki kar a KA[tolikus] P[arasztifjúsági] Sz[övetség] mellőzését és P.
Kerkainak az ifjúság szervezéséből való kikapcsolását kimondó határozatát, a provinciális ismertetett kérvénye után is, egyhangúan fenntartja,566 mivel a székesfehérvári püspök által újabban szolgáltatott adatok Meggyesi főtitkárt illetően közvetlenül, P. Kerkait illetően közvetve, ezt javallják. Meggyesi főtitkár nem dolgozott az
egyházmegyében, ellenben a kérdéses tekintélysértő kijelentéseket nem egy helyen
tette, mint állítja, hanem három helyen. Mind a hármat jegyzőkönyv igazolja.
4. A latin nyelv megszüntetése és az iskolaév megkezdése tárgyában a hercegprímás intézkedését a püspöki kar utólag tudomásul vette.
5. Az egyházközségek készenlétben-tartását a püspöki kar a hercegprímás javaslatára szükségesnek tartja, tekintettel a bizonytalan helyzetre.
6. A KA[tolikus] P[arasztifjúsági] Sz[övetség] 12 kongruájából kettő az A[ctio] C[atholica] országos központja részére, egy az A[ctio] C[atholica]-központon
keresztül a budapesti karitasz céljaira használható fel, a fennmaradó kilenc kongrua
az egyházmegyék között lesz (összevonásokkal) felhasználva.
Hogy ezen határozatok teljes jogúak legyenek, kéri a püspöki kar plenumának
hozzájárulását.
A kérés teljesítéséhez a püspöki kar határozatilag hozzájárul azzal, hogy a
németek kitelepítése ügyében a püspöki kar nevében a csanádi és veszpré564 Az értekezlet emlékeztetőjét l. a függelékben.
565 A körlevél kelte 1947. október 2. Közölte Új Ember, 1947. október 12., MO II. 115–119.
566 Meggyesi Sándor a KALOT egyik világi vezetője volt, majd a formálisan létrejött KAPSZ főtitkára lett.
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mi püspökök együttesen szerkesztett tiltakozást nyújtsanak be a miniszterelnöknél. A 4. pontra azzal, hogy a latin nyelvre vonatkozó kormányintézkedést nem hajtja végre a püspöki kar egyik tagja sem.
2. A házasságon kívül született gyermekek anyakönyvezésével kapcsolatban kiadott 99.000/1947. BM rendelet végrehajtásának mikéntjére nézve, az aug[usztus]
14-i püspöki konferencia kikérte dr. Sipos István prelátus kanonok és dr. Bánk József p[ápai] kam[arás], egyetemi tanár egyházjogászaink véleményét. Mindkettőé
megérkezett. Ismerteti dr. Sipos István és dr. Bánk József szintén alapos munkáját. A
bíboros, hercegprímás ajánlja, hogy a rendelet alá eső gyermekekről külön jegyzéket
vezessenek, hogy az iskolázás idején, vagy esetleg később fenyegető veszély alkalmával, mód legyen arra, hogy nagyobb gonddal kezeltessenek.
A kalocsai érsek ajánlja, hogy főleg keresztelésnél nézzenek papjaink utána annak, hogy az ilyen gyermek katolikus nevelése biztosítva van-e.
Az ügyben a püspöki kar azt határozza, hogy át fogja venni az esztergomi
körlevélben erre vonatkozóan kiadandó intézkedést.
3. Az Actio Catholica, a Református Egyetemes Konvent és az Evangelikus
Egyetemes Egyház megkeresésére a telepesek juttatásainak felülvizsgálata tárgyában.
Mihalovics Zsigmond prelátushoz az Országos Földhivatal 136.909/1947. sz. a.
a következő választ küldötte:
Tárgybeli megkeresésükre közlöm, hogy a régebbi telepesek felülvizsgálata már
megtörtént. Az igényjogosultsággal nem bíró, vagy pedig nem megfelelő módon
gazdálkodó telepesek esetében a Megyei Földhivatalok a kimozdító határozatokat
meghozták, azonban a kimozdításokat csak a gazdasági év végén lehet a telepesek
súlyos sérelme nélkül végrehajtani.
A lakosságcsere-egyezmény keretében a Felvidékről áttelepült családok elhelyezése, jelenleg csak ideiglenesnek tekinthető, és a telepítési akció végeztével a juttatásokat felül fogom vizsgálni, és a lehetőséghez képest, ki fogom küszöbölni a jelenleg néhol még tapasztalható aránytalanságot.
Az ügyvezető igazgató megbízásából: dr. Avar László s. k. törvényszéki bíró.
A vallási szempontok figyelembevételére a Felvidékről áttelepült családok elhelyezéseinél szintén történtek lépések. E tárgyban az Országos Földhivatal (V. Nádor
u. 31.) a következő választ küldötte:
A Felvidékről áttelepülő lakosság vallási szempontok figyelembevételével történő telepítése tárgyában, hozzám intézett közös megkeresésre közlöm, hogy a lehetőség határain belül, a telephelyek kijelölésénél figyelemmel vagyok az áttelepülők
hovatartozására. Természetesen az adott körülmények miatt nem lehetett a telepítés
megindultakor ezen körülményeket figyelembe venni, és csak később volt módom319
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ban az említett szempontokra is tekintettel lenni. Megvan a lehetősége azonban annak, hogy a telepítési tevékenység befejezte után bizonyos fokú átcsoportosítással az
új telepesek szórvány elhelyezése megszűnjék.
Az ügyvezető igazgató megbízásából: dr. Avar László s. k. törvényszéki bíró.
Tudomásul véve.
4. Sz[en]t Erzsébet ünnepének Magyarország részére dupl[ex] II. cl[assis] rangra emelése ügyében, ez évi febr[uár] 25-i konferenciánk határozatából kifolyólag,
a Szentséges Atyához fordultam. A Ritus kongregáció kedvező válasza S. 35/47 sz. a.
érkezett a következő szöveggel:
Sacra Congregatio Rituum
Strigonien.
Nunquam non vigebat cultus Sanctae Elisabeth de Arpad von Thüringen, inter
Hungaros attamen nunc quando opera Christianae Charitatis sub eius tutela haud
communem exercebant egentes adiuvandi activitatem, multo magis augebatur festivitatis eius praestantia prae festis aliorum Sanctorum. Chorus Epuscoporum
Hungariae die vigesima quinta Februarii anni currentis adunatus tulit sententiam
enixe rogandam esse Sanctitatem Vestram, ut festum Sanctae Elisabeth de Arpad
usque nunc duplicem pro universali Ecclesia praescriptum ad duplicem secundae
classis pro tota Hungaria promovere perbenigne dignaretur. Quam gratiam Eminentissimus Cardinalis Princeps Primas Hungariae, Archiepiscopus Strigonien,
nomine omnium Hungariae Episcoporum ad Thronum Sanctissimi Domini
Nostri Pii Pape duodecimi pronus, instanter petiit. Pius vero Papa duodecimus,
preces E.mi Oratoris ab infrascripto Cardinali Sacrae Rituum Congregationis
Praefecto relatas peramanter excipiens, benigne in omnibus pro gratis annuere
dignatus est, servatis Rubricis et Decretis. Contrariis non obstantibus quibuscumque. Die 11 Aprilis 1947.
+ Carolus Card. Salotti
S. R. C. Praefectus.
+ A. Carinci, Arch. Seleucien, Secretarius567
567 Fordításban: Rítusok Szent Kongregációja. Esztergom. Mindig virágzott az Árpád-házból származó türingiai Szent Erzsébet kultusza a magyarok között, de mégis most, amikor a keresztény
szeretet műve az ő oltalma a segítségre szorulókat alig ösztönözte közös cselekvésre, sokkal inkább nőtt ünnepének jelentősége más szentek ünnepeihez képest. Magyarország püspöki kara
folyó év február 25-én sürgősen előadva kitartóan kérte Szentségeteket, hogy Árpád-házi Szent
Erzsébet ünnepét egészen mostanáig az egész egyház részére a II. osztályra emelje s egész Magyar-
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Örvendetes tudomásul.
Aktuális itt az egri érsek úr őexcellenciájának propozíciója Sz[en]t Erzsébet új
officiumának megírásáról.
Távollétében arra kérjük, hogy propozícióját küldje meg a püspöki kar
tagjainak.
5. Sz[en]t Gellért vértanú halálának 900 éves fordulója alkalmával a velencei
magyarok568 az olasz katolikusokkal együtt nagy ünnepségre készülnek. Szeretnék,
hogy, ha nem is zarándoklattal, de legalább küldöttséggel képviseltetnők magunkat.
Tóth Gyula a velencei „Pensione Budapest” tulajdonosa, egy pap és egy teológus
derék édesapja, márványtáblára és egy Máriás zászló küldésére tesz szept[ember]
4-én kelt levelében propozíciót.
Nem rendezhetnénk-e talán mégis zarándoklatot?
A csanádi püspök megkérdezte a velencei pátriárkát, s az ő válasza kedvezősége
esetén szívesen vállalkozik a képviseletre.
A püspöki kar ezt tudomásul veszi, és megbízza a csanádi püspököt a püspöki kar képviseletével.
6. A csanádi püspök úr felveti a kérdést, hogy a 340 és 341 kánonok értelmében 1948-ban esedékes quinquennális jelentés, illetve „ad limina” látogatás kötelezettsége tekintetében, ne kérjünk-e valami könnyítést az Apostoli Szentszéktől?
A csanádi püspök arra gondolt, hogy ha így maradnak a viszonyok, akkor nem
vihetné-e egy püspök több egyházmegyének a jelentését is.
A püspöki kar a propozíciót utóbbi formájában fogadja el.
7. A tanyai missziók megszervezésével behatóan foglalkozott a váci főpásztor
1947. IX. sz. körlevelében (az actában!) ad érdekes áttekintést a helyzetről, s azok
kapcsán a vándormissziók beállításáról.

ország számára igen kegyesen méltóztassék előmozdítani. Ezt a kegyet az Eminenciás Bíboros,
Magyarország Hercegprímása, Esztergomi Érsek, Magyarország összes püspöke nevében Szentséges Urunk, XII. Pius trónjánál állhatatosan kérte. XII. Pius pápa pedig az Eminenciás Közbenjáró kérését a Rítusok Szent Kongregációja alulírott bíboros prefektusa által azonnal továbbította, kegyessége folytán mindenben jóindulattal beleegyezni méltóztatott, megtartva az előírásokat és törvényeket. Senki sem mondott ellen. 1947. április 11-napján. Carolus Salotti bíboros, a
Rítusok Szent Kongregációjának prefektusa. A. Carinci seleuciai érsek, titkár.
568 Szent Gellért velencei származású volt.

321

JEGYZŐKÖNYV

Határozat: A püspöki kar tagjai közül az érdekeltek a váci minta szerint
járnak el.
8. Pusztaszer templomának megépítése ismételten szerepelt már a háború előtti múltban a magyar püspöki kar előtt. Most a csanádi főpásztor pártolólag terjeszti
a n[agy]m[éltóságú] püspöki kar elé Karácsonyi Guidó püspöki tanácsos, pusztaszeri lelkész kérelmét; a Boldogasszony évével kapcsolatban azt kéri, hogy Boldogasszony Évének kőből épült, látható emléke is maradjon, és hogy a Regnum Marianum népének nemzeti zarándokhelye is legyen, kegyeskedjék az A[ctio] C[atholica]
útján Pusztaszeren a Világ Győzelmes Királynője szeplőtelen Szívének és Magyarok
Nagyasszonyának tiszteletére és engesztelésére a templomépítést megindítani. „Ha
Főmagasságod felszólítja a híveket az adakozásra, egészen biztosan foganatja lesz
annak.”
A felépítendő templom legyen hirdetője annak a Vérszerződésnek, amelyet
Boldogasszony Évében, hazánk legsúlyosabb történelmi idejében, kötött az ország
népe a Magyarok Nagyasszonyával és a Világ Győzelmes Királynőjével.
Alakuljon az A[ctio] C[atholica] országos központjában Boldogasszony
Templomépítő Bizottság, és vegye kezébe a templomépítést. Ha pedig ez nem volna
kivihető, a befolyt összeget juttassa a pusztaszeri egyházközség templomépítő bizottságához, ahol az ügyeket tovább visszük.
Határozat: A kéréssel később foglalkozik a püspöki kar.
9. A szerzetesek gyűjtését a veszprémi püspök úr kívánja újra szőnyegre hozni,
mivel például a ferencesek minden bejelentés nélkül gyűjtöttek az andocsi ház
javára.
A n[agy]m[éltóságú] Püspöki Kar konferenciája érintetlenül meghagyta a kolduló rendeknek a 629. Can. 1. §. szerinti jogát, tőlük csak azt kívánja meg, hogy
gyűjtésük idejét jelentsék be az illetékes ordináriusnak, nehogy egy időben többen
(például szm. vagy nem kolduló apácák, akiknek külön gyűjtési engedély nyerésre is
van szükségük) ne gyűjtsenek ugyanazon helyen.
Pl. az esztergomi főegyházmegye területén levő ferences zárdáknak (Luptovits
Kolos tartományfőnökhöz intézett 5855/1947 sz. a. iraton) az őszi gyűjtést szept[ember] 15–nov[ember] 15-ig engedélyeztem.
Tudomásul véve.
Felemlíti a csanádi püspök, hogy a jezsuiták megtagadták a templomi gyűjtés
beküldését. Erre megfenyegette, hogy jurisdictiót és kongruát megvonja tőlük. Erre
beküldötték.
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A székesfehérvári püspök megjegyzi itt: Ha birtokuk van a mendikánsoknak,569 az után ők is tartoznak adót fizetni.
Helyeslőleg tudomásul véve.
10. Esztergomban tárgyalás alatt van a Szociális Testvérek Társasága szabályzatának kérdése.
A Szociális Missziótársulatból 1923-ban kivált ez alakulat, néhai Csernoch János bíboros, hercegprímás és esztergomi érsek tudomásulvétele mellett, kezdte meg
különálló szociális tevékenységét. Egy ideig, külön szabályzat nélkül, bizonyára az
elhagyott intézmény szabályai szellemében működött. Ha pedig volt is valamilyen
külön szabályzata, annak egyházi jóváhagyásáról nincsen adat. Először 1935. március 12-én 765. sz. a. „ötévi próbaidőre” hagyott jóvá egy rövid szabályzatot b[oldog]
e[emlékezetű] Serédi Jusztinián bíboros, hercegprímás és esztergomi érsek. Az ötévi
próbaidő lejártáig kellett volna az egyházjogi törvénykönyv előírásaival összhangba
hozott szabályzatot, jóváhagyásra beterjeszteni. Ez különböző okokból késett, majd
a bemutatott szabályzat épp a fentebb jelzett elv figyelmen kívül hagyása miatt, elfogadható nem volt. A Társaság ismételt halasztást nyert az új szabályzat benyújtására. Amikor a halasztási idő meghaladta az eredeti próbaidőnek tartamát is, kötelezően előíratott az új szabályzatnak f[olyó] é[v] végéig való benyújtása olyképpen,
hogy 1948. jan[uár] 1-től már az új szabályzat legyen érvényben. A Társaság közben
bemutatott tervezeteket, de ezekben még mindig nem érvényesültek az egyházjogi
törvénykönyv minden szerzetre és szerzeteseket utánzó társulatra, aminő a szóban
levő is kíván lenni, kötelező előírásai. E szempontból most van újabb átdolgozás
alatt a szabályzat-tervezet.
Hogy ennek tárgyalása és jóváhagyása haladék nélkül megtörténhessék, a püspöki karnak állásfoglalása két pontban szükséges.
Az egyik: A 495. can. 2. §-a, illetve a 675. can. értelmében a szabályzat csak
mindazon főpásztorok hozzájárulásával módosítható, akiknek területén a Társaságnak háza van. Kérdés, vajon az egyes érdekelt főpásztorok külön-külön kívánnak-e
az új szabályzattal foglalkozni, vagy pedig ezt a teendőjüket átruházzák az esztergomira azzal, hogy az a szabályzatot nevükben is elbírálja és jóváhagyja?
A székesfehérvári, csanádi, szombathelyi püspökök rábízzák Esztergomra.
A másik: A Társaság a közéleti tevékenységgel keresztény szellemben a politika
vonalán is foglalkozik, ami bizton a szabályzatban is kifejezésre kell hogy jusson. Kérdés, vajon ezt a célkitűzést a maga részéről tudja-e engedélyezni a püspöki kar, vagy
569 Kolduló szerzetesrend.
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pedig szükségét látja az Apostoli Szentszék oly irányú megkérdezését, vajon egy szerzeteseket utánzó társaságnak lehet-e ilyen célkitűzése vagy sem?
Hat[ározat]: A közéleti szereplés ne kerüljön bele a szabályzatba.
11. a. A szentségi böjttel kapcsolatban a legutóbb nyert (ad triennium St. Off.
Num. 16/44 alatt 1947. júl[ius] 25-én) facultas kapcsán az egri érsek úrnak aggályai
vannak. Egységes eljárást lát szükségesnek.
b. A trinandi facultas harmadik miséjéről szintén kívánt szólni az egri érsek úr.
Csanádi püspök: Most már világosan látunk, miután Őeminenciája megküldötte a kívánt szöveget.
12. Egyházközségi szervezetek további kiépítéséről az augusztus 14-i konferencia felkérésére az egri érsek úr adott volna elő.
Az egri érsek betegsége miatt, nem tárgyalta a püspöki kar, ezt a fontos
kérdést.
13. Templomépítő-verseny tervét terjesztette fel Horváth Géza tanár. Tervével
nem kíván foglalkozni a püspöki kar.
14. Az A[ctio] C[atholica]-emlékérmek ügye.
Az egri érsek úr távolléte miatt levéve a napirendről.
15. A n[agy]méltóságú püspöki kar n[agy]b[ecsű] tudomására közlöm az egyetemi lelkészi karban beállott változásokat:
Kiss László egyetemi lelkész, saját kérelmére, felmentést nyert a közgazdasági
fakultás lelkészi gondozása alól, hogy egészen a Kat[olikus] Népi Kollégiumok (három van a kezén) ügyének élhessen.
Ugyancsak felmentetett a K[atolikus] E[gyetemi] Sz[ociális] I[roda] vezetésétől is, amelyre dr. Kárpáti Pál lazarista atya kapott megbízást.
A Kereskedelmi Főiskola hallgatóinak lelkésze is egyben az „Állami Ápoló- és
Védőnőképző Intézet” lelkészi tiszte. ’Sigmond Ernő érs[eki] tanácsos, hittanárra
bízatott. Horváth Richárd cisztercita és dr. László Gábor hittanár felmentettek főiskolai lelkészi tisztük alól. Helyükre Kárpáti Pál és Eglis István (Közgazd[asági]
Egyet[em] és Színművészeti Akadémia) kerültek.
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A központi A[ctio] C[atholica] és egyetemi lelkészi teendőkkel foglalkozó titkár személye pedig dr. Moyzes Ferenc kalocsa-egyházmegyei A[ctio] C[atholica]-titkárnak, az Orsz[ágos] Központba való beállításával nyerne elintézést.
Az Állami Iparművészeti Akadémia lelkésze Barabás Ferenc felmentésével Huszár György pesti Szent Imre Kollégiumi prefektus lett.
Tudomásul vétetik.
A székesfehérvári püspök: Igen fontos volna, hogy a fiatal lelkészek közös tervvel egységes irányítás mellett dolgozzanak.
Csanádi püspök: Szabó S[ocietas] J[esu]570 terve szerinti egyetemi egyházközség
létesüljön.
A bíboros, hercegprímás: A területileg illetékes egyházközség plebánosának
véleményét kérte ki, és mikor nem nyilatkozott ellene, megadta rá az engedélyt.
Székesfehérvári püspök folytatja: Többször kellene összejönniök és megbeszélniök működésmódjukat.
Őeminenciája: A havonkénti összejövetelt elrendeli b[uda]pestiekre, a vidékiek pedig ¼ évenként.
Határozatilag kimondva.
16. Dr. Majtényi Béla szegedi hittanár, buzgó és eredményes propagandát fejt
ki a katolikus sajtó érdekében. „A mai magyar katolikus sajtó és a papi felelősség” c.
memorandumát a csanádi püspök úr megküldött a n[agy]m[éltóságú püspöki kar
elé terjesztés végett.
A püspöki kar úgy határoz, hogy a memorandumot, mint figyelemre méltó dolgot az A[ctio] C[atholica]nak elküldi azzal, hogy sokszorosítva
küldje meg a plébániáknak, de úgy, hogy a püspökök is tudjanak róla.
17. A Xaverianumra vonatkozó kérelmet a csanádi főpásztor már az augusztus
14-i püspöki konferencián bejelentette. Akkor nem tárgyalhattuk. A vonatkozó felterjesztés így szól:
Kern Margit, a Jézus Szíve Néplányok Társaságának ált[alános] főnöknője azzal a kéréssel járul Főmagasságod és a n[agy]m[éltóságú Püspöki Kar elé, hogy Szegeden 1946. október havában megnyílt hitoktatóképző iskolát a Xaverianumot elismerni, és annak okleveleit teljes hatályú érvénnyel elfogadni méltóztassék.
570 Szabó József SJ (1906–1997) 1944-től az egyetemi Mária Kongregáció elöljárója, 1946-tól Budapesten tevékenykedik. Vö. Bikfalvi 217.
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Az iskola tanulmányi rendjét, a felvétel feltételeit, a tanári kar összeállítását a
mellékelt Szabályzat tartalmazza. Püspöki biztosként dr. Mester János pápai prelátus, szegedi egyetemi tanár szerepelt, akinek az első év tanulmányi eredményéről
tett jelentése nagyon kedvező!
A püspöki kar a kérést teljesíti. Határozatilag kimondja, hogy a diploma
mindenütt érvényes.
18. A vagyondézsma-rendelet kapcsán kassai püspök úr kérésére terjesztem a
n[agy]m[éltóságú] püspöki kar elé, a következő kérdéspontokat:
1. A 10.130/1947. sz. kormányrendelet 2. § 4. pontja szerint: „a törvényesen
bevett vagy elismert vallásfelekezetek és szerzetesrendek az istentiszteleti, közművelődési (kulturális), jótékonysági (szociális) és kegyeleti célokat szolgáló vagyonuk
tekintetében mentesek a vagyondézsma alól (Magyar Közlöny 1947. évi 188. szám).”
Kérdés vajon a püspöki palota (ház) és az átengedett 100 kat[aszteri] hold birtok
ebbe a kategóriába sorolandó-e.
2. Ha a püspöki palotát és meghagyott 100 holdat is terheli a vagyondézsma,
vajon a javadalom, vagy a javadalmas tartozik azt fizetni esetleg úgy, mint a törzsvagyon-eladáskor befolyt értéknek 20–25 esztendőre szóló megtérítését.
3. Ha a püspöknek magánvagyona van, az is a javadalomhoz csatolandó-e s így
vetendő-e ki a vagyondézsma.
Pannonhalmi főapáthelyettes: A szerzetesrendek értekezletén Hagyó Kovács
jelentette, hogy ígéretet kapott jóindulatú kezelésre. Egyelőre mindenki kérjen haladékot. Kérdés, hogy külön-külön minden ház, vagy együtt egy-egy szerzet? A külön mellett döntöttek. A 100 hold nem mentesül.
Újabb hír: Minden egyházi birtokot le fognak szállítani 50 holdra.
Tudomásul szolgál azzal, hogy ha kell fizetni a javadalom fizesse (de gyakorlatban nem fizetünk), ad 3. szétválasztandó a magánvagyon a javadalomtól.
19. Közalapítványi erdőbirtokaink visszaszerzésére Budapest, Gyöngyös és
Kecskemét példájára kísérletet tehetnénk.
A vonatkozó feljegyzés dr. Velics Ervin közalapítványi ügyésztől VKM 224 sz.
m. á. így szól:
Tekintettel arra, hogy a földbirtokreform során állami tulajdonba került erdőbirtokok közül a székesfőváros tulajdonában volt mintegy 4–5000 kat[aszteri] hold
kiterjedésű erdőbirtok, a főváros kezelésébe már visszaadatott olyképpen, hogy azt a
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főváros hatévi időtartamra (képletes haszonbérért) haszonbérbe vette, s egyúttal kilátásba helyezték azt is, hogy a tulajdonjog kérdésében később történik döntés, továbbá, hogy Kecskemét és Gyöngyös városok már kérelmezték a tulajdonukban volt
nagy kiterjedésű erdőbirtokok visszajuttatását, s kérelmük kedvező elintézésre megbízható ígéretet kaptak, meg lehetne kísérelni a katolikus célú közalapok részéről is
hasonló kérelmet előterjeszteni.
Az ilyen tárgyú előterjesztés elfogadását indokolttá teszi az a tény is, hogy a
földbirtokreform előtt a honvédelmi minisztérium kezelésében lévő erdőbirtokok,
még ma is a honvédelmi miniszter kezelésében állanak, így tehát semmi akadálya
nem lehet annak, hogy a vallás- és közoktatásügyi miniszter kezelésében volt közalapítványi erdőbirtokok ismét a vallás- és közoktatásügyi miniszter kezelésébe kerüljenek, s így a több évszázados történelmi múlttal rendelkező, s katolikus célvagyon,
az eredeti rendeltetésének és az alkotmányos fejlődésnek megfelelő keretek közé
jusson.
Határozat: Megtesszük ezt a lépést.
20. A Hadviseltek Gazdasági Szövetkezete keretében, a magyar nép igazi javát
előmozdítandó, okt[óber] 6-án tartott közgyűlésen „Pannonia Gazdasági Szövetkezet” címen, újjáalakuló szövetkezet csendes támogatását kérik a n[agy]m[éltóságú]
püspöki kartól. Balla miniszter négy más úrral személyesen terjesztette elő ezt a kérést. Főleg azt kívánnák, hogy
megbízható gazdasági vagy kulturális szerveiből jelöljünk meg nekik olyan
egyéneket, akik ebben nagy és felelősségteljes munkában, megfelelő módon és irányításunkkal, kiveszik részüket.
A szövetkezet a következő osztályokat állítaná fel:
textil osztály,
élelmiszer osztály,
építkezési osztály,
fa osztály,
bőr osztály,
ruházati osztály,
háztartási és háziipari osztály,
vas és fém osztály,
irodalom.
A szövetkezet élére ügyes kereskedőket állíttatnának be, és beválasztandó igazgatóság altruista alapon, kezdené meg tevékenységét.
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A bíboros, hercegprímás lenyomoztatta a dolgot. Kettő (Balla és dr. Tóth) nem
katolikus van köztük.
Legfeljebb csak azt mondhatnók, hogy elvileg nem ellenezzük, de még le kell
kontrollálnunk.
Határozat: Még alaposabb informálódásra van szükség.
21. A nemzeti karitász-művek információs és koordinációs centrumának létrehozását látja Róma szükségesnek, mint az f[olyó] é[v] júl[ius] 30-i levelében a
Szentséges Atya megbízásából írt levelében jelzi Montini h[elyettes] államtitkár.
A Szentatya megbízásából kéri a magyar püspöki kar véleménynyilvánítását ez
ügyben a ./. a. mellékelt kérdésekre571 adandó felelettel.
Megjegyzi az üggyel kapcsolatban, hogy a nemzeti karitász-művekhez csatlakozzanak. Az egyházi hatóságtól függ, hogy megengedjen-e ilyen csatlakozást,
vagy sem.
Azonkívül felemlíti, hogy az Apostoli Szentszék, vagy a helyi egyházhatóság,
külön engedélye nélkül, egy nemzeti karitászalakulat sem gyűjthet pénzt a saját országának határain kívül.
Határozat: A püspöki kar elhatározza a római karitász-központhoz való
csatlakozást, és felkéri a bíboros, hercegprímást arra, hogy ezt a határozatot Montini áll[amtitkár] h[elyettes]sel közölje.
22. A Katolikus Egyetem Orvosi Karának Esztergomba való elhelyezése tárgyában szept[ember] 25-én ülést tartott az esztergomi egyházközségek központi
tanácsa, és felkért, hogy kívánságukat a n[agy]m[éltóságú] püspöki kar elé pártolólag terjesszem.
Az ülés felállította A Szent István Tudományegyetem Szervező Bizottságát,
amelybe a következőket választotta meg:
dr. Tiefenthaler József, dr. Gyomlay László, dr. Monsberger Ulrik, Vértes Zoárd, Kolos Endre, dr. Frey Vilmos, P. Szalóczy Pelbárt, Kiss István, dr. Gróh József,
dr. Záborszky István, dr. Bády István, dr. Darabos László, dr. Horeczky Géza, dr.
Darvas Géza, dr. Murányi István, dr. Branyiczky László, Váci Antal, dr. Prokopp
Gyula, dr. Királdy Lajos, Perédi Ferenc, Szabó Lajos, dr. Petrovics István, Obermüller Ferenc, továbbá a hercegprímás úr által kinevezendő egy tag, és az egyházközségek által kiküldendő egy-egy tag.
A szervező bizottság küldené ki, jóváhagyásom után az „Egyetemi Tanácsba” a
saját képviseletére három tagját.
571 Nincs mellékelve.
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Bármennyire nagy anyagi nehézségek tornyosulnak a terv elé, valamit e lelkes
akarással szemben, mondanunk kell.
Határozat: Addig, míg az egri érsek úr nem jön, nem foglalkozik vele a
konferencia.
23. Ipari középiskolák hittanóráinak számát illetően, közös lépésünkre elvi álláspontunkat elismerő válasz jött a kultuszminisztertől szept[ember] 23-ról keltezve
7487/1947 Eln. sz. a. a következő szöveggel:
Bíboros Hercegprímás Úr!
Az ipari középiskolák hittanórái számának tárgyában, folyó évi augusztus hó 14.
napján, átiratot intéztem az iparügyi miniszter úrhoz, amelyben kértem az óraszám
csökkentése tárgyában tett intézkedés hatálytalanítását. Az iparügyi miniszter úr a hozzám intézett 129.286/1947. IV. számú válaszában közölte, hogy a szóban forgó óraterveket csupán ideiglenes hatállyal adta ki, minthogy az ipariskolák átszervezésére vonatkozó kormányrendeletet nem lehetett az iskolai év kezdetekor közzétenni. Folyó évi
szeptember hó 19-én újabb átiratot intéztem az iparügyi miniszter úrhoz, s ebben rámutattam arra, hogy sem az 5800/1946. ME számú rendelet, sem más jogszabály nem
teszi lehetővé azt, hogy az iparügyi miniszter a vallás- és közoktatásügyi miniszter hozzájárulása nélkül, az iparoktatási intézmények tanítástervében, a közismereti tárgyak
óraszámát egymaga állapítsa meg, akkor sem, ha a megállapítást ideiglenes jellegűnek
tekintik is. Ismételten kértem az iparügyi miniszter urat, hogy a szóban forgó kérdésben sürgősen intézkedni szíveskedjék. Az iparügyi miniszter úrtól, ez újabb átiratomra
választ egyelőre még nem kaptam, ezért a mai napon, újabb átiratban hívom fel az
iparügyi miniszter úr figyelmét e kérdésre.
Budapest, 1947. szeptember hó 23.
Dr. Ortutay Gyula s. k.
Tudomásul vétetik.
24. A kat[olikus] és protestáns ált[alános] iskolák együttműködése tekintetében
felmerülő nehézségekre rámutat a szatmári püspöki helynök úr a következőkben:
A szatmári egyházmegyének ezen a részén, a plébániák óriási többségben levő
ref[ormátus] hitközségek közé vannak ékelve. Nagy áldozatok árán, majdnem minden plébánián létesítettünk katolikus iskolát, itt neveltük a ref[ormátus] többségben élő katolikus gyermekeket, és eddig igazán szép eredménnyel, mert a reformátusok többsége dacára, itt vegyes házasság esetén, ami persze igen gyakori, kevés esetben kaptak a reformátusok reverzálist, az a legtöbb esetben katolikus részre lett
megkötve.
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Most az általános iskolák miatt a mi egy-két tanerős iskoláink kénytelenek
együttműködni a ref[ormátus] általános iskolákkal, mert más iskola nincs, s a kevés
számú tanerő nem elég a külön katolikus ált[alános] iskolákban. Ha nem engedjük
a katolikus gyermekeket az ált[alános] iskolába, akkor elesnek az általános iskolai
végzettségtől, ha meg elengedjük, akkor a hitüket kell féltenünk, és közömbösségtől
tartanunk.
Van olyan iskola, ahol csak azzal a feltétellel akartak reformátusok velünk
együttműködni, ha a tanítás előtti és utáni imánál a tanulók nem vetnek keresztet
még úgy sem, hogy a keresztvetéskor csendben mondják a keresztvetéshez kötött
imát.
Kérdés, mit tegyenek ők és hasonló helyzetben mások?
A nagy távolságok miatt lehetetlen másképp (Szatmári p[üspö]k[i] h[elynök])
a reformátusokkal való közösködés ilyenkor jobb, mint az államival.
Határozat: A konferencia nem kíván a kérdéssel foglalkozni, ki-ki a saját
egyházmegyéjében, a legjobb belátása szerint intézze el az e téren jelentkező problémákat.
25. A kat[olikus] ált[alános] iskolák és óvodák rendszabályzatára vonatkozó
votumok beérkeztek. Megküldjük a vele foglalkozó külön bizottságnak.
Tudomásul szolgál.
26. Az általános iskola VII. és VIII. osztályában a vallástani anyag a hit- és erkölcstan.
A gimn[ázium] I. és II. osztálya számára ugyanaz van előírva. A csanádi püspök
úr felveti a kérdést, nem lehetne-e külön hittan-tervet készíteni az e[gy]h[áz]
m[egyei] tanfelügyelők alá tartozó, és velük egy természetű állami és községi iskolák
számára, és külön tantervet azon áll[ami] iskoláknak, amelyeknek tanulói folytatólagosan a gimnáziumba kerülnek? Avagy a gimn[ázium] hittani tervét dolgozzák át?
Szakvéleményt kértem, amely így szól: ( )572
Csanádi püspök: A bibliával nem eléggé törődünk. Eddig két osztály, most
csak egy. Nagy neveléshatása van a bibliának.
A bíboros, hercegprímás a csanádi püspököt kéri fel, hogy két-három gépelt
oldalnyi elaborátumban fejtse ki, erre vonatkozó véleményét, és juttassa el a bíboros,
hercegprímáshoz.
A püspöki kar is így határoz.
572 Itt nem található.
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27. A Nyomorék Gyermekek Országos Otthona részére, az ország összes katolikus iskoláiban gyűjtés elrendelését kérik a n[agy]m[éltóságú] püspöki kartól.
Határozat: A püspöki kar engedélyezi a gyűjtésüket.
28. A Kat[olikus] Középiskolai Tanáregyesületet júl[ius] 3-i kelettel szept[ember] 22-én kézbesítve, feloszlatták. Megmentésén (megfelelő igazgató!, Bristitz Frigyes ciszt[ercita] ig[azgató] nem akarja vállalni), az A[ctio] C[atholica] fáradozik.
A bíboros, hercegprímás Kalmár Ödön cisztercita plebánost figyelmeztette,
hogy mindent tegyen meg a Sz[en]t Gellért-kollégium megmentésére.
Határozat: Miniszterelnöknél tiltakozik a püspöki kar.
29. „Hitfelekezeti iskolák dologi segélyezése” címén 220 009 Ft alatt, áttételként az esztergomi főegyházmegyei hivatalhoz, a VKM jelzi, hogy adatokat gyűjt a
feloszlatáshoz, amelyre nézve majd megküldi határozatát.
Félő, hogy ez soká jön, és addig a pénz értéke, és így a segély ereje csökken, és
majd hivatalos helyen mossák kezüket. Nem lenne-e jó bizonyos kulcs szerint felosztani?
Határozat: A K[atolikus] T[anügyi] F[őigazgatóság] statisztikája szerinti
arányban, csekken küldessék szét azonnal Esztergomból, az egyes egyházmegyei hivatalokhoz, illetve rajtuk keresztül a reá szoruló iskolákhoz.
30. A nevelőképző főiskola megvalósításának ügye állítólag küszöbön áll, és
meglepetésszerűen fog jönni.
A bíboros, hercegprímás felolvassa itt Ortutay, VKM levelét szept[ember]
5-ről, mely szerint később fog megtörténni a felállítás, és egyelőre csak egy-két
nevelőképző lesz.
Ezután ismerteti azt a tervet, amelynek megvalósítását fogják kívánni tőlünk is,
amelytől függően, engedélyezik is a mi kat[olikus] nevelőképzőinket.
Hat[ározat]: Megérdeklődjük, hogy mivel a hozzánk jutott hírek szerint,
a közeljövőben megvalósítják, ha tényleg így lenne, mert érdekelve vagyunk, és mi se akarnánk készületlenek lenni.
31. Kollegiumaink (főleg a Szent Imrések) papi elöljárókkal való ellátása, tekintettel az eléjük tűzött célra, rendkívül fontos. Nem is akármilyen, hanem különösen
rátermett (művelt, buzgó a koll[égiumi] szab[ályzat] szerint is, egyetemi végzettségűnek kell lennie) papra van szüksége a kollegiumoknak. A paphiány enyhültével
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szívesen adjunk pap prefektusokat kollegiumainknak. Ez a fő és legértékesebb előnyünk a népi kollegiumokban is.
Erről értékes memorandum érkezett.
A székesfehérvári püspök is kéri, hogy szívesen adjanak a püspök urak prefektusokat.
A kollegiumokban (Sz[en]t Imre) igen derék ifjúság nevelődik.
A pécsi püspök: Erdélyi Guido ciszt[ercita] azt kéri, hogy mielőtt a kollegiumok ügyében valami történnék, hívja össze a vezetőket a n[agy]m[éltóságú] püspöki kar.
Határozat: Amikor papokkal rendelkezünk, készséggel fog adni. (Székesfehérvárt okt[óber] 17-én lesz értekezlet.)
32. Az A[ctio] C[atholica] legényifjúság-szervezésével kapcsolatban jelenti,
hogy a S[ocietas] J[esu] provinciálissal tudatta, hogy P. Kerkait nem fogadja el a
falusi manrézás-akció573 jezsuita vezetőjének. A kilenc KA[tolikus] P[arasztifjúsági] Sz[övetség] kongrua felhasználásáról (hogy ki kapja), Beresztóczy osztályfőnökkel való tárgyalás után fog történni döntés.
Tudomásul szolgál.
33. Imák egységes szövegének szükségességére mutat rá a székesfehérvári főpásztor.
A váci püspök szól hozzá. Négy évvel ezelőtt a Püspöki Kar megbízás[ával] a
pannonhalmi főapáttal készített egy szöveget, melyet kinyomatás után a püspöki
kar 14 tagja el is fogadott. Sajnos, Serédi hercegprímás, mégis levette a kérdést a
napirendről, mert az ő Praeoratora már más szöveggel készült el.
Csanádi püspök: Ne újítsunk! „Édes” „romlott” hazánk. Utóbbi jobb.
Határozat: A püspöki kar megbízza a váci és veszprémi püspököket, terjesszenek javaslatot a legközelebbi gyűlés elé.
34. Az Országos Magyar Cecília Egyesület 50 éves jubileumáról a székesfehérvári püspök szól.
573 Jezsuiták által vezetett lelkigyakorlat, utalva az általuk fenntartott Manréza lelkigyakorlatos
házra.
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Nov[ember] 22-én lesz 50 esztendeje annak, hogy a Cecília Egyesület megkezdte működését. A jubiláris évforduló kapcsán két dolgot
a) a Cecília Egyesület meg volt bízva, hogy a kántorképzés reformját előkészítse. Kéri, hogy kapjon újra mandátumot erre.
Határozatilag kimondva.
b) Hivatása volt az egyházi ének és zene fellendítése és ellenőrzése. Kéri, hogy
az O[rszágos] M[agyar] C[ecília] E[gyesület] kapjon mandátumot arra, hogy egy
szakfelügyelet előkészítését megkezdje.
Határozatilag kimondva.
35. A b[uda]pesti Központi Szeminárium országos jellege miatt, bejelentem a
n[agy]m[éltóságú] püspöki karnak, hogy budapesti érseki helytartóságomat a Központi Szeminárium bejáratától balra eső földszinti részében kívánom – más lehetőség hiányában – elhelyezni, külön bejárattal a templom külső előteréből nyíló ajtóval, saját költségen úgy, hogy a Szeminárium rendjét ne zavarja, és anyagi kára se legyen belőle. Kérem a n[agy]m[éltóságú] püspöki kar beleegyezését.
A püspöki kar hozzájárul. A bejelentést tudomásul veszi azzal, hogy az
érs[eki] ált[alános] helytartóság ilyetén való elhelyezése ellen nem emel
kifogást.
36. A bíboros, hercegprímás jelenti, hogy római tartózkodása idején kapott segélyek összegéből, a már múltkor hivatalos írással az Actio Catholica Orsz[ágos]
Elnökségének átadott Lancia teherautón kívül, egy személyautót is vásárolt, hogy
minél előnyösebben tudja hazahozni az adományokat. Ezt az Alfa Romeo típusú
kocsit, teljesen kijavítva, gumikkal felszerelve, a reá vonatkozó iratokkal együtt átadta most az Actio Catholica Országos Elnökségének azzal, hogy ez teljes értékében
Karitász-célokra szolgál.
Tudomásul véve.
37. A San Stefano Rotondóval kapcsolatos kolostornak magyar zarándokház,
és a Pápai Magyar Kollégium céljaira való felhasználására nézve, már hosszabb ideje
tárgyalunk. A jezsuiták nagyon ragaszkodnak hozzá. Most Montini h[elyettes] á[llam]t[itkár]tól a következő levél érkezett ez ügyben:
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Segreteria di Stato di Sua Santita
Del Vaticano, li 30 Augusti 1947
N. 142554
Em. mo ac Rev. mo Domine,
Sedula haec cura perpensae sunt novae humilissimae litterae, die 6 Maii nuper
praeterlapsi datae, in quibus de aedibus agebas in Urbe inveniendis, quae perantiquae domus locum teneant Hungariae christifidelibus Romam peregrinantibus
destinatae.
Quae ipse huiusmodi supra negotio scripsisti, magni quidem sunt ponderis et
multa consideratione digna. Verumtamen, quamvis Apostolica Sedes idem quod tu
et istius Nationis sacrorum Antistites exoptet ac libentissime conspiciat vobis
vestrisque fidelibus in Urbe aptam esse domum, hoc desiderium pro dolor expleri
nunc haud posse videtur. Quod forte in posterum contingere poterit, ubi opportuna
temporum adiuncta id siverint.
Occasionem nactus, Sacram Purpuram Tuam summa veneratione deosculor
meque profiteor
Eminentiae Tuae
addictissimum
JB Montini
Subst.574
Tudomásul véve.
38. A bíboros, hercegprímás rendkívüli facultásait – motu proprio– kibővítette
Róma. Most már szinte minden ügyet (még a ratum non consummatumos ügyek lefolytatását és a legsúlyosabb dispensátiokat is) el tudunk Esztergomban intézni.
Tudomásul szolgál.
39. Tűzbiztosításainknál baj van. Túl magas a látszólagos alacsony díjtételek mellett a fizetendő összeg, mert az épület egész állaga biztosítandó, míg az eddigi kötvényekben a tető alatti falból csak legfeljebb egy-két m. biztosított rész szerepelt.
574 Fordításban: Őszentsége Államtitkársága. Vatikán 1947. augusztus 30-án. Serény gondoskodásából új alázatos levelek érkeztek a minap május 6-i datálással, amelyekben a Városban található
épületekről írsz, amelyek régtől fogva házhelyként szolgálnak a Rómába zarándokló magyar híveknek. Amelyek, miként a fenti tárgyban írtad, nagy jelentőségűek, és igen figyelemre méltóak.
Mégis, bármennyire is kívánja és igen nagy örömmel szemléli azt az Apostoli Szék, amit te és
szent nemzetednek főpapjai, hogy nektek és híveiteknek a Városban megfelelő ház jusson, sajnos
ez a kívánság aligha tűnik teljesíthetőnek. Ami esetleg a jövőt érintheti, ha alkalmas idők azt
megengedik, az meglesz. Megragadva az alkalmat, Szent Bíborodat legmélyebb tisztelettel csókolom és magamat ajánlom Eminenciádnak legengedelmesebb híve Johann Battista Montini helyettes.
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(Az Első Magyar Ált[alános] Bizt[osító] nem fogadja el a felmondásokat, és
jogosan. Csak annak lejárta után kell a Gazdákhoz átmenni, addig nem kell ott is
biztosítani.)
A győri püspök szól a tárgyhoz: Egyébként is szeretett volna jelentést tenni.
Ami a teljes építményű biztosítást illeti, a keretszerződés módot ad arra, hogy ettől
eltekintsünk. A panasz ügyekben akár neki, akár a Népszövetségnek írjanak. Csakis
együttesen járjanak el.
Az Első Magyarral a Gazdák, miután két terminust elmulasztottak, nem tudtak megegyezést találni. Most a Gazdák illetékesek a biztosítások ügyében a Kat[olikus] Népszövetség irodáján keresztül.
Tudomásul vétetik.
40. A Katolikus Sajtó-probléma már-már megoldáshoz jutott, de a feltételek (a
kormány programjától ne nagyon térjen el a lap iránya, és még bizonyos csak élőszóval közölhető kikötések) miatt aligha kerülhet sor a megvalósításra.
Tudomásul szolgál.
41. A bíboros, hercegprímás jelenti ezután, hogy öt vagon harangérc áll rendelkezésre, amelyet a kormány úgy szándékozott felhasználni, hogy 120 kg-os harangokat öntetett volna belőle az állam költségén, s aztán szétosztotta volna az igénylőknek. Máris érkeztek kérvények a Gazdasági Főtanácshoz. Tudatta a kormánnyal,
hogy a harangérc fölött rendelkezni a püspöki kar jogosult. Az öntés költségeit pedig
ez esetben is köteles az állam viselni, mert erre az elvitelkor kötelezte magát, hogy ti.
a háború befejezését követő öt éven belül mindenüvé, az elvitt haranggal súlyra és
hangra nézve, teljesen egyező harangot készíttet és szereltet fel.
A püspöki kar határozata az ügyben az, hogy sürgősen tájékozódik arra
nézve, hogy honnét, mennyi harangot vittek el, és mennyi van jelenleg;
kötelezi a plébánosokat, hogy kérvényeiket a G[azdasági] F[őtanács]tól
azonnal vonják vissza, és figyelmezteti a papságot, hogy semmiféle egyházi ügyben, ne forduljanak az egyházi hatóság kikerülésével, állami hatóságokhoz, hanem mindig csak az egyházi hatóságon keresztül.
42. Örömmel jelenti itt a bíboros, hercegprímás, hogy B[uda]pestről érkezett
jelentés szerint Zadravetz ny[ugalmazott] tábori püspököt a N[épbíróságok] O[rszágos] T[anácsa] két évre ítélte és azonnal szabadlábra helyezte.
Örvendetes tudomásul szolgál.
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42.575 A győri püspök jelenti, hogy „Népújság” címén kat[olikus] hetilap megindításával próbálkoztak, de a kormányszabta feltételeket nem tudták elfogadni.
A püspöki kar nem emel kifogást az ellen, hogy a kat[olikus] hetilap induljon, ha a kormány részéről támasztott nehézségek legyőzhetők lesznek.
43. Ezután ismerteti a K[atolikus] T[anügyi] F[őigazgatóság] értekezlet határozatait, amelyekre a n[agy]m[éltóságú] püspöki kar jóváhagyását kéri, hogy jogerősek legyenek.
Ezek:
a/ A rádióiskola ügyében.
„Határozat: A KTF értekezlete szükségesnek tartja az előadások állandó figyelemmel kísérését, s valahányszor kifogás emelhető az előadás tárgya, iránya vagy célzata tekintetében, illetékes hely nem fog késni a tiltakozással. Ezt az óvatosságot
megokolja és alátámasztja dr. Dudás Miklós gör. kat. püspök úr őexcellenciájának
személyes tapasztalata.”
b/ A szovjet filmek ügyében:
„Határozat: A K[atolikus] I[skolai] F[őhatóság]-értekezlet elvben hozzájárul a
kérelemhez, de ezeknél a filmeknél is alkalmazni kell az előzetes cenzúrát. A filmellenőrző-bizottság megalakítását az elnök-főigazgatóra bízza.”
c/ A diákönkormányzat és sportkörök ügyében:
Az A[ctio] C[atholica]-nak a főtanfelügyelői értekezleten vendégül megjelent
titkára (Szappanos Béla) azt kérte az értekezlettől, hogy olyan iskolai egyesületek,
intézmények (diákönkormányzat, sportkörök stb.), amelyeknek mását az A[ctio]
C[atholica] társadalmilag is megszervezi, ezekkel az A[ctio] C[atholica] kebelén belül valamelyes csúcsszervezetben egyesüljenek, illetőleg találkozzanak. Az értekezlet
nem zárkózott el a gondolattól, de kifejezte a kettő különállását mind a megszervezésre, mind a működésre nézve, mert az iskolaiakat rendszerint hivatalosan előírt
szabályok szerint kell megszervezni és irányítani. Csak arról lehet szó, hogy az A[ctio] C[atholica] központi szervébe a K[atolikus] T[anügyi] F[őigazgatóság] beküldi a képviselőjét az egységet célzó gondolatok és tervek megismerése végett. Ezzel
elérhetőnek véli az egész magyar kat[olikus] ifjúság egységes nevelésének előmozdítását ezen a téren is.
d/ Az isk[olai] autonomia kérdésében a következő utasítás kell a főtanfelügyelőknek: hogy iskoláik vezetésében, tisztelettel az állami társ-hatóságok iránt, teljes
eréllyel érvényesítsék autonom-jogaikat, amire ők nagyon készségesek lesznek, mi575 A 42. napirendi pont az eredetiben is kétszer szerepel.
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után a főtanfelügyelői értekezleten megismerték az erre vonatkozó törvényeket és
rendeleteket.
e/ A koedukáció kérdésében:
„Határozat: Mivel a KIF ezt megegyezőnek tartja az 1946. március 15-én hozott határozatával, a további eljárásra az előadó ismertetése után a korábbi határozatot változatlanul fenntartja.”
f/ Személyi és anyagi ügyekben:
„Határozat: Az Elnök-főigazgatónak azt a javaslatát, hogy a KTF hatáskörébe
tartozó iskolák minden idetartozó jelentésüket vagy kérelmüket az egyházmegyei
főhatósághoz címezve a KTF-nek küldi meg, amely azokat kötelességszerűen –
esetleg véleményével ellátva – felterjeszti az illetékes egyházmegyei főhatósághoz, az
értekezlet egyhangúlag helyeselve elfogadja.”
g/ Az ideiglenes szolgálatra beosztott menekült tanítókra vonatkozó egységes
eljárásra tett javaslatról pedig úgy határoz, hogy
a kérdést nem kell országosan rendezni. Az érdekelt egyházmegyék főtanfelügyelői esetenként rendezzék el ezt az ügyet az autonomia megóvásával, a szükségesség mértékében a beosztást eszközlő állami tanfelügyelőkkel.
A K[atolikus] T[anügyi] F[őigazgatóság-] értekezleten a bíboros, hercegprímás úr őeminenciája hozzáfűzi, hogy az egyházközségek tartsák meg a hivatalos
utat, vagyis a menekült tanítók alkalmazása előtt terjesszék az egyházi főhatóság elé
az ügyet.
A bíboros, hercegprímás kijelenti, hogy a Rádió-figyeléssel a b[uda]pesti érs[ekség] ált[alános] helytartóját fogja megbízni.
Tudomásul vétetik.
44. A szombathelyi püspök felszólal, hogy a diákkollegiumokra a diákkollegiumok bizottsága követelje, hogy az állam által előirányzott hétmillióból a Kat[olikus] Diákkollegiumok is részesedjenek.
Azonkívül a diákotthonok számára vásárolt telkek feloldását kell kérni.
A kalocsai érsek: Ne, mert rosszabbul járhatunk.
Tudomásul vétetik.
45. Szombathelyi püspök: azonkívül Kat[olikus] tanítók számára ajánlja a lelkigyakorlatokat.
A püspöki kar a tanítói zárt lelkigyakorlatok tartását elrendeli.
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46. A csanádi püspök szóvá teszi: az erőszakos pártba léptetéseket. Nem kellene-e emiatt tiltakoznunk. A kormánynál kenyerük elvesztésével fenyegetik őket!
Bevisznek papokat és fiatalembereket, megfenyegetik, gyötrik, hogy csak ha híreket
hoz, engedik szabadon, ha nem, megverik.
Határozat: Arra kérik a csanádi püspököt, hogy a tiltakozást fogalmazza
meg, a püspöki kar nevében küldi el a bíboros, hercegprímás.
A konferencia 17 ó[ra] 35’-kor véget ért.

K[elt] m[int] f[en]t
Mindszenty József s. k.
bíboros, hercegprímás,
esztergomi érsek
Shvoy Lajos s. k.
p[ápa]i trónálló,
székesfehérvári püspök

Dr. Pétery József s. k.
váci püspök

Jegyezte:
Dr. Mátrai Gyula s. k.
prot[o]not[árius] kanonok,
hercegprímási irodaigazgató
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15.
Jegyzőkönyv
Felvétetett Budapesten, a budai hercegprímási romházban
1947. december 10-én 9 órakor megkezdett rendkívüli
püspöki konferenciáról

Jelen voltak: Mindszenty József bíboros, hercegprímás, Grősz József kalocsa-bácsi,
dr. Czapik Gyula egri érsek, Virág Ferenc pápai trónálló, pécsi, Shvoy Lajos pápai
trónálló, székesfehérvári, dr. Dudás Miklós hajdúdorogi, dr. Madarász István kassai,
dr. Pétery József váci, dr. Hamvas Endre csanádi, Kovács Sándor szombathelyi, Papp
Kálmán győri, dr. Bánáss László veszprémi püspökök, Barót Mihály szatmári püspöki helynök, Pintér László prelátus, nagyváradi apostoli admin[isztrátor] helynök,
Folba János prelátus, vezérőrnagy, lelkész, a tábori püspökség ügyeinek vezetője, dr.
Sárközy Pál bencés apát, a pannonhalmi főapát helyettese.
A bíboros, hercegprímás mély tisztelettel és szeretettel köszönti a püspöki kart
a rendkívüli konferencia alkalmával. Tárgysorozat előtt szeretettel köszönti az egri
érsek urat azon alkalommal, hogy élete fontos dátumához érkezett, hívei megünnepelték, de kell, hogy mi is, akik sokszor élveztük istenadta tehetségeit, nagy tisztelettel és szeretettel kérjük rá az Isten áldását
Kiderül itt, hogy a kalocsai érsek úr is 60. évét töltötte be tegnap. Őt is hasonló
jókívánságokkal és szeretettel üdvözli.
A jegyzőkönyv vezetésére dr. Mátrai Gyula protonotarius kanonok, hercegprímási irodaigazgatót, hitelesítésére pedig a váci és győri főpásztorokat kéri fel az
elnöklő bíboros.
1. Elsősorban általános bejelentéseket tesz történelmi megvilágítást adva.
2. Az október 8-i konferencia határozatainak végrehajtásáról számol be ezután.
1. A házasságon kívül születettek anyakönyvezéséről az útmutatás az esztergomi körlevélben nem jelenhetett meg, azért külön leíratva küldöttem meg irányításul
az ordinárius uraknak.
5. A velencei Szent Gellért-centenáriumon a csanádi főpásztort dr. Péterff y
Gedeon vatikáni agens képviselte. Amikor újabb sürgönyt kért további képviseltetésre, a püspöki kar képviseletével megbíztam dr. Magyary Gyula egyetemi tanárt,
aki be is számolt az ünnepségről. Eléggé tűz nélkül ment végbe.

339

JEGYZŐKÖNYV

15. A fővárosi egyetemi lelkészekre a havi, az ország összes egy[etem] lelkészeire a ¼ évi értekezletet elrendeltem a határozat szerint.
16. Dr. Majtényi Béla szegedi hittanár sajtóiratát az A[ctio] C[atholica] útján
kiadtuk, és az a plebániáknak megküldötte.
19. Erdőbirtokainknak a visszaszerzésére a felhozott példák szerint lépéseket
határoztunk el. Nem tettem eddig mégsem lépést, mert újabb adatok szerint ez hátrányt hozott volna. Alkalmas időpontban ezt megteszem.
20. Pannonia Szövetkezetről elvi támogatás-kérésére hozott határozatunkat
közöltem: a jóakarat nem hiányzik részünkről. Közben tovább figyeltük. Kedvező
és kevésbé kedvező jelenségek egyaránt vannak.
21. A római Karitász Központhoz való csatlakozásunk bejelentését Montini
h[elyettes] államtitkárhoz elküldöttem.
25. A katolikus ált[alános] iskolák és óvodák rendszabályzatára vonatkozó javaslatokat a külön bizottsághoz leküldöttem.
28. A Katolikus Középiskolai Tanáregyesület feloszlatása miatt a tiltakozás a
miniszterelnökhöz elment. Válasz nincs.
32. A falu-Manrézák irányítójául P. Fricsi jezsuita atyát576 elfogadtam az A[ctio] C[atholica]-val teljes harmóniát kikötve.
34. Az Orsz[ágos] Cecília Egyesülethez a kántorképzés reformjának előkészítésére a megbízást elküldöttem.
41. A kiosztott harangokból egyet nem vittek el.
43. A Rádió-figyelésre bizottságot küldettem ki a fővárosi vikárius útján.
44. Diák-kollegiumaink aránylagos segélyezéséért a VKM-nél a lépés megtörtént. Válasz még nincs.
45. A tanítók zárt lelkigyakorlatait elhatároztuk. Minő mederben van az ügy?

576 Valószínűleg P. Fricsy Ádám SJ (1914–1998), aki 1947-től A Szív korrektora. Vö. Bikfalvi 72.
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46. A csanádi püspök úr javaslatára elhatároztuk, hogy a pártbaerőszakolás, valamint a papok, hívek lefogása, becstelen szerepre erőltetése miatt a miniszterelnök úrhoz a javaslattevő fogalmazásában tiltakozás megy. Elment. Már megelőzőleg, amikor
a szegedi adatok nem jöttek, október 16-án elküldtem a tiltakozást. Válasz nem jött.
Megérkezett hozzám a szegedi szöveg is és a megnyugtatás, hogy a bizonyító anyag
rendelkezésre áll. Ezt az átiratot is elküldtem (okt[óber] 24.). Két hétig nem érkezett
válasz, erre az Új Emberben közzé tétettem.577 Ekkor következett a bizonyítások kérése helyett a felhozottak nyilvános tagadása, valótlanoknak minősítése és az Új Ember
betiltása egy hónapra.578 Ez volt az utolsó alkalom arra, hogy sajtóban benn és künn
szavunkat hallassuk. Tiltakoztam az „egy kártya” ellen is. Válasz nincs.
Tudomásul véve.
Tárgysoron kívül bejelenti az elnöklő bíboros, hercegprímás, hogy a kormány
a. dec[ember] 21-én (aranyvasárnap) a munkaszünetet fel akarja függeszteni.
Milyen választ adjunk? Úgy gondolja, hogy ne a püspöki kar, hanem a budapesti
vikárius adjon választ. A válasz szövegében benne legyen:
a. szentmise,
b. a munkások pihenése szempontjából való megokolás.
Határozatilag kimondva az engedély megadása.
b. Az A[ctio] C[atholica] keretében működő orsz[ágos] ifjúsági bizottság küldöttsége megértést és szíves fogadtatást kér.
Tudomásul véve.
Egri érsek: A félreértések oka valószínűleg előzetes jelentkezés elmulasztása.
Kellő meghatalmazással jelentkezzenek a püspöknél.
A panaszok a budapesti A[ctio] C[atholica] országos jellegű mozgolódásai miatt vannak.
Egyébként konkrét esetben jelenteni kell az A[ctio] C[atholica] központnál,
amely el fog járni.
Őeminenciája az okt[óber]i konferenciából kifolyólag figyelmeztette az A[ctio] C[atholica] orsz[ágos] igazgatóját.
Figyelmeztetni fogja budapesti A[ctio] C[atholica] igazgatót is, hogy országos
színezetű intézkedéseket ne végezzen a fővárosi A[ctio] C[atholica].
577 Új Ember 1947. november 9.; MO II. 222–223.
578 A betiltás 1947. november 9-től számítva egy hónapra történt. Lásd Szabad Nép 1947. november
9. A BM sajtóosztály közleménye. MO II. 223–224.
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Tudomásul véve.
3/a. Bemutatja a püspöki karnak az egyházközségek hiányzó tagozatának kiépítésére vonatkozó tervet.
Az egyházközségi választások ez évben országszerte (a Szabályzat szerinti
mérvben) megtörténtek.
A püspöki kar e választások kapcsán kívánatosnak tartja, hogy az Egyház életét
és érdekeit érintő ügyekben az egyházközségek véleményét mind egyházmegyei,
mind országos viszonylatban megismerhesse, továbbá egyes felmerült ügyek elintézésében megbízást adva, segítségüket igénybe vegye.
A véleményadás, a megbízások teljesítése azonban, a dolog természete szerint
nem valósítható meg az egyes egyházközségek valamennyi vezetőjének együttesével.
Ezért a püspöki kar elrendeli, hogy minden egyházközség az alábbiak szerint küldje
ki képviselőit az Egyházközségek Egyházmegyei, valamint Országos Gyűlésébe.
I. VARIÁNS:
Az Egyházmegyei Gyűlésre kiküldendő:
a. az egyházi elnök
b. a világi elnök
c. egy, a képviselőtestület által saját kebeléből, legtöbb szavazattal megválasztott delegátus.
II. VARIÁNS:
Az Egyházmegyei Gyűlésre kiküldendő:
a. minden esperesi kerület rendes és helyettes esperese
b. a kerület által kebeléből választott egy lelkész
c. minden egyházközség világi elnöke, akadályoztatása esetén a helyettesítésére
a képviselőtestület által kebeléből választott tag.
(Ez esetben a gyűlés valamivel szűkebb lenne és laikusabb jellegű.)
III. VARIÁNS:
1. Az Egyházmegyei Gyűlésbe kiküldöttek:
a. Hivataluknál fogva
az egyházi elnök
a világi elnök
b. Választás útján: Egy-kettő-három tag. A 3000-nél kisebb lélekszámnál egy tag;
az ennél nagyobb, de 8000-nél kisebb lélekszámnál két tag; a 8000-nél nagyobb
lélekszámnál három tag. Minden egyházközség egy-két póttagot is válasszon,
aki a rendes kiküldöttek akadályoztatása esetén esetről esetre helyettesítse az
elmaradót.
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2. A választott kiküldötteket az egyházközség képviselőtestülete, saját kebeléből,
szótöbbséggel választja. A szavazás listával, a szavazó által nem választott személyek nevének kihúzásával történik. Kihúzás elmulasztása esetén a választandók
száma szerint a névsorban szereplőket sorrend szerint kell venni. A jelöltlistára
kétszer annyi név veendő, mint ahányat választanak.
3. A választandókra jelölő bizottság tesz javaslatot, melynek elnöke: az egyházi elnök, tagjai: a világi elnök és egy erre választott képviselőtestületi tag.
4. A hivatalos lista ellen külön lista adható be, melynek indítványát a listával együtt
írásban kell az egyházi elnöknek átadni és a képviselőtestület létszáma (nem a jelenlévőket számítani csak) szerint egyharmadának kell aláírnia. A lista szabályosságát a jelölő bizottság állapítja meg és elfogadja, vagy szabályellenesség esetén
mellőzi. E határozat ellen az egyházközségek szabályzata szerinti módon fellebbezésnek van helye.
5. Úgy a hivatalból, mint a választás útján kiküldöttek megbízólevelet kapnak, melyet
az egyházközség jegyzője és azon közgyűlés két hitelesítője írnak alá. A plebános e
megbízólevelet láttamozza és a plebánia pecsétjével hitelesíti. E megbízólevelet a
kiküldött a gyűlés előtt annak jegyzőinél bemutatni és láttamoztatni tartozik.
***
Az Országos Gyűlésbe kiküldöttek:
1. Hivataluknál fogva:
a. a főesperesek, kerületi esperesek, helyettes (tanfelügyelő) esperesek
b. minden esperességből egy, a kerület papjai által, kebeléből választott pap
c. minden egyházközség világi elnöke, illetve akadályoztatása esetén a helyettesítésére kiküldött tag.
579
1 . Választás útján kiküldöttek:
a 8000 hívőn aluli egyházközségek egy; az ezen felüliek két tagja.
A jelölés és a választás az Egyházmegyei Gyűlés III. Variansában jelzett módon
történik.
***
Pro Domo megjegyzések.
1. Az Egyházmegyei Gyűlés három variansát választásra hoztam. Esetleg kombinálni lehet őket.
579 A számozás az eredetiben is 1.
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2. Az I. és III. Variansnál minden egyházi elnököt bevettem. A gyakorlatban a
fele is aligha tud jönni; egyrészt funkciók miatt, másrészt a helyettesítés lehetetlensége miatt, ha minden plebános hivatalos. Ha a megjelenésben az előbbi oknál fogva
nem is, de papíron így túlságosan klerikalizálnánk a gyűlés résztvevői számát. Ezért
helyesebbnek vélem az egyházaik részvételét az Országos Gyűlésben javasolt módon rendelni.
3. A világi elnököt minden variansnál és esetben bevettem. Oka volt: ezek tekintélyben, egyházias érzésben megbízhatók, és az egyháziakkal együtt a komolyabb gerincet alkotnák.
4. Az ordinárius által kinevezendő tagokat, továbbá az állásuknál fogva, valamint szakértő tagokat (e két utóbbi klasszis csak tanácskozási joggal bír) nem itt
vettem föl, hanem az Ügyrendnél. A tervezet e része ugyanis csak az egyházközségek által kiküldött tagokra vonatkozik, és ők nem ilyenek.
***
Az egri érsek kéri, hogy a n[agy]m[éltóságú] püspöki kar tagjai tegyék meg
írásban észrevételeiket.
A székesfehérvári püspök a tervezetet bármelyik megvalósításban olyan nagyméretűnek tartja, hogy ezzel nem lehet dolgozni.
Az egri érsek megnyugtatja demonstratív jellege felől.
A kalocsai érsek vidékre inkább választmányt szeretne.
Őeminenciája: Olyan nagy horderejű kérdés ez, hogy ez itt el nem intézhető.
Méltóztassék az egri érsek úr vezetésével egy bizottságot kiküldeni.
Tehát: tegye meg mindenki az írásbeli hozzászólásokat, és a bizottságba kiküldi az egri érsek mellé a székesfehérvári, csanádi és győri püspök urakat.
Így határoz.
Őeminenciája kéri, hogy hozzászólásaikat nemcsak az egri érsek úrnak, hanem
a bizottság többi tagjának is küldjék meg.
3/b. Dr. Bárd János kanonok A[ctio] C[atholica] főtitkárnak az Egyházi Tanácsadók intézményének felállítására vonatkozó javaslatát tanulmányozásra, és hozzászólásra megküldöttem az ordinárius uraknak.
Ezt a javaslatot nem tárgyalja a püspöki kar, hanem az előbbi bizottság elé
utasítja.
3/c. A böjti rendelet. Rómából nem jött válasz valószínűleg azért, mert a kívántnál még tágabb keretet hagy nyitva az általános pápai rendelet.
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A kalocsai érsek: Egyelőre nincsen baj, mert további intézkedésig jogunk van
rendelkezni.
„Nagypéntek és hamvazószerda ieiunium és abstinentia, minden pénteken pedig csak abstinentia kötelező, a többi fakultatív”, van a felterjesztésben. Emellett marad a püspöki kar.
A bíboros, hercegprímás úr Őeminenciája: Fogynak a papi hivatások, nem lenne-e jó legalább a kántorböjt péntekjére580 a szigorúbb ieiuniumot és abstinentiát
tartani papi hivatásokért?
A pécsi püspök: Inkább csak általába[n] egy napot évente.
Az egri érsek: Nagyböjt kántorszombatját.
A bíboros, hercegprímás Őeminenciája: Két kolumnában kellene leközölni a
régit és az újat, buzdítva, hogy aki teheti, tartsa meg a régit.
Így határoz. Ezt adja ki a püspöki kar 1948. jan[uár] 1-től.
4. Az egri érsek: A szentségi böjt enyhítése Őeminenciája megokolt kérdést intézett Rómába a szentségi böjt délutánra megállapított disciplinája kapcsán. Erre egy
váratlan privilegiumot kaptunk, amely szükség esetére papnak és világinak is enyhíti
a szentségi böjtöt délelőttre is.
Ennek kapcsán nehezményezem.
1. A privilegiumot év végéig kaptuk. Meghosszabbítása lehetséges, de félő,
hogy úgy járunk, mint tavaly a délutáni misékkel: idejében kértük és csak februárban kaptuk. Ilyen általános érvényű rendeletnek megszűntét, újra érvényét azután
újra promulgálni nem kívánatos a pasztorációban.
2. Az indultum a híveknek is teljesen szabaddá teszi annak elbírálását, hogy
élhetnek-e a szentségi böjt enyhítésével. Ez igen tág dolog és sok érv szól ellene.
Elismerem, hogy a szentségi böjt enyhítésének lehetősége főképp papjainknál,
de egyes híveinknek is szükséges.
E szükségesség miatt, szerezzük meg a lehetőséget, de nem azáltal, hogy a jelenlegi indultum meghosszabbítását kérjük, hanem indítványozom a következő
módon:
Ismeretes, hogy a Congr[egatio] de Disc[iplina] Sacramentorum engedélyt
szokott adni a ieiunium naturale enyhítésére. Néhány év előtt igen nehezen adták,
újabban azonban annál könnyebben. Kérjük, hogy külön delegáció útján a magyar
580 Negyedévi böjti napok neve. Az évi négy kántorböjt: a nagyböjt első hetében, pünkösd hetében,
a Szent Kereszt felmagasztalásának (szeptember 14.) és Szent Lucának (december13.) ünnepét
követő hét szerda, péntek és szombat. Magyarországon külön felmentés alapján csak péntekeken
volt szigorú böjt.
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ordináriusok enyhíthessék egyes és megokolt esetekben papjaik és híveik számára a
szentségi böjtöt, mint ahogy nevezett Kongregáció szokta tenni.
Határozat: Igen.
A csanádi püspök: de a rescriptum ne az illető kezébe menjen, hanem a plebánosnak.
A dispenzáció mindaddig érvényes, amíg az ok fennáll.
Az egri érsek: nem, csak ameddig terjedő időre kaptuk.
5. A háromszori misézés kapcsán.
Legtöbb egyházmegyének római indultuma van, hogy a binandi fakultással
mondott egyik misét ad int[entionem] Ordinarii applikálhatja és stipendiumát
meghatározott célra (Szeminárium, Nyugdíjalap) fordíthatja.
A háromszori misézés harmadik miséje ugyanily lehetőséget nyújt.
Egyöntetű eljárás miatt, mondja ki a n[agy]m[éltóságú] püspöki kar, hogy a
háromszori misézés harmadik miséjét nem veszi igénybe, hanem a miséző saját szándékára applikálhatja, természetesen stipendium nélkül.
Határozatként elfogadva.
6. Az engesztelés napjára vonatkozó körkérdésemre
Dec[ember] 8. mellett szavazott: Kassa, Hajdúdorog, Győr, Nagyvárad, Esztergom, Szombathely.
A II. vasárnap mellett: Eger
a III. vasárnap mellett: Pécs
1948-tól: Kalocsa
I. szombat v[agy] vasárnap mellett: Székesfehérvár.
dec[ember] 14. v[asárnap] u[tá]n mellett: Vác.
Újév v[agy] Jézus neve mellett: Csanád.
Nem válaszolt: Pannonhalma, Veszprém, Szatmár.
Hogy addig is – míg általános döntés lesz – legyen nagy imádkozó nap, dec[ember] 8-ra egyházmegyém minden templomára elrendeltem a 6–18 óráig tartó szentségimádást.
Kérdés, mi legyen a jövő évben?
A bíboros, hercegprímás Őeminenciája javasolja, hogy a jövő év engesztelő
szentségimádás napja mindenütt a hónap I. vasárnapja legyen további intézkedésig
minden hónapban.
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A püspöki kar a havi engesztelő szentségimádást elhatározza azzal, hogy
idejét a helyi szokás szerint szabja meg minden ordinárius, esetleg a Jézus
Szíve pénteket követő vasárnapban. Engedélyt ad arra, hogy ahol a hívek
kérik, külön engedély kérés nélkül is tarthatnak egy-két órás esti szentségimádási órát.
7/a. A Mária-kongresszus állást foglalt a Kat[olikus] Napilap indítása mellett.
A küldöttség tagjaiból csak a budapestiek jutottak a miniszterelnök elé, a vidékiek nem győzték kivárni a fogadást. A miniszterelnök este 6 órakor hol viccelve,
hol szemrehányásokkal fogadta őket.
Tény az, hogy a kat[olikus] egyházközségi képviseletek leszögezték magukat a
Kat[olikus] Napilap mellett. Most fontos volna, hogy az egyházközségek írásban is
állást foglaljanak a pártokon felül álló Kat[olikus] Napilap mellett.
A bíboros, hercegprímás Őeminenciája indítványozza, hogy három héten belül minden egyházközség állást foglaljon amellett, hogy a pártokon felül álló kat[olikus] napilap jogáról, mint demokratikus jogról nem mond le.
Az egri érsek: Miniszterelnök megígérte (bár kellemetlen neki, hogy őneki kell
adni azt, amit Balogh államtitkár egy tollvonással megadhatott volna).
Az „Új nemzedék” címhez nem kell ragaszkodnunk, mert az a lap múltja miatt
nehézségeket okozna. Úgy gondolja, hogy az ünnepek utánra kellene halasztani, tehát legalább két héttel későbbre.
Határozat: Január folyamán történjék meg az összes egyházközségek
részéről. Szükséges, hogy a főhatóságot is értesítsék erről.
A hercegprímás úr Őeminenciája: Nem volna-e indokolt más sérelmeink odaállítása (egyesületeink, kat[olikus] vagyonságaink stb.)
(Többség) Ne! csak a sajtóügyben menjen!
A győri püspök: A szennyirodalom pornografia szörnyű terjesztése ellen is kellene lépést tenni a soproni konvent kezdeményezése szerint.
Határozat: Csak egyet: a kat[olikus] napilap ügyét tegyék szóvá, és megtörténtét jelentsék be az egyházi főhatóságnak.
A püspöki kar nevében pedig a kat[olikus] napilap, pornografia-egyesületek érdekében és vagyonrablások ellen történjék lépés.
7/b. A Magyar Kurírt óriási adókkal akarják elnémítani. Dec[ember] 1-jével
már egészen kimerült az a tartalék, mellyel rendes körülmények között ápr[ilis] 1-ig
elélhetett volna. Ezentúl már havi 7135 Frt adót kell fizetnie. Ennek előteremtését a
n[agy]m[éltóságú] püspöki kar határozatából kéri a Magyar Kurír.
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Az egri érsek: Mivel a Magyar Kurír részvénytársasági alapon áll, ettől az adótól nem lehet megmenekedni.
Hogy a Magyar Kurír micsoda, azt tudják azok, akik ezt az adót kiszabták. Ha
a Magyar Kurírt megszüntetjük, nincs módunk hírt külföldre kijuttatni, mert előveszik azt, aki kiküldötte. Most egyszerűen „a Magyar Kurír írja”. Őeminenciájának
a Kat[olikus] Rend[elkezési] Alapból legyen felhatalmazása adni annyit, amire éppen minimálisan szükség van.
A kalocsai érsek: Először pontosan tudni kellene a M[agyar] K[urír] bevételeit
és kiadásait.
A bíboros, hercegprímás Őeminenciája: Próbáljon a M[agyar] K[urír] tárgyalni az
a. adómérséklésről
b. Malcsinernéval, hogy mérsékelje igényeit.581
A püspöki kar így határoz.
8. Az egységes Praeorator kérdését érintette a váci püspöki konferencia. Most
a nagyváradi apost[oli] kormányzó helytartó úr kérte a kérdés újra szőnyegre hozatalát.
Az egri érsek megjegyzi itt, hogy az országosan egységes Praeoratort kivihetetlennek tartja. De nem is erről, hanem az általánosan használt imák egységes szövegéről volt szó.
A veszprémi püspök jelenti, hogy a váci püspökkel vannak megbízva az előmunkálatok elvégzésével. Kéri, hogy a következő konferencián tárgyaljuk ezt az
ügyet.
Tudomásul vétetik.
9. Az egri érsek: Szent Erzsébet officiuma. A püspöki kar már elhatározta, hogy
a magyar naptár-propriumot582 és a magyar officiumokat revízió alá veszi. Ennek
egyik momentuma volt Sz[en]t István új officiumának elfogadása.
Az ügy érdemében nem sürgős, azonban gyakorlati okból sokára nem tolható ki.
Magyar proprium officiorum ugyanis nem kapható. Pustetnál kifogyott, Mariettiét
lebombázták. Ma az újabb papi generáció új breviáriumai proprium nélküliek.
A régi officium újranyomatása nem volna nehéz, azonban nem ésszerű. Kb.
harmada nem aktuális (a lecsatolt egyházmegyék és egyes idegennek maradt szentek
miatt például Nepom[uki] Sz[ent] János egész külön oktávával, Alamizsnás Sz[ent]
János, Antiochiai Sz[ent] Margit, Sz[en]t Emigdius, Sz[en]t Rókus, Sz[ent] Emmerám, Sz[ent] Gertrúd, Sz[ent] Wolfgang, Sz[ent] Lipót, másik harmada pedig a közben történt változások miatt új officiumokat tesz szükségessé (Sz[en]t Margit,
581 Malcsiner Emilné, a Magyar Kurír alapító tulajdonosának özvegye.
582 Saját naptár.
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Sz[en]t Imre, Sz[ent] István, Sz[en]t Erzsébet) már azért is, mert liturgikus rangjuk
off[icium] proprium lehetőségére emeltetett (dupl[ex] I. II. cl[assis]). Ha már kinyomatjuk, mert ki kell nyomatnunk, csináljuk érdemesen.
Ezért indítványozom, mint közeli teendőket:
1. Minden egyházmegye állapítsa meg naptárát febr[uár] 1-ig. Csak azokat
tartsa meg, akiknek valóban elterjedt kultuszuk van.
2. A n[agy]m[éltóságú] püspöki kar nevében a bíboros, hercegprímás úr Őeminenciája kérje fel az arra alkalmasakat, hogy a magasabb liturgikus rangú és országos
kultuszú szenteknek officiumát revideálják (lectiokat átdolgozzák, hymnus propriust keressenek),
nevezetesen
Sz[en]t Erzsébetre (dupl[ex] II. cl[assis] lett!), a franciskánusoknak. Németországban több egyházmegyében igen szép saját himnusza van.
Szent Imrére a bencéseket
Szent Margitra a domonkosokat
Szent Lászlóé Nagyváradról.583
Ezen előmunkálatok után lehetne majd összeállítani a Proprium Hungariaet.
Határozatilag kimondva.
10. A felvidéki magyarok pasztorációja kérdésében nincs külön határozni valónk, de Őeminenciája akarja jelenteni, hogy 75–90 ezer Szudétákban szétszórt
magyarnak idegen nyelvterületen legyen lelkigondozása. Jelenleg három pap járja
ezeket a híveket. Jobb lenne, ha állandóan ott lakó papjaik volnának.
Nem lehetne-e itt-ott magyar újságokat, Új Ember, Szív, imakönyvet, katekizmust, rózsafüzért, az itt nem használható katekizmusokat a Sz[en]t István Társulat
[által] küldeni.
Nehéz a helyzet a foglyoknál is, oda is adnánk fővárosi fogházakba jó nyomtatványokat.
Küldeni a budapesti érseki helytartóságra kell, ott kiválasztjuk.
Helyeslőleg tudomásul véve.
11/a. Ifjúsági vonal rendkívül erős tűz alatt van. Tettünk lépést, hogy a K[atolikus] T[anügyi] F[őigazgatóság] mutasson itt erélyt, és cselekedjék. Az A[ctio]
C[atholicá]val összehangzóan kellene eljárnia.
583 A javaslat oka: Szent Erzsébet Szent Ferenc harmadrendjének tagja volt, kultusza folyamatos
Türingiában is, Szent Imrét a bencések nevelték, Szent Margit a Nyulak szigetén lévő domonkos
kolostorban volt apáca, Szent László vitte Váradra a bihari püspökséget, alapította a székesegyházat, ahol eltemették.
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Kellene egy stratéga ide, aki egyik lábával az A[ctio] C[atholicá]-ban, a másik a
K[atolikus] T[anügyi] F[őigazgatóság]-ban állana.
Palos Bernardin cisztercita főigazgató személyében találták meg a kívánt kvalitásokat. Ő nem személyében állana kint, hanem csak az ordináriusok, az A[ctio]
C[atholica] és a K[atolikus] T[anügyi] F[őigazgatóság] felé. Szalay Béla Erdélyből
menekült négygyermekes családapa a VI. Fiz[etési] o[sztály] féle javadalmazásával
lenne az ifjúság embere. Felvetették Bassola v[olt] államtitkár nevét is.
A püspöki kar Szalay Béla mellett dönt, és elhatározza, hogy az ifjúsági
alapokból pedig Palos kész kiadásait (kiszállásait) megtéríti.
Az egri érsek megjegyzi: az ifjúsági gyűjtés összegéből 1948. novemberig mindent kell tudnia fedezni az A[ctio] C[atholicá]-nak.
b. Az iparos ifjúság szervezése a legényegyletek helyett Sz[en]t József egyházközségi csoport címén indult meg.
Ajánlja a püspöki kar azzal, hogy a már meglevő, jól működő kongregációkat ne bántsák.
c. pénzügyi javaslatok az Orsz[ágos] Ifjúsági Bizottságtól.
Határozat: a jelentékeny összeg ami most az okt[óber] 12-i gyűjtésből
összejött, elég legyen jövő novemberig. Kötelesek Őeminenciájának előterjesztést tenni.
d. A K[atolikus] I[fjúmunkások] O[rszágos] E[gyesülete]584 ifjúsági ügyeket
jóindulatú felkarolásra ajánlja.
12. A káplántartás kérdését kívánja szóvá tenni a nagyváradi ap[ostoli] korm[ányzó] helynök úr. Kongruás helyeken rendesen a kongrua fele jár ellátás címén a
plebánosnak, fele pedig a káplánnak vagy kisegítő káplánhelyettesnek. De vannak
más gyakorlatok is.
Határozat: Az egyházmegyei intézkedések az irányadók. Ez maradhat a
körülményekhez mérten ad arbitrium Ordinarii továbbra is.

584 1921-ben alakult keresztényszociális tanoncegyesület. 1936-ban az Actio Catholica fennhatósága alá került és átalakult Katolikus Ifjak Országos Egyesületévé a 17–25 éves munkásifjak számára. 1942-ben 180 csoportban 7000 tagot számlált.
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13. A Buda-déli internáló tábor azzal a kéréssel fordult a püspöki karhoz, hogy
az internáló táborok megszüntetése ügyében a kormánynál közbelépjen.
Protestánsok tárgyalnak most a katolikusokkal erről.
A püspöki kar e tárgyalásokat tudomásul veszi és megelégszik ezzel.
A veszprémi püspök megjegyzi, hogy interveniálta Ries minisztert, aki felülvizsgálást ígért.
A bíboros, hercegprímás Őeminenciája megjegyzi: főleg idegzetileg teszik őket
tönkre.
14. A kat[olikus] földműves leányifjúság püspök-protektorául kéri Luczenbacher Rita a székesfehérvári püspök urat.585
Az egri érsek szerint teljesíthető, de azzal, hogy minden más leánycsoportot,
amely már megvan, hagyjanak működni.
A váci püspök: A földm[űves] leánycsoportok igen buzgók. Viszont őket is
hagyják békében, ha már valahol megvannak.
Határozat: Ne adjon a püspöki kar minden egyletnek külön püspök-protektort.
15. Az ifjúsági gyűjtés eredménye kb. 80–100 000 Ft lesz. Mihalovics prelátus
most készítteti az elosztás tervet. A gyűjtés elrendelésekor kontemplált címeken kívül jelentkezik és segélyt kér, az oroszok távoztával eredeti rendeltetésének visszaadott soproni Sz[en]t Imre-kollégium, amelyet hihetetlen leszerelt állapotban adott
vissza a „krászna ármáda”.586 Legalább 3–5000 Ft-os összeget kért számára Tiefenthaler prelátus, dr. Németh Kálmán a soproni kollegium igazgatója pedig azt kéri,
hogy a nov[ember] 12-i gyűjtésből a győri egyházmegye területén befolyt összeg a
soproni kollegiumé lehessen. Kérését a győri és székesfehérvári püspök urak is támogatják.
Határozat: Németh Kálmán soproni igazgató kérelme nem teljesíthető,
de valamit a lehetőségek szerint mégis kapjon a nagyon megtépázott soproni Sz[en]t Imre-kollégium.
16. Opus vocationum.587 Nagy a paphiány. A Szentszék bölcs előrelátással ajánlotta a fenti címen olyan szerv létesítését, mely intézményesen foglalkozik ezzel a
585 Az 1946-ban feloszlatott KALÁSZ-ról van szó, amelynek vezetője Luczenbacher Rita volt.
586 „Krászna ármádá” [krasznaja armija] – Vörös Hadsereg.
587 Opus vocationum – a papi hivatások műve.
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kérdéssel. Most nagyon korszerű lenne e kezdeményezés elindítása, megszervezése
és eredményes működése. Ehhez a következőkre legyen szabad felhívnom a b[ecses]
figyelmet. Fontos a tartalom, ez hasson, alkosson és gyarapítson országszerte: Talán
1. Alakuljon meg egyelőre az országos központ, mely álljon néhány tagból, kettő-három, legfeljebb öt. Ez a bizottság
2. megbeszélné és írásba foglalná, hogyan lehetne egyházmegyénként és rendenként szervezni, kiépíteni és működésbe hozni.
3. A tervezetet a legközelebbi Püspökkari Konferencia elé terjesztené módosítás és jóváhagyás végett.
4. Az országos központ feladata lenne:
a. A tapasztalatok összegyűjtése, eredmények leszűrése és feldolgozása.
b. Hivatáskeltő anyag összeállítása és szétküldése.
c. Szorgalmazná, hogy ilyen cikkek jelenjenek meg a katolikus folyóiratokban.
d. Kiadna vagy kiadatna ilyen hivatáskeltő írásokat, melyek tömegterjesztésre
alkalmasak.
e. Nyilvántartaná az ilyen kiadványokat és hirdetné.
f. Előmozdítaná ilyen tartalmú előadások tartását. Ez kiválasztana és közvetítene megfelelő előadókat.
g. Mindenben kezére járna a vidéki szerveknek.
h. Kidolgozna ilyen célt szolgáló ájtatossági tervezetet például papok szombatjára.
i. Figyelemmel kísérné az imakönyveket, ezek új kiadásait és szorgalmazná,
hogy ilyen, hivatást keltő imák is belekerüljenek az imakönyvekbe.
j. Ha van ilyen film, színdarab stb., ezekre felhívja a vidéki szervek figyelmét, és
segíti megszerezni, kölcsönözni a kívánt anyagot vagy filmet.
Határozat: Legyen meg minden egyházmegyében az ordinárius rendelkezése szerint.
17. Az Eucharisztia prefációja. Z. Dienes Adorján p[ápai] kamarás, ny[ugalmazott] plebános kéri, hogy terjesszük föl Rómába az Oltáriszentség a Lonovics-féle archeologiában588 közölt praefációt az egész világegyházban való használatra.
Talán előbb csak Magyarországnak kérhetnők?
Szövege: „Vere dignum et justum est, aequum et salutare nos tibi semper et
ubique gratias agere: Domine sancte Pater omnipotens aeterne Deus, per Christum
Dominum nostrum. Qui remotis carnalium victimarum inanibus umbris corpus et
sanguinem suum nobis in sacrificium commendavit, ut in omni loco offeratur nomini tuo, quae tibi tota conplaquit, oblatio munda. In hoc igitur inscrutabili sapientiae
588 Lonovics József: Népszerű egyházi archaeológia. I–III. Pest 1870.
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et immensae caritatis mysterio idipsum quod semel in cruce perfecit, non cesat mirabiliter operari, ipse offerens, ipse et oblatio: et in suam secum hostiam effectos ad
sacrum invitat convivium, in quo ipse cibus noster sumitur, recolitur memoria passionis eius, mens impletur gratia et futurae gloriae pignus datur. Et ideo cum Angelis et
Archangelis, cum Thronis et Dominationibus, cumque omni militia coelestis exercitus, hymnum gloriae tuae canimus, sine fine dicentes.”589
A csanádi püspök: nem magyar ez, csak Lonovics könyveiben találták meg
(francia lesz!)
A szombathelyi püspök: legyen! 1948-ra kéri a kongresszus évfordulójára, de
adventre is kérjük.
Határozat: A püspöki kar kér prefációt, de szöveg kikötése nélkül.
18. „Ad limina” A Sacra Congregatio Consistorialis 1093/47 sz. a. rescriptumával dispenzálta a magyar latin rítusú püspököket az 1948-ban esedékes ad limina
látogatástól azzal, hogy ha mégis sikerülne valakinek Rómába eljutnia, az illető több
egyházmegye quinquennalis jelentését is magával vihesse.
Tudomásul szolgál.
19. Hajdúszoboszlóra honvédgyógyházra kért az „egyházaktól” orsz[ágos]
gyűjtést Szász v[ezér?] őrnagy Folba prelátus úron keresztül. Egymillió forintot remél könnyen összehozni e célra, mint írja „az összeget egymillió forint értékben kiadott téglajegyekből akarom fedezni. Biztosan tudom, hogy az egymillió névértékű
téglajegy elhelyezése igen könnyen fog menni, ha az egyházi hatóságoknál mozgalmunkat a Hercegprímás úr, a püspökök és rendfőnökök jóindulatba ajánlják.
Ha az egyházi hatóságok pártfogásukba veszik akciónkat, akkor biztosítjuk az
egyes hatóságokat arról, hogy az általuk megnevezett és a háborúval kapcsolatban
megbetegedett volt honvédeket elhelyezzük gyógyüdülőnkben az egyes egyházmegyékből a gyűjtés arányának megfelelően.
589 Fordításban: Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mi neked mindenkor és mindenhol
hálát adjunk: Szentséges Úr, mindenható Atya, örök Isten, Krisztus Urunk által.
Aki miután eltávolíttattak az anyagi áldozatok üres árnyai, testét és saját vérét nekünk szentségbe
ajánlotta, hogy minden helyen felajánltassék a te nevednek, amely neked, mint tiszta áldozat,
egészen tetszésedre van. Ebben a kifürkészhetetlen bölcsességnek és mérhetetlen szeretetnek a
titkában tehát, amit a kereszten egykor végbevitt, nem szűnik meg csodálatosan működni, magát
felajánlva, Őmaga az áldozat is, és a saját maga áldozatánál közreműködőket szent közösségbe
hívja, amelyben őt magát ételünkként vesszük magunkhoz. Szenvedésének emléke nem megy
feledésbe, az értelem kegyelemmel telik el és a jövendő dicsőség záloga adatik. Ezért az angyalokkal és főangyalokkal, a trónálló és uralkodó égiekkel és a mennyei seregnek egész csapatával dicsőséged himnuszát zengjük, szünet nélkül mondva.
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Tájékoztatásul közlöm, hogy gyűjteni csak a Siess, Adj, Segíts mozgalom címen
lehet a volt hadifoglyok számára. Ezért a téglajegyen is a SAS mozgalom címe olvasható. Azonban a népjóléti miniszteriumtól ígéretet kaptam arra, hogy a téglajegyekből befolyó összeget a hajdúszoboszlói honvédüdülő felépítésére fordíthatom. Itt
kell megjegyeznem, hogy a mozgalom mögött semmiféle párt nem áll. Egyedül a
hazafias érzés és keresztény gondolkozás: segíteni a háború nyomorultjain.
Bízom abban, hogy V[ikárius] Ú[r]590 segítségével a r[ómai] k[atolikus] egyház vonalán minden egyházmegyében püspöki körlevelekben ajánlani fogják nemes
akciónk megsegítését, és így a rozoga barakkok helyett hamarosan állni fog a hatalmas hadigondozott üdülő, mely több száz rászoruló honfitársunk egészségét fogja
visszaadni.
A gyűjtést a B[el]ü[gy]m[iniszter] úr 273.139/1946. BM IV. 2. sz. rendelettel
a Sas-ra, a Sas pedig 1.797/1947. SAS sz. megállapodásban a 4. ker. papságra bízta.”
A SAS mozgalomtól és gyűjtéstől eddig tartózkodtunk. A hadifoglyok gondozása oly címlet, mely elől való kitérés kihasználható ellenünk. A téglajegyek ára kizárólag e célra szolgál; állami engedélyek megvannak; párt nincsen mögötte; állítólag
gyűjtés arányában az egyházmegyék is beutalhatnak gyógyítandókat a volt honvédekből. E feltételek kikényszerítik a mi engedélyünket.
Határozat: Tekintettel a nemes célra, fölhívjuk rá a hívek figyelmét.
20. A hazai férfirendek főelöljárói konferenciája. Máskor is fontos lett volna,
de napjainkban fokozottan ajánlatos, hogy évente egyszer-kétszer találkozzanak,
mert így könnyebbé válik az egységes cselekvés. Egymástól sokat tanulhatnak majd
az igazi reform és apostoli buzgóság terén. Alapozásul íme néhány szempont az indítványozótól:
„1. Vannak közös ügyek egyházmegyék és állam felé, ezek intézése egységes elveket és eljárást követel.
2. Vannak belső ügyek, melyek azonosak, elsősorban az igazi reform terén, például zsebpénz kérdése, teológiai képzés az egyházjogi előírások szerint, a novíciusok
nevelése, nyári és egyéb szünetek, kilépések és átlépések stb.
3. Vannak ügyek, melyeket a n[agy]m[éltóságú] püspöki kar átutalna.
4. Indítványok merülhetnek fel, melyekkel a konferencia foglalkoznék.
a. Ilyen indítványok például a népmissziók intézményes felkarolása, külföldi
missziók nagyobb arányú vállalása egyes rendek részéről.
b. Vannak egyes vidéki rendházak és kolostorok, melyek alkalmasak lehetnének lelkigyakorlatok és recollectiók tartására, például Szentgotthárd, Csorna, Dunaföldvár. Ha csak 12–20 férfit fogadnak be, mennyi jó történik akkor is a közvetlen
590 Folba János prelátus, vezérőrnagy lelkész, a tábori püspökség ügyeinek vezetője.
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közeli környék lelki javára. Így többen vállalkoznának, mert az útiköltség elmaradna
s kevesebb kiadásba kerülne. Stb.
5. Elnökül egy segédpüspök szerepelhetne. Jobb így, mintha közülük lenne valaki. Így összekötő volna a nm. püspöki kar és a főelöljárók között. Így az érintkezés
is talán simább lenne, felmerülő súrlódások könnyebben elkerülhetők, jelesül, ha az
illető segédpüspök a megértő jóságot az elvhűséggel tudja önmagában egyesíteni.
6. Szerény véleményem szerint a konferencia volna majd hivatva a hazai egyháztudományos életnek lendületet adni. Mennyi kiváló érték van az egyes rendekben s mégis mennyi hiány! Nincs megfelelő főiskolai magyar és egyetemes egyháztörténet, pasztorálás, nincsenek könyvek a ma vajúdó kérdésekről, nincs egyházi latin szótár stb. A főelöljárók helyes elosztással tudnának foglalkozni ezekkel a kérdésekkel és alattvalóik között keresnének és találnának is megfelelő írókat.
7. Ma már nem nagyok a távolságok s a legtöbb rendi elöljáró vagy Budapesten
lakik, vagy gyakran jár a fővárosba, tehát a kétszeri ülésezés évente néhány órán át
nem jelentene különösebb megterhelést senkinek sem.
8. Ez az intézmény nagyban emelné a mindenkori hercegprímásnak nemcsak
tekintélyét, hanem egységet és összhangot biztosító befolyását is, mert végső fokon
ezt kell biztosítani a jövőre nézve. A megbízott elnök révén irányítaná a konferenciát, s innen minden ügy visszakerülne újra hozzá. Az egész országot behálózó szerzetházak révén meggyorsulna az ügyvitel.”
Az egri érsek: Magát a gondolatot csak helyeselni lehet, de a püspöki kar ne
adjon elnököt, bár az se kifogásolható, hogy ha valakit fölkérnek a püspökök közül
és az ott megjelenik.
A bíboros, hercegprímás: Megfontolásra megküldi az indítványt a szerzeteseknek, de a püspöki konferencia nem foglalkozik vele, mert erre nem tartja magát
illetékesnek. Úgy gondolja, jó volna, ha időnkint valaki a püspöki karból ott megjelennék.
A konferencia így határoz.
21. A kultúrfillérek (Orsz[ágos] Kat[olikus] Rendelkezési Alap)
Elrendeltük, hogy hívőnként és fejenként évi 20 fillér egyházi adó szedessék
fele részben az orsz[ágos] kat[olikus] intézmények, fele részben az egyes egyházmegyék céljaira.
Lejáróban az 1947. év, indokolt a kérdés pénzügyi állapotára rámutatni, és ezt
mérlegelni.
Eleddig az orsz[ágos] intézmények céljaira az egyházmegyék – az esztergomin
kívül – összesen 46 413,62 Ft-ot küldöttek be Esztergomba az 1947. nov[ember]
30-i zárlat szerint. Ebből idők folyamán (f[olyó] é[v] aug[usztus] 30-án) a szükség355
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hez képest utólagos jóváhagyás reményében az A[ctio] C[atholica]-nak 15 000 Ftot, a budapesti központi papneveldének 10 000 Ft-ot utaltam ki.
Kérdés, szétosztassék-e és miként a 21 413,62 Ft is?
*
A kép pénzügyileg nem biztató. Az orsz[ágos] célokra a 10 fillérekből kereken
legalább 500 000 Ft-nak kellene befolynia. Úgy terveztem, hogy azokat az intézményeket, amelyek e forrásból gyámolítást nyerhetnek, komoly és alapos költségvetés
készítésére szólítjuk fel és e költségvetéseknek gondos ellenőrzése alapján megállapítjuk a nekik juttatandó évi segélyösszeget. Ezt azonban csak úgy érdemes elindítani, ha a fedezet biztosítva van.
Ez okból mindenekelőtt arról kell megbeszélést folytatnunk és tisztába jönnünk, vajon akarjuk-e és tudjuk-e végrehajtani a 20 filléres rendelkezésünket? Ha
igen, akkor a segélyezésnek és utalványozásának módjaira nézve is kell pontos határozatot hoznunk. Mely orsz[ágos] intézmények jönnek tekintetbe? Már most megállapíthatnánk az egyes intézményeknek – természetesen csak ezen évre – minden
további kötelezettség nélkül – a részesedési arányát %-okban.
Az egyes egyházmegyei kultúrfillérekből az Orsz[ágos] Kat[olikus] Rendelkezési Alapra eső részt (fejenkint 10 fillér) haladéktalanul utaltassuk át az esztergomi
Főegyházmegyei Hivatal 2055 sz. csekkszámlájára OKRA jelzéssel. A püspöki kar
egészében kíván-e rendelkezni a segélyek kiutalása tekintetében, vagy bizonyos szűkebb bizottság a hercegprímással együtt?
Az esztergomi hozzájárulást megközelítően egészében remélem összehozni.
Természetesen a közös alapba csak az egyházmegyék hozzájárulásai arányában szolgáltatok be ebből.
A kalocsai érsek: Ha beküldjük a gyűjtést, akkor a 10 filléreket nem küldjük.
Az egri érsek: Költségvetést kell kérnünk mindenünnen, akik számítanak segélyezésre. A 10 fill[érek]-re okvetlen számítunk. Őeminenciája szabja meg, mit kell
beküldeni.
A költségelőirányzatot okvetlen meg kell csinálni
a. szükséglet, és
b. fedezet legyen meg és a püspöki kar gazdasági bizottsága bírálja el.
Konkréte: Őeminenciája állapítsa meg azokat a Központokat, amelyekre az
OKRA-ból kell adni.
1. Megállapítani, hogy kik azok.
2. Mennyi az igényük.
3. Mennyi az összeg.
Most csak
1. A[ctio] C[atholica],
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2. Ifjúsági,
3. Kat[olikus] Egyetem ügyét vettük fel.
Állapítsuk meg a szükségletet.
A bíboros, hercegprímás: Ne felejtsük el, hogy most restanciákat is kell rendbe
hozni.
Tehát ami rendelkezésre áll, azt okvetlen mielőbb be kell küldeni, és kiadja a
költségvetéseket az egri érsek, a váci püspök, győri püspökből álló bizottságnak. Ennek javaslata alapján %-os arányban utaljon ki Őeminenciája.
A kalocsai érsek: A lista most még csak provizorikus legyen, hogy később világiak is láthassák és hozzászólásuk után lerögzíthető legyen.
A bíboros, hercegprímás: Az anyagi bizottság mielőbb állapítsa meg a listát,
küldje el a hercegprímásnak, aki elküldi az egri érseknek. Ő az A[ctio] C[atholica]
anyagi bizottsággal revideáltatja, majd azután a püspöki kar elé hozza. Szükség esetén a hercegprímás „pro rata”591 ad valamit. Ez a Bizottság még karácsony előtt megállapítja a listát.
A püspöki kar így határoz.
22. A bíboros, hercegprímás ezután így szól:
A szerzetesrendek főnökei elvi döntést kérve, a következő kérelmet terjesztik
elő:
A Szent Benedek-rend soproni székházának szerzetes tanáraira is kivetették az
egyházközségi adót. Az ottani házfőnök ezt a kivetést az illetékes egyházmegyei hatóságnál megfellebbezte. A győri püspök úr a fellebbezésnek nem adott helyt, és jóváhagyta az adó kivetését és annak összegét. Döntésében arra hivatkozik, hogy a szerzetes tanárok az állami kincstártól illetményben részesülnek. De ez az államtól kiutalt
összeg egyrészt tanárainak ellátására, másrészt székházaink és vele kapcsolatos templomaink fenntartására sem elégséges. S ebből az összegből hozzájárulást is kell kérnünk
központi házaink fenntartására és ifjaink neveltetésére.
Mi, rendfőnökök méltányosnak tartjuk a megadóztatás alól való mentességet
azért is, mivel szerzetes tanáraink a legtöbb helyen – így Sopronban is – alaposan kiveszik a részüket a lelkipásztori munkából is (misézés, gyóntatás, szentbeszédek stb.).
Végül bátrak vagyunk rámutatni arra, hogy veszedelmes praecedens lenne a
szerzetes tanárokat állami illetmények címén, illetve ilyen illetmények alapulvételével megadóztatni és ezzel az eddigi adóztatási elveken éppen az Egyház részéről rést
ütni. Annál is inkább, mert álláspontunk szerint az államsegélyek – habár az egyes
tanárok után és a szolgálati éveik alapján megállapított fizetési osztály szerint utal591 Itt esetlegesen.
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tatnak ki – nem a szerzetes tanárt, hanem az iskolafenntartó szerzetes rendet illetik.
A szerzetes szerzeménye elsősorban a szerzeté. Ha az egyes kap is valamit, az legfeljebb
a szegénység gyakorlati végrehajtásának módozata lehet. Ha ezt a juttatást a világiak
fizetésével egy sorba helyezzük, akkor mi, egyháziak – mellőzve Egyházunk felfogását
– a laikus törvényhozás szellemét tesszük magunkévá. Minden olyan állami megnyilatkozásnak, mely a kiutalt államsegélyt az egyes szerzetes tanárok illetményének kívánná tekinteni, a leghatározottabban ellene kellene mondanunk, azért nem lenne kívánatos, hogy az Egyház részéről történjenek az ilyen magyarázatra alkalmat adó intézkedések. A soproni eljárás módot nyújtana a mindenkori kormányzatnak arra,
hogy ezt a rendelkezést felhasználva a szerzeteseket magánemberenként kezelje. S ez
nem egyeztethető össze Egyházunknak a szerzetességről vallott felfogásával.
Mivel az a kérdés az összes tanítórendeket érdekli, azért a tanítórendek főnökei
a legmélyebb tisztelettel kérjük a nagyméltóságú püspöki kart, hogy a szerzetes tanárokat mentesítsék az egyházközségi adó kivetése alól.
Az egri érsek: Járt út van az egyházi adózás terén a világi papság részéről. Csak
a plebánia papjai nem fizetnek, minden más világi pap fizet. Ez egészen kialakult
gyakorlat, amely jogszabályon alapul. (1925-ből való kormányrendelet intézkedik
erről.)
A püspöki kar úgy határoz, hogy a szerzetes tanároknak is kell adót fizetniök (már csak példaadás szempontjából is), így kellett döntenie.
A bíboros, hercegprímás: Van egy iker oldala ennek. Az esztergomi szem[inárium] teol[ógiai] tanári kara megfellebbezte a reá kivetett adót. Benne vannak az
e[gyház]k[özség] képviseletében. Groteszk, hogy aki jogokat gyakorol, adót ne fizessen.
A győri püspök megvilágítja a soproni helyzetet, amely miatt nem lehetett
másképp döntenie. Egyházjogi szempontból nincs nehézség.
A szombathelyi püspök kérdésére a püspöki kar megállapítja: A szerzetes
plebániák költségvetése az ordinárius joghatósága alá tartozott. Az előírt
gyűjtés alól nem vonhatják ki magukat. E téren nincs exemptség. Csak
esetleg szokásjog alapján lehet más gyakorlat.
A csanádi püspök: visszatartotta a kongruát, amelyből kárpótolta volna a gyűjtés elmaradását, de erre engedelmeskedett az illető rendi templom.
A püspöki kar úgy határoz, hogy kiadja a kérdést a kánonjog tanárának.
Dolgozza fel, és a legközelebbi konferenciára behozzuk.
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23. Pusztaszer, budapesti Szent István-bazilika, budavári Nagyboldogasszony
temploma.
Már a múlt konferenciára befutott a pusztaszeri templom építésével kapcsolatos kérés, azután a Bazilika és a budavári Nagyboldogasszony kérelme.
A csanádi püspök megnyugtatja a pusztaszeri lelkészt, hogy nem lehet.
Nem templomi gyűjtésről van szó. B[el]ü[gy]m[iniszteri]-engedély már
megvan.
A püspöki kar a gyűjtést megengedi.
Az egri érsek itt megjegyzi: Panasz van a Hajdúságban a túlságos sok apácagyűjtés miatt. A néptől már szinte mindent elvesznek és Pestre viszik.
A bíboros, hercegprímás: Arra a bizonyos szerzetesrendi konferenciára egy témának ajánlanók. A tapasztalatokat kéri írásban és intézkedni fog.
24. A harangokról országos kimutatás készítését határoztuk el. Esztergomba
csak Pannonhalmáról, Győrből és Nyíregyházáról érkeztek meg az adatok.
Határozatunk óta a VKM is kért kimutatást. Most praktikussági okokból az
oda megküldött kimutatás másolatát kérem minden egyházmegyétől. Ha egyes egyházmegyékből beküldettek is a VKM-be, a n[agy]m[éltóságú] püspöki kar elé terjeszthetésre és a harangok ügyében való tisztánlátásra kérjük az egyházmegyei kimutatásoknak Esztergomba való megküldését.
Tudomásul szolgál.
Elvittek összesen 1628 drb harangot 511 764,64 kg súlyban.
Dr. Beresztóczy Miklós protonot[arius] kanonok a harangügyek püspökkari
biztosa ezzel kapcsolatban ezt írja:
„A háborús cselekmények folytán igénybe vett és megsemmisült harangok pótlását célzó akció során ismételt miniszterközi tárgyalás volt. A beérkezett kimutatások alapján, amelyeket az egyházi hatóságok küldtek be, megállapítottuk a kárlistát.
Ennek katolikusrészt érintő táblázatát tisztelettel csatolom. Megállapítottuk azt is,
hogy a nagytétényi telepen 587 q harangérc áll rendelkezésre. Ez a mennyiség nem
teszi a szükséges anyag egytized részét sem. A kárlisták összevetéséből a meglevő
harangérc felosztása a pontosan kiszámított százalék alapján a következő:
katolikus egyháznak jut
reformátusoknak
„
evangélikusoknak „

440
129
18

q
„
„

harangérc
„
„
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A Gazdasági Főtanács a kultuszminiszternek adja meg a harangércet kiutaló
végzést avval, hogy illetékes ügyosztályain keresztül bocsássa az ércet az egyházi
hatóságok rendelkezésére. Ugyancsak gondoskodik ennek a harangöntő telepre
való elszállításáról. Az öntési költségekre januártól szeretnének biztosítani megfelelő pénzösszeget a Gazdasági Főtanács útján; ez az összeg mostani számítások szerint kereken 500 000 forintot tesz ki. Az Eminenciádtól nyert fölhatalmazás alapján a kiutaló végzés kézhezvétele után a 440 q harangércet azonnal átszállíttatom
Szlezák Rafael harangöntő telepére, ahol tároltatik mindaddig, amíg Eminenciádtól meg nem kapom a továbbiakra nézve szükséges dispositiót. E harangércnek az
egyes egyházmegyék között való szétosztásáról talán a nagyméltóságú püspöki karnak kellene döntenie, viszont az egyes ordinárius uraknak arról, hogy az egyházmegyéjüknek jutó harangércet melyik egyházközség milyen súlyban kapja. Ha az öntésre szükséges pénzösszeg rendelkezésre fog állni, akkor ezt is hasonló módon
fogjuk szétosztani, vagy esetleg közvetlenül a harangöntőnek átutalni és akkor a
juttatott egyházközségek a harangöntésnél harangjuk kiöntéséről közvetlen disponálhatnak azon kiutalási lista alapján, amelyet az egyes ordinárius uraktól meg fogok kapni és amit közlök a harangöntővel. Még csak annyit legyen szabad jelentenem, hogy a mostani számítás szerint a harangöntés költsége kilónként 9 forint +
3% forgalmi adó.
A fentieket előzetes tájékoztatásképpen vagyok bátor jelenteni. Mindezeket a
Gazdasági Főtanács végzése után hivatalosan is fogom aktaszerűen továbbítani.”
Szlezák Rafael figyelmeztetendő Beresztóczy által, hogy a nem pontos időre
szállítás hibája elő ne forduljon. Ne fizessünk neki előre.
A bíboros, hercegprímás az említett végzést meg fogja másolatban küldeni az
ordinárius uraknak.
Az egri érsek: Se a pénzt, se az ércet ne szolgáltassa ki előre. Írjuk azt meg Beresztóczy Miklósnak is.
A püspöki kar tudomásul veszi az elosztást az elvitt harangok arányában.
A bíboros, hercegprímás jelenti: Itt van még egy 477 kg-os. Erre két kérés Vác
és a budai ferencesek. Előbbit, amennyiben a gazdája jelentkezik, vissza kell adni,
tehát csak kölcsönharang.
Van még egy 160 kg-os.
Az egri érsek: Olyan plebánia kapja meg, amelynek nincs harangja.
A püspöki kar Őeminenciájára bízza, hogy olyan egyházmegyének adja,
amely legkevesebbet kapott.
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25. Románia helyzetképet kaptunk. Eszerint
1. a bukaresti nuntius, Gerald Patrik O’Hara, mindent elkövet, hogy a katolikus Egyház érdekét a román kormány előtt érvényre juttassa. Az amerikai katolikusok anyagi támogatásban részesítik a román katolikusokat, különösen a magyarokat
és a németeket. A román kormány mindent megígér a nuntiusnak, de nem tartja be
adott szavát.
2. A püspöki kar többször gyűlést tart Bukarestben, ahol megbeszélik a folyó
ügyeket.
3. Szigorú cenzúra van. A püspöki körleveleket is cenzúrázzák. A püspökök
nem tiltakoztak a cenzúra ellen.
4. Katolikus sajtó nincs. Ami volt, be lett szüntetve, mint fasiszta és reakciós
lap. A nyomdák nem kapják meg a szükséges papírt.
5. Magyar felekezeti iskola van és működik. Német nincs. Ahol még valahogy
létezik, nehézséget csinál a tanfelügyelőség. A középiskolák román nyelven tanítanak (Notre Dame, Piaristák, Iskola-Testvérek, Premontreiek). Bánságban egyelőre
két francia felekezeti iskolát nyitottak meg (Nagy-Ősz, Mercyfalva). Groza miniszterelnök a Nuntiusnak megígérte Temesváron egy francia középiskola megnyitását.
A felekezeti tanerőket a hívek fizetik. Az állam nem ad anyagi támogatást.
6. A temesvári papneveldét november elején elvették, és a „Nyugati Egyetem”
orvosi fakultása működik benne.
7. A papság anyagi helyzete szomorú. A pénzbeváltásig (aug[usztus] 15.) az
állam államsegélyt adott. Azóta a papság 350 Leit kapott a mai napig. (100 Lei á
1 Ft 50 fill, 1947. XII/1.)
8. Minden plebániának volt 35 hold földje. Azt most egy kormányrendelet
alapján elvették.
9. Nagy a paphiány Romániában. A temesvári szemináriumban 1946-ban egy
teologus volt. 1947-ben három teologus jelentkezett. Ugyanaz a helyzet a többi egyházmegyében is.
10. A német hívek vagyonát elvették. Számukra bevezették a munkaszolgálatot. A magyarok sorsa jó, de félhető, ha Groza lemond, nagyon el fogják nyomni. A
magyarok vagy a kommunista pártban vannak, vagy pedig a M[agyar] N[emzeti]
SZ[övetség]-ben. Márton Áron erdélyi püspök követelte, hogy a papság lépjen ki a
M[agyar] N[emzeti] SZ[övetség]-ből, miért a magyar újságok támadták őt.
11. A temesvári egyházmegyében az őszi bérmaút alkalmával öt Arad megyei
magyar hitközség kérte a plebánosnak rögtöni eltávolítását, mert nem működik a
M[agyar] N[emzeti] SZ[övetség]-ben. A szapáryligeti plebános a kommunista párt
propaganda főnöke. A temesvári püspök nem mer ellene semmit sem tenni.
12. Az oravicabányai plébánost a kommunisták kilakoltatták a plébániaépületből, és pártházat csináltak belőle. Máskülönben a kommunista párt nem dolgozik
nyíltan az Egyház ellen, de a legtöbb papot listára helyezte.
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13. November 1. este nyolc óra után egy csendőr rendeletet hozott, hogy a papság másnap a szószékről figyelmeztesse a híveket a Maniu-per592 fontosságáról, és a
hívek kérjék a halálát. Sok pap hirdette félelemből.
14. Bukarestben 1944. aug[usztus] 23. óta Cisar érsek megtiltotta a prédikációt más nyelven, mint románul. (Magyar stb. német érzelmű németség, ma román.)
15. 1945. febr[uár] 7. rendelet és törvény jelent meg, mely szerint mindenki
megváltoztathatta a nemzetiségét egy éven belül. Így sok bánsági sváb bebizonyította, hogy Elssásból vagy Lotharingiából származik és francia lett. Cisar érsek román
lett, Pacha püspök pedig cseh. A bánsági franciák anyagi és erkölcsi támogatásban
részesülnek a francia kormány által. De Gaulle tábornok Père Laurend assumptionista házfőnököt bízta meg a romániai franciák támogatásával.
16. A hitélet buzgó. A hívek nagy számban járnak a templomba és a szentségekhez. Tisztelik a papokat.
17. Az idősebbek, akiknek emlékében élnek még a régi idők, vágynak vissza
Magyarországhoz.
26/a. Radisics Elemér min[iszter] tanácsos javaslatot tett egy katolikus bizottság megalakítására az antiszemitizmus leküzdésére. Ennek a bizottságnak az elnöke
lenne a javaslat szerint a püspöki kar egy tagja. Hasonló bizottságot alakítanának a
többi vallások követői is és a különböző politikai és társadalmi csoportok. A különböző bizottságok egy-egy tagok küldenének ki az alakítandó országos tanácsba,
mely viszont kiküldöttjeivel bekapcsolódnék a nemzetközi tanács, illetve konferenciák munkájába.
Megküldettem a javaslatot a csanádi püspök úrnak, aki a javaslat elfogadását
ajánlja a következő okokból:
1. Az antiszemitizmus tényleg aggasztó mértékben felüti fejét az egész világon.
Lehetetlen ezen jelenséggel szemben érdektelenül állnunk, mikor azt a S[acra]
Congr[egatio] Officii 1928. márc[ius] 22-én súlyosan elítélte és mikor mi saját tapasztalatból láttuk pusztító hatását híveink lelkében. Mondanom sem kell, hogy az
a gyűlölet, melyet antiszemita nyomtatványok terjesztettek a német befolyás idején,
össze nem egyeztethető a kereszténységgel. Az antiszemitizmus hatása alatt hatósági
asszisztencia mellett létrejött súlyos vétkezések a dekalogus ellen pedig a materiális
és formális bűnök megdöbbentő tömegét árasztották szét, és teljesen megzavarták
híveink erkölcsi ítéletét.
2. A seelisbergi konferencia komoly megmozdulás volt. A Cahiers Sioniens
francia kat[olikus] folyóirat októberi száma ezeket írja róla: „Pillanatnyilag megelégszünk azzal, hogy hivatkozunk a konferencia kitűnő légkörére. Még mindig ha592 Maniu, Iliu (1873–1951?) erdélyi román polgári politikus, az angolszász orientáció híve. 1928–
1930 és 1932–1934 között a Román Királyság miniszterelnöke. 1947-ben letartóztatták és elítélték, a börtönben halt meg.
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tása alatt azon katasztrófának, mely a zsidó népre zúdult, a konferencia minden tagja, keresztények és zsidók egyaránt teljes tudatában voltak feladatuk nagyságának,
súlyosságának és sürgősségének, nemcsak a zsidók szempontjából, hanem keresztény és egyszerűen emberi szempontból is. Mindnyájan, különösen a keresztények,
megdöbbenni látszottak azon ténnyel szemben, hogy helytelen fogalmak és szerencsétlen kifejezések, melyek a keresztény hitoktatásba és igehirdetésbe csúsztak, hozzájárulhattak és hozzájárulhatnak a gyűlölet felkeltésére a szeretet helyében. Mindnyájan úgy vélték, hogy a különböző vallások képviselőinek koncentrált akciója e
pontban nemcsak legszerencsésebb eseménye lesz a konferenciának, de egyúttal
gyakorlati szempontból is a legtermékenyebb, legalábbis távolabbi hatásaiban.”
3. Mikor az antiszemitizmus ellen küzdünk, ugyanakkor az antikatolikus vagy
általában keresztényellenes hullámokat is gyengítjük. Mikor reparációt kérünk a zsidóság számára (l. seelisbergi konferencia, 5. sz. bizottság jelentése), ugyanakkor a
magunk követeléseinek alapját is erősítjük a reparációra elvett vagyonságainkért.
Ami most már a gyakorlati kivitelt illeti
1. helyeslem a konferencia azon megállapítását, hogy a különböző vallások külön-külön tanácsot alakítsanak, hogy így dogmai felfogásuk érvényesítésében feszélyezve ne legyenek.
2. A magyar katolikus tanács (illetve bizottság) megalakítása történhetik a Magyar Szent Kereszt Egyesület segítségével. Természetesen a tanács ne legyen azonos
ezen egyesülettel, mert ezen egyesület tagjai jórészt megkeresztelt zsidók, a kat[olikus] tanácsban ezek legfeljebb egy-két taggal legyenek képviselve. Ellenben ez az
Egyesület összeköttetései révén ismeri a személyeket, kik a tanács munkájába bevonhatók lesznek.
3. A tanács elnökéül Radisich, püspököt ajánl. Elnökül én inkább egy Budapesten lakó prelátust tartanék jobbnak. A helybenlakás ily akcióknál igen fontos, gyors
cselekvések és elhatározások érdekében.
A hajdúdorogi püspök: Nyíregyházáról indult el ez mint kezdeményezés, a refrén: a kereszténység mellét verve kérjen bocsánatot a zsidóságtól. Mi ezt nem tehetjük. Azért ha megcsináljuk, akkor is ütni fognak rajtunk.
A kalocsai érsek: Ha a zsidóság tud biztosítékot adni arról, hogy a zsidók gazságai a kereszténység ellen megszűnnek.
A csanádi püspök: Most már S[e]elisbergben beismerték a zsidóság hibáit.
Most szegedi előadásában kijelentette, hogy ha valaki a zsidók hibáit megállapítja,
az még nem antiszemitizmus.
Az egri érsek: A püspöki kar mondja ki, hogy a Sz[en]t Kereszt Egylet foglalkozzék ezzel.
A csanádi püspök: Nem elég!
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A pécsi püspök: Róth gyárigazgató elment hozzá és követelte, hogy „egy napon” elégtételt kapjon a zsidóság. Fenyegetéssel élt, hogy a zsidóságot ért bántalmak
miatt tönkre megy Magyarország.
A csanádi püspök: A Sz[en]t Kereszt Egylet mellett működött egy Tanács,593
amelynek hivatása volt az ütött zsidókat védeni. Most, az ütött keresztények oltalmára kell egy Tanács, a Sz[en]t Kereszt Egylet mellett.
A veszprémi püspök: Tegnap volt egy ülés (felekezet közi), amely azt határozta,
hogy meg kell fogalmazni, mi a kívánság a zsidóság részéről?
Az egri érsek: Van szervünk a zsidóság védelmére, annak a hatáskörébe utaljuk.
A bíboros, hercegprímás: Mellette van, hogy valami történjék, de az igazság miatt meg kell állapítanunk nemcsak azt, ami a decalogussal szemben velük szemben
történt, de azt is, ami most történik a zsidóság részéről keresztényekkel szemben.
Az egri érsek: Az egész ügyet tegyük át a Sz[en]t Kereszt Egyesülethez, amelynek a csanádi püspök a protektora.
A püspöki kar így határoz azzal, hogy az igazság mindkét fele jöjjön ki
ezen Tanács révén, minden megnyilatkozásban.
26/b. Rádiócenzúra. A kultuszminiszter közölte a budapesti érseki ált[alános]
helytartóval, hogy egy általános szokás alapján minden mikrofon előtt elmondott
dolgot a Rádió köteles cenzúra alá vetni. Ez áll az egyházi beszédekre, sőt a helyszíni
közvetítésekre is (előbb lemezre veszik); Angliában, Franciaországban is így van. Az
ő részéről az a propozíció, hogy az Egyház küldjön ki egy papi cenzort, ők azt elismerik, elfogadják, kap majd szobát is a központban és honoráriumot, és mint a Rádió cenzora, ő nézi át a mikrofon előtt elmondandókat.
A mikrofon előtt elhangzó vallásos megnyilatkozásokat jó és üdvös egyházilag
ellenőrizni. Eddig a kat[olikus] rádió-bizottság révén ez megvolt. Ettől nincsen
messze az egyházi részről kiküldött komoly külön cenzor, akit a Rádió részéről javasolnak. Az elfogadás és a honorálás bizonyos befolyást jelent, de ha e ponton nehézség adódnék, meg lehet szüntetni ezt a külön, félig egyházi cenzorságot. Ebben
nincs megmondva, hogy más cenzor nem fogja ellenőrizni és cenzúrázni.
Az egri érsek: Igen, de a cenzor honoráriumot ne vegye igénybe.
A pannonhalmi főapáthelyettes: Mivel megszűnt a kat[olikus] leadás, annyira
kérték a hívek, hogy a rádió engedett és most beállítja.
593 A Magyar Szent Kereszt Egyesület mellé az 1939. október 3-i püspökkari konferencia (19. pont)
döntése értelmében egy egyházi és világi katolikusokból álló bizottság felállítását Zichy Gyula
kalocsai érsekre bízták. A bizottság lett a nevezett egyesület egyházi védő szerve. Elnöke a kalocsai érsek, főtitkára Cavallier József, az Új Nemzedék szerkesztője. A 21 tagú bizottság valóban
neves személyiségekből állt össze (lásd az 1940. március 13-ai püspökkari értekezlet 30. pontját.
Vö. Pkjk. II. 243. Zichy érsek halála után (1942) Apor Vilmos győri püspök lett az elnöke.
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A bíboros, hercegprímás: a budapesti vikáriusra bízzuk a keresztülvitelt az elhangzottak szellemében, kapjon figyelmeztetést is, hogy ha e mögött az egyházi
cenzúra mögött, valami más cenzúra is lesz, akkor vége a dolognak.
A díjat elfogadhatja.
A püspöki kar így határoz az előterjesztés szellemében, de komoly instrukcióval menjen értesítés.
26/c. A cenzúrarendelet kiadásával kapcsolatban okt[óber] 8-i konferenciáján
úgy határozott a n[agy]m[éltóságú] püspöki kar, hogy körleveleit illetőleg nem veti
magát alá a rendeletnek. Házi sokszorosítást határoztunk ennek kapcsán. Nincs
egységes magatartás e fronton. Több helyt a lehetőség megvolt arra, hogy bemutatás
nélkül jelenjék meg a körlevél, itt-ott kinyomatták. De történt kinyomatás bemutatással is, ami sérti az elvet, amelynek alapjára a n[agy]m[éltóságú] püspöki kar helyezkedett. A kalocsai érsek úr erre a kérdésre vonatkozó okfejtését megküldöttem
az összes ordinárius uraknak. Most, hozzászólások után teljesen egységes eljárást kell
megszabnunk. Esztergom mind a mai napig tartotta azt, hogy nem ad ki, csak sokszorosítással, körlevelet. Kísérletet tett a Sz[en]t István Társulatnál. Az mondta,
hogy mehet. Három nap múlva azt írta, hogy az üzemi bizottság szerint mindenre
kell a bemutatás, illetve a belügymin[iszter] terjesztési engedélye.
A végrehajtási utasítás szerint az elöljáróknak alantasaihoz intézett körlevele
nem esik cenzúra alá.
Jelenleg is az üzemi bizottság a galiba. A rendes körleveleknél nincs baj. A böjti
körleveleknél lesz.
A kalocsai érsek: Csak olyan esetben kellene, ha nehézséget csinálnak, addig,
míg nehézség nincs, csináljuk úgy, mintha nem is volna.
Őeminenciája mehetne olyan nyomdához, amelynél nincs üzemi bizottság
(ahol nincs 20 személy, nincs üzemi bizottság).
Itt Őeminenciája felolvassa a váci konferencia vonatkozó határozata folytán a
miniszterelnökhöz írt levelét.
Erre válasz nem érkezett. Egy interpellációban (az amerikai követség kiadványai
miatt) az volt, hogy semmiféle sajtókiadvány sem jelenhet meg cenzúra nélkül.
Az egri érsek: Kár volt felszólalni, de úgysem felelt, csináljuk tovább.
A bíboros, hercegprímás kitart amellett, hogy továbbra sem viszi sehova, mert
elvi sérelem lenne belőle úgyis.
Tudomásul vétetik.
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26/d. Tervezett körlevelünk kiadására nem került sor, mert közben az ember
származását594 illetőleg a kívánt javítások keresztülvitelét a kultuszminiszter nálam
járt kiküldötte útján megígérte.
Tudomásul vétetik.
26/e. Az unum mozgalom a „Corpus Christi Mysticum” tana kapcsán már
1937-ben megindult főleg P. Csávossy S[ocietas] J[esu] mozgatásával. A páter tervét, mivel az A[ctio] C[atholica] lelki munkaterét is érinti, hozzászólásra (XII/5)
megküldöttem az A[ctio] C[atholica] orsz[ágos] igazgatóságának.
P. Csávossy Elemér javasolja:
1. Kb. egyhetes összejövetel tartassék az Egyház és társadalom hitbeli és szeretetbeli egysége gondolatának elmélyítésére.
2. Az A[ctio] C[atholica] jövő évi munkájának jelszava a „Corpus Christi Mysticum” legyen. (Cf. N[emzetközi] Euch[arisztikus] Kongr[esszus] 10 éves fordulója!)
Az egri érsek: Erre vonatkozólag az A[ctio] C[atholica] adott egy javaslatot,
azzal tárgyaltassék.
Így határoz a konferencia.
Itt soron kívül bejelenti a bíboros, hercegprímás, hogy a Kat[olikus] Népszövetség (Czettler)595 világnézeti tanfolyamot sürget a szemináriumokban.
Czettler előadásait javasolja a püspöki kar.
A bíboros, hercegprímás: a többi tájékoztatások is hasznosak, olyanok részéről,
akiknek a személye is érdeklődésre tarthat számot (például Blazovich Jákó, Bognár
előadóművész) Szabó József, Décsey Géza egyházművész stb.
A n[agy]méltóságú püspöki kar kimondja, hogy meg fog hívni celebritásokat. A váci püspök urat megkéri, hogy egy listát állítson össze.
A váci püspök: Máris készen rendelkezésre áll az egyházmegye részére készült
lista. El fogja küldeni.
A Kat[olikus] Népszövetség a püspöki kar fényképeit szeretné sokszorosítani.
A püspöki kar a sokszorosítást nem kívánja.
594 Az új tankönyvekben az ember származását darwinista módon magyarázzák.
595 A Katolikus Népszövetség vezetője. Vö. Takács Emma: Czettler Jenő, czétényi. In MKL II. 312.
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26/f. A vagyondézsma rendelettel kapcsolatban egységes eljárásra van szükség.
Fontos, hogy a bevallások megfelelő formában történjenek. (Hagyó Kovács
jószágkormányzó készített tervezetet és most jelenti, hogy „A plébániajavadalom
teljes bevallásra szánt értékéből levonható a káplántartás hússzorosa.
Ez annyit jelent, hogy például a káplántartás évi összege 3200–3400 forint lévén, cca 70 000 forint kerül levonásba.”)
27. Tanítók és tanítónők zárt lelkigyakorlatait okvetlen rendezzük meg minden egyházmegyében külön-külön megfelelő helyeken.
Határozatilag elfogadva.
28. A Kat[olikus] Egyetem ügye. A Katolikus Egyetem ügyében az egri érsek Úr
Őexcellenciája fog részletes jelentést és előterjesztést tenni. Legyen szabad a következőket előrebocsátanom:
A gyűjtés (dec[ember] 8.) ügyét ez évben az egri érsek Úr intézi. A plebániák
útmutatást és biztatást, az ordináriusok megfelelő értesítést kaptak.
Az egri jogakadémia igényei a fenntartóval szemben a következők:
az 1947. ápr[ilis] 1.–júl[ius] 31., tehát négy hónapra jóváhagyott költségvetés
szerint 30 312 Ft. Az 1947. utolsó öt hónapjára ezen arány szerint járna 37 890 Ft.
Az 1948. polgári évre a szintén jóváhagyott költségvetés szerint 150 000 Ft. Hogy a
múlt évi dec[ember] 8-i gyűjtésből mennyit kapott a jogakadémia, az egri érsek úr
kimutatásából világlik majd ki.
Az egri érsek: A Kat[olikus] Egyetem felállítását a püspöki kar elhatározta és
felállítását Egerben jelölte meg.
Az orvosi fakultás felállítása óriási nehézségekkel jár, de nem akadályozza meg,
sőt elvi okokból örül annak, ha Esztergomban megvalósítják.
Az állam tehetetlenül áll velünk szemben, mert minden rendelkezést teljesítettünk. A vizsgálat azt állapította meg, hogy még a budapesti egyetem felett is áll az
egri jogakadémia. De a jogi fakultas sorvad, nincs jövője a mostani atmoszférában.
Át kell menni a közgazdasági fakultásra. Ezt csak bejelentette, de nem akarják tudomásul venni. Azt hiszi, legjobb jelenleg az elvet fenntartani és a jogi facultást és tovább menni, amikor lehet.
Az első most a filozófiai fakultás felállítása. Ez a legkönnyebb. Össze lehet állítani olyan garnitúrát, amely verni fogja az államiakat. Minden iskola megvan ehhez
Egerben. Elhelyezés is lehetséges. A gyűjtés tavaly helytelenül történt. A K[atolikus]
E[gyetem] B[arátainak] E[gyesülete] szabályai rosszak, és engedély nélkül, sőt tilalom ellenére jelentek meg.
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Közgyűlést tartani nem lehet, mert a taglétsort Majsai nem adja ki, és nem állapítható meg, hogy ki jogosult a részvételre. Esztergomból 300 aláírással kérték a
közgyűlést. Veszélyes volna! Altassuk el, mert csúnya botrány lenne belőle.
Ehelyett (a K[atolikus] E[gyetem] B[arátainak] E[gyesülete]) az A[ctio] C[atholica] kulturális vonalán hívjunk létre egy egyetemi szakosztályt.
Határozatilag elfogadva azzal, hogy most nem kívánja a pótdíjat bevezetni. Az esztergomi tagozatot tudomásul veszi.
Az egri érsek: Az esztergomi alakulatot megnyugtatni, hogy ott lesz az orvosi
fakultás és arra kérni, hogy localis dolgokkal ne komplikálja az egyetemi problémát,
először az univerzalis egyetemi gondolatot pártolja. Az ő ellenőrző bizottsága tagjait kész elküldeni az egri érsek Esztergomba.
Tudomásul vétetik azzal, hogy a bizottság tájékoztassa Esztergomot, a
közgyűlés eltolassék, és az A[ctio] C[atholica] vonalon szakosztály alakuljon.
A templomi gyűjtés, 37 000 teljes egészében Egernek jutott, de azontúl 47 000
gyűjtött a K[atolikus] E[gyetem] B[arátainak] E[gyesülete] révén, de ezt elköltötte
és 27 000 adósságot csinált.
Az egri érsek még megjegyzi, hogy ő soha személyesen részt nem vett, hogy ha
baj lesz ne mondhassák, hogy püspök vett részt.
29. Az ipari középiskolák hittanóráinak törvényben előírt számra emelését, az
okt[óber] 8-i konferencia határozatából kifolyólag még okt[óber] 15-én szorgalmaztam. Mivel válasz nem érkezett, dec[ember] 4-én újra megsürgettem.
Tudomásul vétetik.
30. A nevelőképző főiskolák ügyében nov[ember] 6-ról keltezve a VKM minisztertől a következő levelet kaptam:
„A nevelőképző főiskolák létesítése az ez évi költségvetési keret megszavazása
előtt nem lehetséges s felállításukhoz törvény vagy legalább kormányrendelet szükséges.
Egyelőre nem tettem mást, mint hogy a szegedi Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola költségvetésének terhére kísérleti jelleggel két nevelőképző főiskolai
első évfolyamát nyitottam meg. Tekintettel arra, hogy ez a két évfolyam egyelőre
kísérleti jelleggel működik és hallgatói minősítéséről s az iskola jogi helyzetéről csak
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a későbbi törvényes intézkedés dönt, a napokban megnyíló első évfolyamokat csak a
kérdés ideiglenes megoldásának tekintem.
A Bíboros Hercegprímás Úr által kért három katolikus nevelőképző főiskola
felállításának kérdéséről addig nincs módomban nyilatkozni, amíg a nevelőképzés új
rendjét (ideértve a jelenleg működő tanítóképzők és az újonnan felállítandó nevelőképző főiskolák viszonyát is) illetően törvényhozásunk nem intézkedik. A főiskolák
jogi helyzetének szabályozása ugyanis számos olyan kérdést érint, amelyek szabályozására magamat nem tartom illetékesnek.
Levelének befejező részében Bíboros Hercegprímás Úr többek között ezt írja:
„Tiltakozom a püspöki kar nevében a rólunk is, nélkülünk is folyó terv ellen.” Legyen szabad megjegyeznem, hogy a kísérleti jellegű két főiskolai évfolyam megindítása semmiképp sem sértheti a katolikus egyház törvényes jogait, hiszen az Angolkisasszonyok budapesti tanárképző főiskolája eddigi kereteiben zavartalanul folytathatja működését, az állam által felállított két főiskolai évfolyam létesítése pedig nem
zárja ki azt, hogy a kérdés végleges rendezésekor a katolikus egyház szempontjai is
tárgyalás alá kerüljenek.”
Tudomásul véve.
31. Az iskolák segélyezésére kiutalt 220 000 forintból
1. VKM felszólította az egyházi hatóságokat, jelentsék a segélyre szoruló iskolák adatait: szept[ember] 10.
2. VKM letétbe helyezett Hercegprímás Úrnál 220 000 Ft-ot okt[óber] 2-án.
3. A n[agy]m[éltóságú] püspöki kar az összeg szétosztását határozta el Vácott
okt[óber] 8-án.
4. Az összeg a tantermek száma szerinti arányban nyert elosztást minden egyes
egyházmegye között: okt[óber] 11-én.
5. VKM értesít az elosztásról 8 egyházmegye között. (Valószínűleg csak ezek
jelentkeztek a felszólításra segélyért.) Nov[ember] 6.
6. A szétosztásról a VKM értesítést kér, ezt Őeminenciája dec[ember] közepére
ígéri a VKM-nek.
Kérdés, hogy mi történjék mostan? Jelentsük-e a határozatunk alapján megtörtént szétosztás adatait, vagy inkább fizettessük illetékes helyre, a VKM által ki nem
utalt, de a mi elosztásunk szerint felvett összeget, az egyes egyházmegyékkel.
Akik nem jelentették igényüket azok most nem kapnának, viszont mi a tantermek száma szerint osztottuk el az összes egyházmegyék szerint arányosan.
Határozat: Azok az egyházmegyék, amelyek nem kapták meg most az őket
megillető részt (kimutatásunkból megállapítható), későbbi elosztásnál kárpótoltassanak. Ezt a határozatot Őeminenciája közli a VKM-mel.
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32. A helyi hozzájárulásnak az iskolafenntartó részéről való befizetése terén
nagy mulasztások vannak; mint arról informálódtam, nem jogtalan a Pénzügyminiszter méltatlankodó üzenete a VKM-nek IV. üo. arról, hogy máris több mint
4 000 000 Ft a hozzájárulási hátralék az egyházmegyei hatóság alatt álló iskoláknál.
Őeminenciája szorgalmazta a hátralékok kiegyenlítését. Ugyanezt kéri az ordinárius uraktól mindenütt, ahol erre szükség van.
Tudomásul vétetik.
Más kérdés, tegyünk-e lépést a VKM felé, hogy rámutassunk azokra az okokra,
amik előidézték e helyzetet.
Határozat: Ne tegyünk.
33. A Székesfehérvári Egyházmegyei Tanítók Egyesületének Központi Bizottsága folyó évi november 20-án tartott ülésén, egyéb tárgyak között, a katolikus iskoláknál az igazgatók kinevezését is megbeszélte. E tárgyban a bizottság hivatkozott a
következőkre:
Az 1944. évben megjelent Rendszabályok már csak a r[ómai] k[atolikus] népiskolákra érvényesek. És ezekben is ki volt mondva, hogy a kat[olikus] népiskola
egész beléletét az egyházközség mindenkori elnökének irányítás mellett a tantestület igazgatja, az Egyházmegyei Hatóság pedig igazgatót, igazgató-tanítót bízhat
meg a népiskola vezetésével.
Az általános iskolák igazgatása a K[atolikus] T[anügyi] F[őigazgatóság] Rendeletek VIII. számában felemlített 3.700/1947. sz. VKM sz. rendelet értelmében a
polgári iskolai Rendtartás szerint történik. Ezen Rendtartás szerint pedig az iskola
szellemi irányítását az igazgató végzi.
A 9.810/1947. sz. VKM rendelet az iskolák igazgatóinak nagy előlépési lehetőséget, anyagi előnyt biztosít. Mindezek megfontolása a kat[olikus] általános és
népiskoláknál az igazgatók kinevezését időszerűvé és szükségessé teszi.
Az Egyházmegyei Tanítók Központi Tanácsa azt a kérést terjesztette elő, hogy
a fent érintett ügyben az illetékes tényezőkkel való megnyugtató elrendezésre a
nagyméltóságú püspöki kartól indulna ki a kezdeményezés.
Az igazgatói kinevezéseknél a kezdeményezés magában foglalhatná azt, hogy az
általános iskolák létesülése idején már igazgatói teendőket végző igazgatók valóságos
általános, illetve népiskolai igazgatóknak minősüljenek, az újabban kinevezendőknél
a kinevezést az előírt legalább egyévi ideiglenes megbízás előzné meg.
A püspöki kar úgy határoz, hogy az érdemeseket részben igazgatókká,
részben m[eg]b[ízott] igazgatókká kinevezi az ált[alános] iskoláknál.
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34. A kántortanítói lakások ügye. A Székesfehérvári Egyházmegyei Tanítók
Egyesületének Központi Bizottsága folyó évi november 20-án tartott ülésén, egyéb
tárgyak között, a kántortanítói lakásokról kiadott 92.058/1946. sz. VKM rendeletet is megbeszélte. E tárgyban a következőket állapította meg:
A K[atolikus] I[skolai] F[őigazgatóság] Rendeletek VII. száma közölte a
92.058/1946. sz. VKM rendeletet, mely a kántortanítói természetbeni lakásokat,
elsősorban tanítói járandóságoknak jelenti ki azzal az indokolással, hogy az iskolafenntartók elsősorban a tanítók részére tartoznak természetbeni lakást biztosítani.
Ez a Rendelet jogbizonytalanságot teremt a kántortanítói lakások körül, és birtokfosztást eredményezhet az egyházközségekkel szemben. Mint ismeretes a kántortanítói állások Javadalmi jegyzőkönyvei megállapítják, hogy a járandóságokból menynyi a tanítói és mennyi a kántori illetmény. Ha a lakás elsősorban tanítói járandóság
lesz, akkor a kántorok egy napon lakás nélkül maradnak. A rendelet tehát nem maradhat érvényben a következő okokból:
A VKM rendelete hatásköri túllépésnek látszik. Mert az iskolai földbirtok jellegének végső fokon való eldöntése a VKM hatáskörébe tartozik ugyan, de a kántortanítói lakás nem földbirtok, tehát ebben a VKM nem is dönthet.
Az olyan érvelés, hogy a kántortanító lakás elsősorban azért tanító járandóság,
mert az iskola fenntartók elsősorban a tanítók részére tartoznak természetbeni lakást biztosítani, nem állja meg a helyét. Ugyanis először az 1907. évi 27. tc. mondja
ki, hogy minden tanítót a rendes fizetésen felül természetbeni lakás vagy lakbér illet.
A törvény azonban nem bír visszaható erővel. Tehát ennek alapján a törvénynél sokkal régibb keletkezésű kántortanítói lakásokat nem lehet egyszerűen tanítói lakásoknak nyilvánítani és ezzel a r[ómai] k[atolikus] egyházközségeket birtokjogukban korlátozni.
A régi kántortanítói járandóságok a Javadalmi jegyzőkönyvek szerint szétválaszthatatlan járandóságok. A tanító lakás járulékos járandóság. Mivel pedig a járulékos követi a főjárandóság jogi természetét, azért a kántortanítói lakás legalábbis
olyan mértékben kántori, mint tanítói járandóság.
Az Egyházmegyei Tanítók Központi Tanácsa azt a kérést terjesztette elő, hogy
a fent érintett ügyben az illetékes tényezőkkel való megnyugtató elrendezésre a kezdeményezés a nagyméltóságú püspöki kartól indulna ki.
Az egri érsek: A VKM biztatására szakszervezeti vonalon egyes tanítók a többieket összehívják és tárgyalnak. Indítványozza, hogy küldje meg a székesfehérvári püspök úr minden ordináriusnak és Őeminenciája tegye meg a lépéseket a VKM felé.
A konferencia így határoz.
35. A szövetkezeti ismeretek tanításának a r[ómai] k[atolikus] tanítóképző intézetekben való azonnali bevezetését javasolja Kisházi Mihály orsz[ág]gy[űlési]
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képviselő. Az esztergomi tanítóképzőben már eddig is tanították és megvan a gyakorló szövetkezet is. Az Orsz[ágos] Szövetkezeti Hitelintézet messzemenő anyagi
támogatásra hajlandó.
Mivel katolikus és nemzeti érdek, hogy a falvakban működő szövetkezetek vezetői a mi tanítóink sorából kerüljenek ki, s így szükséges, hogy az új tanítónemzedék megfelelő szövetkezeti kiképzésben részesüljön, másrészt mivel valószínű, hogy
a jövő tanévtől kezdődően az állam is bevezeti a tanító- és tanítónőképző intézetekben a szövetkezeti ismeretek tanítását, s így részünkre helyzeti előnyt jelentene, ha
ezzel a kezdeményezéssel az államot megelőzhetnők.
Ezért a K[atolikus] T[anügyi] F[őigazgatóság] kéri, hogy
1. minden róm[ai] kat[olikus] tanító- és tanítónőképző intézetben még a folyó
iskolai évben az V. évfolyam tanító- és tanítónő-jelöltek részére a csatolt tervezetben
foglalt tanításterv alapján heti kétórás szövetkezeti ismereti tanfolyam szerveztessék
és gyakorló szövetkezet alakíttassék;
2. méltóztassék felhatalmazni, hogy az Országos Szövetkezeti Hitelintézet vezetőségével tárgyalásokat folytathassak a tanárok részére rendezendő átképzőtanfolyam, továbbá az iskolai gyakorló szövetkezetek és fenti Országos Hitelintézet kapcsolata, a szükséges tankönyv kiadása, nemkülönben az iskoláknak kilátásba helyezett anyagi támogatás rögzítése tárgyában s ezek tisztázása után a tanárokat a 4–5
napra tervezett átképzőtanfolyamra berendelhessem.
Mivel négy tanítóképző intézetünkben a szövetkezeti nevelés már jelentős
eredményeket ért el, s így e téren a kezdeményezés a mi intézeteinkből indult ki, a
fejlődés szerves folytatásának vélem annak valamennyi tanító- és tanítónőképző intézetünkre való kötelező kiterjesztését.
A püspöki kar a szövetkezeti ismeretek tanítását helyesli és engedélyezi.
Az egri érsek megjegyzi: hogy nálunk a jogi fakultáson minden anyag készen
van erre.
36. A szombathelyi püspök kérdezi a karácsonyi vakáció időtartamát. A katolikus iskolák nem óhajtják a szünetet.
A K[atolikus] T[anügyi] F[őigazgatóság] megbízottjával folyt tárgyalások
után elérte, hogy dec[ember] 20.–jan[uár] 18-ig lesz karácsonyi szünet, húsvétkor
pedig nagycsütörtökön kezdődjék szünet, előtte a három nagyheti napon vagy lelkigyakorlat legyen, ha már megvolt, akkor tanítás legyen.
Helyeslőleg tudomásul véve.
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37. Az egri érsek: Őeminenciája bizonyos dolgokra megbízást adott, hogy letárgyalja az A[ctio] C[atholica]-val. Ilyen
a/ a jelszó: „Krisztust akarjuk”
Határozat: Jóváhagyja a püspöki kar.
b. A b[uda]pesti Eucharisztikus Világkongresszus 10. évfordulóját (külföldre is
kivíve hírét) nagyobb mértékben ünnepeljük meg. Budapesten máj[us] 27–30. napjain. 28-a Úrnapot az egész országban nagy fénnyel üljük meg. B[uda]pesten szombat esti 2 órás szentségimádás legyen, vasárnap délután pedig a Bazilikából a Hősök
terére nagy szentséges körmenet lenne.
A b[uda]pesti plebániáknál ekkor elmaradna az úrnapi körmenet, helyette Úrnapján lenne.
Határozat: elfogadva.
c. A cenzúrabizottság jóakaratú emberei figyelmeztettek, hogy komolyodik a
papírügy. Bizonyos racionalizálásra szükség van. Ha ezen a címen a papok beadványát visszautasítják, ne vegyük sérelemnek.
Megértéssel tudomásul.
38. A váci püspök: „Fra Angelico” társaságot hívott létre az A[ctio] C[atholica].
Kéri fölmentését, ha már az A[ctio] C[atholica] helyiségben nélküle tárgyalnak a rábízott dologról.
Az egri érsek: Beresztóczynak nincs erre joga.
A bíboros, hercegprímás: Ezt nem Mihalovics, az A[ctio] C[atholica] országos
igazgatója csinálta. Mivel nem kapták meg a művészek a Mária-kongresszussal kapcsolatban remélt támogatást, elmentek Beresztóczyhoz, akitől bizonyos összegeket reméltek. De ez nem ugyanaz és nem ok arra, hogy Őexcellenciája lemondjon.
A püspöki kar kéri a váci püspököt, hogy álljon el a lemondástól, a váci
püspök kifejezi hajlandóságát, hogy tovább viszi az ügyeket.
A gyűlés 19 órakor ért véget.
K[elt] m[int] f[ent]
Mindszenty József s. k.
bíboros, hercegprímás,
esztergomi érsek
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Dr. Pétery József s. k.
váci püspök
hitelesítő

Papp Kálmán s. k.
győri püspök
hitelesítő
Jegyezte:

Dr. Mátrai Gyula s. k.
protonot[arius] kanonok, hercegprímási
irodaigazgató
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16.
Jegyzőkönyv
Felvétetett 1948. március 18-án a budai hercegprímási romházban
9 órakor kezdődő püspökkari konferenciáról,

amelyen a bíboros, hercegprímás elnöklete alatt megjelentek Grősz József kalocsai,
dr. Czapik Gyula egri érsek, Virág Ferenc pápai trónálló, pécsi, Shvoy Lajos pápai
trónálló, székesfehérvári, dr. Dudás Miklós hajdúdorogi, dr. Madarász István kassai,
dr. Pétery József váci, dr. Hamvas Endre csanádi, Kovács Sándor szombathelyi, Papp
Kálmán győri püspök, Barót Mihály prot[onotarius] kanonok, szatmári püspöki,
Pintér László nagyváradi ap[ostoli] adminisztrátori helytartó és dr. Sárközy Pál bakonybéli apát, a pannonhalmi főapát helyettese.
Nem mentette ugyan ki távolmaradását, de tudvalevő, hogy betegsége miatt
nem jelenhet meg a veszprémi főpásztor596 és elfoglaltsága miatt nem jelenhetett
meg, csak késéssel fog érkezni Folba János vezéresperes.
1. A bíboros, hercegprímás mély tisztelettel és szeretettel üdvözli a n[agy]m[éltóságú] püspöki kart, és a konferenciát megnyitja.
Napirend előtt Grősz József kalocsai érsek emelkedik szólásra. Mély tisztelettel
és ragaszkodó szeretettel köszönti Őeminenciáját nevenapja alkalmából és az egyház jogaiért, a békéért a szeretet és igazság jegyében vívott harcaiban, őt ért minősíthetetlen hangú támadások alkalmából biztosítja az egész püspöki kar szolidaritásáról és imáiról, Isten áldását kérve további működésére.
A bíboros, hercegprímás megköszöni a jókívánságokat, az imákat és a támadások idején vele való szolidaritást.
A csanádi püspök indítványozza, hogy a kalocsai érseknek az egész püspöki
kar nevében kifejezett szolidaritásáról kommunikét adjon ki a n[agy]m[éltóságú]
püspöki kar.
Egyhangúlag határozatilag kimondva.
2/a. A bíboros, hercegprímás ezután az utolsó konferencia óta történt, az egyházat érintő megnyilatkozásokról és eseményekről számolt be.
A konferencia tárgysorozatára térve a következőket jelenti az 1947. dec[ember] 10-i konferencia határozatainak végrehajtásáról:

596 Bánáss László püspök.
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3. Az egyházközségek felépítményére, az autonómiára nézve a 4-es püspöki bizottság kiküldve.
3/c. A böjti rendelet 1948-ra kiadva. A kántorszombat egyik-másik körlevélből
kimaradt.
4. Azt határoztuk, hogy kérjük a Szentszéktől: az ordináriusok egyes megokolt
esetekben enyhíthessék a szentségi böjtöt.
A kérés elment. Az engedélyről a főpásztorok értesítve (év végéig).
6. A hó I. vasárnapjára az engesztelő szentségimádást elhatároztuk.
Meghirdettük.
Mint folynak?
A püspöki kar az általános megvalósítást jelenti.
7. Jan[uár] hó folyamára kimondottuk, hogy az összes egyházközségek megnyilatkoznak a pártok feletti napilap mellett. A határozatok a miniszterelnökhöz
menjenek, csak a napilap ügyében és a főhatóságok értesítendők. A főhatóságok viszont az A[ctio] C[atholica]-t értesítik.
Számos egyházközség mégis felvett második ügyet is. A megnyilatkozások
mérve a következő:

Egyházmegye

Egyházközségek
száma

Beküldött
tiltakozás
száma

Igen
%-ban

Nem
%-ban

Esztergom fő-

128

99

77

23

Eger fő-

431

1

–

100

78

66

84

16

Székesfehérvár

184

118

64

36

Győr

227

2

1

99

16

5

31

69

131

93

71

29

Nagyvárad

48

36

75

25

Eperjes
(Miskolc)

30

15

50

50

Kalocsa fő-

Pannonhalma
Hajdúdorog
g[örög] k[atolikus]
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Szombathely
Pécs
Veszprém
Vác
Csanád

-ról nem jött jelentés.

Kassa
Rozsnyó
Szatmár

Az eredmény lassú és gyenge. Kalocsa, Esztergom, Nagyvárad, Hajdúdorog,
Székesfehérvár kivételével semmi, vagy épp nem semmi történt.
Lehet, hogy tiltakozások mentek, de
vagy az egyházközségek nem jelentették főhatóságuknak,
vagy a főhatóság az A[ctio] C[atholica]-t nem értesítette.
A jövőben jobb lesz az A[ctio] C[atholica] értesítése.
A püspöki kar nevében a pornografia, vagyonrablások, további egyesületek betiltása ellen az átirat (8745/1947. sz. a.) a kormányhoz elment.
Válasz nem érkezett.
7/b. Magyar Kurírnak a figyelmeztetés az adómérséklés és özv[egy] Malcsinernéval való egyezkedés tárgyában elment. A Magyar Kurír felterjesztette költségvetését. Ennek alapján a januári szűkebb konferencia a havi 3000 Ft utalását a Kat[olikus] Rend[elkezési] Alapból elhatározta. A folyósítás történik is.
8. Az általánosan használt imák egységes szövege ügyében a váci és veszprémi
püspök urak tárgyalnak.
9. A Szent Erzsébet-zsolozsma kapcsán foglalkoztunk a magyar proprium egészének a kérdésével. Elhatároztuk, hogy febr[uár] 1-ig minden egyházmegye Esztergomba küldi a saját anyagát. A magasabb liturgikus rangú és országosan tisztelt
szentek zsolozsmája terén aztán revízióra, átdolgozásra felkérjük az arra alkalmas
megjelölteket.
Az egyes egyházmegyék Hajdúdorog kivételével (amelynek természetesen
nincs is latin propriuma) megküldötték anyagukat.
10. A Szudétákba deportált magyarok érdekében elhatároztuk, hogy mai katolikus lapjainkat, imakönyveket, rózsafüzéreket egyházmegyénként gyűjtjük. Ami
innét felmarad, juttatjuk az ország egész területéről való 7500 főnyi, minden nélkül
álló fővárosi fogolynak. Az egész országból a gyűjtőközpont a fővárosi helytartóság.
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Felmerült a gondolat, hogy a Szent István adja az itthon nem használható kátékat a Szudétákba. A Társulat azt válaszolta, hogy ilyen katekizmusok nincsenek, a
régieket beragasztásokkal adják forgalomba.
A begyűjtést Esztergom területén a fővárosi helytartóság meghirdette. Az
eredmény e téren gyenge, mert a vidéknek nincsen már adnivalója.
11/a. Palos Bernardin főigazgató az ifjúsági vonalat dr. Szalay Béla B-listás o.
t.-sal vállalta, munkájuk folyik.
17. Az Eucharistia prefációja engedélyezését kérjük hazánkra, de szöveg melléklése nélkül, így határoztunk.
Rómába elküldöttem.
19. A hajdúszoboszlói honvéd gyógyház létesítésének segítését híveink figyelmébe ajánljuk, ezt határoztuk. Még minden körlevélben nem jelent meg.
20. A hazai férfirendek konferenciájának gondolata elért az első ülésig. Az elnöklő főapát helyettes úr tudna szólni felőle.
24. A még fennmaradt két harangot – ahogy a konferencia határozott – juttattam.
A 717 kg súlyút Mezőtúrnak.
160 kg súlyút Tordasnak.
Az egyházmegyei harangkimutatásoknak egy példányban a VKM-be, második
példányban Esztergomba küldését határoztuk el. A G[azdasági] F[őtanács] dönt az
öntési költségről.
Nem küldötte meg: Pécs, Szombathely, Veszprém, Székesfehérvár, Csanád.
A fellelt harangok ügyét a min[iszteri] biztos átadta VKM-nek (I. 7.), ahol
most Boér Miklós osztálytanácsos597 intézi.
26/b. A rádiócenzúra ügyét tárgyaltuk. A kultuszminiszter kérte egy papi cenzor kiküldését. Elvben elfogadtuk. A fővárosi vikáriust bíztam meg a végrehajtással.
Azóta a szűkebb598 előtt szerepelt az ügy folytatása. A megbízott P. Badalik599 a
politikai szempontból kifogásolt részt pótlólag törli. Ha nem találja törölhetőnek,
Esztergomba jelentendő.

597 1947-ben Beresztóczy Miklós után Boér Miklós lett a VKM I. Ügyosztályának a vezetője.
598 Bizottság.
599 P. Badalik Bertalan domonkos, a korábbi provinciális, ekkor a pesti rendház perjele, 1949-től
veszprémi püspök.
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A Kat[olikus] Népszövetség szemináriumi tájékoztató előadása ügyében a kiegészítő előadó-listát a váci főpásztor rendelkezésemre bocsátotta.
A Népszövetséget értesítette.
28. A Katolikus Egyetem ügyében a konferencia határozata: a közgyűléssel várunk és A[ctio] C[atholica]-vonalon szakosztály alakuljon.
A közgyűlés elmaradt.
A Kat[olikus] Egyetem Barátai ügyében a közgyűlés elmaradását látta jónak a
püspöki konferencia. A[ctio] C[atholica] keretében az egyelőre szünetelő egyesület
helyett szakosztályt ily célból. A közgyűlés elmaradt.
A legutóbbi konferencián az egri érsek Úr őn[agy]m[éltósá]ga hosszabban
foglalkozott a Majsai-üggyel. Mivel már nagyon hosszúra nyúlt az ülés, mindössze
egy mondatra szorítkoztam. Most sem lehetek teljes. Meszlényi püspök Úr600 megbízásomból háromtagú bizottsággal dr. Gigler601 protonotarius, dr. Gróh József
orsz[ág]gy[űlési] képviselő felülvizsgálták P. Majsai pénzügyi intézkedéseit. Mivel
az egri érsek úr őnagyméltósága még nem látta a jegyzőkönyvet, ezt nem érintem.
De a jegyzőkönyvig felhozom a következőket.
P. Majsait ehhez a mozgalomhoz az egri érsek úr őn[agy]m[éltósá]ga – némi
aggályoskodástól nem ment javaslatára – az 1946. IX. 6-i püspöki konferencia állította. Ügyvezető alelnökké a Katolikus Egyetem Barátai közgyűlése választotta
meg. Nekem okt[óber] 25-én P. Majsai írásban jelentette, hogy az egri érsek úr kívánságára az anyagiak felett neki kell rendelkeznie, ami egyébként megfelel az alapszabálynak is, de az elnöknek, az egri érsek úrnak az ellenőrzése mellett.
A hibák, amelyeket Eger felpanaszol: 9597,11 költséggel kinyomatta az alapszabályt 100 000 példányban, a Gyomlay-féle ifjúsági könyvet602 17 395,52 Ft-ért
5000 példányban. Az alapszabályokat jó részben Eger módosításainak figyelembevételével én hagytam jóvá. A kiadás mikéntje, mérve, ahogy Egernek, éppúgy Esztergomnak is tudtán kívül történt. A Gyomlay-könyvről ahogy Eger, Esztergom sem
tudott. Ezeket P. Majsai írásbeli védekezése szerint „elnökségünk” rendelte el, ami
alatt ő bizonyára a három alelnököt és a tisztikart érti.
Az bizonyos, hogy P. Majsai meglehetős könnyedséggel dolgozott. Befektetett,
de mire ezeknek gyümölcsei lehettek volna, már megjött a panasz, a leállítás. Lehet,
hogy a gyümölcsök nem értek volna meg; lehet, hogy igen. A Szentföld603 az ő mozgékonyságával fejlődött ki.
600
601
602
603

Meszlényi Zoltán esztergomi segédpüspök (1892–1951). Vö. Beke 2009.
Gigler Károly (1897–1965) esztergomi kanonok. Vö. Beke 2008. 229.
Gyomlay László: Elindultak Eger felé (Budapest, 1947) című művéről lehet szó.
Majsai Mór (1891–1987) ferences szerzetes az 1930-as évektől mozgalmat indított a hűvösvölgyi Magyar Szentföld megépítéséért. Azt tervezte, hogy Budapesten felépül Jézus szülőföldje tizenkilenc szent helyének mása. A jeruzsálemi Szent Sír-bazilikához hasonló templom építése
1940-ben kezdődött, és az 1945 utáni években is folytatódott. 1946–1949-ben több oldalkápol-
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P. Majsai az Egyetemnél is szentföldi módon dolgozott. Az Egyetem Barátai
elnöke kifogásolta a szentföldi módszert.
Elismerhetjük, hogy P. Majsaitól az Egyetemnél nem egyetemi, hanem csak
szentföldi módszert várhattunk már 1946. IX. 6-án.
Nagy baj volt az, és ez szinte a fő oka mindennek, hogy eredményt is akartunk,
de az egyesületek és az Egyetem felett lógó Damokles-kard miatt hallgatni is akartunk. Ezért jó ideig csak a Kat[olikus] Főiskola Barátairól beszéltünk kifelé és nem a
Kat[olikus] Egyetem Barátairól. Csak 1947. jan[uár] 3-án járult hozzá Eger, hogy
Egyetemet mondjunk. De a P.604 által tervezett Kat[olikus] Egyetem időszaki értesítőhöz ekkor sem tudott hozzájárulni. Ezek Eger részéről indokoltak voltak, de viszont az agitatiónak hátrányai. Közvéleményt rejtett névvel, propaganda nélkül nehéz kialakítani. Áprilisban súlyos beteg is volt a pater.
A sajtóban tett nyilatkozatai nem voltak egyezők elgondolásunkkal. Figyelmeztetésre felhagyott velük. Hogy nem terjesztette fel okmányait Egerbe, nem tiszteletlenségből tette, hanem más irányú felülvizsgálatról is volt szó ugyanakkor Eger
javaslatára.
A templomi gyűjtés eredményét átadta Egernek. A többi gyűjtésnél sincs nyoma hűtlen kezelésnek.
A Szentföld előlegezett még 27 617,93 Ft-ot.
A K[atolikus] E[gyetem] B[arátainak] E[gyesületé]-ről szóló jelentéshez az
egri érsek megjegyzi, hogy a K[atolikus] E[gyetem] B[arátainak] E[gyesülete] provizorikus alapszabállyal indult, amely tökéletlen volt, de szükség volt reá. P. Majsai
benyújtott egy jogi-giccs-alapszabályt. Fel lett hatalmazva arra, hogy ha kell – hivatkozzék rá, hogy van, de kinyomatni nem szabad. Mégis kinyomatta százezer példányban. Az egri érsek az új alapszabály ellen volt, a K[atolikus] E[gyetem] B[arátainak] E[gyesületé]-t csak az A[ctio] C[atholica] kulturális szakosztálya keretében
kívánja működtetni.
A bíboros, hercegprímás megjegyzi itt, hogy a Meszlényi püspök úr általi vizsgálatról szóló jegyzőkönyvet megküldötte Czapik érsek úrnak, akinek észrevételei
után, a konferencia elé fogja terjeszteni, hogy a n[agy]m[éltóságú] püspöki kar elé
világos kép táruljon és érdemben dönthessen az ügyben.
Az egri érsek megismételve aggályait a két szereplő személy miatt, szintén azon
az állásponton van, hogy várjunk a jegyzőkönyv ideérkeztéig az üggyel.
A püspöki kar így határoz.

na készült még el adományokból, 1949 telétől máig torzóban maradt az építkezés. P. Majsai szerkesztette a Szentföld c. folyóiratot 1945 előtt. Életrajzát Vö. Viczián János: Majsai Mór János
OFM. In MKL VIII. 540.
604 P. Majsairól van szó.
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29. Az ipari középiskolák két hittanórája ügyében a VKM dec[ember] 23-án
válaszolt. Az iparügyi min[iszter] arról értesítette, hogy az eddigi háromfajta ipari
középiskola (éspedig ipari szakiskola, ipari középiskola és felső ipariskola) helyett
egységes műszaki középiskolát szervez, erre a rendelet meg is jelent. Alapul a felső
ipariskolát veszi. Mivel itt csak heti egy óra volt a hittan, az új egységesben is ennyi
lesz. Válaszoljunk?
A püspöki kar úgy határoz, hogy bizonyos okból mellőzzük a választ.
31. Az iskolák segélyezésére kiutalt 220 000 Ft-ot.
Boér Miklós: A gyűlő összegeket Székesfehérvárnak küldik, ha sikerül gyűjteni.
32. A helyi iskolafenntartók által befizetendő tételek terén nagy mulasztások
vannak. Elhatároztuk, hogy mindannyian sürgetjük ezeket a tételeket. Esztergom
körlevélben sürgette. Több egyházmegye átvette a sürgetést. Mi a helyzet?
Erre a bíboros, hercegprímás a fenntartói hozzájárulás befizetésének új szorgalmazását kéri a n[agy]m[éltóságú] püspöki kartól.
A püspöki kar több tagja jelenti, hogy egyes iskolafenntartók nem tudnak eleget tenni kötelezettségüknek.
33. A székesfehérvári főpásztor javaslata kapcsán úgy határoztunk, hogy az érdemesebb tanítókat részben igazgatókká, részben megbízott igazgatókká nevezzük
ki az elérhető nagy előnyükre tekintettel az ált[alános] és népiskoláknál.
Történt-e? Igen, de most nagy nehézségek vannak, hogy honnan fizessük a nekik járó pótlékokat (amely kétosztályos iskolánál 40 Ft, hatosztályos iskolánál 80 Ft,
nyolcosztályosnál pedig havi 100 Ft).
Az egri érsek megjegyzi itt, hogy az ellenséges atmoszféra miatt megértésre
nem számíthatunk, magunknak kell valamiképp a kérdést megoldanunk. Indítványozza, hogy minden ordinárius küldje be – Őeminenciája indítványa szerint – ápr[ilis] 10-ig az erre vonatkozó javaslatát.
Határozatként elfogadva.
34. A kántortanítói lakások ügyében és egyéb – miskolci – kívánalmak ügyében a határozat szerint átírtam a VKM-hez anélkül, hogy a miskolci kifogásolható
tanítógyűlést említettem volna.
A válasz szerint:
1. A lakásügyben pénzügyminiszterrel tárgyal;
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2. A tanítói javadalmi földeknek adótól mentesítése ügyében pénzügyminiszterhez forduljunk (i. e. é.).
3. Aszály miatt az értékegység visszatérítése arányos csökkentése ügyében a
pénzügyminiszterhez fordult.
4. A párbér-megszüntetés helyes; de az állam nem bírja most.
35. A szövetkezeti ismeretek tanítóképzői tanítását rendelte el a püspöki kar.
Azóta az ügy meghiúsult, mivel az O[rszágos] Szövetkezeti Hitelintézet politikai
okokból elállt az anyagi támogatástól. Ahol eddig is volt ilyen tanfolyam, ott év végi
jutalmat és szerény előadói díjat szívesen ad. De új bevezetést nem támogat.
A bíboros, hercegprímás megemlékezik itt arról, hogy az országosan tartott
missziókkal nem lehetünk mindenben megelégedve. Gyengék voltak a szónokok.
De nem is csoda, hisz ilyen általános misszió idején nem jut mindenhová missziótartásra képzett szerzetes.
Az egri érsek megjegyzi, hogy Egerben elsőrendű jezsuita missziósatyák vezetése alatt kitűnő eredménnyel zárult a szent missió. Indítványozza, hogy mondja ki
a n[agy]m[éltóságú] püspöki kar, hogy ezentúl soha általános, egy időben végzendő, missiót a fenti okokból nem tarthat, és adja tudtára az A[ctio] C[atholica] orsz[ágos] elnökségének a missióknál észrevételezett hiányokat (szónokok készületlensége, teoretikus példák, illusztráció nélküli beszédek, tartalmilag bennük tanítás
hiánya stb.).
A püspöki kar így határoz.
2/b. Az intézkedések kapcsán Őeminenciája kéri a n[agy]m[éltóságú] püspöki
kart, hogy minden főpásztor építse ki a maga vonalát a b[uda]pesti érsekhelynökséghez (új helye IV. Prohászka O. u. 5.).605 Úgy gondolja, hogy hetenként legalább
egyszer, esetleg kétszer (például kedd és pénteken) valaki, megbízható, írással igazolt
személy felkeresné dr. Csertő Sándor érs[eki] tanácsos, érsekhelynökségi titkárt, akitől átvenné a bizalmas postát.
Helyeslőleg tudomásul vétetik.
Közbevetőleg jelenti még, hogy Szlezák cég kéri a nála levő ( Totin Pál tanf[elügyelő] által szállított) harangérc mielőbbi felhasználását, mert elvihetik más célra.
Kb. 10 db egyenkint 120 kg-os harang lenne önthető az anyagból. Ezenkívül kéri a
„bajai Rókus-kápolna” jelzésű harangnak elszállítását.

605 A mai Papnövelde utca 7. sz. alatti ház.
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Előbbire nézve az új püspöki harangügyi biztost keresi meg a püspöki kar,
utóbbit pedig a kalocsai érsek intézi el.
A püspöki konferencia határozatainak egyöntetű végrehajtása érdekében a hajdúdorogi püspök úr kívánságára figyelmébe ajánlja a n[agy]m[éltóságú] püspöki
karnak, hogy a püspöki kar közös határozatai folytán foganatosítandó akciók mindenütt egyöntetűen hajtassanak végre. Különösen fontos ez a közös joghatóságú
területeken. Itt az egyöntetűség hiánya nemcsak a külsők előtt teszik komolytalanná
akcióinkat, hanem papjaink pontos engedelmességét is károsan befolyásolja, sőt komolyabb esetekben éppen az engedelmeseknek okozhat súlyos kellemetlenségeket.
Kötelező tudomásul szolgál.
Szintén soron kívül tesz jelentést a bíboros, hercegprímás a Mária-ünnepek közül háromnak (febr[uár] 2., márc[ius] 25., szept[ember] 8.)606 az állam részéről
munkanappá való nyilvánításáról.
A püspöki kar álláspontja, hogy ezek a piros betűs ünnepek is már csak szociális szempontból is megmaradjanak munkaszüneteseknek. A VKM-miniszter megígérte, hogy a Boldogasszony év miatt le fogja vétetni a napirendről. Nem sikerült
neki, és az Új Ember híradására hivatkozva úgy állították be, hogy illetékes helyen
való tárgyalás után határozták el a három piros betűs Mária-ünnep eltörlését. Witz
Béla helytartót és Boér Miklóst megkérdezték, óvatlanul elmondták a vonatkozó
egyházi rendelkezést.
Ezek után szükségesnek látszik kifelé is, valamilyen megnyilatkozás.
A nyilatkozat szövege:
„A három piros betűs Mária-ünnep megszüntetése a híveknél, de főként a
munkásoknál nem kis nyugtalanságot váltott ki.
A megszüntetés kérdésében az Egyház hivatott vezetőivel, a magyar püspöki
karral nem tárgyaltak. Hónapokon keresztül hirdette a tárgyalást a sajtó, végezetre
is nem történt meg. Ha megtörténik a tárgyalás, a püspöki kar hangsúlyozta volna,
hogy a piros betűs ünnepek eddigi jellege mellett szól a munkások és a többi dolgozók szociális és hitéleti érdeke.
Az ősi szép Mária-ünnepeket az Egyház eddigi ünnepi keretekben fogja tovább
is megünnepelni és Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe meg is mutatta népünk
Máriához és ünnepeihez való őszinte ragaszkodását.”
Határozat: A püspöki kar a nyilatkozatnak a Magyar Kurírban való közzétételéhez hozzájárul, azontúl pedig az egri érsek indítványára írásban
606 Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe február 2., Gyümölcsoltó Boldogasszonyé március 25. és
Kisboldogasszonyé szeptember 8.
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közli álláspontját a kultuszminiszterrel és miniszterelnökkel is (utóbbiak
felé benthagyandó a nyilatkozatból törölt két mondat is).
3. Az A[ctio] C[atholica] orsz[ágos] igazgatója n[agy]m[éltóságú] püspöki
kar elé terjeszti jóváhagyásra a XXXIV. Euch[arisztikus] Világkongresszus évfordulójára tervezett ünnepségek programját, amely a következő:
Május 18–26-ig az Oltáregyesületek százéves jubileuma alkalmából novéna az
Örökimádás templomban.
Május 26-án, szerdán az Oltáregyesületi és vele kapcsolatosan liturgikus kiállítás
megnyitása.
Május 26-án, szerdán a Novéna ünnepélyes befejezése az Örökimádás templomban. A főpapi funkcióra Őeminenciáját kérjük.
Május 26-án, szerdán este 9 órakor az ország összes templomaiban harangozás.
Május 27-én, csütörtökön Úrnapi körmenetek országszerte, különös dísszel az
évfordulóra tekintettel. Az országos és hivatalos úrnapi körmenet a Várban a Mátyás-templomban. Ezen vennének részt a városmajori, krisztinavárosi, kapucinus és
Sz[en]t Anna plebániák, valamint az egyes plebániák küldöttségei.
Május 27-én, csütörtökön este 8 órakor ünnepi játék a Bazilika előtt.
Május 28-án, pénteken reggel 7 órakor főpapi szentmisét mond Pétery József
váci püspök az Örökimádás templomban.
Május 28-án, pénteken délután 6 órakor Oltáregyesületek kongresszusa a Ranolder Intézet dísztermében.
Május 28-án, pénteken este 8 órakor a papság közös szentségimádása az Örökimádás templomban. Az elmélkedést vezető három szentbeszédet Hamvas Endre
csanádi püspök mondja.
Május 29-én, szombaton reggel 7 órakor görög szertartású főpapi szentmise az
Örökimádás templomban. Pontifikál Dudás Miklós hajdúdorogi püspök
délután 4 órakor a Ministráns Kongresszus a Középponti Katolikus Körben,
Shvoy Lajos székesfehérvári püspök elnöklésével. Ugyanott ugyanakkor a Kör belső
helyiségében a lelkipásztorok értekezlete a ministráns kérdésről. Utána a belvárosi
templomban ünnepies befejező ájtatosság
este 9–10 órakorközös Szentségimádás a Hősök terén. Az ájtatossággal kapcsolatos főpapi funkcióra Őeminenciáját, az elmélkedés vezetésére Czapik Gyula érsek
urat kérjük fel
Egyidejűleg az ország minden plebániáján.
Május 30-án, vasárnapon délelőtt 9 órakor Őeminenciája csendes szentmiséje
és szentbeszéde az ifjúság részére a Szent István-bazilika előtt. Szentáldozás
délután 4 órakor Szentséges körmenet a Szent István-bazilikától a Hősök terére. Befejező ájtatosság keretében a Szentséges Atya szózatának közvetítése. A körme-
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netet vezeti Őeminenciája. Az Oltáriszentséget a Hősök terére Grősz József érsek, a
Hősök teréről a Magna Domina templomba más püspök viszi.
Ugyanerre az időre be lehetne állítani az ország minden temploma előtt, ahol
rádióközvetítésre mód van, ünnepséget és a Szentatya szózatának közvetítését.
A Szentatya szózatával kapcsolatban az egri érsek azt kéri, hogy tekintettel a
múltban is tapasztalt zavaró körülményekre, kérjük Őszentsége szózatát már előbb
viaszlemezre vétetni, hogy biztosan sikerüljön.
A püspöki kar így határoz, és jóváhagyja a programot.
4/a. Szent Margit szentté avatási ünnepségeit – a dominikánus tartományfőnök értesítése szerint máj[us] 2-ra tűzték ki. Az ünnepséget a S[ancta] Maria sopraMinerva templomukban fogják megtartani a dominikánus harmadrend Olasz
Nemzeti Kongresszusa alkalmával.
A rendfőnökség azért döntött így, mert egyrészt nem tartja kívánatosnak az
ünnepség további halogatását, másrészt a magyar Actio Catholica hallgatásából arra
következtetett, hogy magyar zarándokok belátható időn belül úgysem tudnak Rómába menni. Felhasználják tehát az említett Kongresszus nyújtotta jó alkalmat,
hogy megfelelő számú hívősereg részvételét biztosítsák.
Kért azontúl anyagi hozzájárulást a szentté avatás költségeihez is a n[agy]m[éltóságú] püspöki kartól. A kiadás kevesebb lesz, mert a sopra-Minervában olcsóbban
megvalósítható. Körülbelül 100 000 Ft lenne az összeg.
A püspöki kar úgy határoz, hogy a rá eső részt legfeljebb 3000 intencio
elmondatása formájában vállalja.
4/b. Sz[en]t Domonkos II. rendje Sz[en]t Margit engesztelő utódai Szegeden
egy ház adományozása folytán letelepedhetnék (Luxemburgban vannak magyar leányok e szerzetágban, akik haza kívánnak jönni). A dominikánusok magyar tartományfőnöke arra kéri a n[agy]m[éltóságú] püspöki kart, hogy kegyeskedjenek odahatni, hogy e nagy fontosságú zárda ügyét az egész magyar katolicizmus vegye pártfogásába, és azt segítse megindulásakor. Erős meggyőződésünk, hogy az új zárda nem
sokáig fog rászorulni a hívek támogatására, bár derék magyar népünk Szent Margit
iránti mélységes tisztelettől áthatva, még erre is szívesen vállalkoznék.
A püspöki kar a betelepítés pártolása mellett foglal állást, és határozatilag
kimondja a dominikánák II. r[end] támogatását.
5. Rotta Angelus c. érsek, apostoli nuncius úr megköszöni a n[agy]m[éltóságú]
püspöki karnak püspöki jubileuma alkalmával feléje irányuló figyelmét és szeretetét,
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mely az összes gratulációk közt a legjobban esett neki. Kívánja, hogy Nagyasszonyunk oltalma alatt szerencsés véget érjen küzdelmünk.
Tudomásul szolgál.
6/a. Az Opus vocationumot a bíboros, hercegprímás a saját egyházmegyéjében
elindította. Élére dr. Brückner József protonotarius-kanonok, szemin[áriumi] rektort állította, melléje titkárul pedig Liska Zoltán hit-tanárt rendelte, aki eddig a
legtöbb papi hivatást küldötte a szemináriumokba. Az esztergomi terveket közkívánatra meg fogja küldeni az összes ordinárius uraknak.
Köszönettel tudomásul vétetik.
6/b. Papok és papjelöltek katonai szolgálati kedvezményeiről a Magyar Közlöny 62. számában megjelent 7000/1948. HM sz. rendeletre felhívja a konferencia
figyelmét.
A kedvezmény abban áll, hogy a besorozott személyek csupán rövidített katonai kiképzésre vétetnek igénybe. A rövidített kiképzés időtartamát a honvédelmi
miniszter legalább 12, de legfeljebb 20 hétben állapítja meg.
A 4. § tartalmazza a papjelöltek, az 5. § a papok kedvezményeinek feltételeit.
(Érdekes az utóbbinál, hogy már a metodista és baptista „hitfelekezet papjairól is”
beszél, ugyanazt a kedvezményt juttatva nekik, mint az eddig elismerteknek.) Fontosak a kedvezmény megszűnésére a 10. § (2) bekezdésében előírt szabályok.
A 11. § szerint a kedvezmény iránti kérelmet a sorozás évében, a sorozásig kell
polgármesteri, illetve járási főjegyzőnél előterjeszteni. A szükséges mellékleteket a 11.
§ (6) bekezdése sorolja fel. Amennyiben a papjelölti kedvezményt külföldön folytatott
tanulmány alapján kérik (12/b), csak maga a honvédelmi miniszter dönthet.
Tudomásul szolgál.
6/c. A magyar engesztelésről hozott dec[ember] 10-i püspöki határozattal kapcsolatban arra kéri a bíboros, hercegprímás a főpásztorokat, hogy az engesztelést
próbálják időnkint élénkíteni, az egyházmegyéjükben leginkább bevált módon.
Készséggel vétetik tudomásul.
7. Nagyon sok késői hivatás jelentkezik így háború után. Nem kellene-e valami
szervet felállítani, amely foglalkoznék velük? Több hozzászólás után a püspöki kar
úgy határoz, hogy
az esztergomi Opus Vocationum foglalkozzék a megoldás mikéntjével.
386

1948. MÁRCIUS 18.

Az apostatákra607 vonatkozó kimutatást a bíboros, hercegprímás most már sürgősen kéri, mert foglalkozni kíván e szerencsétlenek ügyével is.
Tudomásul.
8. Az Eudisták (ődisták) kongr[egációjának] 608 párizsi generalisa kéri, hogy
szent alapítójuknak „az egyház doktora” cím megadását szorgalmazzuk a küldött
postulációs nyomtatvány aláírásával. Összesen nyolcat küldtek.
A püspöki kar határozata: nem kérik az előtte eléggé ismeretlen szent részére az egyházdoktori címet.
9. 1948609 centenáriumával kapcsolatban dr. Csemői Gábor – Kecskemétről
– indítványt terjeszt elő arra nézve, hogy 1848 helyi emlékeit a plébánosokkal öszszegyűjtessük. A rendelkezés így szólhatna:
Az 1848/49. évi szabadságharc századfordulójával kapcsolatban elrendelem,
hogy a nemzet önvédelmi harcainak jelentősebb helyi emlékeit és eseményeit Tisztelendő Papjaim állítsák össze. A Historia domus610 számára is kívánatos az adatok öszszefoglalása és ezért azok oda bejegyzendők. Egyben a jubileumi év helyi ünnepségei
számára megadják a történeti alapot és hátteret. Illő és indokolt, hogy az egyházközségek ezekkel kapcsolatban rendezzék meg kegyeletes megemlékezésüket. (A szabadságharc jelentős része főegyházmegyénk akkori területéhez fűződik: Pozsony, Budapest, Komárom, Lipótvár, Nagysalló, Pered stb.) A Duna mellett vonult fel ismételten a honvédsereg, amelyek folytán a plébániák és egyházközségek hazafias megemlékezésüket illő és indokolt, hogy megrendezzék.
Ezek a helyi vonatkozások lehetnek: valamely csata a vidéken, a hősi halottak
pihenő helye: nemzetőrök, honvédek részvétele a szabadságharcban a plébánia fiatalságából, fogságot szenvedettek, valamely zászló, feljegyzés stb.
10. A bíboros, hercegprímás jelenti, hogy Ausztriában külön iroda dolgozik,
amely munkát szerez a Magyarországból kitelepítetteknek, hogy aztán, amikor a
helyzet változik, a nyugati magyar megyék néptelen helyeire telepítsék le őket, és e
területekkel Ausztriához csatoltassanak. Valamit kellene tenni. Ha mást nem, legalább a vakációban kellene önként vállalkozó, megbízható papokat küldeni közéjük.

607 Hitüket elhagyottakra vonatkoztatják.
608 Eudes Szent János által alapított „ Jézus és Mária Kongregációja” szerzetestársulat a papság erkölcsi és szellemi színvonalának emelésére.
609 Nyilván elírás, mert 1848 centenáriumáról van szó 1948-ban.
610 Historia domus a plébánián vezetett napló.
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A híveknek nem, de a papoknak ismerniök kell a fenti tervet, hogy Magyarországhoz való hűségben megerősíthessék a kitelepítetteket.
Több hozzászólás után a püspöki kar úgy határoz, hogy
A szombathelyi püspök hozzánk húzó burgenlandi papokat keres, a váci
főpásztor pedig ír a Landshutba a pápai delegatusnak, aki az ő papja, és
felhívja, hogy erről a kint levő papok közül küldjön kettőt ki, fenti célra.
11. Ezután így folytatja: a politika olyan fejleményeket vesz, hogy fel kell vetni
a kérdést, hagyjuk-e két papunkat (Balogh–Kéri)611 a képviselőházban, illetve a politikában?
A püspöki kar úgy határoz, hogy most nem foglalkozik e kérdéssel.
Az egri érsek ajánlja, hogy a jövőben ne engedjen a püspöki kar papot a politikába.
A püspöki kar így határoz.
12. Elvi jelentőségű az egyházfegyelmi rendelkezés, melyről az Osservatore Romano612 1948. febr[uár] 25-i száma ad hírt. E szerint Schuster bíboros érseknek613
rendelkezése: „Nem lehet feloldozni azokat, akik a kommunizmushoz (kommunista
párttagok) vagy más, a katolikus hitvallással ellentétes mozgalomhoz tartoznak:
1. ha formálisan ragaszkodnak a tanításaikban foglalt tévedéseikhez;
2. vagy ha – akárcsak materialiter is közreműködnek velük, nevezetesen szavazat
által és figyelmeztetésre sem hagynak fel velük. Azonkívül ki kell hagyni a liturgikus
áldásból a fenti mozgalmak promotorainak és főterjesztőinek hajlékait.”
Több hozzászólás után határozat:
hogy Őeminenciája elkészítteti és a bizalmas postával az ordináriusoknak
megküldi, a mi körülményeinknek megfelelő monitumot,614 tetszés szerint való felhasználásra.
611 Balogh István csanádi egyházmegyés pap, ekkor a Független Magyar Demokrata Párt országgyűlési képviselője. Kéri Nándor (1889–1968) székesfehérvári egyházmegyés pap, 1947–1949-ben
a Keresztény Női Tábor országgyűlési képviselője. Képviselői megbízatásukról elöljárójuk kérésére le kellett volna mondaniuk.
612 L’Osservatore Romano: az Apostoli Szentszék félhivatalos napilapja, 1861 óta jelenik meg.
613 Schuster, Ildefonz (1880–1954) Milánó bíboros érseke, korábban bencés szerzetes.
614 Miután a büntető figyelmeztetés híre kiszivárgott, holott az a bizalmas értekezleten hangzott el,
Mindszenty gyanakodni kezdett, hogy a jelenlévők között kell keresni az informátort: „Az ülésnek azt a tárgyát, melyet minden másnál inkább titokban kellett tartani, már aznap este elárulták
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13. Kispapok külföldi üdüléséről szólva jelenti, hogy Dér Iván karitász főmegbízott kb. 15 kispapnak tud biztosítani nyári tanulmányutat Franciaországban, Belgiumban és Luxemburgban. A részletes felvilágosításokat és a különböző szemináriumok és papi otthonok címeit később fogja tudni jelenteni. Most a kispapok neveit
és személyi adatait kéri, hogy a beutazási engedélyeket megszerezhesse idejében számukra.
Minden egyházmegyéből éppen egy-egy kispap lenne kiküldhető. Nevük adataik bejelentését kérem még az ünnepek előtt.
Tudomásul véve azzal, hogy ápr[ilis] 10-ig a főpásztorok jelenteni fogják
Esztergomba a kiküldendő kispapok neveit.
14. Majd így folytatja: A váci püspök úr a papi nyugdíjak egységes megállapítására gondol.
Esztergomban e téren a helyzet a következő:
A nyugdíjintézeti tagsági hozzájárulás kivetését újból megkezdtük. Szükség is
van rá, mert a VKM-től adott kontingensen (25) felül is vannak nyugdíjasaink, tehát kell a fedezet.
A hozzájárulás a tiszta jövedelem 3%-a. Úgy a kongruás, mint a nem-kongruás
önálló lelkészektől évi 200 Ft-ot szedünk be. A kongruásoktól a nyugdíjszabályzat
előírásai szerint beszedjük, illetve behajtjuk. Ugyanígy levonjuk a kongruás káplánoktól és behajtjuk a nem-kongruásoktól a kápláni 60 Ft-ot. A többiekkel bevallatjuk a jövedelmet, és a 3%-ot kivetjük.
Gyógykezelés címén a kongruásoktól levonjuk a 100 Ft-ot, a többiektől az előírt összeget iparkodunk beszedni. A kongruásoktól levont 100 Ft-ból az EUGE részére beszolgáltatandón felül fennmaradó részt gyógykezeltetési és egyéb segélyekre
kívánjuk felhasználni.
A váci püspök jelenti, hogy náluk minden kongruástól levonják nyugdíjra a
VKM által is engedélyezett 200 Ft-ot, amely be van állítva a helyi javadalomként,
azontúl az EUGE-re pedig 100 Ft-ot.
A nem-kongruásokkal szintén megfizettetik a nyugdíjra 200, illetve EUGE-ra
a havi 4,50 Ft-ot, vagyis évi 54 Ft-ot. Az így egybegyűlt összegből az egyházmegyei
nyugdíjasok járulékát havi 150 Ft-tal emeli, az EUGE fölösleget pedig rendkívüli
betegsegélyezésre fordítja. Azt szeretné, ha a papi nyugdíj – püspökkari határozattal
– mindenütt egyformára tétetnék; hogy a különböző egyházmegyés-nyugdíjasoknak ne okozzon fájdalmat egyiknek lemaradása a másikkal szemben.
A bíboros, hercegprímás ajánlja megvalósításra a váci főpásztor elgondolásait,
de úgy, hogy az egység e téren 1949. jan[uár] 1-jén kezdődjék.
a kultuszminisztérium valamelyik főtisztviselőjének” – írta Pétery József váci püspökhöz. PL
Mindszenty József. Egyházkormányzati iratok. 2421/1948. március 30-án kelt latin nyelvű levél.
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A konferencia megbízza a váci püspököt, hogy dolgozzon ki egy részletes
tervezetet és azt még a következő püspökkari gyűlés előtt küldje meg az
ordináriusoknak. Határozatilag is kimondva.
15/a. Szerzetes lelkészek EUGE-tagsága.
A főapáthelyettes bakonybéli apátúr azt kéri a n[agy]m[éltóságú] püspöki kartól, hogy
1. a Pannonhalmi Egyházmegye Szent Benedek-rendi plebánosait és segédlelkészeit az EUGE-tagok közé felvenni kegyeskedjék.
2. Ugyancsak kéri a n[agy]m[éltóságú] püspöki kart arra is, hogy azokat a
rendtársakat is, akik nem plebánosok és nem működnek tanári pályán, tehát sem az
EUGE-hez, sem az O[rszágos] T[ársadalom]B[iztosítási] A[lap]-hoz nem tartoznak, szintén fölvenni kegyeskedjék az EUGE-tagok közé.
Ezen rendtársak száma kb. 47.
3. Ugyanezeket a kéréseket egyúttal a cisztercita, premontrei és piarista rendek
nevében is előterjeszti.
Őeminenciája ismerteti dr. Bárd János kanonok jelentéséből az EUGE eddigi
eredményeit az 1947. jún[ius] 1-től 1948. febr[uár] 29-ig terjedő időről.
Az egyházmegyék 1948. február 29-ig 116 927 Ft járulékot fizettek be.
A betegsegélyező ez alatt az idő alatt 253 személyt részesített 4275 ápolási napban, eszerint tehát az átlagos ápolási időtartam személyenként 16,9 ápolási napnak
felel meg.
A szolgáltatás betegségi nemenként a következőképpen oszlik meg:
Belgyógyászat: tüdő 18, szív 6, gyomor 23, mirigy 6, ideg 9, egyéb 28 = 90
Sebészet: mandula 9, epe 2, sérv 26, daganat 3, bél 10, törés 5, egyéb 4 = 59
Vegyes: szem 9, orr-torok, gége, fül 8, ecc. 4, cukor 3, reuma,
ischias, zsaba 74, urológia 1, bénulás 1, egyéb 4 = 104
Összesen: 253
Az ízületi bántalmakban szenvedők közül (reuma, ischias stb.) 27 személy csupán a gyógytényezőket vette igénybe, ezek egyébként ellátásukról maguk gondoskodtak.
A szolgáltatásra fordított összeg 111 764 Ft, a kifizetett útiköltség 1308 Ft, ez
összesen: 113.072 Ft volt; ebből levonandó a nem ágyhoz kötött gyógyfürdőzők és
gyógyüdülők által megtérített 4040 Ft, a tényleges kiadás 111.032 Ft, ami elosztva
a 4275 ápolási nappal, egy ápolási nap átlagos költsége 24,97 Ft és jelenti, hogy a
szerzeteseknek az EUGE-ba való fölvételének misem áll útjában.
Határozat: A gör[ög] katolikusoknak az EUGÉ-ből való kilépését a püspöki kar tudomásul veszi, a szerzetesek felvételét megengedi, dr. Bárdot
felhatalmazza a tárgyalásokra.
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15/b. A lelkészek O[rszágos] T[ársadalom]B[iztosítási] A[lap]-tagsága tárgyában a VKM 20.772/1948. I. f. o. szám alatt ezt írja: „Annakidején, amikor a
lelkészek OTBA-tagságáról volt szó, a püspöki kar közölte, hogy nem tartja szükségesnek a római és görög katolikus lelkészek fölvételét az OTBA közé.
Azóta igen sokan fordulnak részben egyénenként, részben csoportokban hozzám, és kérik, hogy a lelkészek is fölvétessenek az OTBA-ba. Legutóbb a hajdúdorogi püspök úr kérte ezt a görög katolikus lelkészek részére.
Mielőtt azonban a kérdésben az illetékes népjóléti miniszterrel tárgyalást kezdenénk, tisztelettel felkérem Főmagasságodat, szíveskedjék közölni velem a püspöki
kar véleményét, hogy a megváltozott viszonyokra való tekintettel nem lenne-e időszerű a római és görög katolikus lelkészekre is kiterjeszteni az OTBA szolgáltatást.”
Határozat: A püspöki kar nem emel kifogást az O[rszágos] T[ársadalom]
B[iztosítási] A[lap]-tagság ellen.
A tárgysorozat 16. pontja helyett itt dr. Czapik Gyula egri érsek és Papp Kálmán győri püspök számolnak be a magyar kormány képviselőivel Őeminenciája
tudtával folytatott előzetes informatív megbeszéléseikről,615 amelyeknek még folytatása lesz, mert most a szoc[iál]dem[okrata]-fúzió616 miatt nagyon el van foglalva
Rákosi, a főtárgyaló.
Tudomásul vétetik.
17.617 Az antiszemitizmus elleni küzdelemről már többször volt szó.
A Keresztények és Zsidók Nemzetközi Tanácsának magyar tagozata alelnöke
az antiszemitizmus leküzdése érdekében úgy véli, hogy nagy segítség lenne, ha kívülről a nép köréből vett adatokkal támaszthatnák alá mondanivalóikat. Ezért kéri,
hogy a n[agy]m[éltóságú] püspöki kar bizalmas körlevélben fordulna a plébániákhoz, kérve, jelentsék mindazt, amit az antiszemitizmus jelenségével kapcsolatban
észlelhetnek. Ily módon igen értékes konkrét anyag kerülhetne a bizottság kezébe,
mely azt hasonlóképpen bizalmasan kezelné, egyben a szükséghez képest felhasználná tanácskozásainak során.
A csanádi püspök megjegyzi: Akik hibát követtek el, nem mint keresztények
követték el, viszont a zsidók 50 éven át a keresztények ellen dolgoztak.
615 Az első nem hivatalos tárgyalásra 1948. február 7-én, a másodikra április 16-án került sor. Bővebben lásd Balogh Margit: Kötélhúzás a kulisszák mögött. Czapik Gyula egri érsek tárgyalásai
1948-ban. In Csapdában. Tanulmányok a katolikus egyház történetéből 1945–1989. Szerk.
Bánkuti Gábor–Gyarmati György. Budapest, 2010. 43–80.
616 Utalás a Szociáldemokrata Párt és a Magyar Kommunista Párt egyesülését előkészítő tárgyalásokra.
617 A 16. szám hiányzik.
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Több hozzászólás után a püspöki kar határozata:
A gondolatot a püspöki kar nem tartja szerencsésnek.
A bíboros, hercegprímás megjegyzi itt, hogy a Kat[olikus] Tanácsba dr. Ibrányi
Ferenc pápai kamarás, egyetemi tanárt delegálta.
18. P. Csávossy S[ocietas] J[esu]nek az A[ctio] C[atholica] felfrissítésére vonatkozó javaslatait megküldöttem az országos igazgatónak. Szerinte a javaslat egyes pontjai úgyis benne vannak az A[ctio] C[atholica] programjában, egyesek az ordináriusok
körébe tartoznak, mások pedig nem valósíthatók meg a jelen körülmények között.
Tudomásul véve.
19. Herceg Mihály Antal (Budapest, Márvány u. 28.) azzal a kéréssel fordul a
n[agy]m[éltóságú] püspöki karhoz, hogy az Üdvözlégy Mária szövegében az asszonyunk szó, eredeti értelme szerint „királynénk”-kal helyettesíttessék.
Határozat: Ősmagyar szép szó az „asszonyunk”, nem változtat rajta a püspöki kar.
20. A Kat[olikus] Népszövetségről (mozgalmi és gazdasági ügyek) a győri főpásztor tájékoztatja a n[agy]m[éltóságú] püspöki kart.
A Kat[olikus] Népszövetség nem fejtheti ki a hivatása szerinti működést. Most
világnézeti előadásokat tart Budapesten, vidéken pedig gyűléseket, amelyeken az ellenőrzés és suttogó propaganda miatt nem mernek részt venni a férfiak. Azonkívül
több egyesületnek, melyeknek nincs helyisége, azoknak otthont ad (Ház[assági]
tanácsadó, Erdei eng[esztelő] csoport, Mária Kongr[egáció] stb.). Voltak életre való
(Bozsik)618 gazdasági tervei (1 1/2 nap volt érte fogva), amelyeknek megvalósításával várni kell. A Kat[olikus] Népszövetség biztosítási irodája, Temetkezési egyesülete is jelentős eredményekre tekinthet vissza.
A Kat[olikus] Népszövetség számára kérte az idén ezt a temetkezési pénztár
által különben juttatásra szánt összeget az ordinárius uraktól. Megköszöni az engedélyezéseket.
Többen elvi okokból nem adták meg az engedélyt.
A bíboros, hercegprímás megköszöni a beszámolót.

618 Bozsik Pál gyöngyösi plébános. Lásd még a 465. lábjegyzetet.
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Az egri érsek jelenti, hogy a váci püspök úrral együtt megtárgyalták a Kat[olikus] Népszövetség segélyezését – elvben – nem tanácsolja, hogy a püspöki kar átengedje a temetkezési térítési összegeket, mert papjainkat épp azzal tudtuk animálni.
De tanácsolja, hogy másképp adják meg azt a Népszövetségnek. Kéri, hogy redukálja a Népszövetség a saját kereteit a minimumra. Az O[rszágos] K[atolikus] R[endelkezési] A[lap]-ból pótoljuk a hiányt (kb. 16 000 Ft lesz), amennyiben van rá fedezet. Ezt csak most kivételesen tennők meg, de a jövőben nem nyújtunk rá reményt.
21/a. Az A[ctio] C[atholica]-ra vonatkozó tervet a n[agy]m[éltóságú] püspöki kar elvetette, helyette
b. az egyházközségek reprezentatív szervének kiépítését vette programjába.
A püspöki kar nagyobb része úgy véli, hogy az egyházközség nem gyúrható
össze az A[ctio] C[atholica]-val, amely egészen más szervezet. Megkéri a győri, székesfehérvári és csanádi püspök urakat, hogy ők, akiknek nincs jogi gátlásuk, készítse
el, ő majd jogi formába önti.
Határozatilag elfogadva.
22. A múlt év Sz[en]t József pártfogása ünnepére akartuk megjelentetni a
munkáskörlevelet.
Az egri érsek: A körlevél igen szép, de a munkáskérdés azóta fejlődött. Most
nem jöhetünk vele ki, mert igen nagy felzúdulást okozna. Ugyanis vannak olyan
beállítottságai (Leon Blum), amelyekkel nem lehet most kiállani.
A csanádi püspök, annak illusztrálására, hogyan fogadták a munkáskérdésről
szóló körlevelet Ausztriában, egy munkást idéz „a templomba eljárunk, de a munkáskérdést hagyják a papok”.
Határozat: A körlevél ügyét a püspöki kar leveszi a napirendről.
23. A házassági válás megkönnyítése két év (illetve 5 évi különélés) és következményeivel szemben mind gyakrabban nyilatkozik meg a katolikus közvélemény.
Egyenes felkérést is kapott arra nézve, hogy a n[agy]m[éltóságú] püspöki karral
együttesen kérje a házassági törvény megváltoztatását. Kérdés tegyünk-e lépéseket
most ez irányban?
Határozat: Ne! Ennek értelmében az ügy levétetik a napirendről.
24/a. Egyházi adók együttes kezelése.
Az 1947-ben be nem szedett együttes kezelésű egyházi adók tárgyában a P[énz-]
ü[gy]m[inisztérium] 129.400/1948 sz. a. úgy intézkedett, hogy azok csak az eset393
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ben hajthatók be (a községi elöljáróságon keresztül a pénzügyigazgatósághoz küldött megkeresésre, ha
a. az eredeti kivetett összeg nem haladja meg az összes adóalap 3%-át,
b. az illetmények alapján kivetett egyházi adó pedig az illetmények 1%-át.
Ha pedig az egyházközség népiskolát is tart fenn:
c. a hitvallásos iskolai adóval együtt nem több a törzsadók 10%-ánál, az illetmények után kivetett adó pedig az illetmények 3,5%-ánál. Amennyiben
ezeknél magasabb az egyházi adó, a pénzügyig[azgatóság] köteles áttenni az
ügyet a P[énz]ü[gy]m[inisztérium]-hoz.
(A rendelet előírja, hogy milyen kimutatás adandó be a felterjesztéssel együtt
és a hátralék-kimutatás végső határnapját a jövőre nézve okt[óber] 15-ben állapítja
meg.)
Az 1948-ra esedékes egyháziadókat a P[énz]ü[gy]m[inisztérium] további intézkedéséig nem szabad együttes kezelésbe venni.
A kalocsai érsek és a szombathelyi püspök hozzászólása után a püspöki kar úgy
határoz, hogy:
a P[énz]ü[gy]m[inisztérium]-hoz fordul, a rendelet mielőbbi kiadását
kérve. A protestánsokat is fel lehetne szólítani hasonló lépésre.
24/b. A szerzetestanárok egyházi megadóztatásáról dec[ember] 10-i konferenciánk határozata értelmében votumot kértem Mons[ignore] dr. Bánk József egyetemi egyházjog tanártól. A professzor gyönyörűen kidolgozott votumának lényege,
hogy a szegénységi fogadalom miatt a szerzetes „quidquid acquirit religioni acquirit”,
tehát a szerzetes tanár nem, – ellenben a szerzet mint ilyen lenne megadóztatható.
Az állam azonban magát a szerzetest terheli meg illetményadóval, ennek analógiájára megtehetné ugyanazt az egyház is. A VKM a hozzá való fellebbezés esetén – az
eddigi gyakorlat szerint – az összes egyházi személyeket mentesíti az egyházi adó
alól. A prudentia pastoralis is azt javallja a plebánosnak, hogy ne alkalmazza a ius
strictumot paptársaival szemben.
Javaslata alapján a n[agy]m[éltóságú] püspöki kar a szerzetesek egyházi megadóztatása tárgyában háromféle módon dönthet:
1. Az Adóztatási Szabályzat 3. § (5) d. pontját hivatalos magyarázattal kiterjesztőleg akként értelmezné, hogy a lelkész elnevezésen az egyházközség területén
lakó minden egyházi személy értendő. Ezáltal az összes szerzetesek és a nem lelkipásztor papok is mentesülnének az egyházközségi adó fizetése alól. Ez lenne a legmegnyugtatóbb döntés, amely a lelkipásztor és nem lelkipásztor papság békés harmóniáját itt is biztosítaná.
2. A második lehetőség az, hogy jogilag megállapítja a szerzetesek adókötelezettségét az ún. állami segély alapján, de hangsúlyozza, hogy ezzel nem tekinti ma394
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gánszemélyeknek a szerzeteseket, és amint az államsegély nem a szerzetes személyét,
hanem a szerzetesrendet illeti, úgy a kivetett egyházközségi adó is nem az egyes szerzetest, hanem a rendet terheli.
3. A harmadik lehetőség az, hogy a Szabályzat 3. §-ának (5) b. pontja szerint a
szerzetes „adófizetési kötelezettségüket az egyházmegyei hatóság által elfogadott
módon megváltják.” Ez a megváltás történhetnék olyan módon, hogy az érdekelt
tanítórendek főnökei kötelezőleg írásban kinyilvánítanák, hogy adómentességük
esetén készek az egyházközség területén fekvő plébániának segítségére lenni és lelkipásztori „közmunkát” végezni. Ez a szerzetesekre nézve nem lenne megalázó, hiszen
a 608. canon is szorgalmazza, hogy a szerzetesek szükség esetén a püspök vagy plébános kérésére szívesen álljanak a lelkipásztorkodásban rendelkezésre. Viszont e canon az ordináriusokat és plébánosokat is figyelmezteti, hogy szívesen éljenek a szerzetesek segítségével (libenter utantur opera religiosorum) főleg gyóntatások alkalmával. Az 1334. canon szerint pedig az ordinárius szükség esetén megkívánhatja a
szerzetesektől, hogy a nép katechetikai tanításában részt vegyenek. A szerzetesnők
viszont karitászmunkával recompenzálnák az adómentességet.
Végül az Adóztatási Szabályzat 3. §. (1)-át az alkalmazottak kereseti adójának
eltörlése után – hogy a tényleges adójogi helyzetnek megfeleljen – a n[agy]m[éltóságú] püspöki kar esetleg a következő formában módosíthatná.
„Adóköteles: minden római katolikus hívő, illetve katolikus céllal bíró jogi
személy,
a. aki, illetőleg, amely az egyházközség területén földadót, házadót, vagy együttes
jövedelem és keresetiadót fizet, ha nem is lakik az egyházközség területén,
b. az egyházközség területén lakó minden katolikus hívő, akinek szolgálati vagy
munkabérviszonyból jövedelme van.
A püspöki kar a votum teljes szövegének a bíboros, hercegprímás által történt
felolvasása után úgy határoz, hogy
fenntartja 1947. dec[ember] 10-i határozatát, mely szerint a szerzetes tanárok megróhatók egyházi adóval.
25. Az O[rszágos] K[atolikus] R[endelkezési] A[lap]-gyűjtések elszámolásával
kapcsolatban megjegyzem, hogy elvi döntés szükséges a tekintetben, hogy beszámítsuk-e az O[rszágos] K[atolikus] R[endelkezési] A[lap]-pénzek közé a gyűjtéseket?
Az O[rszágos] K[atolikus] R[endelkezési] A[lap] pénzei és Gyűjtések elszámolásai és kapcsolatos javaslatokról a Püspöki Gazdasági Bizottság (tagjai az egri
érsek, a váci és győri püspök) febr[uár] 19-i megbeszélése után az egri érsek úr lesz
szíves tájékoztatni.
Az egri érsek a Bizottság nevében javaslati jelleggel az alábbiakat közli:
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1. Az Orsz[ágos] Rendelkezési Alap és az Ifjúsági gyűjtés stb. elszámolásai és az
1948. év költségelőirányzata.
A Bizottság megállapítja, hogy a szükségletek, kiadások és bevételek, valamint előirányzatok csak pénztárnaplószerűen és ezek azonos rendeltetésű adatai
körülbelül összesítve állanak rendelkezésére, éspedig mindkét évre együttesen.
Ennek oka, hogy az egyes tételek nem azonos időkre vonatkoznak; így az A[ctio]
C[atholica] számadásai a polgári évre szólnak, az Ifjúsági Központ költségvetése
novembertől novemberig, az Egyetem most tért át a szemesztrális számadásról a
polgári év szerintire, az egyetemi gyűjtés pedig decembertől decemberig szól.
Föladatának lényegében így is eleget tud tenni, mert a püspöki kar azt várja tőle,
hogy az egyes tételek szükségességét, helyességét, valamint fedezetét véleményezze. Kívánatosnak tartja azonban, hogy a jövőben úgy a költségelőirányzatok, zárszámadások, az egyes tételek könyvvitelszerűen vezettessenek, mert egyrészt így
lehet átfogó képet nyerni a helyzetről, és ez a helyes eljárás.
A Bizottság ezután a rendelkezésére álló adatok alapján letárgyalta az A[ctio]
C[atholica], Ifjúsági Gyűjtés, Kath[olikus] Egyetem stb. szükségleteit és fedezetét.
Az egri érsek a Bizottság föntebbi egyhangú véleményét követve, az elfogadott
és elbírált tételek alapján, beszerezve a beszerezhető részletesebb és pontos adatokat,
szétválasztotta az 1947. év számadását az 1948. évitől. Az előbbit zárszámadásszerűvé dolgozta föl, az utóbbit pedig költségelőirányzattá. Ez a szétválasztás és feldolgozás az okmánymellékletek hiányában lehet, hogy nem egészen pontos, mert esetleg
1947-re számol el egy-egy 1948-ra szóló tételt és viszont. Érdemben azonban ezzel
nem okoz bajt, mert ugyanakkor ugyanígy számolja el a fedezetet is. A püspöki kart
pedig nem a tételek naptári esedékessége érdekli, hanem a tételek elbírálása és a mérleg. Ezzel a szétválasztással a zavaros kétévi együtteskezelés rendbehozatott és lehetővé vált a pontos költségelőirányzat készítése és később ennek zárszámadása.
Megjegyzendő, hogy a könyvelésnél bevett: „tartozik”, „követel” terminusok
helyett az esetünkben laikusok számára világosabb: „szükséglet”, „fedezet” kifejezéseket használjuk. Továbbá a gyűjtéseknél a rendeltetési évből annyi 12-edrészt számoltunk el az 1947., illetve előirányoztunk az 1948. évre, amennyi hónap a naptári
év szerint esedékes.
Így a számadások a következők:
1947. évre szükséglet:
a. A[ctio] C[atholica] 1947. évi deficitje,
a p[üspöki] kar által,
a múlt februárban redukált összegben
b. Az Ifj[úsági] Központok szükséglete évi
83 500 Ft-ot számítva nov[ember] és dec[ember]
hónapokra 2/12 rész á 6958 Ft
396
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c. Kath[olikus] Egyetem. (A deficit exklusive
októberig Őeminenciája által juttatott
külföldi segélyből fedeztetett.)
Kiadatott az egri érsek által
előlegezve (a kar úgy tudta, hogy ez is
Őem[inenciájá]tól van) októberben az előző
hónapokfelgyülemlett deficitjére
októberben a hóra
novemberben
decemberben
dec[ember] végén az összegyűlt részlethiányokra
és rendkívüli órák díjaira
Összesen
d. Magyar Kurírnak kifizettetett
1024/947. Eszt[ergom] elszámolás szerint
9000 + 3523 Ft
e. Központi Szemináriumnak
(1024/947. Eszt[ergom] sz.)
Átvitel:
Áthozat:
f. Kiss Lászlónak népi Kol[légium] címén
(1002/947. Eszt[ergom] sz. szerint)
g. Egyetemi Konviktus berendezéséhez
(Őem[inenciá]ja kilátásba helyezett 40 000 Ft-ot,
de nem volt lehetséges megkapni. 1000 d.
csekket adhatott csak. VKM ígért 6800 Ft-ot,
szintén nem kaptuk meg. Így a következő
kölcsönökből kellett fedezni a redukált
berendezést, amelyek mint restanciák
folyósítandók: Őem[inenciá]ja 10 000 Ft,
Érsek 4000 Ft, Kar pénzéből
kölcsön elvonva
Összesen:
Összesen:
1947. évre fedezet:
a. Orsz[ágos] Rend[elkezési] Alapra Esztergomba befolyt
(1024/947. Eszt[ergom] sz.)

7 050 Ft
10 050 Ft
9 900 Ft
10 500 Ft
6 500 Ft
44 000 Ft

12 523 Ft
10 000 Ft
216 439 Ft
216 439 Ft
5 000 Ft

16 751 Ft
30 751 Ft
252 190 Ft

232 523 Ft
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b. Ifjúsági gyűjtés 2/12-e(Mihalovics 1948. febr[uár]
jelentése szerint az egész eddig 77 481 Ft)
1/12-et per 6465 véve
c. Egyetemi gyűjtés (114 827 Ft 9
44/948. Eszt[ergom] sz. szerint)
1/12-ed része decemberre
d. A[ctio] C[atholica] gyűjtése teljes egészben
(mivel 1947-re szánva
rendeltetett el)
Mihalovics bemondása szerint
e. Őem[inenciá]ja csekkjének értéke (természetben megvan)
Összesen:
Mérleg:
szükséglet:
egyenleg:
Összesen:

252 190 Ft
81 481 Ft
333 671 Ft

fedezet
Összesen:

12 930 Ft

9 568 Ft

67 000 Ft
11 650 Ft
333 671 Ft

333 671 Ft
333 671 Ft

Az 1947. évi mérleg tehát mint egyenleggel: 81 481 Frt felesleggel zárult, ami a
következő 1948. évre átviendő.
Reá kell azonban mutatnunk, hogy e kedvező helyzetnek nem a fedezet elégsége az oka, hanem a szükséglet csökkent összege, ami onnét van, hogy 1947. első felében, az egyetemet pedig még ennél is tovább Őeminenciája által külföldről, főleg
Rómából szerzett támogatással tartották fenn. Ha ez nem lett volna, akkor a mérleg
valószínűen deficittel zárult volna.
Az 1948. évre költségelőirányzatot ajánlunk elfogadásra. Ennek néhány tételét
azonban a költségelőirányzat természetétől eltérően már most folyósítani proponáljuk: nevezetesen az Ifjúsági Központok pénzét. Ennek fedezete a gyűjtés eredményében rendelkezésre áll és a Központjuk által mellékelt terv szerint szétosztandó
azzal a meghagyással, hogy értékállóan kezeljék és költségvetési évük: november
végéig nem számíthatnak további segélyre.
Költségelőirányzat az 1948. évre
a. A[ctio] C[atholica]várható deficitje
b. Ifjúsági Központok 10/12 éviszükséglete á 6958
c. Ifjúsági Központok nov[ember]–dec[ember] szükséglete
d. Magyar Kurír megszavazott segélye
e. Egyetem költségvetés szerint elfogadott deficitje
f. További és non putarem rendelkezésre
Összesen:
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Fedezetelőirányzat az 1948. évre:
a. Áthozat az 1947. évről
b. Rendelkezési Alap befizetéséből
c. Ifjúsági gyűjtés 10/12 része 1947-ről
d. Egyetemi gyűjtés 11/12 része 1947-ről,
fillérek nélkül lefelé kerekítve
Összesen:
Mérleg:
szükséglet:
fedezet:
egyenleg:

81 481 Ft
450 000 Ft
64 650 Ft
105 259 Ft
701 390 Ft

565 580 Ft
701 390 Ft
135 810 Ft

Függő tételek:
a. A szükséglet oldalán: minden gyűjtés eredményét bruttó és ténylegesen befolyt összegben számoltuk el. Tekintve, hogy a gyűjtések apró tételekből tevődtek
össze, ezeknek költségei (például maga a kézbesítési díj, máshol a csekk-költség,
nyomtatványok) együttesen számba jövő összegek. Adatok híján ezt nem tudtuk bevenni. Megállapítás után az alábbi b. pontban tárgyalt fedezet terhére folyósítandó.
Az 1024/948. Eszt[ergomi] sz. irat szerint az A[ctio] C[atholica] számára folyósíttatott 15 000 Frt. Közelebbi adatok híján nincs módunkban megállapítani,
hogy ez régebbi deficit kiegyenlítésére, avagy az 1947. év megszavazott járandósága
terhére folyósíttatott-e? Első esetben pótlólag beállítandó a szükséglet rovatba
(1947-re), a második esetben levonandó az esedékes kifizetésből.
b. A fedezet oldalán: Az Orsz[ágos] Rend[elkezési] Alap hátraléka továbbra
várható tételei; az Egyetemi Gyűjtésből Veszprém, Pécs, Székesfehérvár, adatai
1948. februárig nem érkeztek be; az Ifjúsági Gyűjtésnél is lesz elmaradás, de ez a
kapott kétségtelenül hiányos listából nem állapítható meg pontosan.
Tisztelettel javasoljuk, hogy a számadások elfogadása esetén a szükséglet-rovat
tételeinek elszámolását (ha már megkapta az illető, avagy a gyűjtés összege birtokában van), illetve a Rend[elkezési] Alap terhére való folyósítását elrendelni szíveskedjék. Ennél a Bizottság elnöke, aki a tételeket ismeri, készséggel segítségére lesz az elszámolónak. (Eddig az esztergomi Vikárius Úr pontosan intézte ezeket az ügyeket.)
Felhívjuk még a figyelmet az 1948. évi költségelőirányzatra vonatkozóan az
alanti 4. pont 3. bekezdésére.
2. A Bizottság tárgyalta az Ifjúsági Központ által az ifjúsági gyűjtés feloszlatására [!] vonatkozó, 811/1948. Eszt[ergom] sz. alatt áttett tervezetet. E tervezetet az
A[ctio] C[atholica] elnöksége is letárgyalta és javaslóan terjesztette fel Őeminenciájának.
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A Bizottság megállapítja, hogy e tervezet szerint a szükséglet 83.500 Ft. Tudomása szerint ezt az összeget nem érte el az orsz[ágos] gyűjtés. Mihalovics bemondása (febr[uár] 24.) szerint kerek számmal 67 000 Ft.
A Bizottság elfogadásra ajánlja a beadványon „szétosztási terv”-nek nevezett
költségelőirányzatot a következő megjegyzéseivel: Az Ifjúsági Központnak hozassék tudomására, hogy a kapott összegekkel 1948 novemberéig ki kell jönnie, és
deficitet nem honorálunk. Ennek szem előtt tartásával gazdálkodjanak. A 15 központot sokalljuk, és így nagyon elaprózódik a pénz. E központokat, illetve alájuk
tartozó mozgalmakat meg kell figyelni, és ha erősödést nem mutatnak, a csenevészeket beolvasztani, vagy a további alimentálásból kizárni. A Bizottság ezt mint
ésszerű elvet ajánlja anélkül, hogy bármelyik ellen állást foglalna. Végül a gyűjtés és
szükséglet közti különbözetet az Orsz[ágos] Rend[elkezési] Alap terhére javasolja
folyósítani.
A számadásokba ezen határozat figyelembevételével állíttattak be a tételek.
A felosztási tervezet mellékelten visszazáratik.
3. A Bizottság tárgyalja Őeminenciája által 1056/948. Eszt[ergomi] sz. alatt
hozzá áttett kérelmet, melyben a Kaposvári Népi Diák- és Tanoncotthon számára
30 000 Ft segélyt kérnek. A Bizottság az alábbiak értelmében e kéréssel elvi okokból
nem foglalkozik és a kérvényt visszaszármaztatja azzal a javaslattal, hogy a veszprémi
Egyházmegyei Hatóságnak küldessék meg, mint az Egyházmegyei Rendelkezési
Alap terhére elbírálandó kérelem.
A Bizottság alapelvül kéri felállítani, hogy az Orsz[ágos] Rend[elkezési] Alapból, Orsz[ágos] Ifj[úsági] Gyűjtésből csakis országos és egyben központi jellegű intézmények alimentálhatók. A helyi jellegű szükségletekre ott van az Egyházmegyei
Rendelkezési Alap.
Ez az elv következik az Orsz[ágos] Rend[elkezési] Alap rendeltetéséből, amelyet szorosan és kifejezetten országos és központi intézményeink fenntartására létesített a püspöki kar. Másrészt lehetetlenülés következnék be, ha ezen elvtől eltérünk.
Helyi szükséglet ugyanis annyi van, hogy kielégítésükre az alap többszöröse sem
lenne elegendő, és mi lenne akkor orsz[ágos]és központi intézményeinkkel?
4. A Bizottság aggodalommal állapítja meg, hogy az esztergomi érseki helytartó úr közlése szerint az Orsz[ágos] Rend[elkezési] Alapba 1947. évre f[olyó] évi febr[uár] 5-ig 232 253 Ft folyt be, tehát az előirányzott összegnek csak kb. 40%-a.
Ez a csökkent teljesítés 1947-re nem okoz nehézséget. Fontos azonban a helyzet elbírálására, hogy miért nem? Azért, mert 1947-ben országos intézményeinket
nem a Rend[elkezési] Alapból tartottuk fönn. Az A[ctio] C[atholica] számára a
Hercegprímás Úr Rómából és külföldről kapott segélyekből igen jelentős összegeket juttatott. Az Új Ember jövedelméből az A[ctio] C[atholica] komoly tételeket
vett be. Ott volt továbbá a gyűjtés, amely 67 000 Ft-ot hozott. Egyetemi kiadásaink
deficitjét ugyancsak az Őeminenciája által nyújtott intenciók és segélyösszegekből
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fedeztük fél évet meghaladó időn keresztül. Ifjúsági mozgalmaink 1947. költségvetésének ¾ részében nem szerepeltek; ezek is kaptak itt-ott Őeminenciájától, amiből
a kereteket is alig tudták fenntartani, és komolyabb munkában akadályozta őket a
pénzhiány. Az 1947. évet tehát egyedül a számadás kedvező zárása alapján nem lehet kielégítőnek elbírálni.
Elkészítettük a költségelőirányzatot az 1948. évre, amely könyvelési szempontból szintén kedvező. Ámde vannak számbaveendő körülmények és veszélyek, melyeknek beállta esetén az előirányzat felborul. Az A[ctio] C[atholica] előirányzatnál
számoltunk Őeminenciája előző évben adott segélyeinek elmaradására, de számításba vettük az Új Embertől kapott bevételt és kongruákat. Ha az utóbbi kettő kiesne
(az Új Emberével számolni kell!), az A[ctio] C[atholica] deficitje a momentán reális
összegről felszökik. Tudomásul veendő továbbá, hogy az Ifjúsági Központok ez évben nem terhelik jelentősen a költségelőirányzatot, mert az előző év gyűjtése nagyrészben fedezetül szolgál. Végül gondolni kell arra, hogy esetleg a sajtóügyünkben
kedvezőbb változás állhat be, habár kevés reá a remény. Ennek esetleges bekövetkeztével a meginduláshoz azonnal jelentős összegre lenne szükség, továbbá a fenntartáshoz is, mert aligha remélhető, hogy netaláni napilapunk a pártsajtóval azonos
előnyöket kapna. Sőt ez, függetlensége miatt, nem is lenne kívánatos.
A Bizottság előreláthatóan mérlegelte az említett lehetőségeket, nehogy a püspöki kar nem várt nehéz helyzet elé állíttassék.
Az A[ctio] C[atholica] költségelőirányzatának jelzett felborulása esetén, sőt az
Ifjúsági Gyűjtésnek a jövőben való kiesése esetén sem lesz nehézség, feltéve, hogy az
Orsz[ágos] Rend[elkezési] Alap előirányzata 90%-ban befolyik.
Sajtóengedély esetén azonban, főképp ha egyben az A[ctio] C[atholicá]-nál is
az előbb említett eshetőség bekövetkeznék, a költségelőirányzat lehetséges, hogy
deficitessé válna akkor is, ha az Orsz[ágos] Rend[elkezési] Alap befolyik.
A Bizottság ezen lehetőségekkel szemben beható eszmecsere után egyhangúan
a következő álláspontját terjeszti elő: Az első esetben nem szükséges, a második esetben sem kívánatos, hogy a változás miatt a Rendelkezési Alap felemelését határozzuk el. Ez sok ok miatt nehézségekkel járna, és a nem túlságosan valószínű eshetőség
miatt nem is indokolt eléggé. Ha mégis bekövetkeznék a vázolt nehézség, módjában
áll a püspöki karnak az előző év mintájára a három gyűjtést újra elrendelni és ezzel
az egyensúlyt helyreállítani.
Nyomatékosan hangsúlyozza azonban a Bizottság, hogy minden számadásnak
alapja az Orsz[ágos] Rendelkezési Alap lehetőleg teljes befolyása. Kéri, hogy a nagy[méltóságú] püspöki kar keresse meg és találja meg a módját ennek behajtására.
5. A Bizottság javasolja, hogy a n[agy]m[éltóságú] püspöki kar revideálja az
eddigi országosan elrendelt templomi gyűjtéseket.
A római Szentszék által kötelezően előírt három gyűjtésen (Vízkereszt, Missziós
vasárnap, nagypénteki Szentsír) kívül évek folyamán püspökkari határozattal a
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következő gyűjtések írattak elő, állandó jelleggel, részben kötelezően, részben fakultatíve: Szent László Társulat, június utolsó vasárnapján, Szent Istvánkor kőszegi
misszióház, Húsvétkor és Mindenszentekkor (egyes egyházmegyékben Péter-Pálkor) Péter-fillér, Opus Petri, Kath[olikus] Hitterjesztés Egyesület, Jézus Szent Gyermekségének Műve, Régiszi Sz[en]t Ferenc Egyesület, Birmai bélpoklosok, Közp[onti] Oltáregylet, Orsz[ágos] Pázmány Egyesület, Vakok Intézete, Jeruzsálemi zarándokház stb.
E gyűjtések egy részét még a legutóbbi zsinatok is, némelyeket név szerint felemlítve, előírják. A gyakorlat sokat elhagyott. Több egyházmegyében az a praxis,
hogy a korónákon „Pia oblata” címen egy összegben fizetik be a gyűjtéseket, amelyet
az Esperes az Egyházmegyei Hatóságnak továbbít, és ott belátás szerint szétosztják
az egyes célok között. E pontban tehát zavaros és nem egyöntetű a helyzet.
A Bizottság csak e kérdés revideálását és egyöntetű rendezését kéri.
Az egri érsek ezzel kapcsolatban konkrét javaslatot is tesz, a következőkben:
A n[agy]m[éltóságú] püspöki kar az ordináriusok egyházmegyei gyűjtésekre
vonatkozó jogának érintetlensége mellett a következő gyűjtéseket rendelje el:
1. A római Szentszék által előírt három gyűjtés: Vízkeresztkor, misszióvasárnapon és nagypénteken a Szentsírnál.
2. Egy napon (talán Péter-Pálkor) Péter-fillér gyűjtése.
3. A Mindenszentek-napi temetői gyűjtést általánossá teszi; ennek fele maradjon a gyűjtés helyén temetői célokra, másik fele fordíttassék egy, az Egyházmegyében épülő templom céljára. Nem-katolikus temetők gyűjtéséről az ordinárius külön
rendelkezik.
4. Minden más gyűjtés megszűnik. Amennyiben aktuális célú gyűjtést tennének szükségessé, a püspöki kar esetről esetre intézkedik.
6. A győri püspök úr indítványozza és a Bizottság javaslóan terjeszti elő:
Tegye megfontolás tárgyává a n[agy]m[éltóságú] püspöki kar a nagypénteki
szentsír-gyűjtések ügyét. Ez a legnagyobb összegű gyűjtésünk és hováfordítása a mai
viszonyok között nem eléggé ismert. Kérje a püspöki kar a római Szentszéket, hogy a
jelenlegi gazdasági nehézségek idejére e gyűjtést hagyja az ordináriusok rendelkezésére, akik köteleztessenek, hogy templomok és plébániák építésére fordítsák.
Több hozzászólás után a püspöki kar köszönettel veszi tudomásul a Gazdasági
Bizottság jelentését és elfogadja javaslatait.
Határozatilag is kimondva és hozzátéve, hogy 1947-re mindenki küldje
meg az egész befolyt összeget (a gyűjtést ne számítsuk be!). Ha azonban
valaki azt már erre az évre másképp számolta el, és az ügyet lezárta, maradjon úgy, ahogy van! 1948-ra pedig mindenki azon legyen, hogy a fejenkénti 10 fillér az O[rszágos] K[atolikus] R[endelkezési] A[lap]-ra legalább 90%-ban befolyjon.
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Több hozzászólás után a bíboros, hercegprímás megjegyzi: Ne mondjuk el panaszainkat; nekünk a legszegényebb vegyes-vidéki katolikusainkat is kellene támogatnunk. Mindenesetre az legyen az álláspontunk, hogy más a helyzet, feszítsük
meg minden erőnket, hogy központi intézményeinket fönntarthassuk.
A kaposvári kérelemről úgy határoz a püspöki kar, hogy
nemcsak az O[rszágos] K[atolikus] R[endelkezési] A[lap]-ból, de még az
ifjúsági gyűjtésből sem kaphat, mert az is csak országos ifjúsági központokat segélyezhet. Kaposvár kérelmét a veszprémi E[gyházmegyei] K[atolikus] R[endelkezési] A[lap] teljesítheti.
A győri püspök javaslatára
elhatározza a püspöki kar, hogy a Szentsír-gyűjtés felhasználása ügyében
Rómába fordul.
26. A községi iskolák államosítására irányuló törekvések kapcsán bizalmasan
próbáltam tájékozódni a csanádi püspök úr által márc[ius] 3-i levelében felvetett
kérdésekről. A püspök úr levele így szól:
„Hivatkozással 1493/1948. sz. a. kelt n[agyra]b[ecsült] soraira, legyen szabad
n[agyra]b[ecsült] figyelmét felhívni, hogy az 1868:XXXVIII. t. c.619 megalkotásakor, mikor az iskolafenntartást községi feladattá tették, sok községnek volt katolikus
jellegű iskolája, illetve sok kat[olikus] iskolának volt és maradt máig a politikai község a fenntartója. Ezekre az esetekre utal az Egyházközségek Igazgatási és Adóztatási Szabályzatának I. 53. § 1/ pontja és II. 2. § 3. pontja. Vajon ezen iskolák államosításáról van szó? Avagy a község fenntartói terhét ezen iskoláknál is egyszerűen átveszi az állam a katolikus iskola jellegének sérelme nélkül? Avagy választás elé állítanak: akarjuk-e átvenni az iskolafenntartás részbeni terhét úgy, mint a többi kat[olikus] iskolánál fennáll, vagy átengedjük az iskolát egészen az államnak? – Végül: lehetővé akarja talán tenni az állam, hogy tisztán községi iskolákat az egyházközségek
átvegyék?
Nagyon hálás lennék, ha a legközelebbi püspöki konferencián e kérdésekről
pontos felvilágosítást kapnánk.” Ezt másolatban elküldtem Boér osztálytanácsosnak, hogy tájékozódjék. Válasza: nincs pozitív válasz, a miniszter kitért a válaszadás
elől.

619 Az Eötvös József-féle népiskolai törvény, amely – több nyugat-európai államot megelőzve – előírta a tankötelezettséget, és kimondta, hogy minden szülő vagy gyám köteles gyermekét annak 6
éves korától 12 éves koráig iskolába járatni.
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Csanádi püspök: A kultuszminiszter azt mondta, hogy ő nem tud dönteni
ebben.
Tudomásul véve azzal, hogy ne soká várjunk a kérdés megoldásával. A kívánatos megoldás: az állam átveszi a terhet, de a jelleget ne vegye el!
27/a. A katekizmus-kérdést a csanádi püspök adja elő, most csak röviden, mert
nem állott minden irat rendelkezésére:
A biblia Giglernél illusztráció lett, nem forrás. Az ősegyházban nem forgatták
fel az események kronológiai sorrendjét.
Az első az elvi kérdés eldöntése:
1. Akarunk-e megmaradni a régi szerkezet mellett? Gigleré jó egy szószéki tervhez, de nem jó tanulmánynak a katekizmusa.
2. A biblia és katekizmus egybeolvasztásánál csak a bibliát vehetjük alapul.
3. A kérdéseket a feleletekkel meg kell ismételni, már csak azért is, mert ha megismétli a kérdést, annak folytatódni kell logikailag is.
4. Még ha sok fölöslegeset is tanul, azt kell mondani: inkább ezt kell mégis választanunk.
5. A pozitív oldalt lehet hozni a régi szerkezet mellett is. Az Úristent ne akarjuk
korrigálni, aki így szólt: „Ne paráználkodjál!”, „Ne lopj!”
A hozzászólások implicite egyeznek a csanádi püspök azon megállapításaival,
melyeket ő az összes ordinárius uraknak megküldött.
6. Más kérdés, melyik legyen a mostani könyvek közül előírva? Halmost illeti a
pálma, mert ő a régi tankönyvet tökéletesíti.620
A tantervnél már meg lett állapítva, hogy a biblia nem külön tárgy, ámde így
hogy legyen a Krisztus személye élő valóság? A Bibliát külön tárgyként kell tanítani.
A tantervet eszerint nem lehet megtartani. Most hagyjuk a tantervet, legfeljebb azzal javítsunk, hogy a hit- és erkölcstan legyen egy évben és az egyháztörténelem legyen egy külön évben.
A püspöki kar leszögezi és egyhangú határozattal elfogadja ezeket az elveket és
a. a jövő katekizmusa megkészítésére felkéri a csanádi püspököt azzal,
hogy vegyen maga mellé olyanokat, akiknek elveit helyesli.
b. Külön katekizmus és biblia tanítása, kronologikus sorrend fenntartandó.
c. A tantervre nézve van még idő, arról most nem intézkedik.

620 Halmos Mihály: Katekizmus gyermekek számára (Eger 1943) könyvről lehet szó.
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A bíboros, hercegprímás megköszöni a csanádi püspök úr fáradozását, és várja
a további jelentését.
27/b. Az anyaszentegyház öt parancsolata621 Tower Vilmos prelátus szerint
így lenne alakítandó:
1. Az Egyház parancsolt ünnepeit megüljed!
2. A böjti és hústilalmi (vagy hústalan) napokat megtartsad!
3. Évente legalább egyszer gyónjál és húsvét táján az Oltáriszentséget magadhoz vegyed!
4. Házasságodat az Egyház törvényei szerint kösd meg!
5. Az Egyházat támogasd munkájában (Egyházközség, sajtó, Actio Catholica).
Megokolás:
Hazánkban ma főképp a házasság szentsége szorul nagyobb védelemre, valamint Szentséges Atyánknak az Actio Catholicára vonatkozó óhaja nagyobb megértésre, pártolásra és felkarolásra. Viszont az eddigi magyar szövegnek 1. és 2. parancs
alakja revízióra szorul, mert tautologia és egy fontosabb parancsnak tolja ki a helyét.
Az eddigi 1. és 2. parancsot a külföldi káték mintájára minden hátrány és félreértés
nélkül össze lehet vonni.
Az eddigi magyar szöveg 5. parancsa pedig a házasságra vonatkozó rendkívül fontos parancsnak már csak csökevényes részletét emeli ki, a lényeget pedig elhagyja, mert
a szövegezés abból a boldog időből származik, amikor a házasság egyházi megkötése
magától értetődő és ki nem kerülhető dolog volt, és amikor a polgári házasság és ennek
alapján a successiv polygamia még ismeretlen fogalom volt.
Az eddigi 5. parancs szövege: „Tiltott napokon menyegzőt ne tarts” ma már
szinte tárgytalanná vált és elvesztette gyakorlati jelentőségét.
A püspöki kar a kérdést átteszi a katekizmus-ügyhöz.
28. Bulányi György piarista javaslatát a püspöki kar
kiadja az A[ctio] C[atholicá]-nak, hogy foglalkozzék vele.
29. Dolgozók óvónőképzőjéről jelenti a bíboros, hercegprímás
621 Az egyház öt parancsa: 1. vasárnap és parancsolt ünnepen misét becsületesen hallgass. 2. bűneidet évente legalább egyszer gyónd meg. 3. az Oltáriszentséget legalább húsvét táján vedd magadhoz. 4. a parancsolt ünnepeket tartsd meg. 5. a kötelező böjti napokat tartsd meg. Vö. Diós István:
Öt parancsolat. In MKL X. 400.
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a. B[uda]pesten egy állami és egy hitvallásos óvónőképző működik, mindegyikben rendes óraszámmal (kettő) szerepel a hittan.
b. Dr. Bárdos István prelátus, érseki főbiztos kéri, hogy a n[agy]m[éltóságú]
püspöki kar hívja fel a lelkipásztorok figyelmét arra, hogy a „Dolgozók Óvónőképzőjébe” beiratkozni akaró leányokat irányítsák egyenesen a Brunszvick Teréz Óvónőképző Intézet igazgatójához (VII. Rózsák tere 7.) ne írásban, hanem élőszóval a
tavaszi coronákon.
A püspöki kar tudomásul veszi a két hittanórát, a b. alatti kérést pedig
szívesen teljesíti.
30. Ápolónőképzéssel a múltban a Vöröskereszt, Zöldkereszt, a Székesfőváros
Ápolónőképzője, a Szívkereszt és az Országos Betegápolói Egyesület foglalkozott a
Márta mellett.
A Zöldkereszt tovább is védőnőket képez, de ma már nem ragaszkodik a nyolc
középiskolához, hanem hat elemivel is elfogad növendékeket. Erkölcsi rangja a
népi kollégiumokéhoz hasonló s erősen politikai színezetű a nevelési iránya. A Vöröskereszt él s küszködve neveli az utánpótlását, de szűk keretek között. A Székesfőváros nem nyitotta meg az iskoláját, hanem átadta világi ápolónői nevelését a
szakszervezeteknek, amely arra törekedett, hogy monopolizálja az ápolónőképzést.
A Szívkereszt és az Országos megnyitották ugyan az iskolájukat, de az első évfolyam után mind a két egyesületet feloszlatták, s az iskola növendékei másodévüket
már a szakszervezet által felállított képzőben fejezték be. A Szakszervezet a Népjóléti Minisztérium által időközben felállított tanterv szerint, magas nívón állította
be az iskoláját. Internátusa van, a növendékek nem végeznek kórházi hivatásos
munkát, hanem csak tanulni járnak be a kórházakba; nemcsak ingyen kapják a teljes ellátásukat, hanem még fizetést is kapnak azoktól a kórházaktól, amelyekben
tanulnak. A hiba, hogy a gyakorlati kiképzésük szétfolyó, mert hisz nem gonddal
összeválogatott oktató testvérek mellett tanulnak meg dolgozni, hanem egy kórház
ápolónői mellett, akik részben maguk sem jól dolgoznak, részben nem veszik maguknak a fáradságot, hogy a növendékeket, akikhez voltaképpen semmi közük, tanítsák. A szellem: mint a Zöldkeresztben. Tehát ápolónő, a beteghez szeretettel
lehajoló karitászangyal nem lesz belőlük. A Szakszervezet vidéken is állít fel iskolákat, mert hisz az a terve, hogy teljesen a kezébe kapja az ápolónők képzését. Nagy
gondjuk, hogy a gárdájukban kevés a jól képzett régi ápolónő, aki a szakképzésben
segítségükre lehetne.
A Szakszervezet akarata ellenére, a Népjóléti Minisztérium engedélyével a
Márta is megnyitotta az iskoláját, most már a saját neve alatt. Az engedélyt azzal
a megokolással kapták meg, hogy a múltban nagyon jó munkát végeztek, s ezért nem
lehet tőlük a képzés jogát megvonni. Igaz, hogy ezek után rövidesen „sárga listára”
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került a Márta, s csak alig bírta a feloszlatását elkerülni. De segítségükre voltak befolyásos, erősen bal oldali volt betegeik, akik a feloszlatást megakadályozták. Tőlük
a Népjóléti Miniszterium elitképzést vár, nemcsak tudást, hanem lelket is. A betegágy mellett mindenki ezt várja s kívánja az ápolónőtől, s ez a Márta erőssége,
hogy kezdettől fogva erre akart nevelni. Első saját iskolájukat most fejezték be, s
vizsga előtt állnak. Mint írja „24 másodéves növendékünk jövőre vizsgázik, s elsőéveseink is szép számban jelentkeznek. Sajnos, hogy ezt a jó anyagot nem tudjuk
mind felvenni, mert hisz minden szubvenciót nélkülözünk s anyagilag korlátozva
vagyunk. A Márta Iskola csak a saját utánpótlását képezi, csak kivételesen kaptunk
12 irgalmas nővért is, akik az Országosban kezdték a tanulmányaikat, s annak feloszlatása után nálunk folytatták a tanulást. Ők is most állnak vizsga előtt. De világiak képzésére nem vállalkozhatunk, mert akkor belerontanánk a Szakszervezet
cirkulusaiba. S mi létünkkel fizethetnénk ezért. Pedig lévén a magyar ápolói munka
óriási többségben világi ápolónők kezében, milyen nagy fontosságú volna a katolikus
karitász szellemében való elsőrangú szakképesítésük.”
Átfogó, nagy horderejű munkát végeznének ezáltal, mert elárasztanák az országot vallásos meggyőződésükhöz hű olyan apostolokkal, akik a betegágyak mellett
szinte szavak nélkül hozzá tudnak férkőzni azokhoz a lelkekhez is, akiket a pap nem
tud megközelíteni.
Folba János prelátus hozzászólása után a püspöki kar
Őt kéri fel arra, hogy mint már e téren tapasztalt szakember, a kérdéssel
foglalkozni szíves legyen.
Folba prelátus a megbízatást elvállalja.
A bíboros, hercegprímás ezután beszámol a K[atolikus] I[skolai] F[őigazgatóság] III. 17-i értekezletének határozatairól, amelyeknek jóváhagyását s így törvényerőre emelését kéri a püspöki kartól. Ezek:
1. A hőgyészi és mágocsi általános iskolák felügyeleti hovatartozásának ügye.
2. Fiúk és leányok közös szórakozása
3. „Úttörő-mozgalom”
4. Katolikus iskolák jog- és érdekvédő tanácsadó szerve
5. Világnézeti oktatás a kat[olikus] diákotthonokban
6. Falusi sportegyesületek alakítása
7. A kat[olikus] általános iskolák esedékes fenntartói (helyi) hozzájárulékának
hátraléka
A püspöki kar a K[atolikus] I[skolai] F[őigazgatóság] márc[ius] 17-i értekezletének e pontokra vonatkozó határozatait azzal hagyja jóvá, hogy a
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katolikus iskolai frontot egységbe kell fogni és egységesen, a püspöki kar
határozatai szerint kell bennük eljárni. A diákotthonokban a világnézeti
előadások mindenek előtt természettudományiak legyenek.
A sportegyesületek játékszerei az egyházközségek tulajdonában maradjanak.
31. A latin nyelvnek az általános iskolákban való tanításával kapcsolatban a
K[atolikus] T[anügyi] F[őigazgatóság] javaslata a következő:
a latin nyelvnek mint rendkívüli tárgynak tanítását javasolják az e tárgyban
tartott értekezleten résztvevők, de valamennyien nehezményezik és valamiképpen
elhárítását kérik annak, hogy a tanulók heti terhe négy órával megnövekedjék. E
célra Papp Elemér alelnök-főigazgató általános helyeslésre azt indítványozza, hogy
csak a főgimnáziumokkal kapcsolatos kat[olikus] általános iskolákra – ezeknek
név és hely szerint felsorolásával – mint elsősorban érdekeltekre kiterjedő engedélynyerést kíséreljünk meg a latin nyelvnek szabadon választható rendes tárgyként
taníthatására.
A javaslatot a püspöki kar elfogadja.
32/a. és b. Nevelőképző Főiskolák ügyéről szólva a bíboros, hercegprímás jelenti:
A n[agy]m[éltóságú] püspöki karnak nevelőképző főiskolákra vonatkozó határozatát (igénybejelentésünk, melyet 1947. aug[usztus] 16-án) bejelentettem, 1947.
okt[óber] 10-én pedig megismételtem a VKM miniszter felé. Kertelő válaszok jöttek. Ekkor felkértem a K[atolikus] T[anügyi] F[őigazgatóság]-ot, hogy a három
érseki székhelyen és Budapesten az Angolkisasszonyoknál felállítandó nevelőképző
főiskolák tájékoztató költségvetését és tanszék-szükségletét összeállítsa. Ez meg is
történt, a tervezet itt van.
Az Angolkisasszonyok intézetében a Tanárképző Főiskolának Nevelőképző
Főiskolává való átszervezéséhez 1948. febr[uár] 18-án beadott irattal kérte az iskolafenntartó a VKM beleegyezését. (Válaszról nem tud.)
Most a pannonhalmi Szent Benedek-rendi főiskola á[ltalános] iskolai nevelőképzővé való fejlesztésének szándékát jelenti be, Győrött tervezett megoldással, a
főapáthelyettes bakonybéli apátúr. Már be is adták a kérvényt, mert sürgős volt,
ugyanis van rá remény, hogy megkapják.
A nevelőképző főiskolák, illetve a tanítóképzők átszervezésével (a líceumi résznek nevelői középiskolává) bővebben kell még a K[atolikus] I[skolai] F[őhatóság]-nak foglalkoznia. Most csak annyit, hogy Petrovich Ede m[eg]b[ízott] igazgató elkészítette a számadásokat arra az esetre, ha a nevelőképző főiskolákat a magunk
erejéből kellene megcsinálni.
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A püspöki kar egyelőre határozatilag kimondja, hogy a kántorképzés csak
ezen iskolában szervezhető meg. Megbízza továbbá a K[atolikus] T[anügyi] F[őigazgatóság]-ot, hogy a nevelőfőiskolákra vonatkozó és a Petrovich-féle – nevelőközépiskola – javaslatot küldje meg a K[atolikus] I[skolai] F[őigazgatóság] püspök és rendfőnöktagjainak, hogy áttanulmányozhassák.
33. Az iskolai új Rendszabályok megjelentetését sürgeti a székesfehérvári püspök úr. Erre nézve jelentheti, hogy
a kefelenyomat utolsó átfésülése már folyamatban van a K[atolikus] T[anügyi]
T[anács]-nál, az új Rendszabályok 1948. szept[ember] 1-re életbe léptethetők lesznek.
Elnagyolás több zavart okozna, mint az új Rendszabályok megjelenésének ez a
késedelme.
Dr. Mertán János protonot[arius], főesperes, főtanfelügyelő kanonok észrevételeit bemutatja.
A püspöki kar úgy határoz, hogy a kalocsai észrevételeken túl még dr.
Mertán főtanfelügyelő megjegyzéseit is dolgozzák bele a Rendszabályokba, amelyek először csak kurzíve szedendők, s miután a püspöki kar elé
terjesztve végleges jóváhagyást nyernek, jelentethetők csak meg.
34. A Kat[olikus] Tanszemélyzet Fegyelmi Szabályzata átdolgozásra szorul.
Tervezet készítésére a K[atolikus] T[anügyi] T[anács] illetékes. Várja a rendelkezést
a n[agy]m[éltóságú] püspöki kartól.
Határozat: Várni kell vele.
35. Az iskolalátogatók hatáskörének megállapítása most különösen aktuális
lenne.
A legnehezebb ügy, amely bármiként nyer elintézést, sohasem lesz hiba nélkül,
és mindkét félre megnyugtató. Egyoldalúan csak a mi részünkről nem is intézhető
el. Az a vélemény, hogy a kat[olikus] iskolalátogató illetékes látogatni a kat[olikus]
tanítókat, akár alsó tagozatban tanítanak, akár a felsőben, akár osztályvezető tanítók, akár szaktárgyakat tanítanak, a protestáns iskolalátogató csak a protestáns tanítók óráit látogathatja, az állami mindkettőét. Ez áll az értekezlet összehívására és
tartására is.
A püspöki kar az ügyet kiadja dr. Kürti Menyhért úrnak azzal, hogy küldje meg vonatkozó javaslatát.
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36. A kántori tűzifajárandóság kérdésének ideiglenes rendezésére a pápai trónálló pécsi püspök úr a következő javaslatot teszi:
Kívánatos volna elvként kimondani, hogy a kiesett kegyúri kántori fajárandóságok kiszolgáltatását az iskolafenntartók, szoros jogi alapon, elvi okokból nem vállalják, ellenben, legfeljebb a házi szükségletet kielégítő mennyiségben (átlag 12–16 m3)
akár természetben, akár készpénz-egyenértékben méltányosságból biztosítják, nem
adva fel azon jogukat, hogy a ténylegesen kiszolgáltatott kegyúri eredetű teljesítések
erejéig a kegyúriakban jogutóddal szemben keresettel élhessenek.
Fentieket két szempont indokolja:
1. Elfogadható, méltányos modus vivendi622 teremtendő ebben a rendezetlen
kérdésben.
2. Mégis oly formában, amely semmiképp sem prejudikál a végleges rendezésnek.
Határozatilag kimondva.
A behelyettesített 16. pont témájáról (szekták) a nagyváradi apostoli kormányzósági helytartó tájékoztatja a püspöki kart. Vannak olyanok is, kik meztelen bált
rendeznek, szidják a mai rendszert (Hajdúságban, Békésben) és Szentírással hadakoznak ellenünk. A Sz[en]t István623 Szentírása túl apró betűs. Sz[en]t István Társulat vagy Korda adjon ki kátészerű füzetet a szekták ellen.
Az egri érsek megjegyzi: Van még a Kordánál Szentírás a Sós-féle kiadásából, és
van népmissziós apostolságunk a Csopják-csoport, amely szép sikerekre tekint már
vissza, és amely a Korda révén mindig elérhető.
Több hozzászólás után a püspöki kar úgy határoz,
hogy a Szent István Társulatot megkeresi, hogy legalább a Sz[en]t Lukács
evangéliumát adja ki nagyobb betűs, olcsó formában.
A bíboros, hercegprímásnak az Új Ember körül felmerült tervről történt bejelentése kapcsán kimondja a püspöki kar, hogy
csak olyan újságot ismer el katolikus lapnak, amelynek kiadója valamely
katolikus intézmény, nem pedig egy kat[olikus] személy.
A gyűlés 20 ó[ra] 06 p[erc]kor ért véget.

622 Felek közötti kompromisszumos megoldás.
623 A Szent István Társulat által kiadott Szentírás.
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K[elt] m[int] f[en]t

Mindszenty József s. k.
bíboros, hercegprímás,
esztergomi érsek
Dr. Pétery József s. k.
váci püspök
hitelesítő

Papp Kálmán s. k.
győri püspök
hitelesítő
Jegyezte:

Dr. Mátrai Gyula
protonot[arius] kanonok,
hercegprímási irodaigazgató
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17.
Jegyzőkönyv,
mely felvétetett a Magyar Püspöki Karnak Budapesten,
az Angolkisasszonyok könyvtárában 1948. május 29-én du. 2 órakor megtartott
rendkívüli értekezletéről

Jelen vannak: Mindszenty József bíboros, hercegprímás elnöklete alatt dr. Czapik
Gyula egri érsek, dr. Dudás Miklós hajdúdorogi, dr. Pétery József váci, Kovács Sándor
szombathelyi, Papp Kálmán győri püspök, Pintér László prelátus, püspöki helynök,
dr. Sárközy Pál bakonybéli apát, a pannonhalmi főapát helyettese. Távolmaradását kimentette: Grősz József kalocsai érsek betegséggel, Virág Ferenc pécsi püspök bérmálással (munkahelyén, ahol nem lehet lemondani), dr. Bánáss László veszprémi püspök,
betegsége miatt távol, nem is szerezhetett róla tudomást,624 a Rómában tartózkodó
csanádi püspök hasonlóan, dr. Madarász István kassai püspök, valamint a szatmári
püspöki helytartó és Folba János prelátus úr nem tudni, hogy mi okból vannak távol.
A bíboros, hercegprímás üdvözli a püspöki kar megjelent tagjait. Bemutatja az
iskola államosítás elleni tiltakozások közül a legszebbeket. Ezek a mezőkövesdi, a Budapest-Ranolder intézeti és a budapesti Szent Benedek-rendiek intézetéből valók.
1. A már megküldött, de még fel nem olvasott körlevélből hiányzik a két kánon
jelzése és egy múltidő-javítás. A körlevél szövegét egészen reptében kellett lezárni,
innét a hiány. A szokástól eltérően 3570/1948. számot viselő körlevélben kéri a második bekezdés negyedik sorában a pontosvessző elé a (2334. Can), a hatodik sorában a kettőspont elé a (2331. Can) beszúrását,625 és ugyanezen bekezdés negyedik
sora végén az ötödikbe átmenően a „kívánták és” szavak törlését, hogy jogilag is kifogástalan legyen. Itt egy-egy kijavított példányt ad át a jelenlevő ordináriusoknak,
felkérve őket, hogy a már náluk levő körlevél ilyen kijavításáról gondoskodjanak.626
624 A súlyosan beteg Bánáss Lászlót ekkor Svájcban gyógykezelték.
625 A 2331. és 2334. kánonok az egyházi felsőbbség ellen való bűntettek büntetéseit szabályozzák. A
2331. kánon szerint azokat, akik nem engedelmeskednek a római pápának vagy saját ordináriusuknak, cenzúrákkal vagy más büntetésekkel meg kell fenyíteni. A 2334. kánon értelmében a
Szentszéknek különlegesen fenntartott kiközösítésbe esnek azok, akik „törvényeket, parancsokat
vagy határozatokat hoznak az Egyház szabadsága és jogai ellen”, vagy akik megakadályozzák az
egyházi joghatóság gyakorlását. Ez utóbbi kánon pontos szövegét a püspöki kar nevében Mindszenty József bíboros, hercegprímás, esztergomi érsek 5002/1948. sz. alatt 1948. június 12-én
kiadta és a hozzá mellékelt utasítás értelmében a kézhezvétel utáni első szentmisén vagy litánián
a híveknek kihirdették. Lásd az 1948. június 15-ei jegyzőkönyvet.
626 A legmagasabb egyházi fenyítéket az 1948. június 12-ei körlevél tartalmazza. A pünkösdi pásztorlevél még csak feltételesen hirdette meg az exkommunikációt. Nem sokkal később azonban
már a kiközösítést tartalmazó körlevelet is szétküldték, de azt nem olvasták fel.
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A hajdúdorogi püspök megjegyzi itt, hogy a „diabolus Rotae” szerepét vállalva
tisztázni szeretné a körlevelek hatályát. Nem látja beálltnak az excommunikációt,
amíg azt előzetesen ki nem hirdették.
Megjegyzik rá: Ez már megtörtént a pünkösdi körlevéllel.
A hajdúdorogi püspök szerint nem lehet 30 000 embert (tanítók és családjaik)
excommunikációba kergetni. Kétségtelen, hogy a kormány tagjai és a bűnös képviselők beleesnek az excommunikációba, de beleesik-e mindenki, aki most erőszakra
és megfélemlítésre aláírja az iskolák államosításának kérdését.
Az egri érsek: Quoad ius, nincs kétség: Quoad factum: ugyanezt paralel eseteknél külföldön sehol sem alkalmazták. Nekünk szemünkre vethetik, hogy ezt
csak a magyar püspöki kar teszi. Ő főleg az extensio tekintetében lát nehézséget.
Összehívatta a főespereseket, és kötelezte őket, hogy három napon belül közöljék
az esperesekkel, azok viszont a plébánosokkal. Ha az államosítás bekövetkeznék, ne
az iskolaigazgatók, hanem a plébánosok álljanak ellent. Csak az erőszaknak engedjenek. Ha az állam által elvett iskolában szerzetesek tovább nem taníthatnak, morális elv, hogy olyan parancsot, amely előreláthatólag nem teljesíthető, nem szabad
kiadnunk.
A püspöki kar tudomásul veszi, hogy az excommunikációt többféleképp
magyarázzák, de egyénenként kell elbírálni, hogy ki esik bele.
A bíboros, hercegprímás itt szám szerint is felolvassa az egyes egyházmegyék
tiltakozásairól eddig befutott jelentéseket.
A nagyváradi püspöki helynök itt megjegyzi, hogy ez egyházmegyékből 100%ig tiltakoztak, csak – mivel azt hitték, hogy azt is táviratilag kell tenni – nem jelentették az A[ctio] C[atholicá]-nak, hanem csak az egyházmegyei hatóságnak.
Tudomásul szolgál.
2. A bíboros, hercegprímás ezután így folytatja: Olyan mérvű ferdítések vannak a sajtóban, hogy felmerült a kérdés, nem kellene-e újra tájékoztató körlevelet
kiadni? Bemutat ilyen tervezetet, amelyet a püspöki kar elfogad és kiadását
elhatározza.627

627 Az 1948. május 29-i kelettel kiadott körlevelet közli: EH III. 79.
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Az egri érsek encyklikaszerű, emelkedettebb síkon mozgó, a jelen több problémájával foglalkozó körlevél kiadását látná szükségesnek, amely lefordítva külföldre
is eljuttatandó lenne. Neki már készen is van az anyag hozzá.
A püspöki kar helyeslőleg hozzájárul ilyen körlevél kiadásához.
3. Őeminenciája jelenti, hogy a váci püspök, tekintettel a helyzetre, hetenkénti
püspöki konferenciát javasol.
A püspöki kar tagjai helyeslik, hogy ha nem is hetente, de a mostani gyér
számú konferencia után a fenti kérdéssel való foglalkozásra egy plenáris
értekezletet hívjanak egybe. Ennek idejét július 7-én du. 3 órában állapítja meg. Helye a jelen konferencia helye lesz.
4. A bíboros, hercegprímás jelenti, hogy a Kisgazdapárt öt katolikus képviselője
járt nála, akiket óvatosságból Witz Béla érseki helytartó és dr. Sárközy Pál apát jelenlétében fogadott. Az Egyház és Állam megbékélésének szükségességét hangoztatták.628
Ekkor érkezett meg a VKM miniszter levele, amely főleg iskolai ügyben való
tárgyalásra kér fel.
Itt a bíboros, hercegprímás felolvassa a miniszter levelére adandó választ, amely
memorandum-szerűen feltárná sérelmeinket is.
Az egri érsek megjegyzi, hogy a miniszteri levélre „in stylo curiae” csak röviden
kellene válaszolni a püspöki kar nevében és Őeminenciája egy külön kísérő levélben
közölné a sérelmeket, kihagyva abból is több sértő dolgot.
A püspöki kar hozzájárul ezen módosításhoz, és a következő szövegű levelet küldi a kultuszminiszterhez:
Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter Úr!
Miniszter Úr máj[us] 19-i tárgyalásra hívó levelére mai püspöki tanácskozásunkból a következőkben értesítjük.
A tárgyalásra elvileg készek vagyunk, és amint ennek komoly előfeltételei meglesznek, megbízottainkat megnevezni nem késünk.

628 Katolikus kisgazdapártiak ötfős csoportja (köztük Gyöngyösi János és Bognár József ) 1948. május 19-én kereste fel Mindszenty Józsefet. A hangsúlyozottan nem hivatalos tárgyalás célja az
volt, hogy rábírja a hercegprímást egy, a földreformot, a köztársaságot és az államosítást elismerő
nyilatkozat megtételére. A küldöttség azzal a benyomással távozott, hogy Mindszenty hajlandó
tárgyalni, de a tárgyalásokon határozottan fel kívánja vetni az egyház sérelmeit. Vö. Politikatörténeti és Szakszervezeti Levéltár 274. fond, 7/276.
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A most egy éve folyt vatikáni érdeklődés alkalmával,629 valamint Miniszter Úr
f. évi február 14-i esztergomi megbeszélésén csak a régi sérelmek orvoslása szerepelt,
míg iskoláink államosításáról szó sem esett.
Mivel nekünk biztonságban kell lennünk a tárgyalások célirányossága felől,
másrészt tekintettel kell lennünk az említett előzetes megbeszélések óta történt egyoldalú változásokra: a tárgyalásoknak legalább ezekhez az előfeltételeihez ragaszkodnunk kell:
Kormány-nyilatkozattal vétessék le a napirendről iskoláink államosításának ügye.
A feloszlatott katolikus egyesületek felújítása biztosíttassék vagyonuk visszaállításával.
A pártok feletti katolikus napilap engedélyezését kívánjuk az augusztus havi
miniszterelnöki ígéret szerint. Biztosítás a cenzúra béklyóival szemben, valamint a
papírellátás terén a többi napilappal azonos kezelés.
Ebben a napilapban nem zárkózunk el az állammal szemben felmerült ügyekben a komoly, az Egyház erkölcsi méltóságával és tanításával összeegyeztethető megnyilatkozás elől.
Fogadja Miniszter Úr kiváló tiszteletemet.
Budapest, 1948. május 29. A püspöki kar nevében Mindszenty József bíboros,
hercegprímás, esztergomi érsek.630
A bíboros, hercegprímás javasolja, hogy a kiküldendő bizottságnak dr. Czapik
Gyula egri érsek, dr. Drahos János protonot[arius] kanonok, esztergomi érseki helytartó és Endrédy Vendel zirci apát legyenek a tagjai.
A bíboros, hercegprímás az egri érsek mellé dr. Drahos János esztergomi vikárius és Endrédy Vendel zirci apát kiküldését javasolja.
Az egri érsek kéri, hogy személyétől tekintsenek el, és legalább három püspök
kiküldését javasolja a két említett szakember megtartása mellett. Majd az egész püspöki kar kérésére vállalja a megbízást, de még két püspököt is kér maga mellé.
A püspöki kar a szakembereket elfogadja, a bizottság püspök-tagjai tekintetében most még nem határoz.
Az egri érsek felolvassa itt azt a tárgyalási anyagot, amelyet a reformátusoknak
adott a kormány. A reformátusok azt mondották, hogy egyetemes konventjük elé
viszik, mert az illetékes határozni ez ügyben. A luteránusoké hasonló jegyzék, de ők

629 Utalás Tóth László szegedi rektor 1947. nyári római küldetésére. Vö. 1947. augusztus 14-i jegyzőkönyvet.
630 Némi stiláris változtatással közli MO III. 164. Ugyanekkor Mindszenty egy másik levelében Ortutayhoz felsorolta a sérelmeket, amelyek az előző levélből Czapik Gyula egri érsek javaslatára
kimaradtak. Ezt is közli a MO III. 165.
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nem sorolják fel a vallásszabadság pontjait, csak annyit mondanak, hogy ők a linzi és
passaui béke alapján állanak.
Teljesen zavart helyzet van a protestánsoknál, mert Ravasz és Ordass631 először
azt mondták, hogy mindenben együtt lesznek a katolikusokkal, de később nem tartották meg ígéretüket.
A tegnap (május 28-án) nála járt Ortutay miniszter folyton panaszkodott ellenük. A demokrácia mellett való megnyilatkozást követeli. Bár nem tehetjük meg,
mégis jó lenne bizonyos pontokat a legvégső esetre összeállítani.
A bíboros, hercegprímás bemutatja itt azokat a (1–6.) pontokat, amelyet tőle
kívántak a nyilatkozatban. Ezek:
– A köztársaság alaptörvényeinek az elismerése.
– A népi demokrácia támogatása.
– Az államosítások helyeslése.
– A földreform tudomásulvétele.
– Hogy nincs egyházüldözés.
– A vallás szabad gyakorlatát a népi demokrácia biztosítja.
Az egri érsek itt javaslatot tesz a püspöki kar kiküldötteinek adandó utasításokra, amelyeknek egyes pontjai a következők lennének:632
1. Az Egyház és Állam viszonyáról folytatandó tárgyalásokra vonatkozóan a püspöki kar kijelenti, hogy kiküldöttei tárgyalhatnak, de végleges megegyezést nem köthetnek.
A megegyezéshez a püspöki kar plénumának, elvi kérdéseknél pedig ezenfelül a
római Szentszéknek hozzájárulása is szükséges.
2. A kiküldöttek hittételekről (dogmákról) és az ezekből következő elvekről
eltérően nem egyezkedhetnek. Ugyanis nem egyezkedhetnek az Egyházat és híveit
a természet- és az isteni törvény alapján megillető jogokról.
Az egyezkedés tilalma tehát nem a felsorolt tételekkel, elvekkel és jogokkal öszszeegyeztethető, hanem a velük ellenkező gyakorlat behozatalára vonatkozik.
Mindezek nem a püspöki kar emberi jogon hozott határozatai, hanem hitünk
és Egyházunk alapvető és isteni jogon kötelező tételei, amelyeken változtatni nem
áll hatalmunkban.
3. A püspöki kar felhatalmazza kiküldötteit, hogy a demokráciára és a köztársaságra vonatkozó állásfoglalását az államtényezők előtt kijelentsék.
A demokráciát mint az államhatalom emberi oldaláról vett jogforrást elfogadja
(és támogatja vagy szolgálja). Kötelességszerűen hangsúlyozza, hogy a demokrácia
keresztény alapfelfogás szerint nem terjedhet ki az élet totalitására, mert emberi ha-

631 Ravasz László dunamelléki református püspök, a Zsinat és a Konvent püspök-elnöke; Ordass
Lajos dunáninneni evangélikus püspök, az Evangélikus Egyházegyetem püspök-elnöke. 1948
nyarán mindkettőjüket eltávolították funkcióikból.
632 Az itt következő 1–6. pontok egybetartoznak.
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talom lévén, Isten természetes és tételes törvényein – melyek szintén az élethez tartoznak – nem változtathat.
A köztársaságot mint államformát polgári kötelességei tudatában tisztelettel fogadja. Egyházunk a pápák ismételt kijelentései szerint (XIII. Leó 1881 Diuturnum
illud;633 1885 Immortale Dei; X. Pius 1910. augusztus 31-én) nem köti magát államformához, ami azt jelenti, hogy az államforma milyensége, hacsak alaptételében nem
erkölcstelen, hitünk és Egyházunk szempontjából semleges. Lelkiismereti kötelesség
azonban elfogadni és szolgálni az erkölcsileg kifogástalan meglévő államformát, mert
ezt a közjó megkívánja. Ugyanez a kötelesség áll az új államformákra – tehát esetünkben a köztársaságra is (XIII. Leó, 1892 Inter gravissimas encyklikája).
4. Az egyházi vagyonságok és birtokok törvényben biztosított kártalanításának
ügyét nem óhajtja a Püspöki Kar jelen tárgyalások folyamán véglegesen rendezni.
Belátjuk (tudjuk), hogy ez a mai gazdasági helyzetben nehéz lenne a magyar államra;
ezért a törvényben biztosított jogainkat az államra előnyösebb időkre halasztjuk.
Azonban nyomatékosan hangsúlyozzuk, hogy közülünk senki sem gondol a
földhöz juttatott kisemberek terhére történő kártalanításokra.
5. Eljuttatott hozzánk az a kívánság is, hogy a gazdasági élet területén foganatosított államosítások ügyéről Egyházunk álláspontját megmondjuk. Ezt a kívánságot
jogosan ismerjük el, lévén hogy a kérdés közjót és az erkölcsi törvényeket érinti,
amelyről híveinknek irányítást adni a tanító Egyház elsősorban illetékes.
A gazdasági államosítás ügyében a katolikus elvi álláspontot világosan és már
régen megfogalmazta a pápa a Quadragesimo anno kezdetű enciklikában.634 A gyakorlati keresztülvitelre pedig ugyanez, valamint az általa feltételezett erkölcsi törvények elsősorban a természetjog az irányító.
A Quadragesimo anno ezt az elvet is fogalmazta meg: „Bizonyos fajta javaknak
az állam számára való fenntartását teljes joggal lehet követelni, mert a velük járó
túlságos hatalmat a közjónak veszedelme nélkül nem szabad magánosok kezén
hagyni. Ilyen indokolt törekvések és követelések... nem állanak ellentétben a keresztény felfogással.”
A gyakorlati alkalmazás szempontjából ez az elv alapvető princípiumának állítja föl, hogy ezeknek a javaknak államosítása a közjó veszedelmének elkerülése miatt
szükséges. Az erkölcs, illetve a természetjog részéről pedig a megengedettség elengedhetetlen követelménye, hogy a lebonyolításnál és kártalanításnál az igazságosság
és méltányosság megtartassék.
633 XIII. Leó pápa több enciklikában fejtette ki a katolikus egyház illeszkedését a polgári társadalomhoz. A Diuturnum illud 1881. június 29-én kelt = AAS XIV. 1881–1882. 3–14. Közli Politikai és szociális enciklikák XIX–XX. sz. Szerk. Zsigmond László. Budapest, ELTE Kiad. 1970.
73–82.
634 XI. Pius pápa 1931. május 15-én adta Quadragesimo anno kezdetű szociális enciklikáját = AAS
XXIII. 1931. 177., amely többször is megjelent magyarul. Ez a Rerum novarum kiadásának
negyvenedik évében jelent meg, amint neve is jelzi.
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6. A püspöki kar kijelenti, hogy az Egyház és Állam megértő és kölcsönösen
támogató együttműködését mindkét fél és a nemzet érdekében szükségesnek tartja,
és erre a maga részéről készséges.
Az együttműködés és támogatás zavartalanságához azonban szükséges, hogy
az Egyháznak eddigi jogosan felpanaszolt súlyos sérelmei orvosoltassanak és újabb
sérelmekkel ne tetéztessenek.
A mindkét oldalról felmerülő kérdések és kívánságok megoldásánál pedig
irányelvnek vallja, hogy ebben az ügyben ne legyen győző és legyőzött, hanem az
egész komplexum az igazságosság és méltányosság elve szerint a sokat szenvedett
magyar nép megnyugtatására és megerősítésére találjon megoldást.
A püspöki kar a direktívákat köszönettel veszi.635
A bíboros, hercegprímás megjegyzi itt, hogy Róma nem elég világosan láthatja
a mostani magyar államosítások hullámait; az államosítás a Quadragesimo anno
szerint csak akkor megengedett, ha az a közjó veszedelmének elkerülésére szükséges.
– Az egyes pontokra nézve kéri, hogy az egri érsek juttassa el azokat a püspöki kar
tagjaihoz, hogy alaposan mérlegelhessék; viszont ő is elküldi majd megfontolásra a
saját pontjait. S a július 7-i konferencia dönthet aztán véglegesen.
Tudomásul véve.
(Felmerült a gondolat, hogy a VKM-miniszternek küldendő levélben ne legyen-e utalás Rómára.
Határozat: Ne!)
5. A bíboros, hercegprímás P[éterff y] G[edeon] agens április 30-i levele alapján
bejelenti a püspöki karnak, hogy az állammal való kiegyezés lehetősége bizonyos
nyugtalanságot keltett a Vatikánban.
Nehezményezik azt is, hogy az Új Ember nem tiszta katolikus álláspontot fejez ki.
6. Azután bemutat az iskolák államosítása melletti agitációra szánt bizonyos
kerettervet, amellyel szemben nekünk is kellene védekezésül valamit csinálnunk és
felkínálni.
A püspöki kar az „Agitator”, „Miért kell államosítani az egyházi iskolákat?” – „hírirat” gyanánt – megfelelő elaboratum készítésére megküldi
dr. Kürti Menyhért elnök-főigazgatónak.

635 Czapik Gyula egri érsek jegyzőkönyvi példányán megjegyezte: „Nem így: A püspöki kar leszavazta és csak mint direktívákat köszönettel veszi.” Egri Érseki Levéltár Eppi Hungariae 1946–48.
3377/48. sz.
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7. Felmerült itt a kérdés, mit kellene tennünk még az állam állandó agitációjával szemben?
A püspöki kar a váci, székesfehérvári és hajdúdorogi püspök hozzászólása után
elhatározza, hogy katolikus iskoláinkban novenát rendel el Jézus Szent
Szívéhez. A novenáról a rendelkezés a fentebb elfogadott körlevél végén
jöjjön és a kihirdetés után azonnal meg is kezdődjék 6-án.
8. A bíboros, hercegprímás bejelenti, hogy a Stephaneum katolikus tankönyvek további nyomását megtagadta.
A püspöki kar elhatározza, hogy tiltakozik ez ellen.
9. Dr. Tóth Miklós a Kat[olikus] Szülők Szövetsége elnökének a letartóztatása
ismeretes. Valamit kellene tennünk szabadon bocsátása érdekében.
A püspöki kar megbízza Mihalovics Zsigmond prelátust, hogy dr. Tóth
Miklós elnöknek hátrányos jogkövetkezmények nélküli azonnali szabadon bocsátását kérje most, még a tárgyalások előtt.
10. Esztergomban felmerült a gondolat, hogy a történtek után nem kellene-e a
katolikus pedagógusoknak kilépniök a Pedagógusok Szakszervezetéből?
A püspöki kar úgy dönt, hogy egyelőre várjanak ezzel a lépéssel.
11. A csanádi püspök május 21-én kelt felterjesztésében felhívta a figyelmet
arra, hogy a VKM 44.700/1948. III. számú rendelete értelmében ezentúl nem
közli velünk rendeletileg, hanem azokat a Köznevelésből kell átvenniök a mi iskoláinknak is. Ilyen intézkedés azonban sem az egyes ordináriusokhoz, hanem a
Kat[olikus] Iskolai Főhatósághoz tartozik. Mi legyen tehát az eljárásmód?
A püspöki kar úgy határoz, hogy a Köznevelésben megjelenő rendeleteket
a K[atolikus] T[anügyi] F[őigazgatóság]vizsgálja felül, és adjon velük
kapcsolatban megfelelő utasítást.
12. A szerzetes iskolák esetleges államosításával kapcsolatban felmerült a kérdés, mi történjék a szerzetesekkel és apácákkal?
A paptanárok alkalmazhatók a pasztorációban. A szerzetesnő[k] ügyének
megoldási módját azonban keresnünk kell.
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A püspöki kar felkéri a pannonhalmi főapát helyettesét, hogy a kérdéssel
foglalkozzék és javaslatát terjessze a püspöki kar elé.
13. A csanádi püspök május 24-én kelt 1300/1948. sz. iratával megtiltotta papjainak, hogy
– a politikai pártok és lapok felé tegyen nyilatkozatokat
– előzetes cenzúra nélküli cikkírást vagy politikai gyűléseken való felszólalást
– a pártok számára kért külön szentmisék tartását.
A püspöki kar hasonló rendelkezés kiadását határozza el azzal, hogy a nyilatkozat-tilalmat a Nemzeti Bizottságok [és] a Rádió felé is kiterjeszti.
14. Felmerült a gondolat: nem lenne-e jó már foglalkozni azzal, miként pótoltassék a papságnál az esetleg beszüntetendő kongrua.
A püspöki kar a kéréssel való foglalkozásra, és javaslattételre felkéri a Püspöki Kar Gazdasági Bizottságát.
15. A protestánsokkal való tárgyalás során a reverzálisok eltörlését is ígérte a
kormány. Tekintettel arra, hogy a kérdés éle a katolikusok ellen irányul,
a püspöki kar tiltakozásának bejelentését határozza el.
16. Az új Proprium Hungariae kiadásával kapcsolatban elhatározza a püspöki
kar, hogy a teljesen elszakított egyházmegyék propriumait változatlanul megtartja.
17. A Regnum Marianum házfőnöke azzal a kéréssel fordult a bíboros, hercegprímáshoz, hogy az ált[alános] isk[olák] V. osztályának készülő hittankönyv kiadási
joga a Regnum Marianum Egyesületnek636 adassék át, hogy azt az „Élet” nyomdában állíttathassa elő. Kérését indokolja:
a. hogy az Egyesület a háború alatt anyagiakban (a kápolna és a cserkészház
tönkrement) rengeteget szenvedett
b. a könyv írója (dr. Pantol Márton pápai kamarás, hittanár) a Regnum Marianum neveltje, aki az anyag elrendezése és feldolgozása tekintetében sok értékes segítséget nyert a regnumi atyáktól

636 A Regnum Marianum Egyesület 1903. január 2-án jött létre. Célja a katolikus ifjúság körében a
valláserkölcsi élet emelése és felélesztése. Tagjai rendszeres adományokkal vagy egyszeri nagyobb
összeggel járultak hozzá céljaihoz. Elnök: Majláth Gusztáv, társelnök Prohászka Ottokár, majd
Shvoy Lajos püspök. Vö. Somogyi Sándor: Regnum Marianum Egyesület. In MKL XI. 525.
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c. az államosítás nemcsak nem szünteti meg a Szent István Társulat kiváltságos
helyzetét, de lehetetlenné is teszi hivatásának teljesítését, és ez indokolttá teszi, hogy
az új könyvek kiadói jogát más kapja.
A püspöki kar a kérést teljesíti.
A konferencia 18 óra 27 perckor véget ért.

K[elt] m[int] f[en]t
Mindszenty József
bíboros, hercegprímás
Dr. Pétery József s. k.
váci püspök
hitelesítő

Papp Kálmán s. k.
győri püspök
hitelesítő

Jegyezte:
Dr. Mátrai Gyula s. k.
protonot[árius] kanonok,
irodaigazgató
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18.
Jegyzőkönyv,
mely felvétetett Budapesten, az Angolkisasszonyok
pesti intézetében 1948. június 7-én megtartott rendkívüli
püspöki konferencián

Jelen voltak: Mindszenty József bíboros, hercegprímás elnöklete alatt dr. Czapik
Gyula egri érsek, Shvoy Lajos pápai trónálló, székesfehérvári, dr. Dudás Miklós hajdúdorogi, dr. Pétery József váci, Kovács Sándor szombathelyi, Papp Kálmán győri
püspök, Barót Mihály prot[onotárius] kanonok, szatmári püspöki helynök, dr. Sárközy Pál bakonybéli apát, a pannonhalmi főapát helyettese és Folba János prelátus,
vezéresperes, a tábori püspökség ügyeinek intézője.
A bíboros, hercegprímás mély tisztelettel és szeretettel üdvözli a megjelenteket.
A jegyzőkönyv vezetésére dr. Mátrai Gyula prot[onotarius] kanonok, irodaigazgatót, hitelesítésre pedig a székesfehérvári és győri főpásztorokat kéri fel.
Távol vannak a kalocsai érsek, betegsége miatt, a csanádi püspök, aki Rómában
van, a veszprémi püspök, aki külföldön van, a gyűdi Mária-napok fáradalmai miatt
kimentését kérte Virág Ferenc p[ápai] trónálló, pécsi püspök, ismeretlen okból van
távol dr. Madarász István kassai püspök és Pintér László prelátus kanonok, nagyváradi püspöki helytartó.
1. A bíboros, hercegprímás először is bizalmas információkat közöl a püspöki kar
megjelent tagjaival. Ezek tudomásulvétele után elhatározza a püspöki kar, hogy
a Magyar Vallás- és Tanulmányi Alap kezelésére felügyelő ideiglenes
Ellenőrző Bizottságot június 24-re ülésre hívja egybe.
2. Kinyilvánítja a püspöki kar azt az elvi kívánságát,
hogy a VKMinisztérium – status quo ante-ján – az iskola és vallásügy
tervbe vett különválasztásával ne változtassanak. Határozatba ment.
3. Megelégedéssel veszi tudomásul a püspöki kar, hogy a hagyományos budapesti Jézus Szíve körmenet, ha kisebb útvonalra is volt szorítva, elérte a békebeli
legnagyobb számot.
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Ezzel szemben vidéken több körmenetet akadályozott meg a rendőrség Marconin637 vett tilalomra hivatkozva (Újkécske, Jászapáti). Máriagyűdre638 nem adtak ki
jegyet, betiltották a különvonatokat, ennek ellenére 90–100 000 ember jött össze.
A bíboros, hercegprímás: jó volna a miniszterelnöknél, az Országgyűlés házelnökénél és a VKM-nél tiltakozni.
Az egri érsek azt proponálja, hogy előbb a budapesti vikárius küldessék ki annak kinyomozására, hogy tényleg van-e ilyen „katolikus egyházi körmeneteket betiltó” rendelkezés.
A püspöki kar ebben állapodik meg.
4. A bíboros, hercegprímás bemutatja itt a kultuszminiszterhez a május 29-i
püspöki konferenciából küldött levelet (lásd: a konf. jegyzőkönyvében ddto május
29. pag. 3. sub 4), s az arra érkezett miniszteri válasz június 4-i dátummal, mely a
következő:
„Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter.
Budapest, 1948. június 4.
Bíboros Érsek Úr!
Külföldi hivatalos utamról hazaérkezve vettem kézhez május 19-én írt levelemre május 29-én kelt válaszlevelét. Bíboros Érsek Úr felhívja a figyelmemet a tárgyalások megkezdése előtt bizonyos biztosítékok megadására. Mielőtt ezekkel a tárgyalások során, mint a tárgyalások érdemi anyagával elvben foglalkoznék, közölnöm
kell Bíboros Érsek Úrral, hogy a tárgyalások megkezdésének és jó légkörben való
lefolytatásának alapvető szükségessége az, hogy a Magyar Püspöki Kar – hasonlatosan a protestáns egyházak legfőbb egyházi testületeinek megnyilatkozásaihoz – határozott és világos állásfoglalásban ismerje el a Magyar Köztársaság kormányát, a
magyar demokrácia megtett intézkedéseit, különösen a földbirtokreformot és a gazdasági természetű államosításokat. Tudomásom szerint az előzetes bizalmas megbeszélések során erre vonatkozóan több ízben is megállapodás jött létre. Talán erre
látszik célozni Bíboros Érsek Úr levelének az az utolsó szakasza, amely szerint »nem
zárkózunk el az állammal szemben felmerült komoly, az Egyház erkölcsi méltóságával és tanításával összeegyeztethető megnyilatkozások elől«.
A Köztársaság kormánya úgy gondolja, hogy nem az állammal szembeni nyilatkozat szükséges a tárgyalások megkezdéséhez, hanem a Magyar Köztársaság iránti

637 A rádiót az olasz Marconi találta fel.
638 Máriagyűdön Mária-nap alkalmából a templom 800 éves jubileumát ünnepelték. Mindszenty
József itt elhangzott szentbeszéde megjelent EH III. 86.

423

JEGYZŐKÖNYV

elismerésének azok a deklaratív biztosítékai, amelyekre levelemben fentebb céloztam.
Bízva abban, hogy a tárgyalások megkezdése elől az akadályok immár elhárulnak, még egyszer kérnem kell Bíboros Érsek Urat e szükséges intézkedések megtételére, annál is inkább, mert a tárgyalások megkezdésének elhúzódásáért nem a Magyar Köztársaság Kormányát terheli a felelősség.
Fogadja Bíboros Érsek Úr őszinte tiszteletem nyilvánítását. Ortutay Gyula s. k.”
Bemutat ezután három válasz tervezetet.
Az egri érsek megjegyzi itt, hogy
– minden tárgyalás nélkül, minélkülünk akarják terveiket megvalósítani, arra
számítanak, hogy mi fölkelünk és otthagyjuk őket
– politikai síkra akarják lehúzni az egyházpolitikai kérdéseket. Az eljárásmódban kell nagyon vigyázni, mert például a földreform kérdése 67 000 családot érint, s
óriási agitációs anyagot kaphatnának az egyházpolitikai ügyeknek politikai síkra
terelésével.
Ő egy „minoris gentium”639 bizottság kiküldését javasolja, amely egy deklarációt olvasna fel a tárgyalás előtt. Ennek a deklarációnak hevenyében papírra vetett
szövegét olvassa, és hozzászólásokat kér.
A bíboros, hercegprímás aggályosnak tartja a bizottság kiküldését, és ilyen deklarációt a történtek után.
Az egri érsek: Ha ezt három hónap előtt tesszük, most már nincs ez a problémánk. A pápai instrukciók szerint most meg kell hajolnunk (XIII. Leó) a köztársaság előtt, mert azt a közjó kívánja. Értesítsük tehát egészen röviden Ortutayt, hogy
kívánságai átvételére annak fenntartásával, amit a május 29. jegyzőkönyv 4. pontja
5. lapon sub 1–2 alatt mond – egy bizottságot küldünk ki.
A hajdúdorogi püspök megjegyzése: A kormány felé adunk olyan választ, mely
őt ki nem elégíti, s viszont népünket megbotránkoztatja.
A bíboros, hercegprímás indítványozza, hogy a VKMiniszter levelére adandó
válasszal várjunk két napig. Ezt közöljük dr. Boér Miklós osztálytanácsos által a miniszterrel. Az egri érsek nyilatkozat-tervét pedig adjuk ki megfontolásra a püspökkari konferencia azon tagjainak, akik Budapesten maradnak, vagy újra fel tudnak jönni csütörtök délután 6 órára, amikor is a válaszlevél, a kiküldendő bizottság, és az
általunk felolvasandó deklaráció szövegére nézve megállapodás történhet.
A püspöki kar így határoz.
Az egri érsek megjegyzi még a határozathoz: Nagyon fontos, hogy milyen szöveg és milyen módon menjen el. A fő az, hogy gátat vessünk annak, hogy politikai
639 Kisebb bizottság.
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síkra vigyék az egyházpolitikai dolgokat. A modus procendi az állammal szemben, a
történelem előtt is fontos.
5. Ezután a pócspetri esetet640 ismerteti a bíboros, hercegprímás egy abszolút
hitelt érdemlő tanú jelentése alapján. „A lényeges az, hogy amikor a rendőrök a községházán a mennyezetbe lőttek, a felizgult tömeg benyomult, és miközben ki akarták csavarni a fegyvert az egyik rendőr kezéből, az elsült, és a másik rendőrt szíven
találta. Azóta az összevert bűnösök közül már öten beismerték, hogy ők gyilkolták
meg a rendőrt, köztük a pócspetri plébános úr is.”
Az egri érsek, akinek kezében van Török főesperes jelentése, kijelenti, hogy lényegében megegyeznek a jelentések. A plébános rendkívül buzgó, de gyáva ember.641
A bíboros, hercegprímás jelenti, hogy a kultuszminiszter levelére – mitsem
tudva a történekről – a felelősséget az izgalmak előidézőire visszahárítva felelt, ezt a
válaszát a nyilvánosság miatt a Magyar Kurírban is közzétette.642 Hasonló esetek
vannak Alsóbagodon, Egyeken, Újfehértón (Ócsán) és még legalább tíz szabolcsi
községben.
A váci püspök hozzáteszi, hogy Kósd községben hasonlóképpen a hívek őrzik a
plébánost.
6. A bíboros, hercegprímás közli ezután a konferenciával, hogy miniszteri rendelet jelent meg arról, hogy az iskolákban a tanítást június 12-ével be kell fejezni,
15-ére évzárás és bizonyítványosztás.
A pannonhalmi főapáthelyettes bejelenti, hogy a rendfőnököknek e tárgyban
megtartott értekezlete kénytelen volt hasonlóképpen határozni, mivel a rendelet a
kormánytanácsból jött, tehát törvényerővel bír.
A püspöki kar több hozzászólás után úgy határoz, hogy az összes katolikus iskolákban hasonlóképp intézkedik, de ezúttal dr. Kürti Menyhért
elnök-főigazgatót643 kéri fel arra, hogy ezen intézkedését a katolikus elemi iskolák felé is közölje azzal, hogy június 16–17-én díjak szedése nélküli előjegyzések lesznek, hogy mintegy népszavazás lehessen katolikus iskoláink mellett a szülők részéről. A határozatnak az elnök-főigazgató felé
640 Az ekkor „pócspetri rendőrgyilkosság”-ként kezelt provokációra 1948. június 3-án este került sor
a szabolcsi Pócspetri községben. A lakosok az esti litánia után a községháza udvarára vonultak az
iskolaállamosítási szándékokat ellenző óhajjal. Két rendőr erőszakkal próbálta kiszorítani az embereket, eközben egyikük a saját puskájával véletlenül agyonlőtte magát.
641 Asztalos János pócspetri plébánost a rögtönítélő bíróság halálra ítélte, majd a büntetést kegyelemből életfogytiglani fegyházra változtatták. 1956-ban kiszabadult és Rómába távozott. A másodrendű vádlottat, az állítólagos elkövetőt, Királyfalvy Miklós segédjegyzőt halálra ítélték és
kivégezték.
642 Levélváltást közli: MO III. 173.
643 A Katolikus Tanügyi Főigazgatóság elnöke.
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való közlésére a püspöki kar felkéri dr. Sárközy Pál főapáthelyettest (aki e
szerepet vállalja is).
Az egri érsek kéri a főapáthelyettest, hogy közölje mint irányelvet; minden jelentkezőt el kell fogadni azzal, hogy a végleges felvételről később lesz döntés.
7. Az iskolák államosításával kapcsolatban felmerült a kérdés, hogy milyen magatartásra kötelezzük katolikus iskoláink igazgatóit.
Állítólag kész blanketták vannak már, amelyeken csak a törvény dátuma hiányzik, rajta van a cím „Állami szerzetes igazgató”.
A híveink és családos tanítóink – folytatja a bíboros, hercegprímás – leállíttattak, s a családtalan szerzetesek meg szolgáljanak Ortutaynak úgy, mint azelőtt az
Anyaszentegyháznak? A katolikus elnök-főigazgató közölje bizalmasan, hogy sem
szerzetes, sem szerzetesnő ilyen megbízatást nem vállalhat.
A püspöki kar így határoz, és ezen határozatának közvetítésére is dr. Sárközy Pál főapát-helyettest kéri fel. Dr. Kürti Menyhért elnök-főigazgató,
illetve direkte a szerzetesnők felé.
Az egri érsek megjegyzi, hogy egyelőre csak az igazgatókról van szó, bár bizonyos, hogy a rendelkezést a többiekre is ki kell majd adni. Óriási bonyodalmak lesznek, ha például a klauzurás apácák lakásai is átmennének a törvénnyel. A világi
tanerőktől nem lehet azt követelni, hogy tagadják meg az állami szolgálatot, mert ez
náluk természetjogba (családjuk fenntartása) ütköznék. Nincs jogunk és nem prudens ilyen rendelkezést kiadni. Az apácák hitoktatók és kántorok lehetnek. Különben is sok élelmes terv van jövőjükre máris. Addig is felveti a gondolatot, hogy biztos úton külföldön gyűjtsenek a szerzetesnők részére.
A váci és székesfehérvári főpásztor megjegyzik: ha bekövetkezik, amitől tartunk, az ország egy vulkán lesz.
A bíboros, hercegprímás felemlíti, hogy a kalocsai érsek – szerencsésebb körülmények között lévén – miképp hagyta módban a katolikus tanerőket. Az államosítás esetében senki nem léphet át az állam szolgálatába, de az egyházközségek gondoskodnak róluk és családjukról az átmeneti időben.
8. A bíboros, hercegprímás ezután több teendőre mutat rá.
a. Nem kellene-e külföldről több tiltakozó iratot küldetnünk a magyar kormányhoz?
Határozat: Igen.
b. Amikor az állam kezdené a tanévet, nem lenne-e jó egy általános iskolai
sztrájk?
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Ebben nem határoz a püspöki kar.
c. Valakinek a közvetítésével fel kellene kérni a köztársasági elnököt,644 hogy a
hitvallásos iskolák államosítását ne írja alá.
Vélemény: nem érdemes, hisz ő mindent aláír (vö. a halálos ítéletek).
d. Egy lazarista atya indítványozza, hogy amikor a parlamentben tárgyalják az
iskolák államosítását, az országban minden harangot meg kell húzatni, hogy az emberek imádkozzanak.
A püspöki kar az indítványt magáévá teszi, és megkéri a bíboros, hercegprímást, hogy az erről szóló tudósítást, mely június 13-án lenne a hívekkel
közlendő, megfogalmazni és sokszorosított formában kiadni szíveskedjék. (Őeminenciája vállalja az elkészíttetést.)645
e. Nem lenne-e jó a tárgyaláshoz az utcákból előszüremlő emberekkel hatalmas
tüntetést rendezni az iskolák államosítása ellen?
A püspöki kar többek hozzászólása után nemlegesen határoz.
f. Ne indítsunk-e el egy újabb tiltakozás vonalat például az Országgyűléshez?
Határozat: Ne, mert erőszakkal a mienknek a dupláját produkálják.
g. Nem kellene-e már Ortutay excommunikációját a szószékről bejelenteni?
Több hozzászólás után nemleges döntést hoz a püspöki kar.
A bíboros, hercegprímás megjegyzi itt, hogy Balogh páter úgynevezett mérsékelt magatartással csúnyán dolgozik az államosítás mellett. Ha nincs itthon a püspöke, mégis valakinek figyelmeztetni kellene, hogy – pap létére – nem ágálhat az
Anyaszentegyház ellen.
Több hozzászólás után a püspöki kar elhatározza, hogy megkeresi Raskó
vikáriust,646 hogy hívassa magához Baloghot, és beszéljen vele, komo644 1946. február 1. és 1948. augusztus 3. között Tildy Zoltán a köztársasági elnök.
645 Közli: EH III. 89.
646 Balogh István ekkor a polgári-liberális Független Magyar Demokrata Párt elnöke. A csanádi megyéspüspök, Hamvas Endre Rómában ad limina volt, helyette Raskó Sándor nagyprépost mint
püspöki helynök intézkedhetett.

427

JEGYZŐKÖNYV

lyan figyelmeztetvén őt, hogy mint pap nem teheti azt, amit tesz Egyháza ellen.
h. A képviselők lakóhelyein lévő plébánosokat (a jegyzékük kész!) nem kellene-e összehívni Budapestre, és hatni reájuk, bírják rá a képviselőket, hogy ne jelenjenek meg a törvényjavaslat tárgyalásán.
Az egri érsek megjegyzi, hogy nem lehet, mert kötelezik a képviselőket a megjelenésre és a szavazásra.
Tudomásul véve.
9. A Kürti-féle javaslat, hogy ti. a pedagógiai szakszervezetből lépjenek ki a
katolikus tanerőink, már nem tartható.
Az egri érsek szerint kívánatos, de gyakorlatilag nem valósítható meg, mert akkor az államosítás esetében nem taníthatnak.
A püspöki kar úgy határoz, hogy egyelőre maradjanak bent tanerőink a
Pedagógiai Szakszervezetben.
10. A szombathelyi püspök felhozza a nehézségeket, amelyek lépten-nyomon
elébe tárulnak, és egységes állásfoglalást kér a püspöki kartól az excommunikáció
tekintetében.
A püspöki kar több hozzászólás után utal a május 29-én hozott (jegyzőkönyv 2. lap 1. pontjára vonatkozó) határozatára.
11. Felmerült a gondolat, nem lehetne-e kimondani, hogy katolikus nem lehet
olyan párt tagja, amely az államosítást programjának vallja.
Az egri érsek megjegyzi, hogy meggondolás tárgyává kell tenni, legfeljebb azt
lehetne, hogy katolikusaink a Kisgazdapártból lépjenek ki.
Tudomásul véve.
12. A Szent István Társulat647 helyzete az államosítás után igen nehéz. A hittankönyvek kiadását illetőleg kössön-e a Társulat szerződést az államosított Stephaneummal?
Az egri érsek hozzászólása után
647 1923-tól az Apostoli Szentszék Könyvkiadója.
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úgy határoz a püspöki kar, hogy a Szent István Társulat és a Stephaneum
között a középiskolás hittankönyvek és az elemi katekizmus kiadását illetően történjék meg a szerződéskötés, miután a klisék ott vannak, és a
szükséges mennyiség előállítására más nyomda alig vállalkozhatnék. Az
általános iskola hittankönyveit pedig megsürgeti a püspöki kar a csanádi
püspöknél.
A bíboros, hercegprímás jelenti itt, hogy május 26-i hatállyal letiltották a Stephaneumban a katolikus tankönyvek kiadását. Ezzel szemben az alelnök június 4-i
levele a katolikus hittankönyvek és tankönyvek kiadására való hajlandóságot jelentette az imént tárgyalt felterjesztése kapcsán.
13. A Pedagógiai Szakszervezet június 17-én tartja gyűlését.
A pannonhalmi főapát-helyettes megjegyzi, hogy erre a gyűlésre is be fognak
vinni nem pedagógusokat is, és nem az igazságot fogják megírni róla. A megyei titkároknak ki van adva, hogy csak olyanok menjenek a gyűlésre, akik az államosítást
megszavazzák.
A bíboros, hercegprímás jónak látná, hogy a kiváló szerzetes tanárok mennének el, hogy tiltakozzanak.
Több hozzászólás után a püspöki kar úgy határoz, hogy a Kat[olikus] Főig[azgatóság] fenti levelében legyen benne az irányítás, hogy erre a gyűlésre ne menjenek el még világi kat[olikus] tanerőink sem. (A határozatot
szintén a pannonhalmi főapát-helyettes közli dr. Kürti Menyhért kat[olikus] elnök-főigazgatóval.)
14. Katolikus (információs) kartoték felállítását az A[ctio] C[atholica] javaslatára
elhatározza a püspöki kar.
15. A pécsi püspök kérdezi, hogy olyan helyeken, ahová (volt tiszta katolikus
sváb helyek) másvallásúak telepedtek, akik maguk is jobb lelkű emberek a Felvidékről, és nincs templomuk, harangjuk, kivételesen, tekintettel a rendkívüli körülményekre, legalább egy időre, a nagyobb bajok elkerülésére, nem lenne-e megengedhető a protestánsok kérésére, a halottakért való harangozás?
A püspöki kar nemleges választ ad.
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16. A Szent István Társulat alelnöke közli, hogy új választmányi tagok a szabályok értelmében csak azok lehetnek, akik már egy éve tagjai a Társulatnak. Engedélyt kér arra, hogy a Társulat maga kereshesse meg őket a belépésre való fölkéréssel.
Az engedélyt megadja a püspöki kar.
17. Az újjáalakítandó tisztikar élére világi elnöknek Láng Nándor ny[ugalmazott] egyetemi tanárt vagy Rosdy Pál ny[ugalmazott] főgimnáziumi igazgatót ajánlja a Szent István Társulat alelnöke.
A püspöki kar Láng Nándor ny[ugalmazott] e[gyetemi] t[anár] mellett
foglal állást.
18. A Szent István Társulat közgyűlését a törvény előírása szerint június 24-ig
kellene megtartani.
A püspöki kar a közgyűlésnek minden ünnepélyesség nélküli, forma szerinti megtartását határozza el.
19. Implom tartományfőnök648 országos templomi gyűjtés elrendelését kéri a
szegedi Szent Margit-zárda javára.
A kérést a püspöki kar nem teljesíti.
20. Az egyházmegyei Takarékpénztárakat felkérték, hogy fuzionáljanak, egy (a székesfehérvári) legyen a Nemzeti Bank megbízottja. Részvényeik 51%-át kellene átadni.
A püspöki kar nem a fuzionálás mellett foglalt állást.
21. Az A[ctio] C[atholica] Országos igazgatója a népmissziós jelentés fejlesztése kapcsán kérdi, hogy foglalkozzék-e tovább is az A[ctio] C[atholica] a missziók
szervezésével?
Határozat: Ne, ezután már az ordináriusok maguk intézik a missziók támogatását.
22. A Katolikus Női Szociális Képző kétéves szaktanfolyamának olyan 24 növendéke vágyik katolikus munkatéren elhelyezkedni, akiknek képzettségük szaksze648 Implom Lajos domonkos tartományfőnök.
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rű, tudásanyaga katolikus, lelkiélete természetfeletti – jelenti a képző igazgatója, aki
elhelyezésükhöz segítségünket kéri.
A püspöki kar körlevélben való meghirdetést határozza el.
23. Az egri érsek jelenti itt, hogy utána küldöttek Egerből egy a Katolikus Jogakadémia megmentésére irányuló a nagyméltóságú püspöki karhoz írott kérvényt.
Indítványozza, hogy mondja ki a püspöki kar, hogy ami Őeminenciájával való megtárgyalás után jónak látszik, az a nagyméltóságú püspöki kar nevében megtétessék.
24. A protestánsokkal való együttműködésről úgy
határoz a püspöki kar, hogy csütörtökön649 fogja tárgyalni.
25. Az A[ctio] C[atholica] terjeszti elő, hogy 13.000 forintért olyan hangemelő apparátus lenne beszerezhető, amely a templomokból kihozná a hangot, és vihető
lenne bárhová, függetlenül működnék minden villanykikapcsolástól és zavartól.
A püspöki kar tekintettel arra, hogy az összeg az O[rszágos] K[atolikus]
R[endelkezési] A[lap] pénzből rendelkezésre áll, a készülék beszerzését
határozza el.
A bíboros, hercegprímás megköszöni a püspöki kar tagjainak a konferencián
való részvételt, s a gyűlést 20 óra 27 perckor bezárja.
K[elt] m[int] f[en]t
Mindszenty József s. k.
bíboros, hercegprímás
Shvoy Lajos s. k.
p[ápai] trónálló, székesfehérvári püspök
hitelesítő

Papp Kálmán s. k.
győri püspök
hitelesítő

Jegyezte:
Dr. Mátrai Gyula s. k.
protonot[arius] kanonok,
hercegprímási irodaigazgató
649 1948. június 10-én.
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19.
Jegyzőkönyv
Felvétetett az Angolkisasszonyok Intézetében Budapesten,
1948. június 10-én du. 18 órakor tartott rendkívüli
püspökkari konferenciáról

Jelen voltak: Mindszenty József bíboros, hercegprímás, dr. Czapik Gyula egri érsek,
Shvoy Lajos pápai trónálló, székesfehérvári, dr. Pétery József váci, Kovács Sándor
szombathelyi püspök, Barót Mihály prot[onotarius] kanonok, szatmári püspöki
helynök, dr. Sárközy Pál bakonybéli apát, a pannonhalmi főapát helyettese és Folba
János prelátus, vezéresperes, a tábori püspökség ügyeinek vezetője.
1. A bíboros, hercegprímás köszönti a megjelenteket. A jegyzőkönyv vezetésére
dr. Mátrai Gyula prot[onotarius] kanonok, hercegprímási irodaigazgatót, hitelesítésére pedig Shvoy Lajos p[á]p[ai] trónálló székesfehérvári püspököt és dr. Sárközy
Pál bakonybéli apát, főapáthelyettest kéri fel.
2. A konferencia tulajdonképpeni tárgyára térés előtt bejelenti, hogy a
M[agyar] N[ők] D[emokratius] SZ[övetsége] megtévesztéssel meghívta vidéki katolikus intézeteinket Budapestre, csak azt kötötte ki, hogy jelzőtáblát hozzanak, elhelyezésükről és ellátásukról gondoskodás történt. Valószínűleg a szombati államosítás melletti (illetve ellenünk való) tüntetésen akarják őket felvonultatni. Máris
háromezer gyermek érkezett apácák (Szent Vincés, Redemptorissza és Notre
Dame-ok) vezetése alatt. Péntekre újabbak érkezése várható, akik a székesfőváros
vendégei lesznek. Felvilágosítás és intézkedés dr. Kürti elnök-főigazgatón keresztül
megtörtént.
Tudomásul vétetik.
3. Kiszivárgott, hogy az iskolák államosítása után Ortutay reméli, hogy a Vatikán és a magyar püspöki kar azonnal tárgyalásokba fog bocsátkozni a papság kongruája miatt.
Tudomásul szolgál.
4. Ezután így folytatja az elnöklő bíboros. Nagyon érdekelne, ha az egri érsek
úr Őexcellenciája tudna valamit mondani a statáriális (pócspetri-i eset) tárgyalásról.
Az egri érsek jelenti: Nagy nehezen (öt ügyvéd mondott le egy órán belül) sikerült Zorubay Béla személyében védőt szerezni.
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A budapesti statáriális tanácsot feloszlatták, a volt népbíróságok tagjaiból felállítottak egy külön tanácsot a tárgyalásra. Országházi gyorsírók 5000 Ft-ért vállalták, hogy mindent leírnak. Száva kanonok civilben és Lénárd titkár650 mentek el a
tárgyalásra. A gyorsírókat kiutasították. Erre elment személyesen az Igazságügy-minisztériumba. Itt azt mondták, hogy nincs akadálya a gyorsírásnak. Mikor visszamentek, nem engedték be őket. Azalatt tudomást szerzett a tárgyalás menetéről.
Teljesen orosz képet mutat. Mindenki injekciókkal preparálva van. Mindent beismer és mindent vállal, sőt a plebános arra figyelmezteti paptársait, hogy rossz úton
járnak. A tanúk néha elszólják magukat. Valóságos justizmord ez. Szomorú, hogy
halálra fogják ítélni a plébánost. Valószínű, hogy ki nem végzik, míg a másikat
igen.651 Itt nem az ítélet a fontos, a fő az, hogy azt mondhassák, hogy a bűnös a
püspöki kar.
A szatmári helytartó: Székesfehérvárt hallotta, hogy azok a plébánosok, akik
felolvasták a püspöki kar körleveleit, azok is izgatást követtek el, és azonnal elvihetők.
Az egri érsek: Megjelent nála a főispán és alispán. Elmondja a főispán, hogy a
belügybe behíva, az összes főispánok előtt kiadták, hogy az államosítás mellett mindenütt meg kell tenni azt, hogy békésen menjen. Ő is tudtukra adta, hogy már utasította papjait higgadtságra és megfontoltságra.
Azután az alispán mások előtt úgy beszélt, hogy újra magához kérette és megmondta neki, hogy nincs joga úgy nyilatkozni a hercegprímásról és érsekről, mint
tette. Arra törekszenek, hogy a papságot szembeállítsák a püspöki karral.
Őeminenciája: Most össze kell hívni az espereseket, és felvilágosítani őket a
helyzetről; a megfélemlítettek már nehezen merhetnének e nélkül valamit is tenni.
Őeminenciája tanácskozik Rassayval,652 és felkéri, hogy erre a deklarációra és tárgyalásra már most készüljön.
A püspöki kar elhatározza, hogy amennyiben értesítve lesz, deklarációban tiltakozik és követeli, hogy állítsák bíróság elé.
5. Üllő és Monor plébánosai jelentették az A[ctio] C[atholicá]-ban, hogy semmiféle értekezletet nem tarthatnak (tudatta velük a rendőrség).
Bojtár Klára vácegyházmegyei titkár hasonlót jelent.
Az egri érsek jelenti, hogy a múltkor jelentett Marconi-rendelet igaz.653
A szombathelyi püspök jelenti a bajai esetet, hogy a kalocsai érsek kérte, a bajai
Mária-napok megtarthatók legyenek. Gombos kalocsai irodaigazgatónak a bajai
650 Száva János egri kanonok és Lénárd Ödön piarista szerzetes, az Actio Catholica titkára.
651 Czapiknak kitűnő információi voltak, a fejleményekről lásd az 1948. június 7-ei jegyzőkönyv 5.
pontját.
652 Valószínűleg Rassay Károlyról, a Polgári Szabadság Párt vezetőjéről, közismert polgári politikus-ügyvédről van szó.
653 Körmenetek betiltására vonatkozó tilalom.
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Mária-napokat a belügyminiszter azzal engedte meg mégis, hogy felelősséget vállaljon arra nézve, hogy semmi se legyen, ami politikai jellegű provokáció. Erre az irodaigazgató vállalta a felelősséget, ha az állami szervek részéről sem lesz provokáció.
Mert a kormány agent-provokatőrjei tüntethetnek a kormány ellen, hogy botrányt
okozzanak.
Az egri érsek: Wieser apátplébános Miskolcról jelentette, hogy ott ugyanaz a
helyzet. Rengeteg a gyár és előre készítik a provokációt. A saját embereink közé
munkásokat fognak beállítani, hogy zavart csináljanak.
6. A bíboros, hercegprímás eztán bemutatja a június 18-ra vonatkozó, június
13-án felolvasandó körlevelet.
A püspöki kar több hozzászólás után úgy határoz, hogy újra lehúzva, de
javításmentesen adja közre.
7. Kürti főigazgató rendeleteiről ezen válságos időkben a főpásztorokat értesíti
a szükséges intézkedésekről. A távol levő ordináriusokat erről értesítjük.
Határozatba ment.
8. A S[zakszervezeti] I[fjúmunkás és] T[anoncmozgalom] kiküldöttek kongregációs jelvénnyel járnak, hogy megtévesszék a mieinket. Aláírásokat gyűjtenek,
némely helyen hat ívre is aláíratnak, és az államosítás érdekében használják fel. A
papokat szintén járják, és iparkodnak kedvező nyilatkozatokat kapni, és azokat kikürtölni. Varga prépostplébánost (Kispest) lefogták.
Tudomásul szolgál.
9. Az új törvényjavaslatból állítólag az iskolajog elvétele ki van hagyva.
Tudomásul véve.
10. Az aláírások gyűjtéséből a vakokat és kofákat sem hagyják ki.
Tudomásul.
11. Rendelkezés van máris, hogy az államosításig zár alá kell venni az iskolák és
intézetek felszerelését.
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12. A nagymarosi plébános jelentette a körmenetük betiltását, azonkívül még
a búcsúszentlászlói és felsőnyárádi. A Credo-ülés nem tartható meg. Kállón a részegek vették át és vitték a zászlókat, fenyegetőzve, hogy merjék csak őket akadályozni.
Tudomásul.
13. Egy református hívő jelenti: 1946. március 7-én éjjel Szentesen álarcos banditák gyilkolták meg Lakos rendőrfelügyelőt. A banditák szabadok, sőt hivataluk
van.654 Felhasználható lenne ez a pócspetri halált kiáltókkal szemben.
14. A nürnbergi peren a szövetségesek mindazt, ami a vallás ellen történt, bűnténynek minősítették.
Mindkét eset tudomásul szolgál, és felhasználható.
15. A VKMiniszterhez küldendő válaszlevélhez655 az egri érsek megjegyzi,
hogy az, amit írt, hogy nem zárkózunk el a tárgyalás elől, okvetlen maradjon benne.
Legyen megnevezve a három püspök is.

654 A ma már sajtóból is ismert gyilkosságot a helyi kommunista pártszervezet tagjai követték el és ez
megtorlás nélkül maradt. Ez is jelzi, hogy a prímásnak is jó információi voltak.
655 A dokumentumokban vissza-visszatérő levélváltás Mindszenty bíboros és Ortutay kultuszminiszter között a következőképpen alakult. 1948. május 14-én a minisztertanács Ortutay vezetésével bizottságot alakított az „egyházi ügyek rendezésére”. E felhatalmazás alapján Ortutay május
19-én kelt levelében a vitás kérdések tisztázását és a megállapodást célzó tárgyalásokra invitálta a
katolikus püspöki kar megbízottait, amelyben a tárgyalás időpontjának május 24-ét javasolta. A
hercegprímás egyedül nem dönthetett, így konferenciát hívott össze, amely május 29-én ülésezett. Itt fogadták el Mindszenty válaszlevelét, amelyben a tárgyalások előfeltételeként az egyházat
ért alapvető sérelmek előzetes orvoslását, illetve ezek kilátásba helyezését jelölte meg. (Így napilap
kiadása, egyesületek működése stb., de különösen és elsősorban az ekkor már bejelentett iskolaállamosítási szándék visszavonása.) Erre az 1948. május 29-én kelt levélre válaszolt Ortutay június
4-én, amelynek tartalmáról itt szó van. A miniszter is előfeltételeket szabott, mégpedig a köztársasági államrend egyértelmű és világos elismerését, a földreform elismerését és a gazdasági természetű államosítások helyeslését. Ezek kinyilvánítása után tartotta célravezetőnek a tárgyalásokat.
A konferencián megoszlottak a vélemények. Mindszenty és a többség az elutasítás mellett voltak,
míg Czapik érsek és néhányan a tárgyalások és a tárgyalóbizottság kiküldése mellett foglaltak állást. A konferencia által jóváhagyott viszonválasz tehát június 10-én kelt, amikor lényegében a
korábbi előfeltételekhez való ragaszkodást ismételt meg. Ettől kezdve a levélváltások már nem
voltak konstruktívak. Ortutay június 14-i válasza a megegyezés elmaradásáért az egyháziakra hárította a felelősséget. A június 15-i konferenciából küldött reagálás viszont a kormányzatot hibáztatta. Ortutay június 16-i rövid levele mintegy pontot tett a törvény elfogadása napján az ügyre:
a kapcsolatok holtpontra jutottak. Vö. Gergely Jenő: Az iskolai vallásoktatás Magyarországon
1945 után. In Oktatáspolitika és vallásszabadság: Állam – egyház – iskola – társadalom a 20.
században. Szerk. Nagy Péter Tibor. Budapest, 2000. 185–206., Balogh Margit–Knausz Imre:
Gondolatok az iskolák államosításáról. = Pedagógiai Szemle 4. 1989. 291–297.
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A kultuszminiszter válaszlevelére a bíboros, hercegprímás itt a következő megjegyzéseket teszi:
1. Mindenekelőtt meg kell állapítani, hogy a kikötött előfeltételeinkről, azok
mikénti esetleges teljesítéséről nincsen szó; a velük való elvi foglalkozásra kilátás
nyújtatik, de csak a tárgyalások során. Tehát semmiféle előzetes biztosíték nincsen.
2. Ellenkezőleg a tárgyalások megkezdéséhez alapvető szükségességként kívánja
az ismeretes elismeréseknek határozott és világos kinyilvánítását. Tehát részünkre szabnak nagyon nehéz előfeltételt.
3. Ilyen körülmények között a tárgyalásba-bocsátkozás veszedelmes és céltalan.
Veszedelmes: Amint az elismerés elhangzik, ők mindent elértek, nem fontos, hogy
reánk és kívánságainkra továbbra súlyt vessenek. Az elismerési nyilatkozatot a legszélesebb mederben – bel- és külföldön – kipublikálják, amivel a magyar katolicizmust és annak eddigi küzdelmét kétes színben fogják beállítani és tekintélyét tépázni. Ez nem érdekünk, hanem veszteségünk.
Céltalan: Tárgyalási alapul a protestánsokkal való megegyezés tervezetét fogják
elénk tenni. Ezt mi nem fogadhatjuk el. Nem hiszem, hogy érdemes lenne: a protestánsoknak meghagyandó négy kollégiummal arányosan nekünk esetleg meghagyható 12 szerzetesi tanintézet fejében annyi mindenről mondjunk le és olyan különös
színbe kerüljünk. Kisebb rossz erről a néhány tanintézetről is lemondani, amely úgyis annyi megszorításnak, ellenőrzésnek és végül szintén megszüntetésnek néz eléje,
mint annyi másról való lemondást és hátrányt vállalni.
4. Mit veszítünk, ha nem tárgyalunk?
Iskoláink és az iskolai államsegélyek elveszetteknek vehetők már. Az állami tanfelügyelőségeknek a legrészletesebb utasításuk van már az általános iskolák azonnali lerohanására, leltározásra és a tanerők átminősítésére, amint az államosítási rendelet vagy törvény – előreláthatólag e hó 20-a körül – megjelenik. Hogy a többi iskolákra nézve a főigazgatóságoknak milyen utasításaik vannak, nem tudom; érdemes
lenne kinyomozni. (NB. Az említett megrohanással szemben való viselkedésre, ha
eddig nem történt volna meg egészen precízen, jó lenne utasítást adni.656 Ezt valószínűen csak a szerzetesi iskolák fogják megtartani, de a szerzetesek kiállása is tekintélyes tiltakozás. Itt ugyan veszteség, hogy ezek üdvös, vagy legalább kevésbé veszélyes működését nélkülözni fogjuk, de kérdés, meddig maradhatna meg az és milyen
béklyók és küzdelmek között folytatódnék.)
Ezen felül van a kongrua, a közig[azgatási] szervek tiszteletdíja, a teol[ógiai]
tanárok fizetése, a papnövendék-tartás és a nyugdíjak. Ezt elveszíthetjük még. De
anyagiakért elvieket feladni, vagy sérteni nem lehet és nem szabad. A protestánsoknak is csökkenően – s csak húsz évre ígérik ezeket, de megszüntetésük előbb is könynyen bekövetkezhetik, esetleges újabb kívánságok nem teljesítése esetén.
656 Közli MO III. 188., PL Mindszenty József: Egyházkormányzati iratok. 5002/1948.
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Hogyan lennénk ezek nélkül? A hívek annyira mellettünk vannak, és a nyilvánvaló igazságtalanság annyira mellénk állítaná, hogy szerény megélhetésünkben támogatnának. Tudom, vékony és bizonytalan alap, de a becsületért készségesen kell
tudni nélkülözni is.
5. Az előfeltételként kívánt nyilatkozat megadásával elősegítenők a protestánsok teljes behódolását, míg gerincességünkkel gondolkozóban tartjuk őket is. Hír
szerint vannak náluk bizonyos fenntartási meggondolások is.
6. A tárgyalások megkezdésének elhúzódásáért ránk akarják hárítani előre a
felelősséget. Ezzel szemben meg tudjuk majd mondani, miért nem mehettünk bele
a tárgyalásokba.
7. Mindezekből folyóan a további időnyerés látszik az egyedüli járható útnak.
Kérdést lehetne intézni, vajon miért nem történik felénk gesztus a kívánt előfeltételeink vonalán, amikor tőlünk előre ünnepélyes bizonykodást kívánnak olyan pontokon, amelyekben van már megnyilatkozásunk (köztársaság, földreform) és amelyek
nem is tartoznak ránk (gazd[asági] termés, államosítások). – Így nem kölcsönös az
eljárás, hanem egyenlőtlen és egyoldalúan diktáló.
Ezután felolvassa a válaszlevél-tervezetet, amelyhez többen szólnak hozzá.
A váci püspök erélyes hangú, a feltételek teljesítéséhez ragaszkodó, a nép keserűségére való tekintettel súlyos megnyilatkozást kíván.
Az egri érsek viszont azt kéri, hogy a feltételek teljesítésére való hivatkozás ne
legyen a válaszlevélben, mert akkor a jövő előtti felelősség a tárgyalások fel nem vehetősége miatt rajtunk van. Kéri ennek jegyzőkönyvbe vételét.
Tudomásul véve.
Hozzászólások után a következő fogalmazásban fogadta el a püspöki kar a kultuszminiszterhez küldendő válaszlevél szövegét:
Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter Úr!
Miniszter úrnak június 4-én kelt levelére a következőkben adom meg a püspöki
konferencia válaszát.
Főpásztori és állampolgári kötelességünket teljesítve, ünnepélyesen óvást emelünk, és tiltakozunk úgy az ország, mint az egész világ nyilvánossága előtt az Egyház
általános iskolajogának megtagadása, a hitvallásos iskolák elvételének szándéka és a
vele kapcsolatban történtek ellen. Kijelentjük, hogy iskoláinkhoz való általános jogunkról le nem mondhatunk, és ennek tiszteletben tartását törvényes eszközökkel
szorgalmazni alapvető kötelességünknek ismerjük.
Tiltakozunk a kormány eljárása ellen, mert bár többször és félreérthetetlen
ígéreteket tett, hogy az Egyház és állam viszonyát érintő kérdéseket kétoldalú tárgyalás útján létrehozandó megegyezéssel akarja rendezni, mégis az iskolakérdés437
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ben – amely pedig ennek a viszonynak egyik igen fontos és elválaszthatatlan alkatrésze – a tárgyalások előtt bejelentette, hogy egyoldalú akaratkijelentéséhez és
kijelentésének törvényesítéséhez ragaszkodik. Ily körülmények között az iskolakérdésben a magyar kormány eleve megfosztotta az Egyházat annak lehetőségétől,
hogy a tárgyaláson még döntés előtt érveit feltárhassa és latba vethesse. A kormány egyoldalú akaratkijelentése ugyanis ultimátumnak tűnik fel, amelynek csak
elfogadása vagy elutasítása között adódik választás. Ez pedig nem kétoldalú tárgyalás útján kialakuló megegyezés.
Tiltakozunk iskoláink elvétele ellen, mert ezekhez tételes törvények és tények
útján kialakult helyzet adtak jogot.
Tiltakozunk iskoláink elvétele ellen, mert ebben az az irányzat nyilvánul meg,
amely a hitvallásoknak és felekezeteknek csak liturgikus és aszkétikus munkateret
akar engedni, és ezzel figyelmen kívül hagyja, hogy az Egyház és a felekezetek lényegüknél és belső természetüknél fogva kultúrmunkát is végeznek, ami iskoláink nélkül lehetetlenné válik. Ily módon pedig az állami iskolamonopolium összeegyeztethetetlenné lesz az államban érvényesülő különböző világnézetek civiljogú egyenjogosultságával is.
Tiltakozunk iskoláink államosítása ellen, mert az a tanulás és tanítás szabadságának nemcsak sérelme, hanem a keresztény világnézetűek számára annak csaknem
lehetetlenítése. Az által, hogy az állam minden iskolát magának tart fenn, gyökeresen sérti a szülők természettörvényen alapuló jogát, mely szerint gyermekeik számára minden kényszertől és joghátránytól mentesen világnézetüknek megfelelő iskolát
választhassanak.
Tiltakozunk az állami iskolamonopolium ellen a demokrácia nevében is. Ilyen
főben járó kérdésben, amilyen a szülők tanítás-választó joga, a népakarat közvetlen,
pozitív megnyilvánulása szükséges.
Erre nem volt alkalma a múltban, mert egyetlen politikai párt sem hirdette kifejezetten, mint gyakorlati programot az iskolák államosítását, sőt illetékes politikai
tényezők hirdették, hogy az Egyház iskoláit nem kell félteni. Azt sem mondhatja
valaki, hogy a képviselőket kifejezetten az iskolák államosításával bízták meg a szavazók. Nem ismerhetjük el azonban a népakarat szabad megnyilvánulásának azokat
a mai népvezetési technika alkalmazásával létrehozott államosítási követeléseket,
amelyeknek aláírási és megszavazási körülményei közismertek.
Végül pedig az iskolák ügyében tett kijelentéseiken kívül tiltakozunk az ellen is,
hogy az Egyház és állam közötti viszonyt az egyházpolitika síkjáról az államformára
és kormányformára vonatkozó általános kérdések síkjára tolják át. Nem az államformáról, nem a kormányformáról és nem is a szociális változások megítéléséről van
szó, hanem az Egyház elalkudhatatlan jogáról, amelyek az államformától, kormányformától és szociális változásoktól függetlenek.
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A magyar püspöki kar hajlandó az Egyház égő sebei, a maga mélységesen fájó
érzései ellenére is a kormányzattal, az Egyház és állam egymáshoz való viszonya rendezése végett, a tárgyalásokba belekezdeni.
Tárgyalóinkat már május 29-i konferenciánkon ki is jelöltük, a kormányzat felé
megnevezésük már meg is történt volna, ha álláspontunkat tartalmazó május 29-i
levelünkre érdemleges válasz érkezett volna.
Fogadja Miniszter Úr tiszteletem nyilvánítását.
16. Az a hír érkezett, hogy a három református superintendens állását köti ahhoz, hogy a zsinaton is ezt az álláspontot (az államosítást) fogja képviselni.
17. Az államosítás elleni megnyilatkozás aránya 30 az egyhez volt először és
most 50 az egyhez az arány az államosítás ellen.
Örvendetes tudomásul szolgál.
18. Beresztóczy rádióelőadását nem engedték, sem a rádiószentbeszédét, amely
pedig egészen komoly, tárgyilagos, főleg pápai enciklikákra támaszkodó tartalmú
volt. Felmerül a kérdés, nem volna-e jó most már kikapcsolni az istentiszteleti közvetítést abból a szennyes csatornából, amit most már a rádió jelent?
Az egri érsek: Ne tegyük ezt most! Ne nehezítsük a helyzetet ezzel is!
Határozat: Még várunk vele.
19. A bíboros, hercegprímás érdeklődik a mostani kérdésekkel foglalkozó, az
egri érsek által kilátásba helyezett enciklika sorsa iránt.
Az egri érsek jelenti, hogy most nem tudja hozni, de nem ejtette el a gondolatot.
Tudomásul véve.
20. Az excommunikációs körlevél átszövegezése lenne az utolsó pont.
Az egri érsek megjegyzi: Már tudják a váci felolvasás után a szövegét. Most készülnek, jogász által kidolgoztatva, pellengérre állítva a püspöki kart. Jónak látná
úgy átdolgoztatni a körlevelet, hogy a megszavazókra nem mi hozunk excommunikációt, hanem jelezzük, hogy a C[odex] I[uris] C[anonici] 2334. törvénye mondta
ki azt. A papság körében devergálók a vélemények. Budapesten a kármeliták feloldoznak alóla, a jezsuiták nem.
A szombathelyi püspök: Pl. vidéki jó katolikus tanfelügyelők, akiknek végre
kell hajtani a rendelkezést, beleesnek-e az excommunikációba?

439

JEGYZŐKÖNYV

Határozat: Nem esnek bele.
A bíboros, hercegprímás megjegyzi, hogy ő már 1946-ban idehozta a rendelkezést, és nem szóltak ellene. Azért jelent meg a körlevél most így, mert a VKMiniszter
hajszolta az államosítást, és nem volt ideje összeszedni az idevonatkozó feljegyzéseit,
egészen hirtelen, pár perc alatt kellett megfogalmaznia a körlevél szövegét.
Az előírt leltározás is nagy probléma lesz, azért
kedden, június 15. három órára
a körlevél új szövegének megállapítására újra kéri a püspöki kar tagjait a Központi Szemináriumba való összejövésre.
Határozat: Most minden püspöknek értesítés küldendő, hogy a zárt borítékban levő körlevél nem kerül felhasználásra, helyette új körlevél jön.
21. az egri érsek az apácák ügyét hozza fel. Teljesen tájékozatlanok.
Dr. Sárközy: Szerdán (jún[ius] 16.) lesz az ülés erről.
Őeminenciája: Hallgatásra vannak kötelezve, innét a furcsa helyzet!
Az egri érsek: Semmi tervük az apácáknak, hogy mi legyen velük.
Őeminenciája: iskolai vonalat dr. Kürti közölje, a többit a főapáthelyettes.
Az egri érsek jelenti, hogy ő már kiadta a maga instrukcióit.
Tudomásul szolgál.
23.657 Az egri érsek jelenti, hogy az egyetem ügyében nem tartja szükségesnek
az intézkedést, mert a jogakadémia létezését tételes törvény biztosítja.
Tudomásul vétetik.
24. Jövő kedden tárgyaltassék kántortanítói kérdés is.
Beleegyezőleg tudomásul vétetik.
25. A főapáthelyettes: A kivételezés egyes iskolákat és iskolatípusokat érint. Mi
legyen az álláspont?
Az egri érsek: Attól függ, hogy milyen feltételek mellett engedélyezik majd.
Csak az eddigi feltételek mellett fogadhatjuk el.
A bíboros, hercegprímás: ha hívatná Ortutay az egyes rendeket, ne menjenek
egyenként tanácskozni ez ügyben.658
657 A 22. pont az eredetiben is hiányzik.
658 A tanítórendek ennek ellenére elmentek tárgyalni, amiért később a bíboros megfeddte őket.
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Tudomásul vétetik.
A hercegprímás megköszöni a megjelenteknek a konferencián való részvételt s
az ülést 21 óra 43 perckor berekeszti.
K[elt] m[int] f[en]t
Mindszenty József s. k.
bíboros, hercegprímás,
esztergomi érsek
Shvoy Lajos s. k.
pápai trónálló,
székesfehérvári püspök,
hitelesítő

Dr. Sárközy Pál s. k.
bakonybéli apát,
a pannonhalmi főapát helyettese
hitelesítő
Jegyezte:

Dr. Mátrai Gyula s. k.
prot[onotárius] kanonok, hercegprímási
irodaigazgató
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20.
Jegyzőkönyv
Felvétetett a n[agy]m[éltóságú] püspöki karnak Budapesten,
a Központi Szemináriumban 1948. június 15-én du. 3 órakor tartott
rendkívüli konferenciájáról

Jelen voltak: Mindszenty József bíboros, hercegprímás esztergomi, dr. Czapik Gyula
egri érsek, Shvoy Lajos pápai trónálló, székesfehérvári, dr. Pétery József váci, dr.
Hamvas Endre csanádi, Kovács Sándor szombathelyi, Papp Kálmán győri püspök,
Barót Mihály prot[onotárius] kanonok szatmári, Pintér László prelátus kanonok
nagyváradi püspöki helytartó, dr. Sárközy Pál bakonybéli apát, a pannonhalmi
főapát helyettese és Folba János prelátus vezéresperes, a tábori püspökség ügyeinek
intézője. Távol vannak: Grősz József kalocsai érsek, dr. Madarász István kassai, dr.
Dudás Miklós hajdúdorogi és dr. Bánáss László veszprémi püspökök.
1. A bíboros, hercegprímás üdvözli a megjelenteket. A jegyzőkönyv vezetésére
dr. Mátrai Gyula protonot[arius] kanonok, hercegprímási irodaigazgatót, hitelesítésére pedig a székesfehérvári és váci főpásztorokat kéri fel.
2. Napirend előtt kéri a csanádi püspököt római útjával kapcsolatban szíves
tájékoztatásra, s egyben örömének ad kifejezést afölött, hogy Rómába elmehetett és
szerencsésen visszaérkezett. A csanádi püspök erre beszámol római tapasztalatairól,
Tardini államtitkár-helyettesnél a legtökéletesebb tájékozottságról győződhetett
meg a közép-európai dolgok tekintetében. Az iskolaügybeni magatartásunkat helyeslik. Amikor küzdelmeinkről esett szó, és említette előtte, hogy a török előtt is
annak idején minden környező nép lefeküdt, csak a magyar nem, ezt válaszolta: Très
bien! Très bien! (Nagyon helyesen!)
A Szentatyánál soron kívül került kihallgatásra. Igen fáradtnak látszott, de később fokozódó érdeklődésbe lendült népünk magatartása iránt. Nagyon örült a Mária-napok sikerének. Megemlítette a magyarokhoz intézett rádióbeszédét. – Montini államtitkár-helyettes feljegyezte referálásra, hogy templomainkban is felolvastatta a n[agy]m[éltóságú] püspöki kar Őszentsége szózatát. – Ezután tiszta szívből
adta a szeretett magyar népre áldását.
Általában gratuláltak magatartásunkhoz. Olaszországban senki háborúra nem
gondol; pénzük van, építenek.
A „Collegium Hungaricum” szelleme jó. Montini államtitkár-helyettes úgy
nyilatkozott róla, hogy nagyon meg vannak vele elégedve. A szokásos recollectiót a
csanádi püspök tartotta. A jó szellem valószínűleg meg is marad, mert az olasz kormány nem akar marxistáknak beutazási engedélyt adni.
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A „Germanicum-Hungaricum”659 gyönyörűen meg van újítva. Jelenleg hét
magyar növendéke van. A rector hangsúlyozta, hogy a jövő iskolai évben csak egy új
magyar növendék mehetne. A növendékek azonban azt hiszik, hogy ennél jóval
többnek is lenne hely.
A püspöki kar kívánsága, hogy Esztergom nyomozza ki a valódi lehetőségeket. Ezért mindenekelőtt intézzen kérdést a P. Rectorhoz, hogy mire
alapítja a nyolcra megszabott számot.
Az egri érsek megjegyzi, hogy kár nagyon harcolni a germanicumi helyekért,
hisz az ott szerzett képesítés most nagyon mögötte marad annak, amit a Központiban vagy a Pazmaneumban végzettek felmutatnak.
A bíboros, hercegprímás elvi fontosságúnak tartja, hogy a Germanicum magyar
helyei nem a régi Nagymagyarországéi, hanem magyar, tehát kizárólag a mostani Magyarország helyei. Szántó – feljegyzéseiben benne van, hogy a magyar alapítványi birtokok bőségesen elegendők voltak a magyar növendékek eltartására.
Tudomásul vétetik.
A csanádi püspök ezután így folytatja: Mgr Montini meglepő kérdése volt hozzám, hogy mit tehetnének érettünk? Akkor hirtelenjében nem jutott eszébe, de
most azt mondaná: informálják a világot rólunk, az aláírások gyűjtéséről tudatni
kellene a külfölddel, hogy ez csak arra való, hogy a kormány a maga akaratát nép
akaratának tüntethesse fel.
A bíboros, hercegprímás megköszöni a csanádi főpásztornak a tájékoztatót, és
jegyzőkönyvbe kívánja foglaltatni, hogy
a Szentatya helyesli a magyar püspöki kar álláspontját („elvi dolgokban
nem lehet engedni”). Helyeslőleg tudomásul vétetik.
3. Az egri érsek rámutat itt annak fontosságára, hogy a püspök távolmaradása esetén az illető vikáriusa tudja a történteket, határozatokat, illetve tennivalókat. Azért bár bizonyos elvi feladás van ebben, mégis meg kellene hívni a megjelenésben akadályozott püspök vikáriusát vagy prelátusát a püspöki konferenciára.
A bíboros, hercegprímás hozzászólása után a püspöki kar magáévá teszi, s így
határozatba ment, hogy

659 A Collegium Germanicum et Hungaricumban az alapító okirat szerint minden 100 német diákra 12 magyarnak kell jutnia.
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a rendkívüli időkre való tekintettel, ha nem jöhetne valamelyik főpásztor
el, úgy okvetlen elküldi megbízottját a konferenciára.
4. A bíboros, hercegprímás jelenti ezután, hogy ma délelőtt, a már itt levő
főpásztorokkal való tanácskozás után, Ortutay kultuszminiszter levelére, amely
így szólt:
(ad 5. lap 4.a.)
Másolat
Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter.
Budapest, 1948. június 14.
Bíboros Érsek Úr!
Folyó hó 10-én kelt levelét f. hó 11-én délután megkaptam. A levelében részletesen kifejtett elvi tiltakozásra nem tartanám helyesnek, ha most e levelemben válaszolnék, a kérdések megvitatására bőséges alkalmat nyújt a kormánybizottsággal való tárgyalás. Őszinte örömmel vettem levelének azt a közlését, hogy a kormánybizottsággal
való tárgyalások megkezdésére újólag készségét nyilvánítja. Sajnálom, hogy a tárgyalások megkezdésére mindeddig, a magyar kormány hibáján kívül mód nem nyílott.
Ezért szabadjon kérnem, hogy mielőbb a bizottság tagjait megnevezni szíveskedjék. A
kormánybizottság részéről közlöm, hogy a tárgyalásra bármikor készek vagyunk.
Le kell szögeznem azonban ebben a levelemben is, hogy a köztársaságnak, a
földbirtokreformnak és a gazdasági jellegű államosításoknak, az előzetes bizalmas
tárgyalásokon kilátásba helyezett deklaratív elismerését minden bizonnyal lényegesen hozzájárulna a tárgyalások légkörének megjavításához.
Úgy érzem, tisztemhez és meggyőződésemhez híven, kötelességem leszögezni azt
is, hogy a tárgyalások során a kormánybizottság is, jómagam is a r. k. egyház érdemes
és indokolt kívánságait teljesíteni igyekszik. Változatlanul meggyőződésem ugyanis
az, hogy az általam többször hangoztatott kölcsönös engedékenység szellemében, sok
keserűségre és vitára alkalmat adó kérdés megnyugtató megoldást találhatna.
Fogadja Bíboros Érsek Úr őszinte tiszteletem nyilvánítását.
Ortutay Gyula s. k.
Főtisztelendő
Mindszenty József
bíboros érsek úrnak,
Budapest.
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a következő szövegű válaszlevelet küldötte a VKMiniszternek: (ad 5. lap. 4.b.)
Másolat
Magyarország Hercegprímása
Miniszter Úr!
Folyó hó 14-i levele kapcsán mindenekelőtt sajnálkozásomnak adok kifejezést,
hogy iratának tartalma nem teszi lehetővé az érdemi továbbhaladást a húzódó kérdésben. Az elhúzódásért a felelősséget Miniszter Úr most vett soraiban is elhárítani
kívánja magától és a magyar kormánytól, de viszont az ebben rejlő áthárítást sem a
püspöki kar, sem én nem vállalhatjuk magunkra. A tárgyalások megkezdése előtt
alapként és megnyugtatásul három ponton kértünk megelőző intézkedést. Erre nézve érdemi választ a mai napig nem kaptunk. Ami pedig e szempontból megnyugtatási szándékkal utolsó levelében tett befoglalást illeti, hogy ti. iskoláink elvételének,
illetve ez ellen való tiltakozásunknak, nemkülönben a követelésként felvetett többi
kérésünknek és kérdéseinknek megbeszélésére a tárgyalás bőséges alkalmat fog adni,
még oly megértő mérlegeléssel sem vehető alapos megnyugtatásnak.
Hogy csak az egyik előfeltételt képező kérésünket említsem, nevezetesen az iskolák államosítását érintőt, ez a napirendről kért levétel helyett, meggyorsítottan
kerül tárgyalásra: iskoláink és azok vagyona még e tárgyalások előtt rendelettel zár
alá vétetik; iskoláinkat rendőri közegek lepik el és mint idegen és jogtalan eltulajdonítókkal szemben szokás, a jogos tulajdonost a magáéval szemben szinte tolvajnak
vagy tolvajlásra késznek megtéve, ilyenként kezelik. Ez sértően bántó és mélyen
megalázó. Történik pedig ez azzal az Egyházzal szemben, amelyik századok folyamán annyit áldozott a nemzet kultúrájára. Ez az egész eljárás a tárgybani kikötésünknek nem teljesítése, hanem a legmesszebbmenő és a legridegebb elutasítása.
Ezzel szemben a tárgyi megbeszélések lehetőségére utalni, való és komoly alappal
nem bír. Ez a kérdés a tárgyalások leglényegesebb pontjának egyike, amelynek ez a
már befejezett tényként való kezelése, mégpedig annyira kiáltóan rohamos és erőszakos kezelése minden hajlandóságunk mellett is lehetetlenné teszi számunkra a továbbhaladást. Az egyezkedés tárgyát képező kérdéseknek egyedül igaz és helyes kezelése az, ha azokban a tárgyaló felek legalább a tárgyalás tartamára és annak kimeneteléig nyugvást rendelnek el.
Előfeltételeink teljesítéséről tehát nincsen érdemi visszhang. Ellenben velünk
szemben előzetes teljesítések nyernek ismételten hangoztatást, jóllehet a kérdéses
pontokon ellenkező fellépés terhünkre nem írható. Ha ezek tekintetében azokon a
bizonyos előzetes bizalmas megbeszéléseken valamiképpen a további hajlandóság
kifejezést is nyert, az a mi álláspontunk megértésének reményében történt és csak
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így történhetett. De az előző pontban kifejtettek élesen mutatják a mi álláspontjainkkal szemben való eljárási módot.
A Miniszter Úr a maga és a kormánybizottság nevében megértési igyekvést helyez kilátásba a tárgyalások során az Egyház érdemes és indokolt kívánságainak teljesítése terén. Ezt az ígéretet tudomásul vennők. Ennek előzetes megnyugtató megnyilatkozásaként azonban iskoláink államosítási kérdésének felfüggesztését mindenképpen kérnünk és ehhez ragaszkodnunk kell.
Midőn erről a püspöki kar mai határozatának megfelelően értesítem, őszinte
tisztelettel vagyok
Esztergom, 1948. június hó 15.
bíboros, hercegprímás,
esztergomi érsek
Dr. Ortutay Gyula úrnak,
Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter
Budapest
Kéri a püspöki kar most jelenlevő tagjainak utólagos approbációját e lépésekhez.
A kívánt jóváhagyást a püspöki kar egyhangúan megadja.
Mivel Ortutay miniszternek 14-én este kézbesített levele már a Szabadság 13-i
számában megjelent, kéri, hogy az Új Emberben megjelentethesse a n[agy]m[éltóságú] püspöki kar jún[ius] 10-i deklarációs válaszát.
A püspöki kar nemcsak ehhez járul hozzá, de elhatározza azt ugyanannak
szószékről való felolvasását is, mert a pócspetri per után most világosan
kell látnia híveinknek.
5. A kalocsai jezsuita rector kéri, hogy mentsük meg a pedagógus szakszervezettől kat[olikus] tanerőinket: adjunk parancsot nekik a kilépésre.
A püspöki kar e kérdésben ugyanazon okokból újra a jún[ius] 10-i álláspontját tartja fenn. A kilépés parancsa csak a rendi vonalon adassék ki.
Ezt a főapát helyettes közvetíti.
6. A bíboros, hercegprímás ezután így folytatja. Mivel az iskolák államosításának törvényjavaslatát 18-a helyett, már 16-án tárgyalják, nem lehetett várni, azért a
csanádi püspökkel és az éppen Budapestre jött esztergomi vikáriusommal megszö446
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vegeztük és szét is küldtük a cenzúrás körlevelet, amely tulajdonképpen a 2334. can.
1. pontjának lefordítása és bizonyos személyekre alkalmazása. Szövege a következő:
(ad 6. lap. 6.)
Hogy a felmerült híresztelésekkel és kétségekkel szemben mindenki tisztán lásson az egyházi törvénykönyvnek 2334. canonját magyar fordításban a következőkben közlöm:
„Eleve kimondott és az Apostoli Szentszéknek különlegesen fenntartott kiközösítésbe esnek:
1. akik az Anyaszentegyház szabadsága vagy jogai ellen törvényeket, rendeleteket vagy határozatokat hoznak;
2. akik közvetlenül vagy közvetve az egyházi joghatóság gyakorlását akár a belső, akár a külső jogterületen akadályozzák, e célból bármilyen világi hatalomhoz
fordulva.”
Az első pontban említett jogok közé tartozik az Egyház mindennemű joga iskoláihoz is.
A kiszabott büntetés bekövetkezik az Egyház iskoláinak tényleges elvételével is.
Budapesten, 1948. június 12-én
A Magyar Katolikus Püspöki Kar nevében:
+ Mindszenty József s. k.
bíboros, hercegprímás, esztergomi érsek
Utasítás: Ez a közlemény a kézhezvétel utáni első szentmise vagy litánia kapcsán a híveknek kihirdetendő. Ezzel a kihirdetéssel minden előbbi, egyházi fenyítékkel kapcsolatos irat hatályát veszti és megsemmisítendő!660
A kultuszminiszter beledobta a parlamentbe, hogy ő a „ius ad rem”-et nem veszi el, ami a „ius in re[m]”-t elveszi az államosítási törvény.
A győri püspök jelenti itt, hogy ő másképp intézkedett már, mert az excommunicatio érvényét azokra is kijelentette, akik (öt tanítója) a leghevesebben agitáltak az államosítás mellett. Egyébként nagy az aggodalom az excommunicatio hatálya körül.
Az egri érsek itt hozzászólva disztingvál:
a. Azok, akik az államosítási törvényt megszavazzák, azokra az excommunicatio ipso facto bekövetkezett, eziránt nincs kétség (az összes képviselők, akik megszavazták – edunt).
b. Egy másik kánonon alapult volna, hogy exc[ommunicatio alá] esnek azok,
akik az államosítást kérték vagy ilyen listát aláírtak. Ehhez az szükséges, hogy azt a
cenzúra előzetes kihirdetésével megtettük. A pünkösdi körlevélben ez csak föltéte660 Ez a rész (Hogy a felmerült …-től …veszti és megsemmisítendő-ig) az EBK-ban lévő jegyzőkönyvi másolatban nem található. PL Mindszenty József. Egyházkormányzati iratok. 5002/1948. sz.;
MO III. 188–190.
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lesen történt. Tehát az excommunicatio latae sententiae csak azokban az egyházmegyékben következett be, akik tanfelügyelőik révén megmondották a tilalmat tanítóiknak (ez az eset Győrött).
Másutt nem volt apodiktice kimondva. Ezeken a helyeken az aláíróknak vétkük súlyos ugyan, de nem esnek excommunicatióba.
Az egri érsek szükségesnek tartja a most kiadott cenzúrás körlevél mellett a régi
excommunicatios körlevél („Amitől mi ...”) átírását.
Ennek előkészítésére a püspöki kar felkéri az egri érseket.
E cenzúrás körlevélbe a kitartó és hűséges hívek felé, elismerésünket is kell nyilvánítanunk a győri főpásztor körlevelében kifejezett módon.
Határozatba ment.
Az egri érsek megjegyzi, hogy nagyon meg kell gondolnunk kifejezéseinket,
mert „ők” mindent patikusmérlegre tesznek, míg mi kocsimérlegre is alig tehetünk
egyes dolgokat. Amint a viszonyok lecsillapodnak, akkor bizonyos igazoláson kell
átesniök például egyházközségi elnököknek, jegyzőknek, kántoroknak stb. Győrből
esetleg más egyházmegyei gyóntatónál jelentkezőkkel szemben óvatosak legyünk,
reparációra kötelezzük, és csak ha bűnbánat jelét adták, bizonyos idő múlva (post
recursum!) oldoztassanak fel.
Jelenleg csak a hívek tájékoztatására az a tiltakozás lesz felolvasandó, amelyet
jún[ius] 10-én a VKMiniszterhez küldött el a püspöki kar az államosítás ügyében.
Határozatilag elfogadva.
7. A bíboros, hercegprímás jelenti, hogy a tatabányai rendőrkapitány kijelentette, hogy ha valamelyik pap a püspöki körlevelet felolvasni merészeli, internálják.
Az egri érsek megjegyzi, hogy a hivatalokban levő emberek tudatlan, jogban
járatlan emberek, ő a belügyminisztertől intézkedést kért.
Tudomásul vétetik.
8. A bíboros, hercegprímás indítványozza, hogy e körlevélben nemcsak az ő
neve, hanem minden főpásztoré, a veszprémi képviseletében Hoss vikáriusé661 is alá
legyen írva. (A pécsi és kassai püspök is telefonon megkérdezendő.)

661 Hoss József veszprémi kanonok, püspöki helynök, az ekkor már halálosan beteg Bánáss László
püspök helyett írta alá a körlevelet.
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Határozatilag elfogadva.662
9. Ezután a pócspetri tárgyalást világítja meg Őeminenciája egy szakember
szem- és fültanú feljegyzéséből, amelyből megállapítható:
a. hogy az ügy nem tartozott a statáriális bíróság elé (szerencsétlenség vagy
gondatlanságból okozott emberölés, nem gyilkosság esete!), tehát az eljárás jogellenes volt;
b. a fővádlott idő előtt megtett deklarációját az egyházi felsőbbség = püspöki
kar felelősségéről, az akasztófától való megmenekülés ígéretével zsarolták ki Asztalos plebánosból.
A bíboros, hercegprímás bemutatja itt „egy öreg református” levelét, amelyben
azt írja: 1946. márc[ius] 7-én Szentesen kórházi betegágyán, éjjel álarcosok meggyilkolták Lakos József rendőrkapitányt, mert hősiesen, derekasan küzdött a banditizmus ellen. Gyilkosa: Dadi Imre MKP-képviselő és társai voltak. Dadit a rendőrtiszt
tyúklopások miatt még 1942-ben elfogta.
E mártírhősről számtalanszor írtak a lapok, foglalkoztatta a magyar parlamentet, az angol alsóházat, az amerikai világlapokat.
Ezek a gyilkosok nem kerültek statárium elé, de még rendes bíróság elé sem, hanem szabadon sétálnak és közfunkciókat töltenek be. Így: a másik gyilkostárs Mikecz
János ma is a szigetvári MKP megyei titkára, ahogyan írja a külföldi sajtó.
Számos elhangzott interpellációt olvashattunk erről, s ugyanily nyíltsággal
megírta ezt az Amerikai Magyar Népszava 1947. ápr[ilis] 17-i száma, melyet olvastam.
„A pócspetri fegyverlövéstől visszhangzik az egész ország” írja a sajtó nap, mint
nap. De a szentesi rendőrkapitány kórházi meggyilkolásától is visszhangozott az ország Budapesttől Szentesig, Szentestől Washingtonig, mert a hősi halált halt rendőrtiszt kórházi betegágyán kimondott utolsó szavai „Édesanyám! Édesanyám! Mi lesz
Veled?...” odáig is elhangzottak. (Am[erikai] Magy[ar] Népszava: 1947. ápr[ilis] 17.
számában)
Nem tudjuk, Illetékes körök – vajon mit válaszolnának erre, épp most a pócspetri üggyel párhuzamba állítva?... Hisszük, ha egy pásztorlevélben megkérdeznék ezt
Illetékesektől – Hol vannak a szentesi gyilkosok? ... arcukra fagyna a hazugság!...
Sajnálattal tudomásul vétetik.
Az egri érsek: Előre szcenírozott esemény volt, nem igazságszolgáltatás a
pócspetri ügy tárgyalása.
662 A püspöki kar 1948. június 19-ről kelt körlevelét valóban valamennyien aláírták. Közli MO III.
185–187.
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10. A bíboros, hercegprímás ezután bejelenti, hogy a nyomozással megbízott
budapesti vikáriusa a Marconi rendőr-rendeletről (egyházi körmenetek és gyűlések
betiltása) nem tudott biztos értesülést szerezni. Úgy látszik az eljárás nem egységes,
hanem vidékenkint változó.
Tudomásul véve.
11. Majd így folytatja: Olyan zaklatott a nép lelke, nem kellene-e valami különös áhítatgyakorlatot előírni számára?
Ebben most nem kíván intézkedni a püspöki konferencia.
12. A Szent István Társulatnál Láng leendő elnök nagyon aggályoskodott, és
azt kérné, hogy a közgyűlés két héttel elhalasztassék, mert különben nem tudná vállalni az elnökséget.
A közgyűlésnek két héttel való elhalasztását a püspöki konferencia tudomásul veszi.
13. Vannak papok, akik nem tettek eleget a körlevél felolvasási előírásnak. Mi
történjék ezekkel?
Az egri érsek: Tudomása szerint csak opportunitásból való későbbi felolvasás
volt egynéhány, de sehol sem a felolvasás egyenes elmulasztása.
A bíboros, hercegprímás javasolja, hogy az eddigi püspöki körlevelek felolvasásáról az esperesek tegyenek együttes jelentést, az ezutániak felolvasásának ellenőrzése is az ő feladatuk legyen, és esetről esetre, amint a tényekről meggyőződtek, tegyenek róla a főpásztornak jelentést.
Határozatilag kimondva.
14. A bíboros, hercegprímás a saját egyházmegyéjében úgy rendelkezett, hogy
azokat az általános iskolai vagy népiskolai tanítókat, akik átképző értekezleten,
pártgyűlésen vagy más alkalommal akár felszólalás alakjában, akár szavazat formájában, akár aláírásukkal vagy bármilyen módon iskoláink államosításához hozzájárulásuknak, avagy helyeslésüknek kifejezést adnak, az egyházközségi képviselőtestület
és egyházközségi tanács tagjai közül törölni kell, amennyiben annak tagjai. A törlést
a legközelebbi gyűlésen be kell jelenteni, és a gyűlés jegyzőkönyvébe felvenni. Ennek
megtörténtéről az egyházmegyei főtanfelügyelői hivatal értesítendő.
Tudomásul véve.
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15. A zirci apátúr kér elvi döntést arra nézve, hogy a Dolgozók Iskolájánál, ahol
augusztusban van a vizsga, megmaradhatnak-e a szerzetesek – a befejezésig – tanároknak.
A pannonhalmi főapát-helyettes jelenti a rendfőnökök értekezletének azt a véleményét, hogy a közvetlen folyamatban levő munkát folytatni kell.
A püspöki konferencia, csak ennek az évnek befejeztéig, a tanulókra való
tekintettel, a megmaradást engedélyezi.
16. Az iskolák államosítása663 különösen érinti a kántortanítói kérdést. A kántortanítói állás, mint egységes és oszthatatlan állás volt eddig meghirdetve és betöltve.
Ennek megfelelően a javadalom is osztálytanítói jövedelemnek felelt meg, annak ellenére, hogy két állás betöltése volt feladata. Ez volt a kántortanítók sérelme.
Az államosítással kapcsolatban a helyzet jogi tisztázást igényel. Egyesek véleménye szerint az államosítás esetén az állami tanítói állás vállalásával a kántortanítónak
az egyházközséggel való jogviszonya megszűnik, mert megszűnt kántortanító lenni,
amely állásra szól a díjlevele. Ez a jobb érzésű tanítóknak is a véleménye. Egységes eljárás végett és a huzavonák megelőzésére kívánatos volna, hogy a püspöki kar ebben
egységesen foglaljon [állást], és tiszta jogi helyzetet teremtsen. Mindenekelőtt tisztázandó a jogi kérdés, hogy az államosítással ipso facto megszűnik-e a kántortanító jogviszonya az egyházközséggel szemben. Másodszor tisztázandó a kántortanítói javadalmi földek és lakások kérdése. Harmadszor tisztázandó az elsőfokú fegyelmi hatóság
kérdése, miután a tanítók fegyelmi tanácsa az államosítással megszűntnek látszik.
Mérlegelve az államosítással bevezetett egyházellenes szellemet, számítanunk
kell arra, hogy az állami tanítók a legjobb akarattal sem fognak tudni megfelelni
kántori kötelezettségeiknek. Nemcsak a búzaszentelő, vagy keresztjáró körmeneteken nem fognak tudni részt venni, de még a vasárnapi szolgálatuk ellátása is, nagyon
sok esetben, lehetetlenné fog válni. Ezeket szem előtt tartva látszik szükségesnek a
kérdésnek elvi tisztázása s a püspöki kar álláspontjának mielőbbi közzététele.
A püspöki konferencia egyelőre
abban határoz, hogy a kántortanító jogviszonya az egyházközséghez az
államosítással megszűnik s ugyanígy az összes kat[olikus] tanítóké is. A
többi vitás kérdés eldöntéséhez bizonyos információk szükségesek, azért
a kérdés tanulmányozására és határozati javaslattételre a püspöki konferencia felkéri az egri érseket és székesfehérvári püspököt.

663 Az államosítást elrendelő 1948. évi XXXIII. törvényt 1948. június 16-án hagyta jóvá az országgyűlés.
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Az egri érsek megjegyzi, hogy járt utak vannak erre, mert már a múltban is
előfordult, hogy tiszta kántori állásokra, nem tanító, de kántorképzésen átment jó
hangú embereket alkalmaztunk. Ez újra gyakorlatba vehető. Az orgonista lehet külön (apáca) és jó hangú hívő az énekvezető.
A püspöki kar felkéri a kiküldött főpásztorokat, hogy a kántorképzéssel
külön foglalkozzanak.
17. A Nemzeti Bizottság fölszólította az egyik budapesti plebánost, hogy tartózkodjék az előírt harangozástól és tüntetéstől az iskolaállamosítással kapcsolatban.
A püspöki kar a bíboros, hercegprímás javaslatára úgy határoz, hogy a
rendelkezést végre kell hajtani.
18. Kovács Jérces István azt kéri, hogy mint annak idején Lonovics püspök,
most is menjen el egy magyar püspök Rómába, és kérjen engedményt a reverzálisos
törvény terén.664 Rákosi kívánja, hogy kérjék a reverzális törvény eltörlését, de csak
azért, hogy megossza a katolikusokat és protestánsokat.
A váci püspök: Jó lenne, ha a püspöki kar azon tagjai, akik mint plebánosok
egykor vegyes vallású helyen működtek, erről a tapasztalataikat előadnák.
A bíboros, hercegprímás: Van olyan terv is, hogy a polgári házasság után fél évig
lehetne megegyezést kötni, megmaradna a közjegyzői szerződés. Eddig 60% se
jobbra, sem balra nem adott. S aztán ezek az „odisse quam laeseris” elve alapján ilyen
gyűlölködő szellemben nevelték a kétvallású gyermekeiket. A mi népünk állami vonalon gondolkozik. Attól függ minden, hogy milyen lendületes felvilágosítást tudunk adni.
Mi nem veszítünk, ha a papjaink ki tudják használni a protestánsok mostani
hangulatát.
A 25% protestáns és 60% katolikus között egy állandó egyházellenes elem lesz.
Rómához nem fordulhatunk most már a C[odex] I[uris] C[anonici] után.
Egri érsek: Érdemes-e nekünk a reverzális mellett kereket kötnünk? Nem!
Határozat: Nem! A protestánsok felé csak azt mondjuk, hogy Rómába
most a Codex megjelenése után nem fordulhatunk, mert ez alól Róma
felmentést nem adhat. (Példa reá a Csernoch-féle próbálkozás.)
Szombathelyi püspök: Ha megszűnik a reverzális törvény, a felek nem fogják
az egyháznak adott garanciákat megtartani.
664 Lonovics József akkor csanádi püspök (1834–1848) a püspöki kar 1840. május 14-i döntése értelmében Rómába utazott a vegyes házasságok ügyében folytatandó tárgyalások végett.
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Folba János vezéresp[eres]: Az anyaságot a kat[olikus] leányok vállalják, ez is
egy motívuma a protestáns törekvéseknek.
A bíboros, hercegprímás megjegyzi, hogy mint már a múlt konferencián is felhozta, a reverzális eltörlése nemzeti szempontból is hátrányos.
A püspöki konferencia ezt is be kívánja venni a protestánsoknak adandó
válaszba.
19. A „Szent Officium” intelme. A M[agyar Kurír] jelenti a Vatikánállamból
jún[ius] 10-i kelettel: A Szent Officium Kongregációja, amelynek prefektusa maga
a Pápa, titkára pedig Marchetti Selvaggiani bíboros dékán, és amelynek hatáskörére
tartozik minden a hitre és erkölcsökre vonatkozó kérdés és a joghatóság a hit és az
Egyház egysége ellen irányuló vétségek fölött, a napokban latin nyelvű intelmet bocsátott ki, melynek lényegét a vatikáni rádió olasz és idegen nyelvű adásai is közölték. Ebben a kongregáció kijelenti, hogy mivel különböző helyeken a kánoni rendelkezések ellenére és a Szentszék előzetes engedélye nélkül nem-katolikusok katolikusokkal együttes gyűléseket tartottak, amelyekben hitbeli kérdéseket tárgyaltak,
mindenkinek emlékébe idézik, hogy ez a kánon szerint úgy a világiak, mint a szerzetes és világi papok számára tilos. Még kevésbé szabad katolikusoknak ilyen gyűléseket összehívni és rendezni. Fokozott mértékben áll ez az olyan összejövetelekre,
amelyeket „oecumenicos”-nak mondanak. Evvel kapcsolatban még azt is kiemeli az
intelem, hogy sok esetben vegyes kultuszú ájtatosságokat is tartottak, amelyet a kánon szintén szigorúan tilt (M[agyar] K[urír]).
Tudomásul vétetik.
20. Witz vikárius és Badalik atya665 együttesen kérik, hogy a n[agy]mélt[óságú] püspöki kar most már szüntesse meg a kat[olikus] rádióközvetítéseket. Alkalom lenne erre Beresztóczy és Dévai előadása közlésének a letiltása. Ahelyett
hogy a megállapodás értelmében Esztergomba küldötték – a kifogások jelzésével
– döntésre. Most lenne a legjobb lélektani pillanat a kat[olikus] közlések megszüntetésére.
Kérdés, megtegyük-e ezt most, vagy szólítsuk fel a Rádiót, hogy a két esetben
történt szabályellenesség többé elő ne forduljon, mert különben nem lennénk abban a helyzetben, hogy a kat[olikus] közlések folytatását megengedjük.
A püspöki konferencia úgy határoz, hogy a levelet írjuk meg, és egy hónap
múlva minden további nélkül maradjanak el a kat[olikus] közlések.
665 Witz Béla budapesti általános érseki helynökről és Badalik Bertalan domonkosról van szó.
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21. A bíboros, hercegprímás ezután jelenti, hogy milyen nagy a tájékozatlanság
a lefogott papok ügyében. Dr. Gróh József ügyvéd, jogtanácsossal kidolgoztatta és a
következő elaborátumot kapta ez ügyben:
Utasítások papjaimhoz netáni letartóztatásuk vagy internálásuk esetére.
Miután a személyes szabadság megvonása papjaimnál hivatásuk teljesítése
gyakorlatában bármikor bekövetkezhetik, ez a lehetőség mindenkit elővigyázati
intézkedések megtételére kötelez. Ebből a szempontból különösen fontos, hogy
papjaim mindennemű egyházi, hivatali és személyes természetű ügyeik intézésénél
minden nap à jour-ban legyenek, legfőképp fontos természetű dolgaik rendezésében ne legyen olyan hátralékuk, ami internálásuk vagy letartóztatásuk esetére hivatali vagy személyes vagyoni és egyéb ügyeikben helyrehozhatatlan vagy súlyos kárt
jelentene. Ezen mindennapi szorgos körültekintésen kívül ajánlom papjaimnak,
hogy személyes szabadságuk elvonása esetére függőben lévő és intézkedéseket kívánó fontos egyházi és magántermészetű ügyeikbe avassák bele valamelyik oltártestvérüket, világi dolgokban pedig valamelyik meghitt barátjukat, ügyvédjüket, az
elöljáróságnak valamelyik tagját stb., akik letartóztatásukat egyrészt az egyházi főhatósággal nyomban közlik, másrészt visszamaradt ügyeikben a halaszthatatlanul
sürgős teendőket intentiójuk és a kapott utasításuk szerint elintézik. Ebből a szempontból fontos, hogy papjaim kiválasztott megbízottjuknak már most adjanak
olyan írásba foglalt, két tanú előttemezésével ellátott olyan meghatalmazást, ami
meghatalmazottjukat feljogosítja, hogy a letartóztatott egyházi személy jogaiban
bíróságok és bármely hatóságok előtt mindennemű ügyeikben eljárhassanak és
mindazon jogcselekményeket elvégezhessék, amelyek megbízójuk ügyeinek intézése körül szükségesnek mutatkoznak. Különösen is fontos ily meghatalmazás adása azon ügyvédjük részére, akit letartóztatásuk esetére védelmük ellátásával megbízni óhajtanak. Meghatalmazottaikat külön is kérjék fel arra, hogy az őket terhelő
vád tekintetében gyűjtsék össze a védelemre szükséges adatokat, bizonyítékokat,
tanúkat, esetleg okmányokat és bocsássák a papjaim által választott, a részemről
felkért vagy a bíróság által megnevezett védő rendelkezésére. Gondoskodjanak
papjaim arról is, hogy legyen valaki, aki részükre a fogházba beszállítja az ottani
élethez szükséges ruhát, ágyneműket, gyógyszert, élelmiszert és egyéb megengedett eszközöket, továbbá aki gondoskodik az elhasznált fehérnemű tisztával való
kicseréléséről.
Előzetes megnyugtatásul közlöm, hogy mihelyst bármely paptestvérem letartóztatásáról tudomást szerzek, gondoskodni fogok arról, hogy a letartóztatottat védőügyvéd keresse fel, ha ilyenről ő maga előre nem gondoskodott volna, továbbá,
hogy a letartóztatás helyén működő valamely karitatív szervezet a letartóztatott részére a fent megjelölt keretek között segítséget nyújtson. Megkerestem a magyar
belügyminiszter urat és az összes főügyészségeket és népfőügyészségeket aziránt,
hogy a letartóztatott egyházi személyeknek családi hozzátartozójuk számos esetben
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nem lévén, a törvényes lehetőségek határain belül engedjék meg, hogy a felkért megbízottak és karitatív szervezetek képviselői a letartóztatottakkal érintkezhessenek és
azok részére segítséget nyújtsanak.
Különösen is felkérem papjaimat, hogy a letartóztatásra elkészülve lévén személyes szabadságuk netáni megvonását fogadják mindenkor a tiszta lelkiismeret
nyugalmával. Ha a letartóztató ezen jogosultságára kétely forogna fenn, erre vonatkozólag kérjenek igazolást. Kihallgatásuk alkalmával válaszaikat jól és gondosan
fontolják meg, nehogy azt utólag visszavonni vagy módosítani kényszerüljenek.
Jogi vonatkozású kérdésekben tehát valamely határozat elleni felfolyamodás vagy
fellebbezés előterjesztése esetén nyilatkozat előtt előbb hallgassák meg védőjük véleményét. Minden szabadságától megfosztott paptestvéreim ügyét, mihelyt arról értesülök, különös gondoskodásom tárgyává fogom tenni.
Ezt lehúzatja és hamarosan megküldi az ordináriusoknak.
Köszönettel tudomásul vétetik.
A nagyváradi püspöki helynök kéri, hogy ha valamelyik egyházmegye papját
elfogják, és a főpásztor tudja, hogy hová vitték, értesítse az ottani egyházi hatóságot,
hogy a lehetőt (élelem, fehérnemű stb.) megtehessék érdekében.
Helyeslőleg tudomásul véve.
22. A pálosok sziklatemplománál rendőrök szétverték a kint rekedt ájtatoskodókat.
Sajnálattal vétetik tudomásul.
23. Az egri érsek itt két dologra kívánja felhívni a konferencia figyelmét:
a. Az egyik a hitoktatás kérdése, amely nagy változásokon fog átmenni. A n[agy]
m[éltóságú] püspöki kar egyrészt sürgeti a hitoktatási tankönyvek megjelentetését,
másrészt új plattformra kell átállítani a hitoktatókat. Ezt elő kell készíteni.
b. A másik a lelkipásztori konferencia kérdése. Gödöllőre az államosítás miatt
nem mehetünk. Sok a jelentkező.
A csanádi püspök: A gödöllői rendház államosítása miatt maradhatna el.
Határozat: Maradjon el.
24. A szombathelyi p[üs]p[ö]k felteszi a kérdést, mi legyen a tanítói lelkigyakorlatokkal? Meghirdessük-e?
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Határozat: Ne hirdessük meg mostan, de ahol már meghirdették, tartassanak meg.
25. Szatmári csonka egyházmegyében Vállajon a Nemzeti Bizottság megszavazta az iskolák államosítását, de kérte, hogy a vállaji ősi iskola maradhasson meg
katolikusnak.
Tudomásul azzal, hogy az apácák az óvodában sem maradhatnak meg államosítás esetén.
26. A pannonhalmi főapáthelyettes kérdi, hogy miként történik a tanításból
kiálló szerzetes tanárok elhelyezése?
A bíboros, hercegprímás válasza: Minden szerzetesrend állítsa fel a maga stokkját:666 mennyi teológus és mennyi nem teológus tanára van? Az ordináriusok pedig
állapítsák meg, hogy mi lenne a szükségletük! A vita communis fenntartása, ahol
lehetséges, megvalósítandó lenne. Minden szerzetes elhelyezése ügyében először
azon ordináriushoz forduljon, akinek területén tartózkodik.
Tudomásul vétetik.
Felmerült a gondolat, hogy a kisszemináriumba beállíthatók lennének szerzetes tanárok.
A püspöki kar nemleges álláspontra helyezkedik, mert akkor azokat is elvennék tőlünk.667
Több tárgy nem lévén, a bíboros, hercegprímás megköszöni a püspöki kar fáradozását, és a konferenciát 20 óra 3 perckor berekeszti.
K[elt] m[int] f[en]t
Mindszenty József s. k.
bíboros, hercegprímás,
esztergomi érsek
Shvoy Lajos s. k.
p[ápai] trónálló,
székesfehérvári püspök,
hitelesítő
666 Stokk, helyesen Stock (német, darab).
667 Ennek ellenére ezeket is államosították.
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Dr. Pétery József s. k.
váci püspök
hitelesítő
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Jegyezte:
Dr. Mátrai Gyula s. k.
protonot[arius] kanonok,
hercegprímási irodaigazgató
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21.
Jegyzőkönyv
Felvétetett Budapesten, a Központi Szeminárium
ebédlőjében 1948. június 24-én tartott rendkívüli
püspökkari konferenciáról

Jelen voltak: Mindszenty József bíboros, hercegprímás esztergomi, dr. Czapik Gyula egri érsek, Shvoy Lajos pápai trónálló, székesfehérvári, dr. Dudás Miklós hajdúdorogi, dr. Pétery József váci, dr. Hamvas Endre csanádi, Kovács Sándor szombathelyi,
Papp Kálmán győri püspök, Barót Mihály protonot[árius] kanonok szatmári, Pintér László prelátus kanonok, nagyváradi püspöki helytartó, dr. Sárközy Pál bakonybéli apát, a pannonhalmi főapát helyettese. A távol levő főpásztorok közül helytartóját küldötte el a kalocsai érsek, a kassai és a veszprémi püspök. Ismeretlen okból
van távol Folba prelátus, vezéresperes, a tábori püspökség ügyeinek intézője. Az
esetleges szükséges intézkedések átvételére kint itt-tartózkodik a pécsi főpásztor irodaigazgatója is.
1. A bíboros, hercegprímás mély tisztelettel és szeretettel köszönti a püspöki
konferencián résztvevő főpásztorokat és a távollevők vikáriusait, s a jegyzőkönyv
hitelesítésére felkéri a székesfehérvári és váci főpásztorokat.
2. Tárgysor előtt bejelenti, hogy a koros pécsi püspök mellé cum iure successionis coadiutort nevezett ki a Szentséges Atya dr. Rogács Ferenc protonotarius,
szombathelyi nagyprépost személyében.
A püspöki kar a kegyes intézkedést örömmel veszi tudomásul.
3. Ezután jelenti, hogy lépés történt az államosítás után bizonyos számú iskolának visszaadása iránt. A nála járt rendfőnök azt kérdezte, hogy merjenek-e tárgyalni
ez ügyben. Válasza az volt, hogy ebben a nagy fontosságú ügyben ki fogja kérni a
püspöki kar véleményét. Ez a mai konferenciának tulajdonképpeni tárgya.
4. Mielőtt a kérdésben döntene, a püspöki konferencia előad bizonyos praeambulumokat:
a. Jó lenne, ha ezentúl (tekintettel arra, hogy az A[cta] A[postolicae] S[edis]
mindkét nagy sokszorosító gépét elvették) minden egyházmegyében otthon sokszorosítanák a szükséges példányszámú körlevelet. A főpásztorok csak egy példányt
kapnának, amelyről a kópiák készülnének.
Helyeslőleg tudomásul véve.
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b. Annyi erőszakosság van az Egyházzal szemben, hogy szükségesnek látja egykét ilyen atrocitás összefoglalását s annak a miniszterelnökhöz való megküldését.
Ilyenek:
1. Az Egyház körmeneteit, a Mária-napokat, a katolikus gyűléseket, köztük a
katolikus szülőkét betiltották. Az általános betiltás előtt is mindenféle eszközökkel
akadályozták.
2. Az engedélyezett körmeneteket (B[uda]p[est]-belváros, VI. 13.) a legcsekélyebb ok nélkül szétzavarják. Templomok jubileumi istentiszteleteit megtiltják.
Amikor faluról falura, házról házra 10 napon át hatósági és rendőri fenyegetésekkel
a résztvevőket állásvesztéssel, deportálással, őrizetbevétellel terrorizálták, a kegyhelyet pedig rendőrileg és katonailag megszállták, az utolsó 36 órában az ünnepségeket
a belügyminiszter engedélyezi; de ekkor még nem biztos, hogy a kiküldött megfélemlítők is kaptak-e erről értesítést.
3. Az istentiszteletek résztvevőit fenyegetik.
4. Valóságos hatósági vadászat folyik a templomi hangszórókra, mikrofonokra,
hogy minél jelentéktelenebb legyen az istentisztelet.
5. A papságot hatósági és pártegyének az egyházi felsőbbséggel szemben való
engedetlenségre erőszakolják.
6. A papság, apácák, diákok, diáklányok, szülők lefogása, kínzása, a csak ott ismertetett szóbeli ügyészi vádakkal bíróság elé állítása a kellő jogvédelem lehetősége
nélkül nagyon gyakorivá vált.
A bizonyító adatok rendelkezésre állnak minden esetben, amíg megtorlástól
nem kell tartani.
Az egri érsek megjegyzi itt, hogy a gyár megnevezése668 helyett inkább az legyen a fogalmazványban, hogy „szívesen szolgálunk adatokkal, ahol nem kell tartani a retorzióktól”.
c. A VKMiniszter jún[ius] 16-i dátummal újra válaszolt. Levele így szól:
„Bíboros Érsek Úr!
Június hó 15-én kelt két levelét megkaptam. A „legfrissebb sérelmekről” szóló
levelet intézkedés végett eljuttattam a belügyminiszterhez, akinek intézkedéseiről,
illetőleg válaszáról nyomban értesíteni fogom Bíboros Érsek Urat.
Ami a tárgyalások megkezdésére vonatkozó közlését illeti, le kell szögeznem,
hogy őszinte meglepetéssel tölt el. A Bíboros Érsek Úr levelében újólag felvetett kérdések magát az egyház és állam közötti tárgyalás anyagát illetik. Erről a tárgyalás előtt –
én is ismételten kénytelen vagyok leszögezni – érdemben nem nyilatkozhatom. Mint
a magyar köztársaság kormányának minisztere, tisztemhez és meggyőződésemhez híven a minisztertanácstól kapott felhatalmazás és utasítás értelmében a törvényjavasla668 Nem lehet tudni, melyik gyárról van szó.

459

JEGYZŐKÖNYV

tot a meghatározott időben benyújtottam, és annak tárgyalását a Parlament lefolytatja.669 Ez azonban nem jelenti azt – hiszen ezt a törvényjavaslat 1., 3. és 5. §-a magában
is bizonyítja –, hogy a kölcsönös engedékenység szellemében lefolytatandó tárgyalások a katolikus egyház számára komoly és értékes lehetőségeket ne nyújthatnának. A
modus procedendi, a zár alá vétel stb., stb. dolgában lett volna szükséges, hogy a tárgyalások idejekorán megállapodáshoz vezessenek, mint ahogy ez történt a többi keresztény egyházakkal, illetőleg az izr[aelita] hitfelekezettel. – Remélem, hogy ezekre a
tárgyalásokra mégis mihamar sor kerül. Ha nem kerül sor, a magyar köztársaság kormánya a tárgyalások elhalasztásáért, a megkezdésük előtti holtpontra jutásáért a felelősséget természetszerűen elhárítja magától. A tárgyalásokon – ezt őszintén remélem
– a kölcsönös engedékenység szelleme sok értékes eredményhez vezethet. Ehhez azonban tárgyalni kell.
Legutóbbi levelem félreértésen alapszik, mintha a tárgyalás előfeltételeként
megszabtam volna a nyilatkozattételt. Világosan megírtam e levelemben, hogy a tárgyalások légkörének megjavítására lenne jó a deklaráció megtétele. Ezt a kívánságomat sem fejeztem volna ki több ízben, ha az előzetes, bizalmas megállapodások során erre határozottan ígéret nem történt volna több oldalról is. Az ígért deklaráció
elmaradása természetszerűen nem könnyítette, hanem nehezítette a kibontakozást.
E történeti és logikai sorrendet semminő érveléssel megváltoztatni nem lehet.
Őszintén sajnálom, hogy a kínálkozó jó megoldások helyett e holtponton veszteglünk.
Fogadja Bíboros Érsek Úr őszinte tiszteletem nyilvánítását. Ortutay Gyula s. k.”
Válaszadás nem látszik indokoltnak. Tudomásul vétetik.
A hajdúdorogi püspök megjegyzi, hogy a Békéstől a Hajdúságon át – félfele
száznál több iskolakápolna van. Állítólag engedélyezték is ezekben a misézést, de
lehetetlennek tartja, hogy Sztalin képe előtt legyen a szentmise.
Az egri érsek: Egyoldalúan egészen nem lehet reájuk hagyni a dolgot, mert
mint például a leltározások esete mutatja, az egyik leltározó méltányos, a másik pökhendien ellenséges. Mégis jó lenne, ha valaki ott volna.
A püspöki konferencia erre még visszatér.
d. Az államosítás elleni tiltakozások ezt a képet mutatják:

669 Erre éppen a levél kelte napján, 1948. június 16-án került sor. Az államosításokkal kapcsolatban
vö. Kemenes László: A mai katolikus középiskolák. In MKA 1988. 258–274.
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(Fő)egyházmegye Össz.
1. Esztergomi
386
2. Egri
89
3. Kalocsai
160
4. Váci
355
5. Győri
223
6. Székesfehérvári 131
7. Szombathelyi
587
8. Pécsi
158
9. Veszprémi
341
10. Csanádi
35
11. Hajdúdorogi
127
12. Nagyváradi
78
13. Eperjesi
24
14. Kassai
103
15. Rozsnyói
30
16. Pannonhalmi
7
17. Szatmári
6
Összesen:
2840

V. 30-ig
112
39
58
172
160
83
173
103
30
5
53
29
13
74
25
4
3
1136

V. 31.–VI. 16-ig EK670 Sz.671
274
142 129
50
15
34
102
67
35
183
144
32
63
28
32
48
25
19
414
228 186
55
37
12
311
271
40
30
18
10
74
63
11
49
28
18
11
6
5
29
16
13
5
4
1
3
2
1
3
3
–
1704
1097 578

A egri érsek megjegyzi az egri adathoz, hogy az nem az általa pontosan bejelentett szám. Kéri Őeminenciáját, hogy kérje számon irodájától az általa beküldött jelentést.
A bíboros, hercegprímás megállapítja, hogy egy pár erősebben mozdult
ugyan, mint a fakultatív hitoktatással szemben, az eredmény mégsem mondható
kielégítőnek.
e. Bizonyára érdekli a n[agy]m[éltóságú] püspöki kart, hogy a francia bíborosok és érsekek bizottsága (megfelel a mi püspökkari konferenciánknak) milyen kommünikét adott ki a dél-franciaországi bányásziskolák államosításával kapcsolatban.
Szövege a következő:
„Franciaország bíborosai és érsekei együttesének állandó bizottsága, szokásos
ülése alkalmából, amely Párizsban, az érsekségen 1948. jún[ius] 17-én volt, a püspökkar titkársága a sajtó számára a következő kommüniké kiadását tartotta szükségesnek:
Franciaország püspökei szimpátiával és meghatódottsággal követték azokat a
néhány hónap óta különböző oldalakról jövő megsokszorozódott törekvéseket,
hogy a családapáknak biztosítsák a valóságos szabadságot, hogy gyermekeiket a saját
maguk választott iskolákban taníthassák.
670 EK – egyházközség.
671 Sz. – Szülők Szövetsége.
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A Bizottság tagjai rendkívül fájlalják (siratják), hogy a képviselőházban nem
találtatott egy elegendő többség arra, hogy elismerjék a déli kőszénbányák bányászainak azt az elemi jogát, hogy igénybe vehessék a helyi iskolákat, amelyekben eddig gyermekeik az ő akaratuknak megfelelően keresztény nevelést kaptak. Hálásak
mindazoknak, akik akár a propaganda területén az ország színe előtt, akár a parlamentben azon buzgólkodtak, hogy a munkás családok számára ily nehéz időkben
biztosítsák azt, hogy annak lehetősége, hogy gyermekeik számára olyan nevelést
adhassanak, amelyet a lelkiismeretük követel, ne legyen fenntartva csak a vagyon
kiváltságosai számára.
A Bizottság élénken reméli, hogy az 1948. jún[ius] 10-i decretum, amelyben a
család szent jogának tiszteletadását akarja látni a közhatalom által egy nagylelkű és
loyális alkalmazást fog kapni, nem tartván szem előtt, minden partizán szellem fölött
mást, mint az egész francia ifjúságot. Biztos a Bizottság, hogy távol attól, hogy a kölcsönös megértésnek és egyesülésnek akadálya legyen, minden eljárása az államnak,
amellyel biztosítani akar, kivétel nélkül minden család számára nevelői küldetésének
gyakorlatában egy egyenlő szabadságot, ez csak elősegíti majd a franciák között az
egyetértést, országunk felemelkedésének elengedhetetlen feltételét.
Az Érseki Bizottság tagjai csak buzdítják a katolikusokat, hogy tartsanak ki egy
katolikus elvekkel megegyező akcióban, hogy elérjék azt, hogy az iskolai kérdés végre az igazságnak megfelelő teljes megoldást megkapja. Ez, és ezt újból megismétli a
Bizottság azt követeli, hogy a katolikus iskola mindenki számára elérhető legyen.
Egy demokratikus országban nem lehetne valójában beszélni a szabadságról, amikor
ennek gyakorlati használatának a lehetősége el van utasítva az állampolgárok egy
tömegétől, munkásoktól és földmívelőktől, mert nincsenek eszközeik arra, hogy
biztosítsák annak költségeit.
Párizs, 1948. június 18.”
Érdekes az ügy azon beállítása, mely követeli, hogy az „école libre” (a szabad
kat[olikus] iskola) mindenki – tehát a szegények által is – elérhető legyen.
f. A Köznevelés 1948. évi 12. számából ismertet azután a bíboros, hercegprímás
az államosítással kapcsolatban bizonyos állításokat, például Bognár József előadó672
azt állítja, hogy „nincs ebben a hazában egyetlen nyolc osztályos falusi felekezeti iskola”. Az erre felhívott főtanfelügyelőség csak az esztergomi főegyházmegyéből kimutatott 16-ot. Kéri az ordináriusokat, hogy az egyházmegyei főtanfelügyelőiktől
sürgősen szerezzék meg a vonatkozó adatokat, és küldjék meg Esztergomba, hogy
pontosan válaszolhasson.
Határozatba ment.
672 Bognár József (FKGP) képviselő volt a törvényjavaslat bizottsági előadója.

462

1948. JÚNIUS 24.

Ugyanott Katona Jenőtől673 az található, hogy „Pócspetri és a Mindszenty-féle
pásztorlevelek synonym fogalmak”.
Általános megbotránkozást vált ki a püspöki karból.
A laikusoktatás terén az állam teljes jogát emlegeti Ortutay miniszter.
4.674 A főapáthelyettes bakonybéli apát megjegyzi itt, hogy a Magyar Nemzet
jún[ius] 16-i száma szerint a miniszter az államosítás előtt értesítette az érdekelteket.
A püspöki kar megállapítja, hogy ez az értesítés nem történt meg.
5. Újabban azt vették gyakorlatba, hogy a szerzeteseket nem a saját intézetükbe,
hanem máshová nevezik ki igazgatónak. Pl. Esztergomban P. Szalóczy Pelbárt franciskánus igazgatót, a vízivárosi leánygimnáziumhoz. Kívánatos volna a püspöki konferenciából értesíteni a kat[olikus] elnök-főigazgatót, hogy a kinevezés elfogadási tilalom minden olyan iskolára vonatkozik, amelyet kat[olikus] iskolából most államosítottak.
A püspöki kar így határoz.
6. A bíboros, hercegprímás itt elmondja az esztergomi Tanítóképző elferdített
esetét. A demokratikus hadsereg esztergomi demonstratív felvonulásakor az ablaknál
álló növendékek az újság által „büdös parasztra” átminősített „vörös csürhe” megjegyzéssel provokálták az igazgató, a hittanár, egy civil tanár és egy pap prefektus 10
diák lefogását. Az igazgatót másnap elengedték, de a két papot, a civil tanárt több
évre (5–4 ½ – 3 ½ év) elítélték, három növendékkel együtt. Lénárd Ödön piaristát,
a Szülők Szövetségének titkárát, egy héttel ezelőtt, éppen sokszorosítás közben lefogták. Mivel a rendfőnökének van lehetősége, hogy jogvédelmet adjon, a bíboros,
hercegprímás nem válaszolt Szebenyinek.
Tegnap hallgatták ki Lénárdot, amikor az A[ctio] C[atholicá]-ban megjelent a
rendőrség, „lélek az ajtón se be, se ki”, és lefogta dr. Sprenger Mercedest,675 és Hitelt
és Mihalovicsot is kihallgatta.676
673 Katona Jenő (FKGP) képviselő, egyébként baloldali katolikus politikus, volt pártjának vezérszónoka.
674 A 4. sorszám az eredetiben is tévesen kétszer szerepel.
675 Az Actio Catholica Országos Női Bizottságának titkára.
676 Az ún. Mihalovics- vagy AC-per: Az iskolaállamosítást megelőző hetekben főleg Kelet-Magyarországon az ÁVO több plébánián lefoglalta a Katolikus Szülők Szövetségének az AC által kiadott
röpiratait, amelyekben az iskolák védelmére hívott fel. Ezekre hivatkozva tartották a házkutatásokat az AC budapesti központjában és a piarista rendházban, ahol Lénárd Ödön, az AC titkára
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Az egri érsek: Úgy tudja, hogy
a. Őeminenciája ellen akarnak valami kompromittálót találni.
b. Külföldi relációk után kutatnak.
c. Valuta-ügyben nyomoznak.
7. A Vilma királyné úton az oroszok 300 növendékkel orosz birodalmi iskolát
állítanak fel. Természetesen hitoktatás nélkül. Iskoláink hitoktatása ellen is nyilatkoztak az oroszok.
8. Papjainkból 19 frissen lefogott papról tudunk, de vannak olyan hírek is,
hogy már 200 lefogott pap van Budapesten.
9. A befutott jelentésekből már nyilvánvaló, hogy rendkívül éles és erős volt
népünk kiállása iskoláink mellett, és ezt letörni csak a pócspetri rendezéssel, a katonaságnak a belügyminiszter alá rendelésével, a vidék megszállásával és a katolikus
megnyilatkozások (Mária-napok, körmenetek, szülők gyűlése stb.) megakadályozásával tudták. Erre, valamint egy kényszer-megnyilatkozás-kampányra építették fel a
parlamenti határozatot.
A jún[ius] 16-i szavazáson a Kisgazdapártból senki sem szavazott az államosítás ellen; még Antal[l], 677 Implom, Tóth is megszavazták. Úgy értesülök, hogy Implom t[artomány]főnök mondotta előttük: nyugodtan szavazhatnak az erőszakra,
tekintettel a törvényjavaslatra.
A Balogh-párt deklarációt olvasott fel, amely elismerte az iskola-ügy rendezésének szükségességét, ami annyit jelentett, hogy helyes a ma tárgyalandó államosítási javaslat. Mivel a pártban protestánsok is vannak, azok vezetői pedig már
elfogadták a javaslatot, kinek-kinek a lelkiismeretére hagyják a szavazás körül az
állásfoglalást.
Az államosítás
ellen szavazott 5,
mellett 2,
tartózkodott 10.
Ha a püspöki kar kihirdeti az excommunicatiot, a pap vezette párt nem hagyhatja egyéni elbírálásra a szavazási magatartást a katolikusoknál. A 2 szavazó és 10
nem-szavazó bűnéért ez a pap is felelős, valamint az ország botránkozásáért.
Barankovics-párt az államosítás ellen szavazott. B[arankovics] beszéde is jó
volt. Ám a név szerinti szavazást kérő ívet B[arankovics] nem akarta eleinte aláírni.
lakott. A „bűnjeleket” és a sokszorosítógépeket lefoglalták. Lénárdot és néhány vidéki plébánost
letartóztatták. Mihalovics minderről beszámolt Esztergomban, majd sikerült külföldre szöknie.
Az 1948. júl[ius] 19–23. közötti perben Mihalovicsot távollétében 10 évi, Lénárd Ödönt 6 évi
fegyházra ítélték.
677 Antall József (1896–1974) jogász, kisgazda politikus, a volt miniszterelnök atyja.
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Előbb egyet futott a baloldali folyosón. Révaival678 tanácskozott. Aláírta. Később
fájlalta a vezetőség, hogy aláírta: ez rossz pont lesz nekik. A komoly kisebbségi véleményt, amit Mateovits679 készített, B[arankovics] nem írta alá. Megint elfutott a
baloldali folyosóra; aztán Ő készített egy semmitmondót. Ezt írta alá másodmagával. M[atheovits]-é így elesett.
A külföldi rádió bemondta, hogy Barankovics és Balogh viszik a harcot.
A legerélyesebben a Slachtáék és a pártonkívüliek viselkedtek. Szónokaik nem
jutottak szóhoz. Slachtát egy évre kizárták.680
10. A S[ain]t Sulpice-be681 három kispap lenne küldhető teol[ógiai] tanulmányokra. Kéri az igények bejelentését egy hónapon belül s a felhatalmazást, hogy kiküldendők személyére nézve dönthessen. A tanév valószínűen októberben kezdődik.
A püspöki kar a lehetőséget tudomásul veszi, és a döntéseket a bíboros,
hercegprímásra bízza.
11. A bíboros, hercegprímás most rátér a konferencia tulajdonképpeni tárgyára. A rendfőnök urak tartottak értekezletet a bizonyos hívás tekintetében. Felkéri dr. Sárközy Pál bakonybéli apát, főapáthelyettest, hogy ismertesse a tárgyat. A
főapáthelyettes elmondja, hogy meghívta őt, a piarista tartományfőnököt,682 ott
volt még Boér Miklós min[iszteri] tanácsos és Kürti Menyhért elnök-főigazgató.
Ott hallotta, hogy a VKMiniszter a tanításból való kiállást szabotázsnak veszi. A
Sacré Coeur-t, az Angolkisasszonyokat a kultuszminiszter neje vette pártfogásába. A Szalvatoriánáknál már az államosítás előtt próbálkoztak. Látogatás címén a
helybeli elöljáró és rendőrség akarták megnézni az intézetet, a nővérek ellenálltak,
a Kat[olikus] T[anügyi] E-re683 hivatkoztak, ahonnét ki is érkezett Virágh Teofil
főigazgató, mire eltávoztak. Majd Cavallier684 jelent meg náluk, és megígérte,
hogy mozgalmat indít az érdekükben. – Notre Dame de Sion-intézetnek a francia
követség ígért védelmet.
A rendfőnökök jún[ius] 2-i értekezletének határozatából kifolyólag a következő felirattal fordul Őeminenciájához és a n[agy]m[éltóságú] püspöki karhoz:
678 Révai József kommunista politikus.
679 Matheovits Ferenc, volt kisdazdapárti, ekkor demokrata néppárti képviselő.
680 Slachta Margit Keresztény Női Táborának 5 képviselője volt. Slachta a szavazás után, amikor a
Ház a Himnuszt énekelte, tiltakozásul ülve maradt. A nagy vihart kavaró eset után, június 17-i
határozattal egy évre kizárták az országgyűlésből.
681 Párizsi papnevelő intézet, amelyet Olier Jakab János alapított.
682 Ortutay kultuszminiszter hívta tárgyalásra a tanítórendek vezetőit. A piarista tartományfőnök
Sík Sándor.
683 Vélhetően elírás, helyesen: F[őigazgatóság].
684 Cavallier József rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter, katolikus publicista.
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Főmagasságú és Főtisztelendő Bíboros Hercegprímás Úr!
Nagyméltóságú és Főtisztelendő Püspöki Kar!
Az államosítási törvény megjelenése új helyzetet teremtett a kat[olikus] iskolák
kérdésében. A kérdés eldőlt, egyoldalúan és a teljes jogfosztás értelmében. Most a mi
feladatunk, mint a bíboros, hercegprímás úr Őeminenciája június 20-i körlevelében
írja, minden rendelkezésünkre álló törvényes eszköz igénybevételével megkísérelni
jogaink visszaszerzését, illetőleg a megmenthetők megmentését.
Erre e pillanatban két út látszik járhatónak. Az egyik, hogy valóra váltassék,
éspedig minél szélesebb terjedelemben az az ígéret, amelyet a kormány számtalanszor kifejezett és a protestáns felekezetekkel szemben immár tényként emleget: iskoláinknak az államosítás alól való mentesítése. A másik, hogy a törvény végrehajtási
utasítása katolikus intézményeinkre nézve minél kedvezőbb értelmezéseket és eljárásokat adjon. Mindkettő szükségessé és – legalább az elsőre nézve – a n[agy]m[éltóságú] püspöki karnak velünk közölt döntése lehetővé teszi, hogy jogainkhoz való
megalkuvástalan ragaszkodás mellett mi is hallassuk az illetékesek előtt szavunkat.
Erre alkalmat kínál a vallás- és közoktatásügyi miniszternek minapi kitérésünk dacára megismételt kezdeményezése, aki közölte a férfi tanítórendek főnökeivel, hogy
amennyiben biztosítékot kapna, hogy nem utasítják vissza, újra meghívná őket nem
hivatalos jellegű, bizalmas eszmecserére, amely őket semmire sem kötelezné, hanem
csak arra szorítkoznék, hogy közölje velük elgondolásait.
Jól látjuk ennek a meghívásnak veszélyeit, elfogadásának is visszautasításának is
roppant felelősségét, azért a kérdést fiúi tisztelettel a bíboros, hercegprímás úr és a
nagym[éltóságú] püspöki kar bölcsessége elé terjesztjük. Az alábbiakban kifejtjük
álláspontunkat, de magatartásunk közös elhatározással hozott első elve a kat[olikus]
egység feltétlen megőrzése lévén, kijelentjük, hogy állásfoglalásunkat eleve alávetjük
a nagym[éltóságú] püspöki kar döntésének.
A magunk részéről úgy gondoljuk, hogy a miniszteri meghívásnak kívánatos
volna eleget tenni, mert előreláthatólag ez az utolsó lehetőség arra, hogy az érintkezést a hatalom kezdeményezésére vehessük fel. Alig remélhető ugyanis, hogy egy második visszautasítás után, amelyet kétségtelenül sértőnek kell éreznie, a miniszter
harmadszor is kezdeményező lépést tegyen felénk.
Márpedig azt gondoljuk, hogy azt az értéket, amelyet főleg nagyobbszámú iskoláink, illetőleg diákotthonaink megmaradása jelentene a kat[olikus] ügy számára,
lelkiismeretünk szerint nincs jogunk visszautasítani. Hivatásunkból folyó elemi kötelességünknek érezzük, hogy a szerzetes nevelőknek mindaddig nem szabad elhagyni az ifjúságot, amíg a vele maradásnak erkölcsi lehetősége megvan, annál is
inkább, mert a mai helyzet ismeretében biztosra vehető, hogy ha az iskolát egészen
elveszítjük, előbb-utóbb az egész vagy majdnem az egész ifjúságot is elveszítjük. Jól
érzik ezt a kat[olikus] szülők, akik – az ifjúsággal együtt – kétségbeesetten remélik,
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hogy a régi kat[olikus] nevelők valamiképpen mégiscsak tovább fogják tanítani ifjúságunkat.
Emellett a legfőbb szempont mellett másodrangúnak látszanak előttünk azok
az egyébként számunkra mérhetetlenül jelentős veszélyek, amelyeket az iskolákból
való teljes kivonulás külsőleg és belsőleg, lelki és anyagi téren egyaránt szerzetesrendjeinkre zúdítana.
Ha a nagym[éltóságú] püspöki kar álláspontunkat magáévá tenné, akkor tárgyalásunkban a következő elvekhez tartanók magunkat:
1. Semmi jogot fel nem adunk, követeljük valamennyi nevelőintézményünknek
meghagyását, nem tévén különbséget szerzet és szerzet, férfi rend és női rend, szerzetesi és világi-papi, papi és világi kat[olikus] nevelő intézmények között.
2. Amennyiben a meghozott törvény bevégzett tények elé állítván bennünket,
ez lehetetlen lenne, nem vagyunk kaphatók sem alkudozásra, sem kérésre. Ha azonban a kormány nyilvánosan sokszor megismételt ígérete szerint meg akar nekünk
hagyni komoly mennyiségű nevelőintézetet, ezt hajlandók vagyunk elfogadni a következő feltételek mellett:
a. ha sértetlenül megóvhatjuk a szerzetesi közösséget,
b. ha biztosítékot kapunk arra, hogy a tanításban (az órákon, tankönyvekben)
és a nevelésben (iskolai egyesületekben) a kat[olikus] szellem háborítatlanul fenntartható, s végül
c. ha az Egyházunk, papjaink és iskoláink elleni rágalmazó és mocskoló szóbeli és
írásbeli hadjárat ténylegesen megszűnik.
3. Ha – mint szállongó hírekből halljuk – az ún. mentességet abban a formában terjesztenék elénk, hogy kisebb számú intézményünknek mai joghelyzetükben
való teljes meghagyása helyett valamennyi vagy túlnyomó számú iskolánkat az 1934
előtti jogállapotba állítanák vissza, azt is elfogadnók, ugyancsak a fenti három feltétel mellett, és ezt a megoldást előnyösebbnek látnók kisszámú intézmény teljes mentesítésénél.
Végül legyen szabad újra hangsúlyoznunk: valamennyiünknek ezt a közös állásfoglalását a nagym[éltóságú] püspöki kar jóváhagyásától tesszük függővé, és ennek döntésében eleve megnyugszunk.
A bíboros, hercegprímás úr Őeminenciájának megszentelt bíborát csókolva, a
nagym[éltóságú] püspöki karnak mély tiszteletünket kifejezve, maradtunk fiúi hódolattal.
Budapest, 1948. június 23.
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Dr. Sárközy Pál s. k., Simonff y Jenő s. k., Endrédy Vendel s. k., Dr. Vidákovics
Aladár s. k., Dr. Burka P. Kelemen s. k., Sík Sándor s. k., Édám László s. k., P. Reisz
Elemér s. k.685
Az egri érsek megkérdezi a főapáthelyettest, hogy általános volt-e ez a határozat?
A főapáthelyettes igennel válaszol. A jún[ius] 16-i rendfőnöki értekezlet határozatait az ordináriusok megkapták.
Az államosítási törvény utasításában benne van, hogy a már nyugdíjasok, illetve a 40 éves szolgálat után kapjanak a szerzetes tanárok nyugdíjat.
Az egri érsek: Ha gondolkodik az ember, a következő meggondolandó pontokra jutott:
a. A szerzetesek pasztorációban, az apácáknak pedig hitoktatónői alkalmazásával kiürítjük a rendházainkat,
b. Nem tudni, hogy megengedik-e az apácák hitoktatói alkalmazását,
c. Csak azokat kellene alkalmazni, akik anélkül alkalmazhatók, hogy megszűnnék a zárdájuk. Ha a zárdát szolgálati lakásnak vennék, akkor az apácáink az utcára
kerülnének.
d. Híveink áldozatkészségét szervezetten vesszük igénybe (nem egyeseket,
egyes családoknál helyeznénk el.) Gyűjtéseket fogunk rendezni a templomokban.
e. A rendfőnökök kérdésére szóba álljunk-e a VKM-mel. Azt hiszi igen, ha viszsza akarjuk szerezni, helyesebben megtartani, amit lehet. Egy áthidaló indítványt
tesz: (A kormányt is köti valamennyire az iránya.) Négy esztendőre kérjük meghagyni a szerzetes és kat[olikus] iskoláinkat, ezzel ők is maguk felé valamennyire szépíthetik a dolgot.
A bíboros, hercegprímás itt így szól: Ellene vagyok a kivételezés kegye igénybevételének.
Körleveleink hangsúlyozták és hívő népünk jól emlékezetében tartja: az állami
tankönyvek hallgatnak Istenről, lélekről. Az állam iskolákkal kapcsolatos kollégiumokban már eluralgott az istentelenség.
A katolikus iskolázás egész vonalához ragaszkodunk. Nem morzsák kellenek.
Az Egyház iskolajoga oszthatatlan.
Nemcsak a katolikus, de az állami tanítók, szülők, papok börtönig menő áldozatokat hoztak ezekért az elvekért. 10 000 aláíró, 100 000 tüntető egy helyen. Utolsó leheletig menő küzdelem, amelyet fegyverrel, erőszakkal nyomtak el.
Dicsértük a hősöket. És most a teljes jogtiprás után tárgyalás. Hogy veszi ezt az
egyszerű nép, amelynek a katolikus iskola oly fontos, mint a városiaknak.
685 A nevezettek a felsorolás sorrendjében: a pannonhalmi bencés főapát helyettese, a premontrei
rend csornai prépostja, a ciszterci rend zirci apátja, a premontrei rend gödöllői perjele, a ferencesek (mariánus rendtartomány) tartományfőnöke, a piarista tartományfőnök, a szaléziak provinciálisa, a jezsuita rend képviselője.
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Kiközösítést mondottunk ki; a kiközösítettek fejével most egy asztalhoz ülés.
A szerzetesek iskoláit is ócsárolták (demokráciaellenesség, reakció, az egyszerűek kizárása, a bejutók megzsarolása).
Meddig maradhatnak ott?
Rosszabb lesz két-három részletben kivonulni.
Félő, hogy a társadalom kielégül a kivételezésben, és további harcra nem lesz ereje.
Tehát elvi okokból ellene van, de a következő feltételekkel nem ellenezné – excommunicatusról lévén szó – a rendfőnökök belépése helyett hivatalnokok elmenetelét, az írásbeli átvételt ezekkel a feltételekkel:
1. Kívülük senki már a miniszteriumnak feléje nem megy.
2. Az igazgatókra, tanárokra vonatkozó határozat (visszamondás) az egész vonalon végrehajtandó.
3. Eme helyzet megszüntetésére iunctimba nem hozható a mentesítés.
4. A többi iskoláról lemondás nélkül.
5. Az Egyház eddigi rendelkezése a mentesített iskolákban (Úttörő, Istentelen
nevelés, vallásellenes tankönyv) nem lehetséges.
6. Komoly mennyiségű iskola.
7. A szóbeli, írásbeli mocskoló hadjárat megszűnése.
8. Garanciák.
9. Püspöki kar dönt ezek, valamint az általános elvi szempontok figyelembevételével.
Az egri érsek folytatja: nem is kérjük, hanem a VKMiniszter felajánlja, az ő oldalukról legyen az a propozíció egyelőre – négy évig hagyják meg. Ha az 1934 év
előtti status quo ante alapján kapnák is meg, akkor szükséges lenne, hogy vitás esetekben egy bizottság legyen, amely dönt.
A püspöki kar álláspontja lenne: ha ti hoztok valamit, nem vagyunk ellene.
Elvben mi ne nyúljunk bele, csak ne utasítsuk vissza a lehetőségeket.
Őeminenciája:
1. Elvben határozzunk, belemenjünk-e. Inkább egy bürokrata ember (Kürti)
menne el és az elhozná a minisztertől, de írásban micsoda gesztust tesz a kat[olikus]
egyház felé.
2. Semmi esetre se jelent az iskoláinkról való lemondást.
3. A tanügyi főig[azgató] az 1934 status quo ante alapján is megmaradna.
4. A tankönyvek és szellem dolgában maradjon meg az eddigi. (Pl. a csillaghegyi apácákat kötelezte, hogy az Úttörővel foglalkozzék.)
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Az egri érsek kiegészítő indítványt tesz: Ne egyedül menjen Kürti, ne tegyük
egy kártyára a dolgot, ne menjen a rendfőnök. Bízzuk a rendfőnökökre, hogy kit
küldenek ki a tárgyalásra.
Utána határozzunk majd, amikor a miniszter szájába adják, amit mi akarunk.
Határozat: A püspöki kar nem ragaszkodik Kürti Menyhért kiküldéséhez.
A győri püspök: menjenek többen tárgyalni.
Az egri érsek: Jobb, ha többen, hogy többen mondják ugyanazt.
Őeminenciája: Utólag nagyon örül annak, hogy az előzetesre csak kettő, nem
négy ment el a püspöki karból.
Az egri érsek: A kiküldöttek a miniszterrel először csak felveszik az érintkezést,
azután a VKM szakembereivel tárgyaljanak.
Máris van egy bizalmas rendelet, mely szerint az iskolával nem kapcsolatos nevelőintézeteket visszaadják. Legyen erre valakink, aki tárgyal.
Tehát határozat:
Nem zárkózik el a püspöki kar, a tanügyi bürokraták elmenetelében egységes a püspöki kar. De akkor, ha megtárgyalták a dolgokat, semmiféle
döntés nem lehet, csak itt a püspöki kar előtt.
Az egri érsek kiemeli:
a. a Rendfőnöki kiküldöttek a női iskolák ügyéről is tárgyaljanak;
b. amikor a püspöki kar tárgyalni fogja, a rendfőnököket is tanácskozási joggal
be kell vonni.
A csanádi püspök: A meglévő intézeteink arányszámát figyelembe kell venni a
döntésnél.
A bíboros, hercegprímás: Változatlan marad az a határozat, hogy senki a szerzetesnők közül külön meg nem maradhat, a lemondásnak azonnal meg kell történnie.
12. A nagyváradi püspöki helytartó kérdi, hogy felvehetik-e a fizetést azok,
akik a nyugdíjazás iránti kérelmüket beadták.
Határozat: Igen, de az összeget tartalékolni kell.
13. Az egri érsek: Mi történjék azokkal a paptanárokkal, akik állami iskolákban
régen tanítottak.
Határozat: Maradhatnak. Csak az új államosításos helyekre nem vállalkozhatnak.
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14. Az egri érsek felveti még, hogy mi legyen az óvodákkal és napközi otthonokkal?
Hat[ározat]: Folytatódjék leltározásig.
15. A csanádi püspök:
a. Ha a gazda a város, amely apácákat alkalmazott, ha az állam az új gazda is biztosítja nekik a közös életet, a főnöknő rendelkezését. Elvi kérdés, mi legyen ilyenkor?
Hat[ározat]: Maradhatnak addig, míg olyant nem kívánnak tőlük, ami
kat[olikus]-nak elfogadhatatlan.
b. A másik a kat[olikus] tanítóképzőben ott maradhat-e a kántorképzésben
dolgozó zenei paptanár?
Hat[ározat]: Azonosítható a hittanárral, azért erre a tanévre kivételesen
maradhat.
Analog eset a szombathelyi külön egyházi énektanáré.
Erre nézve határozat: Nem maradhat, legfeljebb ha hittant is tanít.
16. A váci püspök: Siettetni a szerzetesnők ügyében való döntést.
Hat[ározat]: Amint a rendfőnökök tájékoztatják Őeminenciáját, a gyűlést azonnal összehívja.
17. A bíboros, hercegprímás jelenti Péterff y686 következő üzenetét:
1. A Szentszék 100%-ig a püspöki kar mellett áll. Intranzigens. A püspöki kar
mellőzésével egy lépést sem tenne.
2. A vatikáni követség ügyében a Szentszék álláspontja: Magyarországgal ő a diplomáciai összeköttetést meg nem szakította, sem a hivatalos Magyarország vele.
Ezért az Annuario Pontificio687 1948. évi 810. lapján Magyarország szerepel a
nunciaturák sorában. A nuncius visszatérésének azonban feltételei vannak. Garanciák.
3. A magyar akadémián a papi intézet ügyében Péterff y hálás volna, ha részletesebb utasítást kapna.
Az intézetet a VKM I. ü. osztályához akarják utalni.
Politikával nem foglalkozik.
686 Péterff y Gedeon.
687 Pápai Évkönyv, a Rómában évente megjelenő névtár a világegyházról.
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Kérdés: maradhat-e, ha az Egyház a magyar köztársaságban illegális helyzetbe
kerülne?
Fogadhat-e el ő fizetést, mikor otthon esetleg az Egyháztól mindent megvontak?
Benyomása, hogy az egyházi akadémiát nem szüntetik meg, ha maga a magyar
akadémia utánpótlás hiányában meg is szűnnék. Ezt a megszüntetést (az egyházi
részét) a külföldre való tekintettel sem tennék. – A magyar akadémia elnéptelenedése azért fenyeget, mert az olaszok nem akarnak beengedi kommunista ifjakat.
Péterff y elve: „kivárni”! Maradjon az egyházi rész, ha kell, akár a maga lábán.
A püspökök az akadémia papi osztályán megszállhatnak.
Július közepétől szeptember közepéig a vakációzások miatt nem kívánatos jönni ad limina.688
A papi akadémiára 10–12 ember vehető fel. Kívánatos, hogy annyi hely be is
legyen töltve. Komoly, megbízható embereket kíván!
4. A vatikáni magyar rádió a körlevelek gyors küldését sürgeti. Érdeke, hogy a
híreket mentül frissebben adhassa le. Az Osservatore is szívesen veszi át a friss híreket.
Szeretné tudni, sokan hallgatják-e a vatikáni rádiót? Jól lehet-e hallani? Nem
merültek-e fel kívánságok?
Sokszor közvetlen magyar hírek híján idegen lapokból és kőnyomatosokból
kénytelen ollózni.
Kidolgozott cikkeket is ad le. Nagyra becsüli és információknak elébe helyezi a
dokumentumokat, így a püspöki körleveleket, nyomtatásban megjelent híreket, cikkeket. Ezek közlése ellen kevésbé lehet kifogás.
5. Karitász-ügyben segíteni nem tud. A vatikáni amerikai ügyvivő azt mondja, hogy
mivel az amerikai adományok magángyűjtések, diplomáciai felszólalás nehéz volna.
„Oroszországban és Oroszország javára a karitász-gyűjtés szintén szabad, de a
gyűjtés eredménye átadandó az államnak.”
A karitász szervezetek decentralizálása ajánlatos, miként Németországban van,
ahol a plébániai karitász működik!
6. Taxákat Péterff y kifizeti! Más országokban a nunciusok szedik. Kitüntetések
taxája ügyében sokat küzdött, hogy mérséklést kapjon. Eddig eredménnyel.
Az ügyek lassan mozognak a Vatikánban, mert kevés a hivatalnok! Kéri ezt a
püspökök tudomására hozni.
18. A püspöki kar körlevelek költségei meglehetős nagy összegre rúgnak.
Az egri érsek: ki kell hárítani a plebániákra.
Őeminenciája: Van Esztergomban egy olyan bizonyos összeg, az O[rszágos] K[atolikus] R[endelkezési] A[lap] megtakarítások, amely arra felhasználható lenne.
688 Visitatio ad limina apostolorum – a megyéspüspökök ötévente kötelesek látogatást tenni Rómában „az apostolok küszöbénél” (Szent Péter és Pál apostolok sírjának küszöbénél), ahol beszámolnak a Szentszéknek egyházmegyéjük állapotáról.
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Határozat: Fele ebből legyen kifizetve, a másik felét az ordináriusok Esztergomba megküldik. Aki az ő részét beküldötte, felét visszakapja.
19. Női karmelita rendház alapítására érkezett egy propozíció.
Hat[ározat]: Most nem kíván foglalkozni vele.
20. A győri püspök: A kántori állásoknál kíván útmutatást.
21. A székesfehérvári püspök: Az állam egyelőre fenntartja a kántortanítói állásokat.
A hajdúdorogi: Száznál több van a hajdúságban, a tárgyalásnál inkább vissza
kellene fizetni az államsegélyt, mert az államnak úgyis kell építkeznie, hogy elég legyen a tanterme.
Az egri érsek: Ezek a kérdések egyoldalúlag meg nem oldhatók. Tárgyalni kell.
Vigyázni, hogy semmi istentisztelettel össze nem férhető dolog ne történjék az iskolakápolnákban.
22. A csanádi püspök: Kérdezték az apácák, hogy világi ruhát kell-e nekik felölteni?
Válasz: Nem.
23. A bíboros, hercegprímás még bemutatja az államosítási törvényt, megérkezett a végrehajtási utasítása.
Tudomásul vétetik azzal, hogy több pontja nehéz tárgyalások anyaga lesz.
A bíboros, hercegprímás azután megköszöni a püspöki kar és a távol levő főpásztorok képviselőinek részvételét, és a konferenciát 19 óra 11 perckor berekeszti.
K[elt] m[int] f[en]t
Mindszenty József s. k.
bíboros, hercegprímás,
esztergomi érsek
elnök
Shvoy Lajos s. k.
p[ápai] trónálló,
székesfehérvári püspök
hitelesítő

Dr. Pétery József s. k.
váci püspök
hitelesítő
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22.
Jegyzőkönyv
Felvétetett a budapesti Marianumban 1948. július 17-én megtartott
rendkívüli püspöki konferenciáról

Jelen voltak: Mindszenty József bíboros, hercegprímás esztergomi, Grősz József kalocsai, dr. Czapik Gyula egri érsek, dr. Dudás Miklós hajdúdorogi, dr. Pétery József
váci, dr. Hamvas Endre csanádi, Kovács Sándor szombathelyi, Papp Kálmán győri,
dr. Rogács Ferenc pécsi koadjutor püspök, dr. Hoss József protonot[arius] kanonok,
veszprémi vikárius, Barót Mihály szatmári protonot[arius] kanonok, püspöki helynök, Pintér László prelátus kanonok, nagyváradi püspöki helytartó, dr. Brezanóczy
Pál protonot[árius] püspöki helytartó,689 dr. Sárközy Pál bakonybéli apát, a pannonhalmi főapát helyettese, Folba János prelátus, a tábori püspökség ügyeinek intézője.
Távol vannak: dr. Madarász István kassai püspök, aki ismét súlyos állapotban
van a kis javulás után, dr. Bánáss László veszprémi püspök, aki kórházban most esett
át operáción és a magas korú Virág Ferenc pécsi püspök, akinek jelen van koadjutor
püspöke.
A bíboros, hercegprímás örömmel és szeretettel üdvözli a felgyógyult kalocsai
érseket és dr. Rogács Ferenc c. püspök pécsi koadjutort.
A püspöki kar lelkesen csatlakozik az üdvözléshez.
Itt a pécsi segédpüspök tolmácsolja a konferenciának a pécsi püspök, Virág Ferenc pápai trónálló üdvözletét.
Tudomásul véve.
A jegyzőkönyv hitelesítésére a bíboros, hercegprímás a váci és a győri főpásztorokat kéri fel.
Ezután tájékoztatja a püspöki kart több aktuális dologról.
A sorrend előtt ismerteti azt a táviratot, amely június 16-án a rendfőnökök tudakozódására Péterff y Gedeontól érkezett Rómából.690
689 Brezanóczy Pál (1912–1972) ekkor egri kanonok, 1946-tól a Kassai Egyházmegye Magyarországi Részének általános helynöke. 1964-ben c. érsek, 1969-ben egri érsek. Vö. Viczián János: Brezanóczy Pál. In MKL II. 44.
690 Péterff y Gedeon esztergomi főegyházmegyés pap ekkor nemcsak az ágensi tisztet látta el a Vatikánban, hanem 1947–1951 között a római Pápai Magyar Intézet igazgatója is. Vö. Beke 2008.
581.
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A lényege az, hogy mindenki bízza magát a püspöki kar felelősségére, tudja azt,
hogy az itthoni körülmények között mit tehet és mit is kell tennie. Komoly biztosítékok mellett lehetséges a megegyezés.
Tudomásul véve.
Ugyancsak a sorrend előtt bemutatja Köhler Ferenc lazarista atya levelét,
amelyben kijelenti, hogy a „Pax Christi”691 rendezésében igen nagy arányú zarándoklat lesz Lourdes-ba, ahol július 26–27–28-án ájtatosságok és ünnepségek lesznek, majd 28-án egyszerre 20 nemzet nevében mondanak szentmisét a lourdes-i
grottánál692 egymásért és a világ igazi békéjéért. P. Kőhler a nagyméltóságú püspöki
kar nevében távirati csatlakozást, július 28-ra pedig itthon szentmiséket kér hasonló
szándékkal.
A püspöki kar felkéri a bíboros, hercegprímást, hogy nevében üdvözlő
táviratot küldjön, és elrendeli július 28-án a nagyobb városokban a világbékéért a szentmise megtartását.
A tárgysorozatra térve a bíboros, hercegprímás így szól:
1. Hittankönyveink eddig államellenességi szempontból való ellenőrzése a
VKM elé tartoztak. Most már a stílus ellen is kifogást emelnek. Például Schütz
egyik helyén693 ez áll: „a zsidók gyűlölték Jézust”, ezt a VKM szerint ki kell hagyni,
másutt meg „a zsidó papok és írástudók izgatták a népet” helyett „a főpapok, előkelők és gazdagok izgatták a népet” lenne teendő.
Háromtagú bizottság volt kiküldve. Keresték is a minisztert, de nem találták.
Ezért ha a nagyméltóságú püspöki kar hozzájárul, a következő szövegű levél menne
a VKM-be:
„Az OKT694 Tankönyvi Bizottságtól rendelkezésszerű bírálatot kaptunk az
iskolai katolikus hittankönyvek alakítása tárgyában.
Ezek ellen a bírálatok és egyben rendelkezési kísérletek ellen a magyar Püspöki
kar óvást és tiltakozást kénytelen tenni. Az OKT itt illetéktelen. A kultuszminisztérium is csak az államellenesség tekintetében jogosult kifogást emelni, de nincs hivatva
hitbe és erkölcsbe ütköző kívánalmakat felhozni, még kevésbé rendelkezni, szöveget

691 A Krisztus Békéje nemzetközi katolikus békeszervezet.
692 1858. február 11-én e barlangnál jelent meg Szűz Mária Soubirous Bernadettnek és másik két
gyermeknek.
693 Schütz Antal (1880–1953) piarista szerzetes, teológus, a Pázmány Péter Tudományegyetem Hittudományi Karának dogmatikatanára, dékáni és rektori tisztséget is betöltött. Vö. Viczián János:
Schütz Antal. In MKL XI. 970.
694 Országos Közoktatási Tanács, amelyet 1948-ban szüntettek meg.
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előírni. Ha tenné, súlyosan megsértené az Egyház és vallás szabadságát, amelyet nemcsak ősi, de minapi törvények és a békeszerződés is biztosítanak.
A javasolt (vagy előírt?) szövegek ebből a szempontból nagyrészt elfogadhatatlanok, mivel a Szentírás szövegének és a történeti tényeknek elhallgatását és ezzel az
igazságtól való eltérést akarnák az Egyházra, az igazság oszlopára és erősségére ráerőltetni.
Ezek a javaslatok, de inkább megkísérelt parancsok, kihagyatni akarják a katolikus hitigazságok tárgyalását. Az ismeretlen bírálók egyéni, sokszor felületes, téves
vagy legalábbis vitatható felfogásukat erőszakolják hittankönyveinkkel szemben.
Egyik-másik megállapításuk olyan, mintha a katolicizmust csak hírből ismernék.
Viszont vannak bemutatott tankönyveink, amelyeket európai nevű hittudós írt.
Hogy az anyagelvűségről, az új szektákról, a kegyelem titokzatos működéséről,
a szentségtörésről és simóniáról mennyit és hogyan vegyünk a hittankönyvekbe; az
állampolgári és állapotbeli kötelességeket, az erkölcsi erényeket Jézus és a szentek
életével szemléltessük-e; hány egyházi házassági akadályt hozunk és melyeket tartsunk most elsősorban felsorolandóknak; a pápa Őszentsége által elindított katolikus világi szervezetet, a katolikus akciót mint tárgyaljuk: az és sok más az Egyház
tanítóhivatalára tartozik.
Az a látszat jelentkezik, mintha a bírálók egyike-másika a materializmus és hitetlenség, itt-ott más vallási tanok javára az örök, változatlan isteni igazságokat
csonka Magyarországon a hittankönyveken át a politikai változásoknak akarná alávetni. Erre mutat az, hogy a Szentírás szövegében szereplő zsidó papok és írástudók
helyett főpapok, előkelők és gazdagok helyettesítését kívánják a bibliai eseményeknek is a merő megváltoztatásával; a vagyonszerzési jogcímekből törlik az öröklést,
holott a legújabb törvények és politikai nyilatkozatok is magántulajdont hirdetnek.
Ha a javasolt szövegek egyike-másika érvényesülne, hittankönyveink nem lennének többé katolikus hittankönyvek.
Előreveti árnyékát annak a helyzetnek a megismétlődése, amelynek tanúi voltunk az elmúlt tanévben a katolikus tankönyvek kezelése körül.
Ez az ügy csak katolikus szakemberek bevonásával volna elintézhető, akik a kellő felvilágosítást megadnák, hisz a vallási tanokban járatlan bírálók erre rászorulnak.
A bibliai írástudók sem az előkelőkkel, sem a gazdagokkal nem azonosak.”
A felolvasott levélhez a csanádi püspök szól hozzá.
Mást nem mondhatunk, mint amit a felolvasott szöveg mond. Két hittankönyvünket ab ovo elutasították. Bibliát, egyháztörténelmet egyiket sem engedélyezték.
Januárban adtuk be, és júliusban jött válasz. Tartsuk meg az esztergomi katekizmust
és Bibliát, s ehhez kell a tantervnek alkalmazkodni. Dr. Takáts695 más véleményen
695 Takáts Ernő (1896–1951) bibliafordító, professzor, ekkor a Szent István Társulat igazgatója. Vö.
Beke 2008. 728.
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van: A tavalyi tanterv szerint egész a VII. osztályig lesz tankönyv (megírva, nyomás
alatt). A VII. hittan és VIII. erkölcstan anyagát a hitoktató bölcsességére kell bízni.
A bíboros, hercegprímás: Ugyanúgy járunk majd a hittankönyvekkel, mint a többi
tankönyvekkel! Nem volna-e jó, hogy mint régen, a Katekizmus ismétlését vegyük elő és
a szükségeseket egy később kiadandó instrukció szerint a hitoktató kibővítené.
Határozat: Az elvi tiltakozást több hozzászólás után bizonyos stiláris módosításokkal elfogadja a püspöki kar. A háromtagú bizottság kísérletezzék
tovább. A szükséges intézkedésre vonatkozó programot a legközelebbi
konferencia állapítja meg.
Az egri érsek: A bizottság próbálja megértetni a VKM-mel, hogy a Biblia szövegén mi nem változtathatunk. (Csak szakemberek bírálhatják meg hittankönyveinket.)
2. A szerzetesek és pap tanárok más téren való foglalkoztatása kérdésével – bizonyára – minden egyházmegye foglalkozott.
A főapáthelyettes: Még összeülnek a rendfőnökök, és közölni fogják megbeszélésük eredményét.
A bíboros, hercegprímás gondolatokat közöl a kérdéssel kapcsolatban. 2269 az
elhelyezendő szerzetesnő, férfi szerzetes tanár 600 van az egyházmegyei főhatóság
igazgatása alatt álló iskolákban (további 2000 szerzetesnővér még). Elhelyezésre
mód nyílnék a szerzetes-közösség léte megóvásával. Az országban van 67 község,
ahol a hívek száma 1200–1600 között van, ide lehetne lelkipásztort küldeni. Városokban lehetnének káplánok egy-két világi pap káplán mellett.
A váci püspök nem tartja helyesnek az új expositurák alapítását a szerzetesek
bevonásával, mert ha esetleg a szerzetesek ismét visszatérnek az iskolákba, a hívek
nagyon nélkülözni fogják a megszokott papi szolgálatot. Helyesebb, ha városokba
helyezzük el a szerzeteseket, s onnan járnak ki a kisebb helyekre.
Az egri érsek: Nem lehet a kérdést statisztikailag elintézni, mert ha egyes helyeken megcsináltatjuk a plébániát, lehetetlenné teszünk vele esetleg egy másikat. Másképp, a lehetőségek szerint kell megcsinálni. Vannak helyek (például Cserszegtomaj), ahol ezt felhozott nehézség nélkül lehet megcsinálni.
A bíboros, hercegprímás folytatja: Nagyobb nehézség lesz a nővérek elhelyezése. Ez a legnagyobb probléma. Tanítaniok három növendéknél többet nem szabad.
Úgy gondolom, hogy a kántorkérdésnél elhelyezhető lesz kb. 300. Lassan kell feldolgozni ezt a kérdést. Az isteni Megváltó leányai ált[alános] főnöknője szerint
amíg a kórházban lehetnek, nincs baj.
Azt mondják a burgenlandiak: „Mi kibírtuk hat esztendeig, ne féljenek odaát
se!” Az apácák szívósságában jobban bízom, mint a férfi szerzetesekében. Áldozataik meghozzák a gyümölcsüket.
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Ő is elismeri, hogy némely helyen árt az új alakulat a plébániának, de ahol nem,
ott meg kell valósítani a plébániát. Ahol 35 000 hívő van egy plébánián, ott is kezdjük az új keret alakítását, akár egy magánházban is. Ha két helyen ég az örökmécses,
jobb így!
Az egri érsek: Ne kérjünk új kongruát az ilyenek számára. Felveti a kérdést az
apácákkal kapcsolatban: Mi lesz, ha a klauzurás részt nem tudjuk fenntartani?
A bíboros, hercegprímás: Már jelentettek be tiszteletre méltó öreg nőket.
Az egri érsek: Fennáll a veszély, hogy ha meghal, akkor betesznek helyébe nem
kívánatos lakót.
A bíboros, hercegprímás: Az Alföldön mindenesetre most meg kellene szervezni a vándor pasztorációt.
Az egri érsek: Apácáink számára itt egy más kérdés, hogy az apácák mellékes
állásban, például gazdasági vezetése az internátusnak, megmaradjanak-e?
Határozat: Nem.
A bíboros, hercegprímás: A főapáthelyettes urat megkérjük, hogy erre vonatkozólag is szíveskedjék a püspöki kar álláspontját (gazdasági célok miatt ne maradjanak ott, ahol pedagógiai célokat nem szolgálhatnak) érvényesíteni.
Az egri érsek: július 10-ig voltak kötelesek nyilatkozni. Tehát mivel állásban
voltak július 1-jén felvehették a fizetést. Mi úgy határoztunk, hogy július 30-án minden nexus megszűnik.
Más jogi kérdés: Akié a tanév, azé a vakáció.
A főapáthelyettes: A régi törvény szerint a július 1-i és július 15-i fizetés felvétele jogos volt.
A bíboros, hercegprímás: A július 10-i terminust nem tudtuk, helyesen határoztunk.
Az egri érsek azt ajánlja, hogy hívják össze még egyszer a tartományfőnököket,
és egyöntetű irányítást adjanak nekik.
A bíboros, hercegprímás határozatot kér arra nézve, hogy fölvegyék-e a fizetést
a szerzetesek és szerzetesnők vagy sem.
A csanádi püspök: nem szabad felvenni a fizetést, mert ezzel elismerik a további kapcsolatot, s belőle azt következtethetik, hogy az illető kész tanítani.
A püspöki kar úgy határoz, hogy augusztus 1-jén senki a fizetést föl nem
veszi, akinek mégis küldenék, küldje vissza.
Folytatólagosan jelenti, hogy a saját egyházmegyéjében július 15-én volt értekezlet az érdekelt plébánosok bevonásával a szerzetesek és szerzetesnők elhelyezéséről. Budapesten pedig Beresztóczy Miklós foglalkozik a probléma megoldásával. A
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legtöbb vidéki helyen a plébánia, illetve egyházközség életében találnak megoldást
(hitoktatás, orgonistaság, egyházközségi vonalak, árvaház, aggok otthona, leányotthonok, diáktartás, kötő-fonó tanfolyamok, varroda, kézimunka műhely, kertészet,
kifőzés stb. a kontemplált lehetőségek. – Szerzetesnőink hangulata felemelően bizakodó).
Az egri érsek felemlíti itt a kisszemináriumok kérdését. Ő nem engedi állami
intézetbe növendékeit.
A csanádi püspök: „Papnevelő alsó tagozat” és „Papnevelő felső tagozat” címet
használja. Le nem vizsgáztatná őket.
Ez a megoldásmód már legalább 40 tanerőt lefoglalna.
A bíboros, hercegprímás: Semmi akadálya nincs annak, hogy a kisszeminárium
számára (amely Szemináriumban van) fenntartsunk bizonyos számú tanárt.
Tudomásul véve.
Itt 30 perces szünetet jelent be az elnöklő bíboros.
12 órakor újra megnyitja az ülést.
A bíboros, hercegprímás jónak látná, hogy augusztus 15-ig az újonnan a pasztorációba beállított szerzetesekkel pasztorális, moralis-dogmából kurzust tartana
minden egyházmegye. (Marxizmus is letárgyalásra kerülne – plébános előadók.)
Ami az apácákat illeti, nekik se ártana valamilyen kurzust tartani, hogy a mai időkről (modern korismeret) tájékozódnának.
*
1946-ban elkészítettük az iskolák elvételére vonatkozó körlevelet. Most a főpásztorok köréből többen hiányolták, hogy az államosítással közreműködők ellen
nem történt megnyilatkozás a szószékről. Kérdés, itt van-e ennek az ideje. Felolvas
egy tervet, amelyhez hozzászólást kér.
Több hozzászólás után a püspöki kar úgy határoz, hogy a felolvasott tervezetből, tekintettel a prudentia pastoralis követelményeire, az első részt
(az államosításban együttműködők megbélyegzése) nem jelenteti meg,
de annál nagyobb örömmel járul hozzá a tervezet második részének (a
szerzetesek és szerzetesnők megsegítése augusztus 1. vasárnapján való)
felolvasásához. (Szövegét a bíboros, hercegprímás megküldi minden egyes
ordináriusnak.) A sokszorosításról ki-ki maga gondoskodik.696 Ami az
696 Az 1948. augusztus 1-jei körlevél nem püspökkari, hanem főegyházmegyei körlevél. Közli MO
III. 190., EH III. 103.
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iskolák államosításában bűnös poenitenseket illeti, arra nézve utasítás
menjen a plébánosokhoz, hogy csak igazi bűnbánat és bizonyos idő után,
megfelelő nagyobb poenitencia kiszabásával az excommunikáltak pedig
csak előzetes engedélykéréssel oldozhatók fel.
3. A második körlevél augusztus 15-én lenne felolvasandó, és a Boldogasszony
évéről (amelyet nem fejezünk be augusztus 15-én!) szólna. Szövegét a bíboros, hercegprímás bemutatta három főpásztornak. Nem ragaszkodik tervezett körlevél szövegéhez, de a hozzácsatolt rendelkezések megtételét kéri minden egyes főpásztortól.
Az aug[usztus] 15-i körlevelet a három főpásztor egyhangú helyeslése
alapján az egész püspöki kar elfogadja, és szintén ki-ki maga fogja sokszorosítani.
4. A bíboros, hercegprímás kéri a püspöki kart, hogy a Boldogasszony évét
mindenütt folytassák, és a katolikus rendezésektől ne álljanak el.
A csanádi püspök megjegyzi itt, hogy engedélyt ne kérjen sehol senki, csak
bejelenteni szabad vallásos rendezéseinket.
A váci püspök ezzel kapcsolatban tudatja a konferenciával, hogy a lelkesedéssel
fogadott „Kis-papi tábor”-t a jövőre halasztotta.
Tudomásul vétetik.
5. A győri püspök itt meghívja a nagyméltóságú püspöki kart mártírhalált halt
elődjének végleges temetésére, amely Győrött október első napjaiban lesz.697 Kéri
egyszersmind, hogy a boldogult síremlékére gyűjtést engedélyezzen a püspöki kar.
A püspöki kar a meghívást megköszöni, a gyűjtést pedig engedélyezi.
6. Az A[ctio] C[atholica] keretében megfontolás tárgyává teendő, hogy az államhoz átvett tanítókat felmentsük az ifjúsági csoportok vezetésétől, nehogy egy
szép napon átvigyék az ifjúsági csapatot a nem kívánatos alakulatba.
Határozatba ment azzal, hogy csak olyan esetben lesz kivétel, amikor kiváló garancia szól a megtartás mellett.

697 A mártírhalált halt Apor Vilmos újratemetését a hatóságok megakadályozták. Attól féltek, hogy
az oroszok által meggyilkolt főpap ünnepélyes temetése a megszállók elleni demonstrációvá
válik.

480

1948. JÚLIUS 17.

Az A[ctio] C[atholica] ifjúsági ügyeiről szóló jelentés átnézésére a
püspöki kar felkéri Shvoy püspök úr elnöklete alatt a váci és győri főpásztorokat.
7. Dr. Sellye szalézi tartományfőnök kéri (nagy bajaik vannak a rákospalotai
intézetükkel), hogy nem vállalhatnák-e a nevelést (ne oktatást) továbbra olyan intézetekben, amelyek a Népjóléti Minisztérium hatáskörébe tartoznak.
A püspöki kar megállapítja, hogy ebben nincs nehézség, mert nem esik a
tanításra vonatkozó tilalom alá.
8. A bíboros, hercegprímás dr. Mertán János protonot[arius] kanonok, főtanfelügyelő javaslatát olvassa fel ezután a kántori állások újraszervezéséről.
Az egri érsek itt megjegyzi: Jó lenne, ha így mehetne, de ez nem lehet, mert a
javadalmi elkülönítés nem történt meg.
A főapáthelyettes: A Pedagógus Közlöny alapján kétoldalú szerződéssel való
megoldást javasol.
A győri püspök: Legjobb lenne megszüntetni a kántortanítói állásokat.
A püspöki kar a javaslatot kiadja a kalocsai érseknek.
9. Az iskola el-államosítás alkalmával megdöbbentő valótlanságokat engedtek
meg. Ezekről 12 gépelt oldalas elaboratumot készített a csanádi püspök a papok tájékoztatására, és képviselőknek is jó lenne megküldeni.
Határozat: Keretnek elfogadja a püspöki kar, és fölhatalmazza a bíboros,
hercegprímást, hogy az egyenes, a konkrét vádakra konkrét adatokkal feleljen. (Megküldi a csanádi püspöknek az így korrigált szöveget.)
10. A Jeiunium Sacramentale698 terén a holland püspöki kar szélesebb körű
fakultásainak kérését látná jónak a szombathelyi püspök.
A püspöki konferencia elegendőnek tartja az e téren nyert felhatalmazásokat, azért a holland fakultások kérésétől eltekint.
11. A közvetítő postarendszer (több közv[etítő] címén küldve) bevezetését
ajánlja valaki.
698 Szentségi böjt, a szentáldozás előtti böjtöt jelenti.
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A püspöki kar nem fogadja el a propozíciót komplikáltsága és kevesebb
biztonságot nyújtó volta miatt. Megmarad az eddigi küldöncrendszernél,
csak ajánlja, hogy a küldöncöket – egész kivételes biztonság esetétől eltekintve – gyakran változtassák az Ordinariatusok.
12. A Magyar Művelődési Szövetségbe hívják – bizonyos terrorral – egyesületeinket.
Határozat: Ne lépjenek be, ami egyesületünk még van, annak függetlenségét őrizzük.
13. A szatmári irgalmas nővérek tartományfőnöknője írja: „Sátoraljaújhelyből
kérdést intézett hozzám a ház főnöknője, hogy a népjóléti miniszter felügyelete alá
tartozó bölcsőde és napközi otthon vezetését, amelyet a Demokratikus Nők Szövetsége szervez, vállalhatják-e a nővérek?
A Demokratikus Nők bevallása szerint állami díjazásban – mint ápolónők és
védőnők – négyen, esetleg öten részesülnének?”
Határozat: Nem. A mai rezsim kreatúráival együttműködni senkinek
sem szabad.
Ennek kapcsán a papságunkat fel kell hívni, hogy ne legyenek naivak. Egy plébánián szappanosztással csapták be a jámbor hölgyeket azzal, hogy ők nem politizálnak: az összes napi áld[ozók] beléptek (MNDSZ).
Tudomásul véve.
14. Az önálló hitoktatók ügyéről szól ezután a bíboros, hercegprímás.
A VKM márciusban az összes felekezetek hitoktatóit felvette a nem állami tanszemélyzet nyugellátásába, kivéve a katolikusokat. Amikor ezt szóvá tettem, a VKM
(Boér) arról informált, hogy ez nem lenne előnyös a katolikus pap hitoktatókra nézve. A március 18-i püspöki konferencia úgy határozott, hogy mellőzzük az önálló
hitoktatóknak a nyugdíjintézetbe való felvételét.
Hitoktatói panaszokra újra elővettem a kérdést. A kalocsai érsek úr az április 20-i
levelében mellette, a székesfehérvári püspök úr ellene nyilatkozott az elemi iskolai pap
hitoktatóknál, de helyesli a középiskolai önálló hitoktatók (hittanár) számára. Az egri
érsek úr volt a harmadik, akit megkérdeztem, az ő votuma nem érkezett meg.
A VKM szerint a kettős nyugdíjintézeti tagság terhes (fel van függesztve jelenleg a fizetés kötelezettség!), és az önálló hitoktatók nagyobb része úgysem marad
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meg bizonyos idő múlva ezen állásban. Ezért kérem a nagyméltóságú püspöki kart,
hogy méltóztassék újra mérlegelni az ügyet és dönteni a kérdésben.
Több hozzászólás után
a püspöki kar határozata ez ügyben a következő: A hitoktatók maradnak
a főpásztor rendelkezése alatt. A hittanárok lehetnek két helyen is. A státushoz alkalmazkodunk.
15. A plébániákon eddig is kötelesség volt a Historia Domus vezetése. A nagy
időknek megfelelően ezt most ki kellene egészíteni egy olyan országos szervvel,
mely minden egyházmegye területéről egybegyűjtené a magyar egyházüldözés
konkrét adatait. (Gyűjteni, de még be nem írni a Historia Domusba, ellenben biztos
helyen meg kell óvatosan őrizni.)
A zsidó-ügyben bár kiállott a katolikus papság, nem maradt írásanyag elég (a
zsidók melletti körlevelet Imrédy forszírozta, jegyzi meg az egri érsek).
A püspöki kar jónak látja az adatokat már most összegyűjteni, azért meg
kell hagyni az espereseknek, hogy őrizzék ellen azt is, hogy nagyon vigyázzanak rá a plébánosok.
16. A bíboros, hercegprímás bejelenti, hogy az iskolák adatainak elkészítéséről
összeíró lapot fog küldeni.
Jóváhagyólag tudomásul véve.
17. Végül az Új Ember ügyét teszi szóvá az elnöklő bíboros. Lehetetlen helyzet
az, hogy írói meg vannak félemlítve. Ma már semmi érdemleges nem jöhet a lapban
(nyomdász denunciátorok!).
Ha egy mód és alkalom lesz, nem lenne-e jó beszüntetni ezt a lapot. Száma leesett. Egy forinttal csak hitvallást lehet megfizetni.
Határozat: A püspöki kar nem nehezményezi, ha az Új Ember adandó
alkalommal megszűnik.699
A csanádi püspök bejelenti még, hogy a VKMiniszter válaszára, amelyet sokszorosítva kézre adott, nem válaszol újra, mert már elmondotta, amit akart.
Leszögezi még a bíboros, hercegprímás, hogy amikor a rendfőnökök a püspöki
kar határozatával szemben a VKM-ben megjelentek, ez nem volt helyes.
699 Erre nem került sor.
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Megköszöni a püspöki kar tagjainak a rendkívüli konferencián való részvételt,
és az ülést 13 óra 50 perckor bezárja.
K[elt] m[int] f[en]t
Mindszenty József s. k.
bíboros, hercegprímás
esztergomi érsek
Hitelesítjük:
Dr. Pétery József s. k.
váci püspök

Papp Kálmán s. k.
győri püspök
Jegyzette:

Dr. Mátrai Gyula s. k.
prot[onotárius] kanonok, hercegprímási
irodaigazgató
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23.
Jegyzőkönyv
Felvétetett Budapesten, a hercegprímási házban,
1948. augusztus 27-én du. 3 órakor tartott r[end]k[í]v[üli]
püspöki konferencián

Jelen voltak: Mindszenty József bíboros, hercegprímás, esztergomi, Grősz József kalocsai, dr. Czapik Gyula egri érsek, Shvoy Lajos pápai trónálló, székesfehérvári, dr.
Dudás Miklós hajdúdorogi, dr. Pétery József váci, dr. Hamvas Endre csanádi, Kovács Sándor szombathelyi, Papp Kálmán győri püspök, dr. Rogács Ferenc segédpüspök a pécsi püspök képviseletében, Tost Barna prelátus, kassai káptalani helynök,
rozsnyói adminisztrátor, dr. Hoss József protonotarius a veszprémi püspök képviseletében, Barót Mihály protonotarius kanonok, szatmári püspöki helynök, dr. Sárközy Pál bakonybéli apát, főapáthelyettes, Folba János prelátus, a tábori püspökség
ügyeinek intézője.
Távolmaradását kimentette Pintér László prelátus, kanonok, nagyváradi püspöki helynök.
A bíboros, hercegprímás tisztelettel és szeretettel üdvözli a n[agy]m[éltóságú]
püspöki kart. A gyűlést megnyitja, a jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri a csanádi püspököt és a pannonhalmi főapáthelyettest, majd így folytatja:
Az első, amiről a tárgysorozat előtt meg kell emlékeznünk, a kassai Püspök Úr
Őexcellenciájának elhunyta. Dr. Madarász István700 kassai püspök augusztus 7-én
itt hagyta küzdelmei terét, s miután papjainak és híveinek főpásztori tevékenységében és betegségében is épületes példát adott, elment az örökkévalóságba. A magyar
sorsot kimagaslóan képviselte, amikor Hejcén hordozta azt a keresztet, amelyet
mindannyian hordozunk. Indítványozza, hogy emlékét jegyzőkönyvben örökítse
meg a püspöki kar.
A megemlékezés szavait a püspöki kar állva hallgatta végig, s az indítványt határozatilag elfogadta.
Ezután bejelenti az elnöklő bíboros, hogy Tost Barna prelátus kanonokot a kassai káptalan püspöki helynöknek választotta meg, az Apostoli Szentszék pedig Rozsnyó csonka részére apostoli adminisztrátornak nevezte ki.
Jelenti továbbá, hogy a felvidéki két hónapon át szünetelő áttelepítés szeptember 1-jével újra megkezdődik. Az áttelepítés rendkívül káros anyagi oldalára már
többször felhívta az illetékesek figyelmét, itt lenne az ideje az anyagi mérleg felállításának. A tízezres kontingensen túl 3500 háborús kisbűnöst és 1500 nagybűnöst
700 Beke Margit: Madarász István, kassai megyéspüspök (1884–1948) = Magyar Sion Új folyam. V.
(XLVII) évf. 2011/1. 87–96.
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fognak most áttelepíteni. A magyarságra mennél nagyobb sebeket iparkodnak ejteni. Megkérdezi a püspöki kart, nem látná-e jónak a kormány előtt ez ügyben pár
sorban tiltakozni.
A püspöki kar tiltakozást helyesli és határozatilag kimondja.
Az iskolák államosításával701 kapcsolatban is ad a bíboros, hercegprímás több
felvilágosítást. Azután felteszi a kérdést, hogy a nagyboldogasszonyi ájtatosság az
egyházmegyékben milyen volt. A püspöki kar jelenlevő tagjai a legszebb és legörvendetesebb eredményekről számolnak be.
Örvendetes tudomásul.
Megemlíti még tárgysor előtt az éjfél után mondani szokott szentmiséknek az
ügyét. Több dubium merült fel ezek körül, vajon megengedhetők-e a privilégiumok
címén általánosan.
Több hozzászólás után a püspöki kar felkéri az egri érseket, hogy a legközelebbi konferenciára a döntéshez votumot adni szíves legyen (aki ezt elfogadja).
Őeminenciája beszámol még arról, hogy az Új Emberből a Szent István-napi
körmenet elmaradására vonatkozó cikket kidobatta a miniszterelnökség. (Itt referálja a történteket úgy, mint azt a Magyar Kurír lehozta. Az egri érsek jelenti, hogy
a Szent István-napi körmenet helyett náluk a székesegyházban tartottak ünnepséget, amely fényesen sikerült.)
1. A bíboros, hercegprímás a tárgysorra térve jelenti, hogy dr. Kürti Menyhért,
mint már jelezte, nyugalombavonulási szándékát bejelentette. Jelentésének első részében javasolja a K[atolikus] T[anügyi] F[őigazgatóság] leépítését. A bíboros, hercegprímás ezt írásban tudomásul vette, és azt az utasítást adta, hogy a helységet adják bérbe vagy vissza a Kasselik alapítványnak.702
A püspöki kar az intézkedést helyeslőleg tudomásul veszi.

701 Az 1948. augusztus 8-i püspökkari körlevél melléklete egy családfelajánlási imát is tartalmaz. Vö.
EH III. 111.
702 Kasselik Jenő (1835–1910) végrendeletileg 13 millió korona alapítványt tett az önhibájukon
kívül ínséges helyzetbe jutott katolikus középosztálybeli családok segélyezésére. (Atyja építette a
Citadellát.)
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A második részre pedig azt válaszolta, hogy a sok izgalom után előbb vegyen
szabadságot az elnök-főigazgató. Úgy értesül, hogy talán meg is maradna a helyén,
ha a püspöki kar erre kérné.
A kalocsai érsek azt hiszi, hogy most, mikor már harmadszor kéri az elnökfőigazgató felmentését, meg kellene neki ezt adni. Ugyanezen véleményen van a
székesfehérvári püspök is. Az egri érsek megjegyzi, hogy nagyon érdemes emberről
lévén szó, a felmentés megadásának kifejezésre kell juttatni azt, hogy még most is
szívesen visszatartottuk volna, de harmadik kérésének már nem merünk ellene
mondani.
A püspöki kar a lemondás nagyon tapintatos elfogadása mellett dönt azzal, hogy továbbra is Papp Elemér703 helyettes elnök, alelnök-főigazgatót
bízza meg a K[atolikus] T[anügyi] F[őigazgatóság] vezetésével.
2. A bíboros elnök ezután így folytatja:
Felmerült egy körlevél terve a szülőkhöz, a szülői kötelezettségekről. Megküldötte a tervezetet a szűkebb körű püspöki kar tagjainak, hárman kis stiláris módosításokkal elfogadták, egy, az egri érsek úr az első részére komolyabb megjegyzéseket
tett, azért ezt a részt felolvassa. A Magyar Nemzet cikkei miatt van szükség ilyen
indirekt válaszadásra, kimutatva, hogy a szerzeteseknek erkölcsi lehetetlenség volt
ott maradni az iskolában.
A csanádi püspök rövidítést ajánl, mert az egyszerű emberek így jobban megértik a lényegét. Az egri érsek szintén rövidebb, elvi magaslaton mozgó, auktoritatív
megokolást ajánl.
A püspöki kar úgy határoz, hogy az első rész átszövegezésére kiküldi dr.
Hamvas Endre csanádi püspököt azzal, hogy végső fokon a bíboros, hercegprímás döntsön a végleges szövegről.
A bíboros, hercegprímás jelenti, hogy most kivételesen ő fogja a körlevelet az
idő rövidsége miatt sokszorosíttatni, és készen küldi el a püspöki kar tagjainak.
Az aláírásra nézve is több vélemény nyilvánult meg, végül
a püspöki kar úgy határoz, hogy a körlevél a püspöki kar összes tagjainak
aláírásával jelenjék meg.704

703 Papp Elemér (1900–1978) piarista tanár. 1944-től a dunántúli egyházi tankerület főigazgatója.
1944-től a Katolikus Tanügyi Főigazgatóság tagja, majd alelnöke. Vö. Bokody József–Ferencz
Mária–Viczián János: Papp Elemér. In MKL X. 591.
704 A körlevél 1948. szeptember 1-jén kelt. Vö. EH III. 125.
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3. A bíboros, hercegprímás ezután így szól:
Két körlevélben is jött igen ügyes útmutatás a hitoktatóknak, most a többi főpásztort is kérem, hogy adják meg a maguk irányítását egyházmegyéjükben. A hitoktatóknak bizalmasan meg kellene mondani, hogy a hittan-órák összevissza dobálása, folytonos cserélgetése várható évközben.705 Előre készüljenek fel erre, és legyenek nagyon leleményesek.
Tudomásul vétetik.
4. A VKM revíziós bizottságának válasza a hittankönyvek ügyében mind ez
ideig késik.
A csanádi püspök jelenti, hogy a válasz ma jelenlétében érkezett meg dr. Takáts
Ernő prelátus kezéhez.
Az egri érsek megjegyzi, hogy valami provokatív lépést javasoltak. Ő Halmost
küldötte el könyvével a bizottsághoz, erre emelték ki a hittankönyv-kérdést a stagnálás állapotából.
A püspöki kar a csanádi püspök ezen indítványát határozatban elfogadja.
A bíboros, hercegprímás megállapítja e pontnál, hogy a püspöki kart felelősség
nem terheli a hittankönyvek késlekedése miatt. Ahogy az iskoláinkat a tankönyvek
késleltetésével, most a hitoktatást a hittankönyvek késleltetésével akarták megakadályozni. Kéri, hogy a bizottság által adott válasz, illetve az esetleg még kívánt kihagyások elbírálására a csanádi és váci püspökök küldessenek ki.
A püspöki kar így határoz.
5. A Marianus ferencesek tartományfőnöke azt kéri a püspöki kartól, hogy a
Szűz Máriáról nevezett ferences provinciának rendi joghatósággal felruházott tagjait alkalmi kisegítésekre, meghívásokra és szereplésekre, mikor ezek a helyi lelkipásztorok tudtával és közbejöttével történnek, bárhol és bármikor joghatósággal
ellátni kegyeskedjék.
A kérést a n[agy]m[éltóságú] püspöki kar nem tartja teljesíthetőnek,
azért leveszi napirendről.

705 Az iskolai hitoktatás visszaszorult a templom falai közé, miután kötelező jellegét az 1949. szeptember 5-én kelt 5. törvényerejű rendelet eltörölte.
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Itt a váci püspök felveti a kérdést, hogy milyen álláspontot foglaljon el a ferencesek két provinciájának letelepülése esetében, ha van már az egyik provincia, beengedjük-e a másikat is?
A püspöki kar azon az állásponton van, hogy lehetőleg csak egy provincia
legyen egy egyházmegyében, de egyébként az ordináriusra bízza a döntést
e téren.
6. A szerzetesek elhelyezéséről a pannonhalmi főapáthelyettes referál. A végleges összeállítás szerint 546 férfi szerzetes, 1927 szerzetesnő tanár és tanítónő és 216
szerzetes óvónő elhelyezéséről, tehát összesen 2689 személyről kell gondoskodni.
Az elhelyezés a férfi szerzeteseknél egészen simán megy, s ezért mélységes köszönetet mond a n[agy]m[éltóságú] püspöki karnak. A szerzetesnők elhelyezésével kapcsolatban kéri, hogy nem lehetne-e a hitoktatást az általános iskolában I–VIII. osztályig egészen szerzetesnőkre bízni.
A váci püspök: Már 76 szerzetesnőt kiképeztetett hitoktatónak.
A püspöki kar a hitoktatásra alkalmazást a lehetőség szerint megvalósítandónak tartja. (Ami a fizetést illeti, koszttal és teljes ellátással 100 forintot, minden nélkül pedig 300 forintot kívánnak a legtöbben a szerzetesnők közül.)
A tartományfőnökökkel tartott értekezleten, amikor profán munkákról volt szó,
az Irgalmas Nővérek tartományfőnöknője okosan megjegyezte, hogy ilyent (világiaknak varrás) is szívesen vállalnak, csak megtarthassák a szerzetes közösséget.
Az egri érsek: a szerzetesrendek tegyenek le arról, hogy nagyobb kommunitásokban helyezzük el őket. Most menjenek bele abba, hogy egyenként is például káplánoknak helyeztessenek el.
A főapáthelyettes folytatja: Érik a felfogás, hogy a nővérek hármasával is elhelyezhetők a plébániákon.
Egy pár nehézség is merült fel:
a. Az árvaházakat is államosítani próbálják. A bíboros, hercegprímás úgy intézkedett, hogy amennyiben például egy községi tulajdonban lévőt államosítottak, ott
az apácák megmaradhatnak a gondozásra továbbra is, de tanításra nem. Fontos,
hogy ha szerződés van, azt az átvevő államnak át kell vennie, különben nem vállalhatják az apácák a további vezetést, ha nincs elismerve szerzetes főnökeiknek dispozíciós joga.
A püspöki kar az eljárásmódot magáévá teszi.
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b. A főnöknők kérése, hogy hogyan folytassák az ifjú szerzetesnők kiképeztetését az egyetemen. Pannonhalma lebegett szemük előtt. A nővérek felvetették a gondolatot, hogy Budapesten egy főiskolát nyitnának, azt tanárokkal el tudnák látni
itten is, de Pannonhalma ellenőrzése alatt lenne a tanítás.
A székesfehérvári püspök: Aki már egyetemen tanult, az ott fejezze be! Újonnan ne kezdje el senki az egyetemet.
A megjegyzés általános helyeslés mellett határozatba ment.
c. A konyha-kérdés is előkerült. Először az átvevőknek nem volt szabad a konyhához nyúlni; a második fázis szerint meg kellett osztozni a konyhán és felesben viselni a költségeket. Újabban már vagy egészen elveszik a konyhát, vagy a szerzetesek
létszámuknak megfelelő részt kapnak a felszerelésből. Ahol nehéz esetek vannak,
ott külön bizottságok kiküldését ajánlatos kérni. (Vannak nővérek, akik szívesen
főznének, mások inkább vállalják a harcot.)
A püspöki kar nehézségek esetén helyesli a bizottságok kérését.
d. A szerzetesrendek elöljárói látva azt a sok előnyt, amit az eddigi megbeszélések jelentettek, további megbeszélések tartására kérnek megbízást a n[agy]m[éltóságú] püspöki kartól. Főapáthelyettes tekintettel a hasznos útbaigazításokra, helyesli ennek a megbízásnak a megadását.
A püspöki kar további megbeszélésekre a megbízást megadja.
A bíboros, hercegprímás megkérdezi itt, hogy minden egyházmegyében megtörténik-e már a szerzetesek elhelyezésének megkezdése.
A feleletekből a püspöki kar örömmel veszi tudomásul, hogy a szerzetesek elhelyezése mindenütt folyamatban van.
A bíboros, hercegprímás: a szerzeteseket a pasztoráció terén jelentősen vegyük
igénybe. Éppen olyan helyeken történtek az Alföldön állásfoglalások a fakultatív
hitoktatás kérdésének felvetésekor a hitoktatás teljes kiküszöbölése mellett, ahol
nem volt ezelőtt hitoktatás. A hittanórák tisztességes ellátására nagy gondot fordítsunk, nehogy ez legyen a kifogás, hogy nem láttuk el a hittanórákat. A Dunántúl
sok a szerzetes, az Alföldön pedig csak 1920 óta vannak szerzetesek. Próbáljuk ezeket a szempontokat most érvényesíteni.
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A váci püspök: Mint már a múlt konferencián is jelentettem, ismétlem, hogy
szerzetesekkel új expositúrát nem csinálok azért, hogy később, amikor otthagyják a
híveket, ne tudjam kielégíteni paphiány miatt igényeiket.
A bíboros, hercegprímás megjegyzi: a 2000 hívős filiák meggondolást igényelnek. Inkább a városokat mentesítsük, ide menjen két-három szerzetes. Ha a szerzetesek visszamennek iskoláikba, a bevált helyeken egy-egy papot adhatunk, mert nő a
hivatások száma, városokba egy-egy szerzetest kaphatunk ezek helyébe.
7. A szombathelyi püspök ajánlja itt Seres verbita tartományfőnök706 kérésére
a n[agy]m[éltóságú] püspöki kar figyelmébe a családi rózsafüzért.
A püspöki kar a gondolatot szívesen fogadja.
8. Ugyancsak a szombathelyi püspök felveti azt a kérdést, hogy a kisszeminarista gimnazisták járjanak-e az állami iskolába?
Több hozzászólás után a püspöki kar úgy határoz, hogy egyelőre a különböző helyzeteknek megfelelően oldják meg a kérdést az ordináriusok; a
túlnyomó többség nem veszi igénybe az állami iskolákat. A csanádi püspök külön órarendet készíttetett az otthoni tanításra, amelyben négy hittanóra és például három mennyiségtan óra szerepel. A püspöki kar kérésére megígéri, hogy ezt az órarendet sokszorosítva megküldi a püspöki
kar tagjainak. Szombathelyen hét-nyolc gyermekszeminaristát a püspökvárban tartanak, a többit családoknál helyezik el és időnkint ellenőrzik. A
bíboros, hercegprímás javaslatára a gyermekszeminaristáknak ilyetén való
elhelyezését a püspöki kar magáévá teszi.
9. Dellamartina főorvos szép elaborátumot küldött az engesztelésről. Kérelmét
– a nagy magyar engesztelést – a püspöki kar már magáévá tette, amikor 1947 elején
ajánlotta és szorgalmazta, ez folyamatban is van. Most még egy fogadalmat is ajánl a
buzgó főorvos, hogy Magyarok Nagyasszonya kápolnáját felépíttetné a püspöki kar,
ha az Úristen átsegíti a mostani vészterhes időkön.
A gondolatot a püspöki kar elfogadja, de hogy hol kerül az kivitelezésre,
attól függ, hogy a pasztorális szempontok hol javalják: a Margitszigeten-e
vagy másutt a fővárosban.

706 Seres Béla (1898–1985) az Isteni Ige Társaság tagja, 1948-ban népmisszionárius. 1950-ben, a
rendek szétszóratása után egyházmegyés pap. Vö. Beke 2008. 659.
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10. A bíboros, hercegprímás azután bemutatja a katolikus kollégiumok és diákotthonokról szóló kimutatást, melyet a székesfehérvári pápai trónálló püspök volt
szíves elkészíteni.
A nagy munkával és precizitással készült kimutatást a püspöki kar köszönettel tudomásul veszi.
11. Hasznossága miatt a bíboros elnök felolvassa a magyar belügyminiszternek
a VKM-hez intézett 490.038/1946. IV/4. számú átiratát, amelynek értelmében a
hitbuzgalmi egyesületek, kivéve a KALOT és KALÁSZ, működhetnek és gyűlésezhetnek.
A püspöki kar kérelmére az elnöklő bíboros sokszorosíttatja, és meg fogja
küldeni az eredeti szöveget az ordinárius uraknak.
12. Az egyházközségi gyűlések letiltásáról kéri az elnöklő bíboros a székesfehérvári főpásztor jelentését.
A székesfehérvári püspök: A napokban járt nálam a dunapentelei esperes, apátplebános. Jelentette, hogy az egyházközség kultúrházát lefoglalni jött hozzá a kerületi rendőrparancsnok. Ő az eljárás ellen tiltakozva bejelentette neki, hogy a kultúrházra a hitbuzgalmi egyesületek és a képviselőtestület gyűlései miatt feltétlen szüksége van, azt nem adhatja át sem az E[gyesült] P[arasztifjúság] O[rszágos] SZ[övetségé]-nak, se a M[agyar] D[iákok Nemzeti] SZ[övetségé]-nek. Erre a rendőrkapitány felsőbb utasításra hivatkozva, megtiltotta a gyűlések tartását, és figyelmeztette
az esperest, hogy semmiféle egyházközségi gyűlést ne merjen tartani. Hasonlót jelentett a bodajki esperes-plebános is.
Az illetékeseket én arra utasítottam, hogy a templomban tartsák meg az összejöveteleket mindaddig, amíg az elvi jelentőségű ügyben a n[agy]m[éltóságú] püspöki kar eljár. Semmi körülmények között ne engedjék, hogy akár az ifjúsági csoportok, vagy a Credo, Rózsafüzér-Társulat, vagy Oltáregyesület gyűlései e miatt elmaradjanak. Sőt épp ezen okoskodásokat használják fel okosan, tartsanak a templomokban annál bensőségesebb és annál lelkesebb gyűléseket, istentiszteletekkel kapcsolatban. Elvi jelentőségű azonban a kérdés a képviselőtestületeknél, amelyeknek
működése az egyházközségek életét igen közelről érinti. Képviselőtestületi gyűlés
nélkül fontosabb elvi és anyagi kérdésekben a plebános nem intézkedhetik, éppen
azért mély tisztelettel arra kérjük a n[agy]m[éltóságú] püspöki kart, hogy e konferenciából kifolyólag tiltakozzék az új belügyminiszternél707 ez ellen az újabb, a vallásszabadságot súlyosan sértő titkos rendelkezés ellen.
707 Rajk László 1948. augusztus 5-én távozott a belügyminisztériumból, utóda Kádár János lett
1950. június 23-ig.

492

1948. AUGUSZTUS 27.

A püspöki kar úgy határoz, hogy az érdekelt két főpásztor (székesfehérvári és Hajdúdorog) egyéni panasszal forduljon a kultuszminiszteren keresztül a belügyhöz.
13. A Szociális Misszió Társulat, mely Budapesten vállalta a kórházmissziót
olyan helyeken, ahol nincsen kórházi lelkész, kész elvállalni a kórházmissziót az
egész országban is. Kérdés, hogy a n[agy]m[éltóságú] püspöki kar kívánja-e őket
megbízni ezzel.
A püspöki kar tudomásul veszi készségüket, általános megbízást nem ad,
hanem forduljanak esetről-esetre az illetékes ordináriusokhoz.
14. A Katolikus Népszövetség tekintettel az A[ctio] C[atholica] mostani helyzetére, kész kulturális előadások rendezésére, illetve programjának kidolgozására. A
győri püspök hozzászólása után, akinek jelentése szerint ez az ügy még nem egészen
érett.
A püspöki kar a bejelentést egyelőre tudomásul veszi.
15. A győri püspök jelenti, hogy október 6-án, amikor a mártír Apor püspök
végleges temetése lesz Győrött,708 nagyon megfelelőnek tartaná, ha bizonyos katolikus ünnepségek is lennének ott azon a napon. A bíboros elnök helyesli a gondolatot, délelőtt lehetne a temetés, délután valami program. A nagyváradi egyházmegyéből jönnének a boldogult püspök paptestvérei és a győri egyházmegye, mint jelentős terület venne részt ezen a programon.
A püspöki kar úgy határoz, hogy legyen katolikus manifesztáció is a temetés napján Győrött.
16. A kántor-kérdésről szólva, a kalocsai érsek jelenti, hogy részéről a mostani
törekvés, főleg a kántorkérdés jogi helyzetének tisztázására irányul. Az akció ez
irányban nála folyamatban van, és csak ennek megtörténtével teheti meg a kérdés
megoldására irányuló végleges propositióját.
A hajdúdorogi püspök: Az állami tanítók vállalhatják-e a kántorizálást, hitoktatást, és ahol eddig az egyház gyűléseket tartott az iskolában, vagy misézett, ott
tovább is tarthatók.

708 A temetés tervezett időpontja többször módosult. Papp Kálmán győri püspök végül november
23-án szándékozott méltó módon eltemetni Apor Vilmost, erre hívta meg a püspöki kart is, a
temetést azonban meghiúsították. Vö. Soós Viktor Attila: Apor Vilmos naplói I. Győr, 2005. 27.
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A kalocsai érsek szerint legelsőbb is a kántori lakás kérdése tisztázandó a VKM
részéről.
Tudomásul vétetik.
A bíboros, hercegprímás megemlíti itt, hogy az esztergomi egyházmegye főtanfelügyelője a kántorképzést 30–30 napos vakációi átképzéssel véli megvalósíthatónak. Javaslatát még bizonyos kiegészítések megtörténtével meg fogja küldeni a püspöki kar tagjainak.
Az egri érsek: Liturgikus életünkben nagy visszavetést jelentene az ilyen kurzusos megoldás; előbb a kántorképzés anyagi része lenne megoldandó, hogy tudjuk,
mit kívánhatunk képesítés terén is a kántoroktól.
17. A bíboros, hercegprímás felveti a kérdést, vajon a mikrofonok elvételével
rendezzünk-e mégis nagyobb összejöveteleket mikrofon nélkül is?
A püspöki kar helyesli, hogy legyenek mikrofon nélkül is kisebb csoportokra osztott tömeggyűlések.
18. A váci püspök az egyházmegyei takarékpénztárak államosításának ügyéről
érdeklődik.
Az egri érsek, akinél már voltak ez ügyben, a következőket mondja: Ha nem
államosítják takarékpénztárainkat, akkor megölik őket. (Elvonják a hitelkeretet,
vagy ahol rá van bízva, a cukorelosztást.) Ez esetben a takarék feléli az alaptőkét és a
betétet, és ott marad az alkalmazottak serege minden igényjogosultságával. A minus
malum esetének választásával állunk szemben. Ez az, hogy a Nemzeti Bank átveszi a
takarékot mindennemű deficitjével és kötelezettségével együtt, és meghagyja az
Alapítványi Pénztárt. Egerben az Alapítványi Pénztárhoz nem fogadnak el nemzeti
banki tisztviselőt, azt tovább is pap kezeli.
A pécsi segédpüspök: A lényeg az, hogy nem tűrnek semmiféle önálló intézetet. Az egyházmegyei takarékpénztárakra az első terv az volt, hogy 51%-os részesedés átengedéssel oldják meg a kérdést. Mikor ez nem sikerült, most mint hallottuk,
átveszik a deficitet és a beruházást (Martineum, téglagyár) meghagyják az egyházmegye részére. Ha ezt nem fogadjuk el, akkor erőszakkal államosítják. Megjegyzi, a
betétek így nincsenek veszélyben.
Az egri érsek: Amennyiben az alapok kölcsönt a plébániáknak kiadnak, azt belső ügynek veszik és engedélyezik.
A pécsi segédpüspök: Az államosítással kapcsolatos kérdések az épületek átírása (illeték), vagyondézsma stb. fizetése. Felhozta a tárgyalónak, hogy az átírásnak
illetékmentesen kell történnie. Erre a megbízott azt mondta, hogy erről lehet szó.
494

1948. AUGUSZTUS 27.

Azontúl időt kért tőle szeptember 9-ig, hogy a takarék előterjeszthesse, mit kíván az
átadással kapcsolatban. Felszámolást nem engednek, csak ha ők csinálnák, ami igen
költséges lenne.
Köszönettel tudomásul vétetik.
Több tárgy nem lévén, az elnöklő bíboros, hercegprímás megköszöni a n[agy-]
m[éltóságú] püspöki kar tagjainak megjelenését, és a gyűlést 19 óra 40 perckor berekeszti.
K[elt] m[int] f[ent]
Mindszenty József s. k.
bíboros, hercegprímás,
esztergomi érsek
Dr. Hamvas Endre s. k.
csanádi püspök
hitelesítő

Dr. Sárközy Pál s. k.
főapáthelyettes,
bakonybéli apát
[hitelesítő]
Jegyezte:

Dr. Mátrai Gyula s. k.
protonotarius kanonok,
hercegprímási irodaigazgató
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24.
Jegyzőkönyv
Felvétetett 1948. november 3-án Budapesten, a hercegprímási romházban
9 órakor megkezdett rendes őszi püspökkari konferencián,

amelyen Mindszenty József bíboros, hercegprímás, esztergomi érsek elnöklete alatt
jelen voltak: Grősz József kalocsai érsek, dr. Czapik Gyula egri érsek, Shvoy Lajos
pápai trónálló, székesfehérvári, dr. Dudás Miklós hajdúdorogi, dr. Pétery József váci,
dr. Hamvas Endre csanádi, Kovács Sándor szombathelyi, Papp Kálmán győri, dr.
Bánáss László veszprémi püspök, dr. Rogács Ferenc pécsi segédpüspök, Tost Barna
prelátus kassai püspöki helynök, illetve rozsnyói apostoli adminisztrátor, Barót Mihály kanonok, szatmári, Pintér László prelátus, nagyváradi apostoli adminisztrátori
helynök, Folba János prelátus, a tábori püspökség ügyeinek intézője, dr. Sárközy Pál
főapáthelyettes bakonybéli apát.
A bíboros, hercegprímás mély tisztelettel és szeretettel köszönti a n[agy]m[éltóságú] püspöki kart, és a konferenciát megnyitja.
A jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri a váci és győri püspököket.
Napirend előtt megemlékezik Kriston Endre egri segédpüspök püspökké szentelésének 25. évfordulójáról, és közli a püspöki karral, hogy a jubiláló püspököt a
n[agy]m[éltóságú] püspöki kar nevében levéllel köszöntötte.
Tudomásul vétetik.
Napirend előtt felszólalásra kért és kapott engedélyt a kalocsai érsek, aki a következőket olvassa:
„Őeminenciája, a bíboros, hercegprímás ellen újabban megint koncentrált támadást indítottak a másik oldalról. Törvényhatóságok, képviselőtestületek, nemzeti bizottságok és különféle demokratikus szervek megrendelt feliratokban és táviratokban követelik a kormánytól, hogy fékezze meg a bíboros, hercegprímás antidemokratikus tevékenységét. A gyűlölettől tajtékzó támadások láttára önkénytelenül
is az Úr szavaira kell gondolnom, amelyeket legutóbb Simon és Júdás apostolok
ünnepén olvastunk az evangeliumban: „Si mundus vos odit, scitote, quia me priorem vobis odio habuit. Si de mundo fuissetis: mundus quod suum erat, diligeret:
quia vero de mundo non estis, sed ego eligi vos de mundo, propterea odit vos mundus. Mementote serminis mei, quem ego dixi vobis: Non est servus major domino
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suo. Si me persecuti sunt, et vos persequentur” ( Jo. 15).709 Ez szolgáljon Őeminenciája vigasztalására és megnyugtatására.
De szolgáljon biztatására a tiszteletnek és szeretetnek az a spontán megnyilatkozása is, amelyet a hívek százezrei részéről tapasztalt az ország minden részében,
ahol csak megjelent a Boldogasszony évében. Ezek a katolikusok, sőt protestánsok
részéről is történt megnyilatkozások nem voltak előre megrendezett vagy megrendelt tüntetések, mint a mostani prímásellenes megnyilatkozások. Lehet, hogy éppen
most támadják, amikor óriási népszerűsége a baj. Amúgy érthetetlen, hogy éppen
most támadják, amikor legalább másfél hónapja nem történt olyan megnyilatkozás
a részéről, amelybe beleköthetnének.
A koncentrált támadásokkal szemben a püspöki kar nem lehet közömbös. A
módszernek, amelyet eddig a pártok vonalán eredményesen alkalmaztak, az egyház
vonalán nem szabad érvényesülést engedni. A püspöki karnak dokumentálnia kell
egységét és szolidaritását Őeminenciájával. A vonatkozó nyilatkozatot a püspöki kar
minden tagjának alá kell írnia.”
A kalocsai érsek elhangzott szavai után a győri püspök olvas fel egy, a bíboros,
hercegprímás munkásságát elismeréssel értékelő, és vele solidaritást vállaló nyilatkozattervet, melyet az egész püspöki kar lelkesedéssel fogad s annak a szünetben való
végleges megszövegezésére kiküldi a tervező győri püspök mellé a kalocsai érseket, a
székesfehérvári és csanádi püspököket.
Az általuk elkészített szöveg, amelynek publikálását a püspöki kar elhatározta
és a konferencia minden egyes tagja a helyszínen aláírta, a következő:
A magyar püspöki kar Boldogasszony éve befejezésének közeledtével Isten
iránt érzett nagy hálával tekint vissza azokra a kegyelmekre, amelyek ez időben oly
bőségesen áradtak ki magyar népünkre. Az élő hit, Magyarország Patrónájába vetett
bizalom, Anyaszentegyházunkhoz való hűség, országépítő munkakedv és egymás
iránt érzett szeretet s összetartás megerősödése kísérte az ország minden részében
Boldogasszony búcsújárását.
Ennek megindítása és állandó erőben tartása történeti érdeme bíboros, hercegprímásunknak, aki erős hittel, lángoló szeretettel és nem csüggedő buzgósággal hirdette népének az igazság és élet igéit.
A magyar püspöki kar ezért a felbecsülhetetlen apostoli munkáért hálás köszönetét fejezi ki Őeminenciájának. Ugyanakkor annál nagyobb megütközéssel és szomo709 Fordításban: Ha a világ gyűlöl benneteket, tudjátok meg, hogy engem előbb gyűlölt nálatok. Ha
a világból valók volnátok, a világ szeretné azt, ami övé; de mivelhogy nem vagytok e világból valók, hanem én választottalak ki titeket a világból, azért gyűlöl benneteket a világ. Emlékezzetek
szavaimra, melyeket mondottam nektek. Nem nagyobb a szolga uránál. Ha engem üldöztek, titeket is üldöznek majd. Újszövetségi Szentírás a Vulgata szerint. Káldi György SJ fordítása nyomán
tekintettel az eredeti szövegre, átdolgozta, bevezetésekkel és jegyzetekkel ellátta a Szent István-Társulat Szentírás-Bizottsága. Budapest [1946] Jn 15, 18–20.
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rúsággal látja – a katolikus hívek tömegeivel együtt – azokat a méltatlan támadásokat,
amelyek őt különösen újabban sajtóban, rádióban, gyűléseken rendszerességgel érik.
Amikor a magyar püspöki kar a vallási és szabadjogok nevében is felemeli szavát e támadások ellen, biztosítja Őeminenciáját bizalmáról, együttérzéséről s az
Egyház, haza és magyar népünk ügyéért folytatott munkájában teljes egységben öszszeforrva vele azonosítja magát. A híveket pedig arra kérjük: imádkozzanak velünk
együtt Anyaszentegyházunkért, annak Istentől rendelt vezetőiért, hogy egyek legyünk a hitben, szeretetben és az állhatatosság kegyelmében.
Budapest, 1948. nov[ember] 3.
Grősz József s. k.
kalocsai érsek

Dr. Hamvas Endre s. k.
csanádi püspök

Dr. Czapik Gyula s. k.
egri érsek

Dr. Kovács Sándor s. k.
szombathelyi püspök

Virág Ferenc s. k.
pápai trónálló
pécsi püspök

Papp Kálmán s. k.
győri püspök

Shvoy Lajos s. k.
pápai trónálló,
székesfehérvári püspök

Dr. Bánáss László s. k.
veszprémi püspök

Dr. Dudás Miklós s. k.
hajdúdorogi püspök

Tost Barna s. k.
ap. admin. káptalani helynök

Dr. Pétery József s. k.
váci püspök

Barót Mihály s. k.
püspöki helynök

Pintér László s. k.
nagyváradi ap. admin.
helynök
Dr. Sárközy Pál s. k.
főapáthelyettes
Folba János s. k.
tábori vezéresperes
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Az aláírt püspökkari nyilatkozat nyilvánosságra hozása a Magyar Kurírban, az
Új Emberben710 és a lelkipásztorok által legmegfelelőbbnek ítélt módon (felolvasás
vagy kifüggesztés) fog megtörténni. A konferencia végén minden jelenlevő főpásztor megkapja a hiteles szöveget, amelyet maga sokszorosíttat és juttat el a legrövidebb időn belül a lelkipásztorokhoz.
Határozatilag kimondva.
1. A tárgysorozatra térve az utolsó (aug[usztus] 27-i) rendkívüli konferencia
határozatainak végrehajtásáról következőket jelenti az elnöklő bíboros:
1. A főigazgatóság felesleges helyiségrészének a bérlete még mindig nem intéződött el. Most, hogy annyi terv megdőlt különböző okokból, mégis leginkább azért,
mert a helyiségek lakásoknak kevésbé alkalmasak, egyik női rendünk próbálkozik
vele valami irodai célra.
2. Kürti főigazgató legkíméletesebb és a legmelegebb elismeréssel történt felmentése is lehangoltságot keltett. Ezért a megbízott vezető, Papp Elemér alelnök-főigazgató külön kérésére a soron következő első hivatalos aktát még Kürti ny[ugalmazott] elnök-főigazgató nevére küldtem.
A kántorlakások eseti elbírálása lassan folyik; az esztergomi főegyházmegyében igen ritkán kedvezően.
A többi tárgy még előjön ma.
2. „Esemény-jelentések” – címén az elnöklő bíboros – nagyrészt a „Civilta Cattolica”711 alapján olyan dolgokról számol be, amelyek a környező országokban történnek és egyházpolitikai, hitélet szempontjából bennünket érdekelnek. Pontos
adatok alapján megvilágítja a hazai eseményeket is kimutatva a saját személye ellen
felhozott vádak alaptalanságát.
3. Az egri érseket kéri ezután fel, hogy római látogatásával kapcsolatban szíveskedjék a konferenciával közölni azt, amit jónak lát.
Az egri érsek mindenekelőtt megállapítja, hogy ad limina látogatásra ment.712
Útlevél kérését küldönc útján adta be, könnyen megkapta. A kiutalt valutát nem
tudta igénybe venni. Egy kérés hangzott el feléje azok részéről, kikkel a püspöki kar
megbízásából megbeszélést folytatott, hogy Rómában bizonyos információkat közöljön. Szóba állt velük. Elment a budapesti vikáriushoz és tollba mondotta, hogy
mit mondtak. Őeminenciája személyére mondani akart dolgokat nem volt hajlandó
710 Ezek mellett közölte MO III. 261.
711 Rómában megjelenő, félhivatalos katolikus politikai napilap.
712 Czapik Gyula egri érsek 1948. szeptember 21-én érkezett Rómába.
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meghallgatni, és erről protokollumot vétetett fel. Hirtelen kellett elutaznia, Rómában nagy meglepetésére egész sereg ember várta. Péterff yt az esztergomi aula értesítette; de szolgálatait nem fogadta el. Pápai kihallgatáson volt; több helyen csak névjeggyel intézte el a kötelező udvariasságot. Kérdezték, hogyan látja a magyar helyzetet. Megmondta, hogy holtponton van; megegyezés nem lehetséges: mert arra nem
alkalmas sem a hercegprímás, sem a püspöki kar. A római Szentszék az egyetlen,
amely a holtpontról eljuttathatja a helyzetet. Hazaérkezte után Boér telefonált, és
kérte Ortutay fogadását. Ő nem fogadta, míg a bíboros, hercegprímással nem beszélt. A miniszter ezt rossz néven vette. Ő hazament, három nap otthon volt. Érdeklődőknek nem válaszolt. Szerdán ment Esztergomba. Esztergomból visszajövet elment a kultuszminiszterhez. A parlamentben találkozott Révayval.713 Ő közölte
vele, hogy Velics (a quirináli követ,714 aki azt a megbízást kapta, hogy úri módon
érintkezzék vele) sifrírozott táviratban azt közölte, a nunciust akarják küldeni, beutazási engedélyt kérnek számára. (Okt[óber] 11-én 11 órakor jelent meg római
követünknél Duca Borgongini közölvén, hogy a Szentszék ap[ostoli] visitatort715
kíván küldeni P. Casari József titkár kíséretében. Ez barátságos gesztus a Szentszék
részéről és reméli, hogy ez a helyzetet a holtpontról eljuttatja. Ezt Révayék többeknek is mondották. Ortutay nem ismerte a szöveget, csak a minisztertanácson tudta
meg.
A bíboros, hercegprímás nehezményezi, hogy csak nov[ember] 3-án értesül
erről.
Az egri érsek: Szentül meg volt győződve arról, hogy Őeminenciája tudja és
mikor beszélt Őeminenciájával, már tudta is a Vatikán eme gesztusát.
A bíboros, hercegprímás: Jólesett volna megírni pár sorral, vagy a budapesti vikáriuson keresztül tudatta volna vele azt az egri érsek úr.
A hercegprímás megjegyzi itt: Akárminek nevezzük ezt a tárgyalást, meg kell
állapítanunk, hogy egy újságíró előbb tud a dologról, mint a velük megbeszélést
folytató főpap – ez furcsa dolog.
Az egri érsek folytatja: Ezt követően jött hozzá a budapesti vikárius, és tudatta,
hogy a hercegprímás úr nem tekinti hivatalos tárgyalásnak azt, amit ez ügyben tett.
Kicsit különösnek találta. Ha ő országos ügyekről beszél is, nem minősíthető hivatalosnak.
A bíboros, hercegprímás: Ha nem Auslagban (Parlamentben) találkozik Révayval, akkor, mivel (Rákosival beszélgetést lehetetlennek mondta) gondolhatott a tárgyalásokra. Küzdenünk kell az ilyen ködök ellen. Szept[ember] 1. óta folyton men713 Révai Józseffel.
714 Velics László, a Magyar Köztársaság követe Olaszországban.
715 A pápa küldöttje Angelo Rotta volt. A magyar kormány nem adott neki vízumot, így ez a megoldás
is – amit Czapik sugallt Rómának – meghiúsult. (A beszámoló pontos, lásd Velics László követ rejtjeltáviratát, Róma, 1948. október 11. 19 óra 35 perc. MNL OL 276. f. 65/352. ő. e. 10. fol.)
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nek a pörölycsapások a katolikusok ellen. Nem csoda, hogy bizonyos aggályai voltak. Ezen nem lehet csodálkozni. Hogy mi a kormány válasza a sifrére, azt nem
tudja az egri érsek pontosan.
Az egri érsek: Különösnek tartja, hogy őt olyan alapvető dologra figyelmeztetnie kell Őeminenciájának. Hogy tovább dolgozzon ezek után, az lehetetlen. Resumálja: nem tudta, hogy Őeminenciája nem tudja a római kezdeményezést.
A bíboros, hercegprímás: A kat[olikus] közvélemény izgatottságait tekintetbe
véve legyünk óvatosak.
Zárjuk le azzal, hogy az újságíró politikus rosszul járt el, amikor pókhálóját az
egri érsekhez tapasztotta.
Az egri érsek: Biztos, hogy ezzel a kérdéssel a minisztertanács foglalkozott és
onnét jöhetett ki a hír az újságíróhoz.
4. IX. 5-öt már letárgyalta a konferencia a kalocsai érsek felszólalásával kapcsolatban.
Tudomásul szolgál.
5. Táborozások: Sajtó-közlésekből is ismeretes, hogy az Úttörő-mozgalom –
hivatalos beszámoló szerint – 40 váltótáborban és 370 egyéni táborban 6500 fővárosi és 26 500 vidéki gyermeket nyaraltatott. Hivatalos terv az, hogy a legkisebb falura és tanyára is elviszik az Úttörő-mozgalmat.
Azt már nem a hivatalos jelentés mondja, de tudott tény, hogy voltak fiúk, leányok számára közös barakkok. Egyik táborukban az orvos állapította meg, hogy a
leányok 74%-a érintkezett nemileg és 10 lett gravida. Az abortust elvégezte az O[rszágos] T[ársadalombiztosító] I[ntézet].
A gyermekorvosok is gyermekrombolók.
A szülőket egyénileg kell figyelmeztetni papjainkon keresztül, hogy gyermekeiket tartsák vissza ezektől a találkozásoktól.
Az egynemű táborokra is ügyeljünk és figyelmeztessük a szülőket, hogy inkább
mondjanak le ezekről, ha hittagadás az ára.
6. A Házasságról. Bereczky716 beígérte, hogy a reverzális eltörlése őnekik is
programjuk. 1900 és 1915 közt 15 000 visszatérés történt a vegyes házasság miatt. A
reverzálisoknak ugyanakkor 50%-a esett katolikusokra. Most nagyon elszaporodott
a „sehova”.
Az esztergomi főegyházmegyében:
52,8 a kat[olikus] reverzális
11,8 a prot[estáns] javára
35,5 a se ide se oda.
716 Bereczky Albert református püspök, Ravasz László püspök utódja.

501

JEGYZŐKÖNYV

Az utóbbi időben javul az arány.
Az egri érsek: Szabolcsban is javul az arány a protestáns vidéken.
A bíboros, hercegprímás: Egy svájci főpásztor a dispenzáció feltételeként az
egyes pároknál 5 órai oktatást ír elő. Nem prozelita-szerzés a cél, hanem
felvilágosítás.
Tudomásul szolgál.
7. A szatmári püspök helytartójának717 jelentette Csengeren keresztül, hogy a
román kormány felfüggesztette őt. Most csak két püspökség maradt meg: az erdélyi
és a jassi-i.718 Esetleg a többi megmarad a saját püspökségük helynökeinek. Most
még nincs semmi baja: manet et gubernat. Csak erőszaknak engedve jönne át, az
esetre kér szíves jóindulatot.
A hírt, melyet Barót Mihály szatmári püspöki helytartó tolmácsolt, a püspöki kar megköszöni, és kéri a helytartót, hogy együttérzéséről és imáiról
biztosító üzenetét juttassa el a megpróbált főpásztorhoz.
Itt a bíboros, hercegprímás – elérkezvén a ¾ 1 óra – ebédszünetet jelent azzal,
hogy a konferenciát az ebéd befejezte után 20 perc múlva folytatják.
14 ó 30’-kor újból megnyitja az ülést, és tolmácsolja a székesfehérvári pápai
trónálló püspök kérését arra nézve, hogy mivel a tárgysorozat egyes pontjai másnapra kerülnek, amikor ő nem lesz jelen, most előbbre vétessenek azok a pontok, melyekben személye külön érdekelve van.
A püspöki kar teljesíti a kívánságot.
A 34. sz[ám]-hoz szólva hozzá a fehérvári főpásztor jelenti: Alsószentivánon
van néhány nővér, akik szigorú engesztelő életet akarnak élni. Kéri a püspöki kar
hozzájárulását ahhoz, hogy velük egyházmegyei alakulatként foglalkozhasson.
A szombathelyi püspök aggodalmával szemben a székesfehérvári püspök vállalja a komoly ellenőrzést.
A püspöki kar az alakulást tudomásul veszi.

717 Scheffler János szatmári püspök a nagyváradi-szatmári egyesített egyházmegye püspöke 1942–
1953 között. Helynöke Baróth Mihály vállaji plébános.
718 Az erdélyi (Gyulafehérvár) püspök Márton Áron, a jászvásári (Iaşi) püspök Anton Durcovici. A
többi magyar egyházmegyét a román állam megszüntette.
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A 44. ponthoz: A kántorképzésre a székesfehérvári főpásztor az egri érsekkel
együtt kapott megbízást. Áttette az Orsz[ágos] Cecília Egyesülethez.
Az Országos Magyar Cecília Egyesület kántorképzés-tervezete a következő:
A kántorképzés régóta vajúdó problémájának a megoldása a mostani események folytán legégetőbben sürgőssé vált.
Az O[rszágos] M[agyar] C[ecília] E[gyesület] az 1947/48-as munkaévben ismételten foglalkozott ezzel a kérdéssel, bevonva megbeszéléseibe a pesti illetékeseket, az ország katolikus kántorképzőinek a vezetőit és a kántori bizottság (kint vidéken) működő tagjait is. Ezen egyöntetű munka és megbeszélés eredményeképpen
szűrődött le a kántorképzés jelen tervezete.
1. A kántorképzés ideje: Rendszeres és eredményes kántorképzés egy teljes szorgalmi évet (tíz hónapos tanulmányi idő) vesz igénybe megfelelő zenei készség és előképzés mellett. Ez a szorgalmi év a heti 24 órájával, a napi pensumok megtanulásával, állandó lelkiismeretes gyakorlással és az énekkarokban és szertartásokban való
rendszeres részvétellel a növendékeket teljesen igénybe veszi.
2. A kántorképzés helye: Olyan érseki vagy püspöki városban kell hogy legyen,
ahol a székesegyházi karnagyon kívül még más elsőrangú zenei, ill. pedagógus
erők állanak rendelkezésre. Gyakorlati szempont olyan helyek választását tenné
kívánatossá, ahol már a meglévő nevelő-főiskola vagy magasabb fokú zeneiskola
tanárai is igénybe vehetők volnának mint óraadó tanárok. A kántorképzés helyén
szükség volna minél több orgonára (legalább három-négy), gyakorló harmóniumokra és zongorákra (három-négy növendékre egy-egy hangszert számítva) és
egy előadóteremre.
A pápai trónálló püspök megjegyzi: Elsősorban Pécs lenne alkalmas adottságai
alapján.
3. A kántorképzés tanárai. Minimálisan három tanárra volna szükség. Egy ezek
közül pap, aki a szertartástant és a vele kapcsolt tárgyakat tanítaná; egy orgonás, aki
az orgona- (esetleg zongora-) órákat látná el és azután egy vagy két tanár, aki a többi
tárgyat vállalná.
4. Felvételi feltételek.
a. Plébánosi és hittanári ajánlás.
b. Érettségi vagy érettséginek megfelelő általános műveltségről bizonyítvány.
c. Jó, képezhető hang.
d. Manuális készség, és pedig vagy zongorából (Bertini könnyű gyakorlatainak
megfelelő nehézségi fok), vagy harmóniumból, (esetleg orgonából) a Sz[ent] V[agy]
U[ram] könnyebb letétei.
e. Zeneelméletből mint minimális követelmény a hangközök ismerete, a dur és
moll skálák.
Felvehető növendékek száma 20–30. (De húszon felüli létszámnál egy orgonatanár nem elegendő).
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5. Tananyag-beosztás.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Hittan
Szertartástan, latin olvasás és egyházzenei rendeletek
Gregorián ének
Egyházi népének
Orgona és orgonaismeret
Összhangzattan
Énekgyakorlat (lapról olvasás, szolmizáció)
Kargyakorlat (vezetés és tanítás)
Zongora

heti 1 óra
2
4
3
3
3
3
3
2

A legszükségesebb történelmi ismereteket az egyes tantárgyakon belül adja
a tanár.
6. Végzendő anyag.
1. Hittan. A legfontosabb hittani, erkölcstani, szentírástudományi és egyháztörténeti kérdések tárgyalása. (Úgy mint az egyetemi lelkészek órája.)
2. Szertartástan. Csendes mise, népénekes mise, nagymise. A Szentmisével
kapcsolatos szertartások. – Litániák és egyéb délutáni ájtatosságok. – Az egyházi év
és annak sajátos szertartásai. – Különleges szertartások. – A kántor gyakorlatában
előforduló egyházzenei rendeletek Motu proprio. – Latin olvasás gyakorlása.
Használandó könyv: Pantol: Oremus; Harmat–Werner: Cantus Cantorum.
(Előkészületben.)
3. Gregorián ének. Elméletből csak a legfontosabb és legszükségesebb ismeretek. – Fősúly a kántori gyakorlatban összes előforduló gregorián énekek áttanulmányozása és begyakorlása. – Részletesen: Responsumok.– Egy-két könnyebb gregorián mise. – Requiem. – Litániáknál és egyéb ájtatosságoknál előforduló gregorián
énekek. – Végig az egyház év szertartásainak gregorián énekei. – A legfőbb ünnepek
miséinek változó énekei. – A kísérettel előforduló énekek orgonakísérete. – A gregorián ének vezénylése és tanítása.
Használandó könyv: Szigeti Kilián: Jubilate vagy Huber: Sanctus. (Mindkettő
elméleti könyv.)
Harmat–Werner: Cantus Cantorum. (Előkészületben). Ez tulajdonképpen a teljes kántori praxis gregorián énekeit öleli föl.
4. Egyházi népének. Egyházi népének-kincsünk megismerése a Sz[ent] V[agy]
U[ram] alapján. – Mindegyik ének első strófája dallamával együtt helyes ritmusban
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(esetleg ütemezve) emlékezetből megtanulandó. – Az énekek közösben is gyakorlandók: egyik orgonál, egyik vezényel, a többi énekel. – A magyar egyházi népének rövid
története, forrásai; az énekreform. – Az énekek elhelyezése a szertartások menetébe.
5. Orgona és orgonaismeret. Az orgonajáték technikájának elemei valamely (ha
csak lehet) hazai orgonaiskola alapján. Manuál- és pedáljáték. Regisztrálás. – Népkíséret a Sz[ent] V[agy] U[ram]-ból. A gyakran használatos énekeken kívül különösen az ősi magyar (XVII. és XVIII. századi) és az egyházi hangnemekben írt énekek
kíséretei. – A sűrűn előforduló responsumok és egyéb, gyakran használt gregorián
énekek kísérete a rendelkezésre álló hazai és hozzáférhető külföldi zenemű munkákból. – Karkíséretek játszása vezénylés mellett is. – Elő-, köz- és utójátékok népénekekhez és gregorián dallamokhoz a tanár kiválasztása szerinti kótákból. – Rögtönzés
összhangzattani alapon: hármas- és négyes-hangzatok tudatos fűzése. Rövid dallamok vagy egyszerű motívumok rögtönzött kísérete. – Magasabb fokon: könnyebb
előadási darabok, kis fúgák és Bach legegyszerűbb orgonaművei. – Az orgona szerkezetének és karbantartásának az ismertetése, valamint a gyakrabban előforduló
technikai hibák kijavításának a módja.
6. Összhangzattan. Hangrosttan, hangköztan. – Egyházi hangnemek. Fő- és
mellékhármasok és azok fordításai. – Négyeshangzatok és fordításai. Moduláció. –
Nónakkord. – Késleltetés. – Orgonapont. – Hangzatfűzések diktálás után. – Harmonizálás. – A Sz[ent] V[agy] U[ram] énekeinek összhangzattani elemzése. –
Transponálás.
7. Énekgyakorlat. A szolmizáló hangnevek. – Hangköztalálás diatonikus alapon, könnyű lépések után a nagyobb és nehezebb intervallumok fokozatos bekapcsolásával és alapos gyakorlásával. – Ütemezés és ritmikus elemek. Kromatika. –
Énekek és karszólamok lapról, szövegről is.
Segédeszközök: a középiskolai énektanításban használatos tankönyvek, Kodály Biciniumai és a növendékek tudásához alkalmazottan a tanár által kiválasztandó egyéb kóták.
8. Kargyakorlat. Énekkar szervezése, nevelése és tanítása. – A vezénylés technikájának elsajátítása. – A Magyar Cantuale két- és háromszólamú (latin és magyar)
énekeinek és ilyen nehézségi foknak a megfelelő négyszólamú vegyes kari kompozíciók megtanulása, megtaníttatása és vezénylése.
Csak olyan énekek választandók, amelyek a kántori gyakorlatban előfordulnak. – Egyúttal ezek a többszólamú énekek beillesztendők a szertartások menetébe.
Használandó könyvek: Forrai: A karvezető: Magyar Cantuale, vagy Harmonia
Sacra, vagy más könnyű többszólamú kiadványok.
9. Zongora. A zongorázás elemei valamely közhasználatú hazai zongoraiskolából. Az új technika képzésére alapos skálázás, továbbá Bertini vagy más etűdök is.
Magasabb fokon a tanár megítélése szerinti anyag a kisebb Bach-művek irányában.
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A tanárok tiszteletdíja alkalmazkodjék az állami konzervatórium óraadó tanárok mindenkori óradíjához. Jelenleg ez 10 és 20 frt. között mozog.
Budapest, 1948. október 28.
Bárdos Lajos s. k. Harmat Artúr s. k. Werner Alajos s. k.
Az Országos Magyar Cecília Egyesület hozzászólása az esztergomi kántorképzés-tervezethez a következő:
Bálint Ferenc esztergomi főszékesegyházi karnagy által kidolgozott és dr. Mertán János főtanfelügyelő által előterjesztett kántorképzés-tervezet igen komoly, átgondolt és szakszerű munka; megérdemli, hogy komolyan foglalkozzanak vele.
Mielőtt azonban részletekbe bocsátkozva hozzászólnánk, ki kell jelentenünk,
hogy ez a tervezet csak mint szükségképpeni átmeneti megoldás jöhet számításba.
Ezt a tervezetet nem vehetjük a jövő kántorképzés alapjául, mert 1. nem szabad elvonatkoztatnunk az egyetemes-általános és szakirányú iskolaképzés kifejlődésétől és
valamelyes megállapodottságától; márpedig a mostani állapot minden egyéb, csak
nem alkalmas egy egységes és végleges iskolai terv kidolgozására és állandósítására.
2. De nem vehetjük ezt a tervezetet a jövő kántorképzés alapjául már csak azért sem,
mert ez a kétszeri öthetes nyári kurzusnak kontemplált kántorképzés olyan nívósülylyedést jelentene az eddigi ugyancsak siralmas viszonyokhoz képest is, hogy a vidéki
magyar egyházi zenekultúra, amely helyenkint már-már nyiladozni és virágozni kezdett, most teljesen elpusztulna az egyházi élet, a külső istentisztelet és a nagy tömegek lelki életének szomorú kárára. Sok évi tapasztalat (rendszeres tanítás, hoszszabb-rövidebb kántorkurzusok, nyári „gyorsforraló” szemeszterek stb.) mind az
bizonyítja, hogy öt hét alatt, de még kétszer öt hét alatt sem lehet megtanulni orgonálni, nem lehet a magyar egyházi népének kincseit megismerni és elsajátítani, nem
lehet az egész egyházi év liturgikus énekeit megtanulni. De nem is csoda! Ha valaki
csak valamire való és nem is különleges suszter akar lenni, éveket kell a kaptafánál
töltenie. Hát ha valaki az Isten házában „mester” akar lenni, csak az hevenyészheti
össze a legszentebb és legmagasztosabb művészet szabályait és technikáját? A mai
viszonyok mellett pedig (rádió, mindjobban fokozódó iskolai énektanítás, különböző tanfolyamok és továbbképzők stb.) az igények a templomi énekléssel és kántorral
szemben is mindinkább nőnek. A katolikus kántor ma és a jövőben nem lehet csak
olyan kintornás alak az intelligens osztály legmegvetettebbje! Sőt a katolikus kultúra képviselőjének és terjesztőjének kell lennie, akire a jövőben a pap és a hívek egyaránt jobban számítanak.
Szóval: öt hét alatt nem lehet a kántori teendőket még csak elégséges fokon
sem elsajátítani. (Legyen szabad gyakorlatilag a Zeneművészeti Főiskola középiskolai tanár képzőjének ún. nyári kurzusaira hivatkozni, ahol pedig már jóval több előtanulmányt követelnek meg a felvételin. A praktikus előrehaladás éppen az orgonán, az énekben – gregoriánénekből majdnem annyi órájuk van, mint az előterjesztett tervezetben – mégis nagyon csekély. A nyaranként rendezett két-három hetes
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kántorkurzusok csak éppen felrázzák a kántorokat, de aztán majdnem minden lepereg róluk. Arra nem számíthatunk, hogy öt hét alatt tanultakat évközben „jól” fogják gyakorolni, vagy a megadott irányítások alapján később maguk tovább fognak
tanulni. Amit a kántornövendék képzős korában jól meg nem tanult, azt aligha fogja később magától megtanulni.)
Ennek az öthetes kurzusnak mint a jövő kántorképzésének csak úgy volna értelme, ha már a felvételi feltételek sokkal magasabb zenei fokot kívánnának meg.
Akkor talán lenne remény arra, hogy a speciálisan kántori dolgokat elsajátítják, mikor ugyanis nem kell már zenei és technikai nehézségekkel küzdeniök. Pl. énektanítói szaktanfolyamot végzettek, zongorából vagy orgonából az előkészítőt elvégzettek stb.
---------------------------Részletekre térve megjegyzéseink az egyes pontokhoz a következők:
ad 2. A tananyagban hiányzik a zongora. Ez pedig nagyon szükséges segédeszköz az orgona és összhangzattan számára. Skálák és legszükségesebb ujjgyakorlatok,
amelyek nélkül az orgonálásban egyáltalán nincs előrehaladás, a zongorán gyakorlandók! Ez az óra is beállítandó a tananyagba.
Hiányzik az ún. szolfézs- vagy énekgyakorlat, ahol a kottaolvasást és annak magasabb fokait és rutinját sajátítják el (szolmizáció). Enélkül a gregorián ének tanulása, a magyar egyházi népének, de az összhangzattan is nagyon verejtékezve és eredménytelenül megy. Manapság minden valamirevaló kántorkurzus vagy zenei és zenepedagógiai továbbképző evvel kezdi munkáját. Ez az óra tehát mint külön tárgy is
nélkülözhetetlen a kántorképzéshez.
Hiányzik az egyházzenei rendeletek ismertetése. Erre külön is fel kell hívni a
kántorok figyelmét és ezeket a rendelkezéseket (Motu proprio, XI. Pius apostoli
constitutioja az egyházzenéről stb.) meg is kell tanulniok.
Az ellenpont feltétlenül maradjon el. Nem tudunk mit kezdeni vele, és erre ilyen
fokon és ilyen rövid lehetőségek között nincs is szükség.
Az előbb említett tárgyakat is figyelembe véve, az óraszámok elosztásában is
tekintélyes változásnak kell beállnia.
ad 3. Az eredményjelzés igazodjék a mindenkori szokásos általános eredményjelzéshez, mint a többi főiskolán.
Az „elégtelen” (bukás) tulajdonképpen eltávolítandó. Milyen kántor lesz az, aki
egy vagy két vagy több tárgyból való bukással készül a kántori pályára? Ha pedig
elfogadható ok miatt nem tudott elkészülni valaki, akkor az ne menjen vizsgára,
hanem ismételje meg az évet.
A vizsgadíjak és egyéb díjak összhangba hozandók a többi főiskolán szokásos
vizsgatarifával és a szerint igazodjék – 20 Ft ma lehet sok, holnapután semmi.
ad 4. Nem részletezi az első és a második év anyagát.
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Különösen ebben a pontban tűnik ki az öthetes kurzus rövidsége. Pl. az orgonánál csak 150 éneket vesz fel (pedig azt is lehetetlenség megtanulni ilyen rövid
idő alatt), éspedig a „gyakorlatban használatosakat”. Ezáltal önkéntelenül is arra
kárhoztatjuk magunkat, hogy a másik 160 éneket – éppen a legszebbeket és legértékesebbeket – sohasem fogjuk énekeltetni a néppel, mert hiszen maga a kántor
sem tudja őket. S akkor panaszkodunk, hogy a Szent vagy Uramban kevés az énekünk.
Úgyszintén, amelyik éneknek első strófáját nem tudja a kántor emlékezetből
(kívülről), azt ő sohasem fogja énekelni vagy énekeltetni, mert az a szereplésnél nagyon kényelmetlen és aggasztó. Ötven darab énekkel nem szabad a magyar kántort
kiengedni, mint a népénekek vezérét.
ad III. A gregorián éneknél a „Magyar Cantuale” kevés. A szertartási énekeket
máshonnan is kell venni. (Esetleg Graduale, vagy még meglévő Kapossyból vagy más
megszerezhető könyvből.)
ad IV. A számozott basszus megfejtése nem szükséges, sohasem fordul elő a
kántor gyakorlatában. Az ellenpont elmarad.
ad VI. Szertartástan. Kántorok számára a liturgikát nemcsak „különös tekintettel az egyházi zenére” kell tanítani, hanem elsősorban magát az egyházi zenét,
amint az a szertartások szerves része, sőt gerendázata.
ad 5. A kántori oklevélben ezentúl minden tárgy feltüntetendő. Más a gregorián
ének, más a népének és más az énekgyakorlat.
ad 6. Tanításhoz nem elégséges, hogy valaki „elismerten jó kántor legyen”, mert
ez az értékelés nagyon labilis és kétséges értékű; de meg másrészt abból, hogy valaki
jó kántor, nem következik mindjárt az, hogy jó lesz a kántorképzésnél is, mint
előadó tanár.
ad 8. A fölvételinél megkívánt „legalább kétévi rendszeres zenetanulás...” nagyon szubjektív és relatív. Van aki egy év alatt többre megy, mint más három év alatt.
Itt tehát a tananyag (kóta) megnevezéssel konkrét javaslatot kell tenni a felvételhez
szükséges tudás fokára.
ad 11. A magánvizsgákat – mint általában az összes vizsgákat – nagyon szigorúan kell venni és a rendes tanulókénál bővebben.
ad 12. Államsegélyre nem alapozhatunk. – Viszont a kultúradó szinte észrevétlen felemelése nagyon is életrevalónak és megvalósíthatónak látszik.
Az Indokolásnál:
ad 8. „már legyen valami zenei alapképzettségük”. Ez is nagyon sovány meghatározás, és tulajdonképpen itt bukik meg az egész tervezet. Ez az „alap” nagyon is
silány lesz – a mostanában mindenfelől nagyon silányul útnak indított ifjúságnál!
(A tapasztalat megdöbbentő nívósüllyedéséről tesz tanúságot!) Ilyen alacsony és
gyenge alapra öt hét alatt jóformán semmit sem lehet építeni.
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E tervezet – mint már említettük – eltekintve a szorgalmi idő rövidségétől és a
kijavítandó hiányoktól – komoly és dicsérendő munka, de mindenképpen csak mint
„szükségmegoldás”. A rendes nyári kántortanfolyam azonban kiváló volna azok számára, akik már gyakorlatban vannak, de rászorulnának komoly továbbképzésre.
-----------------------Az esztergomi vikárius úrnak írásban lefektetett véleményével kapcsolatban
tisztelettel megjegyezzük, hogy az egyházi karnagyoknak a képzése a Zeneművészeti Főiskolán négy évig tart szigorú felvételi vizsga után. A rendes kántorképző elvégzése után lehet valakinek reménye arra, hogy felveszik a Zeneakadémiára. Eddig is
úgy volt, hogy kitűnő kántor-oklevéllel vagy dicséretes hosszabb kántorgyakorlattal
mentek az egyházkarnagyképző felvételi vizsgájára. Tehát a jövőben is meg fog maradni a különbség az egy éves komoly kántorképzés és az ugyancsak komoly 4 éves
karnagyképzés között.
Budapest, 1948. október 28.
Bárdos Lajos s. k. Harmat Artúr s. k. Werner Alajos dr. s. k.
Szerintük – mivel 30-nál több egyszerre nem képezhető –, másutt is lehet ilyen
kántorképzés. Főkérésük, hogy a püspöki kar nívós dolgot csináljon.
Az esztergomi terv jó azok számára, akik már kántorok.
Az egri érsek: Ő a kántorképzésnek azt a nívóját helyesli, mint minimumot. A
gyakorlati szükséglet azonban mást kíván. Csak tisztán a hivatásnak élő egyént a
legtöbb helyen nem tudnak alkalmazni.
Tehát két ágazatba kell a megoldást osztanunk.
I. A Cecília Egyesület terve (egy év).
II. A második megoldás kurzus legyen. Egerben (Orgona, 12 harmónium) van
a legrégibb kántorképzés. Az esetek 80%-a e szerint lenne megoldandó. Javaslata,
hogy egyes egyházmegyék felállítanának ilyen kántorképzést ezek helyetteskántori
diplomát kapnának, s az egyházközségek ilyeneket alkalmaznának. Kántorizálásra
képesített egyénekké képződnének (kétévi négy-négy hónapos az egri kurzus).
A püspöki kar e gyakorlatot tudomásul veszi, és jóváhagyja. Határozatba
megy, hogy
I. A karnagyképzés úgy történjék, mint eddig (Zeneakadémia).
II. Pécsett, a pécsi püspök égisze alatt, felállíttassék a kántorképző, amelynek művészi, egyházzenei-szellemi irányítását a Cecília Egyesület keretében hagyja. A kántorképzőt végzettek kántori diplomát nyernek.
III. A kurzusos megoldás egyelőre Egerben már folyó módon valósíttassék több (Esztergom, Kalocsa, Eger) helyen. A kurzus elvégzői kántorizálásra jogosító bizonyítványt kapna.
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Veszprémi püspök: Ne sokféleképp tegyünk, hanem átmenetileg is keressünk
egységes megoldást.
A rozsnyói ap[osotoli] admin[isztrátor]: Rozsnyói útján egy VKM megbízott
közölte az áll[ami] tanítókkal, hogy csak két évre szabad kántorságot vállalniok.
A váci püspök kérdezi: Mit csináljon a félegyházai tanítóképzőben működő
kántorképesítő bizottsággal.
(Vedres pre[látus] elnökletével)
Tekintettel a nagy egyházmegyére a
püspöki kar hozzájárul, hogy a kiképzést folytassa, csak egységesek legyünk. Még ha valaki nem is vett részt a négy hónapi kurzuson, de le tud
vizsgázni, elfogadhatja, de csak a váci egyházmegyére. A másik három hely
képesítése (bizonyítványa) mindenütt érvényes.
A váci püspök megjegyzi itt, hogy akkor viszont ő sem fogadhatja el az egri
képesítést a váci egyházmegye területére.
Határozatba ment az is, hogy a három érseki székhely mellett a többi egyházmegye is állíthat kántori kurzusokat, csak a püspöki kar által megállapított, a három érseki székhely szerinti egységes módon képezzen más
egyházmegye is kántorizálókat.
Az esztergomira az egri és a székesfőpásztor: kissé túlmenőnek tartják az anyagot, míg a liturgikus dolgokban kevés.
A székesfehérvári püspök indítványozza, hogy a kurzustervezetét is beszéljük
meg az O[rszágos] M[agyar] C[ecília] E[gyesület]-tel.
Az indítványt – konzultatív módon – a püspöki kar határozatban elfogadja.
A bíboros, hercegprímás ezután kéri, hogy az egységes kurzusi tanterv megállapítása érdekében Kalocsa, Eger és Vác is küldje meg neki két héten belül a kurzustervét, amelyet ő szabad véleményezésre áttesz az O[rszágos] M[agyar] C[ecília]
E[gyesület]-hez.
Mind a négy hely (Esztergom, Kalocsa, Eger, Vác) delegáljon egy egy gremiumbeli szakembert, aki azután a végleges döntésnél közreműködhet. Az illető neve két
héten belül jelentendő Esztergomba.
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8. A Boldogasszony éve. Ha meg is nyitjuk az új A[ctio] C[atholica]-évet, a
Boldogasszony-évet ne zárjuk le, csak év végén. Kérdés, most mit tehetnénk a Boldogasszony-év bezárására.
Az egri érsek: Dec[ember] 8-án ünnepélyes litániával bezárnák.
A bíboros, hercegprímás: Az A[ctio] C[atholica] összeállíthatna valami prédikációs programot.
A csanádi püspök: Az A[ctio] C[atholica] irányítást adhat, de ne kötelezzük
lelkipásztorainkat egyetlen szövegre.
A szombathelyi püspök: Adhatna minden főpásztor valami irányítást a Boldogasszony-év befejezésére.
Határozat: Dec[ember] 8-án legyen – ahol a főpásztorok jónak látják,
irányítást adnak.
A veszprémi püspök itt jelenti: A veszprémi régi terv szerint a Boldogaszszony-év emlékére a tihanyi mólón v. Brázai-sarkon vagy a tihanyi magaslaton egy
Mária-szobrot állítanának fel, mely a Mária-kultusz tovább élését szorgalmazná. A
szobor a fatimai Mária-szobor másolata lenne (Balatonfüreden). Az egyházmegyében lenne triduum, és gyűjtés lesz a szoborra.
A bíboros, hercegprímás: Ne feledjük azt se, amit elhatároztunk, hogy az e[gyház]k[özségek] már most határozzák el, hogy a Magyarok Nagyasszonyának ünnepét munkaszünettel és nyilvános ünnepként való megünneplésével fogadalmi ünneppé tesszük.
A veszprémi püspök indítványát, amely szép befejezése a Boldogasszonyév kultuszának, örömmel fogadja a püspöki kar.
9. A Mária-kongregációról megjelent Ap[ostoli] Konstitúcióhoz a csanádi
püspök szól hozzá:
„Egyesületeink működésének korlátozása folytán a lelkipásztorok körében felmerült a gondolat, hogy a Mária-kongregációk keretébe kellene felvenni a keret nélkül maradt ifjúságot. Ismét másutt alapítanak Mária-kongregációkat, de ezeknek
csak a nevük az, valóságban sem a Prima Primariával kapcsolatba nem kerülnek, sem
az ordináriusok az alakulást nem jelentik. De voltak olyanok is, akik viszont a Mária-kongregációkat feloszlatni, illetve »elaltatni« akarták, várva türelmesebb időkre.
Mindezekkel szemben legyen szabad javasolnom, hogy kongregációink csak maradjanak azoknak, amik voltak. Maradjanak nyíltan, bár csendesen, és legyenek választott, kipróbált tagok egyesülése; alakulás és irányítás, valamint célkitűzés szempontjából alkalmazkodjanak a szept[ember] 27-i Constitucio Apostolica határozmányaihoz.
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Ami a célkitűzést in concreto illeti: maradjon az továbbra is elsősorban a belső
megszentülés és vallásos lelkiképzés. Maradjanak és képezzenek ki a kongregációk
erős, mély katolikus egyéniségeket, akik környezetük számára mindenkor szellemi
kovász lesznek és jobb időben a katolikus megújhodás előmozdítói.
Külső apostoli munkát a mai időkben nehéz nekik kitűzni. Sürgetendő azonban, hogy minden kongreganista a maga helyén környezetének kovásza legyen, a családban éppúgy, mint hivatása területén. Mint külső munkát vállalhatnák a kongreganisták a családi hitoktatást: téli estéken, ugyanez alkalommal a családi ima, szentolvasó terjesztését, a papi és szerzetesi, a szerzetesnői hivatások felkarolását stb.”
Határozat: A belső megszentelés és apostolkodási jelleget tartsák tovább
is a kongregációk a választottság és apostolkodás szellemében.
Az egri érsek az ő praktikus programjának felolvasását kéri. Megtörténik. –
Konkretum benne a magyar Mária Kongregációs Központhoz való kérelem, a kongregációkkal való komolyabb törődést illetőleg.
Határozat: Az egri érsek elaborátumát Őeminenciája átteszi a Jézustársaság provinciálisához.719
A szombathelyi püspök megjegyzi: hogy a püspök és parochus jogát külön kihangsúlyozza az Ap[ostoli] Konstitúció. A plébániához és e[gyház]k[özség]-hez
jobban kapcsolódjék.
A kalocsai érsek: Az apostolkodást hangsúlyozza, de a kongregáció specialis
szervezetét tiszteletben tartja.
Az egri érsek: A konstitúció nem változtatott az eddigi gyakorlaton, azt csak
mintegy kodifikálta. Csak felhívta a kongregációkat, hogy az A[ctio] C[atholica]
munkájába kapcsolódjanak bele.
A váci püspök indítványozza, hogy az egri kongregációs programja ne mint a
püspöki kar véleménye, hanem csak az egri érsek aláírásával legyen átküldve kihagyva „középszerűséget” a Kongregációs Központhoz.
A püspöki kar az indítványt helyesléssel fogadja.
10. A „Dicsértessék” ellen nagy csendes mozgalom történt. Jó lenne a papságot
felszólítani, hogy ennek a történeti és magyar jellegét kidomborítsa, és a szülőkkel is
megértesse.
A csanádi püspök: Jézus Neve ünnepét használjuk fel erre.
719 A Mária-kongregációk a területileg illetékes ordinárius joghatósága alá tartoztak, lelki vezetőik a
jezsuiták voltak.
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Határozatba ment.
11. Az egyházközségi csúcsszervezetek kiépítésével nem foglalkozik most a püspöki konferencia, mert az egri érsek nem hozta magával vonatkozó elaborátumát.
A legközelebbi konferenciára e tárgy felvételét határozza el a püspöki kar.
12. Az E[gyház] K[özségek] kulturális csoportok kalocsai alapszabályai véleményezésre megküldettek az A[ctio] C[atholica] országos elnökségének.
Az Actio Catholica Országos Elnöksége f[olyó] hó 4-én megtartott ülésén foglalkozott vele. Az a vélemény alakult ki, hogy a szabályzat elrendelése nagy bürokratikus folyamatot és terhet jelentene. Annál is inkább, mert a kalocsaiak más egyházközségi csoportoknak ugyanilyen szabályzatot javasolnak. Ha adott esetben mégis
követelnének az állami hatóságok jóváhagyott szabályzatot, az érdekelt egyházközség az egyházi hatóságtól könnyen kaphat igazolást arról, hogy az egyházközségi
szakosztályok vagy csoport szabályszerűen működik.
Az egri érsek: A kalocsai érsek úr nagy dolgot végzett, amikor a hitbuzgalmi
egyesületek számára pár pontos szabályt készített; ezt küldhetjük be, ha kéri a rendőrség.
Az A[ctio] C[atholica]-csoportok esetében mindig az A[ctio] C[atholica]-szabályzat küldendő be.
Köszönettel tudomásul vétetik.
13. Az A[ctio] C[atholica] jelmondata: „Krisztust akarjuk” megváltoztatását
javasolják, de ez tévedés, mert szó szerint nem volt így, és már ki van hirdetve.
Tudomásul véve.
14. Az A[ctio] C[atholica] ifjúsági jelentését júl[ius] 17-i rendkívüli konferenciánk kiadta a püspökkari bizottságnak, amely a következő javaslatot terjeszti a
n[agy]m[éltóságú] püspöki kar elé:
A július 17-i püspöki konferencián kapott megbízatás alapján átnéztük az A[ctio] C[atholica] ifjúsági ügyeiről szóló jelentést.
1. A kiküldött hármas bizottság megállapította, hogy a nagy munkával összeállított egyházmegyei statisztikai kimutatások az egyházközségi és iskolai ifjúsági csoportokról sem nem pontosak, sem nem megfelelőek.
2. Még inkább hiányos a nyári diáktáborokról küldött jelentés.
3. A bizottság osztja a jelentés megállapítását, hogy a szervezés és vezetés munkája a mai körülmények között áttevődik az egyházmegyékbe az Egyházmegyei Ha513
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tóság kezébe. De nem tartja kielégítőnek, hogy „a nagyfiúkból és nagyleányokból
képezünk ki laikus hitoktatókat”. Ifjúsági munkatársak kiképzését egyházközségi
ifjúsági munka vezetésére vagy szervezésére helyesnek és kívánatosnak tartja.
4. Az országos A[ctio] C[atholica] ifjúsági titkár előterjeszti a javaslatot: hogy
erőteljesen épüljenek ki az egyházmegyei A[ctio] C[atholica] ifjúsági titkárságok: külön
ifjúsági A[ctio] C[atholica]-titkár beállításával. A javaslat azt ajánlja továbbá, hogy
legyen öt-hat világi vagy szerzetes munkatársa az egyházmegyei titkárnak. – Ajánlja,
hogy az egyházmegyében a nagyobb városok váljanak erőközpontokká, ahonnét a titkárság tagjai – szerzetesek és világiak – rendszeresen bejárják és irányítsák saját körzetüket. Az országos A[ctio] C[atholica] ifjúsági titkár felajánlja, hogy készségesen ajánl
erre a munkára alkalmas szerzeteseket és világiakat, s azokat ki is képezi.
A bizottság az egyházmegyei A[ctio] C[atholica] ifjúsági titkárságok erőteljes
kiépítését a legmelegebben ajánlja, és ennek sürgetését kéri a püspöki kartól. Mivel
már minden egyházmegyének van valamelyes ifjúsági szervezete, részint espereskerületi alapon, részint nagyobb városi centrumok körül, a bizottság azt ajánlja, hogy
az egyházmegyei munkatársak beállítását s az ifjúsági munka egyházmegyei megszervezését bízzuk az egyházmegyei hatóságra. Az ismeri a helyi körülményeket, az
ismeri legjobban az egyházmegyei munkaerőket.
5. A memorandum további javaslata Egyházmegyei Nevelésügyi Tanács megalakítása, amely Tanács „az egyházmegyei titkárokkal bizonyos időközökben megbeszélné az egyházmegye ifjúságának életét”. A bizottság a Tanács megalakítását nem
tartja szükségesnek.
6. A bizottság az A[ctio] C[atholica] ifjúsági központjainak leépítését és egyszerűsítését a mai körülményeknek megfelelően helyesli. Ma különösen fontosnak tartja,
hogy az A[ctio] C[atholica] ifjúsági központjai szorosan kooperáljanak egymással, s az
A[ctio] C[atholica] irányítása és ellenőrzése alatt végezzék munkájukat. A 18 kongruát720 a központ részére soknak tartja. Azoknak racionalizálását szükségesnek és kívánatosnak tartja, bár érzi, hogy ez nagy körültekintést és megfontolást igényel.
7. A bizottság nyomatékosan szorgalmazza és tisztelettel kéri az egyházmegyei
ifjúsági munka komoly kézbevételét, amely munka lassan az egyházközségek keretébe
tevődik át. Részletesen ma nem lehet körülvonalazni a munkaprogramot, de tisztelettel kérjük az ordinárius Urakat, méltóztassanak a lelkipásztorok és hitoktatók figyelmét felhívni, hogy most az államosítás után különös gonddal és lelkiismeretességgel vegyék kézbe az ifjúság katolikus nevelését és hitoktatását.
8. Hogy mégis néhány irányító gondolatot is adjon a bizottság, a következőkre
hívja fel a nagyméltóságú püspöki kar figyelmét.

720 Arról van szó, hogy 18 kongruás lelkész dolgozhat a központban, illetve az Actio Catholica részére. Az ő illetményük áll rendelkezésre.
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a. Változott idők most már erőteljesen sürgetik a hittanárok és hitoktatók komoly beépítését az egyházközségi életbe. Lehetséges, hogy a hitoktatás anyagi terhe
teljesen az egyházközségekre hárul.
b. Ifjúsági munkánkban, hogy az egyre erősödő ellenhatással és erkölcsi mételylyel szemben eredményes legyen, a természetfeletti életre kell a fősúlyt helyezni, s a
gyakori szentáldozással kell az ifjúságot a kegyelmi életben megerősíteni s az elsodrástól megmenteni.
c. Nem mondunk le jogainkról. Amíg és ahol a helyi hatóságok nem akadályozzák, a munkának úgy kell folynia, mint eddig.
d. A falusi legényeknél folytassuk tovább a Falumanrézát espereskerületenként
megszervezve azt. Az egyházmegye minden részében sorjában rendezzünk a falvakban vőlegényképző iskolát egynapos lelkigyakorlattal és kétnapos iskolával. A hónap
végén, az első péntek előtt tartsunk triduumot külön az ifjúságnak, az első vasárnapi
szentségimádáson pedig külön imaórát az ifjúság számára. Kapcsoljuk be az ifjúságot a bibliamozgalomba. A férfi ifjúsággal is tanuljunk katekizmust és bibliát. Szorgalmazzuk a könyv ünnepét. A vőlegényiskola, triduum, könyvnap a Szív Központban kapható. A bizottság ajánlja a férfi ifjúság időnkénti összehívását, ha máshol
nem lehet, a templomban, hogy a Szent vagy Uram énekeit betanítsuk. Rendezzünk
énekversenyt espereskerületenként vagy vidékenként a Szent vagy Uram énekeiből.
Az ének révén sokszor hozzájutunk az ifjúsághoz.
e. A középiskolai ifjúságnál az iskolán kívüli foglalkozás lassan áttevődik az egyházközségekbe. Meglévő hitbuzgalmi egyesületeinket, amíg és ahol lehet, az iskolában;
ahol nem lehet, az egyházközség keretében vezessük s vigyünk ebbe eleven életet. Intenzívebb lelki nevelést kell sürgetnünk az egész vonalon. Meg kell oldanunk az állandó
rendszeres gyóntatás kérdését, és erőteljesen kézbe kell vennünk a gyakori szentáldozást. Nagy jelentősége van a komoly ministráns-nevelésnek. Zárt lelkigyakorlat a Manrézában, vagy félig zárt lelkigyakorlat otthon, havi vagy negyedévi rekollekciós napok
rendezése, bibliai órák tartása, kosztos diákok elhelyezése és ellenőrzése, vidékről bejáró növendékek menzája, hathatós eszközei ennek a munkának. Ennek a zavartalan
munkának biztosítására iparkodjunk a diákönkormányzatot katolikus kézben tartani.
A bizottság ezekben számol be megbízatásáról.
Székesfehérvár, 1948. augusztus 30-án.
Shvoy Lajos s. k.
székesfehérvári püspök
dr. Pétery József s. k.
váci püspök
Papp Kálmán s. k.
győri püspök
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Itt az egri érsek ad felvilágosítást az A[ctio] C[atholica]-kongruákról, amelyeket nem lehetett reklamálni, mert ezek nem voltak jóváhagyva miniszterközileg.
A csanádi püspök: Nagyobb baj, hogy az ifjúsághoz már nem jutunk hozzá.
Az egri érsek: Az A[ctio] C[atholica] ifjúsági titkára mindig nagyon részleges
és szétfolyó programot ad. Azt kérné, hogy olyan utasítás menjen, hogy ebből a sok
mindenből azt választanák ki, ami most megvalósítható.
A székesfehérvári püspök: Szappanyos721 mentségére legyen leszögezve, hogy
még májusban más viszonyok között készült a terv.
A hajdúdorogi püspök megjegyzi: Mindig lefoglalják ifjúságunkat.
A bíboros, hercegprímás: Adjunk nekik alkalmat korai szentmisére. Helyi
ijesztgetésre ne engedjünk! Szívósak legyünk.
A püspöki kar így határoz.
15. Ifjúsági gyűjtés. A n[agy]m[éltóságú] püspöki kar, amikor az O[rszágos]
K[atolikus] R[endelkezési] A[lap]-ot, illetve az E[gyházmegyei] K[atolikus]
R[endelkezési] A[lap]-ot felállította, és feles részesedést állapított meg mindegyik dotálására régen „Kultúrfillérek”-nek nevezett fejadóból, elhatározta, hogy
országos gyűjtés csak a három pápai (missziós vasárnap, vízkereszt, szentsírgyűjtés), a jún[ius] 29-i péterfillér és az egyházi épületek helyrehozására a mindenszenteki temetői gyűjtés mellett maradhat meg csak a dec[ember] 8-i kat[olikus]
egyetemi.
Most az A[ctio] C[atholica] dec[ember] I. vasárnapjára kér orsz[ágos] ifjúsági
gyűjtést.
Kérdés, megadjuk-e ezt az O[rszágos] K[atolikus] R[endelkezési] A[lap] mellett. (Többen, például Debrecen nov[ember] 7. vasárnapra rendelkeztek.)
Határozat: Az ifjúsági gyűjtést nem engedélyezi a püspöki kar.
16. Kongruákkal az A[ctio] C[atholica] behatóan foglalkozott. Részletes pontos kimutatást kér a csanádi püspök.
Egri érsek: Ez a kérdés az ált[alános] adózással együtt lesz megoldandó, és egészen külön püspöki konferenciát igényel.
Egri érsek:
1. Reális jövedelem összeírást készítsünk. Rengeteg változás történt, új jövedelem-kimutatás felfektetése kell.
721 Szappanyos Béla (1913–2000) esztergomi főegyházmegyés pap, 1940-ben az Actio Catholica
egyházmegyei titkára, 1944-től országos titkár. 1942-től egyúttal egyetemi lelkész. Vö. Beke
2008. 699.
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2. Legyünk tisztában egy létminimum megállapításával. Vegyük fel alapul a
kormány által felállított létminimumot.
3. Mit kapjanak?
a. Dotáció, amit az egyházközség ad. (Ez nem adóköteles és psychologice szétdarabolja a jövedelmet: világítás, fűtés, ruházat, káplántartás.)
b. Személyi javadalmazás a kongruakiegészítés. Hogy csináljuk a kivetést? Nem
indulunk el másképp, mint az adózás alapján. Kiesett az iskolaadó is, egy csomó
olyan dolog (például a párbér) aminek nincs jelentősége (például munkaváltság).
Úgy lecsökkent a mostani adózásunk, hogy nem lesz több, mint az eddigi.
A püspöki kar úgy határoz, hogy az adózás kérdésével külön konferencián
fog foglalkozni.
Az adózásnál sem a kántor, sem a tanító nincs benne.
Megállapítható a helyi jövedelem, és azután a kongrua is megállapítható lenne.
Ez személy szerint évente lenne megállapítható. Ez nem járható út.
a. Egy keret lenne felállítandó három harmadra osztva a papságot.
b. Az egyházi rendelkezési alapnak célja:
A. az aula dologi és személyi kiadásai,
B. rendkívüli segélyek (például egy toronytetejét levitte a szél),
C. O[rszágos] K[atolikus] R[endelkezési] A[lap] fejenkint 10 fill[ér] eddig,
hogy ezután mi legyen, ezt csak az egyházmegye állapíthatja meg.
Országos Központja lesz az O[rszágos] K[atolikus] R[endelkezési] A[lap]-nak.
Egerben fejenkint 3 Ft-ot hozhatott ki, ennél sehol sem volt eddig kevesebb.
A győri püspök úgy találta, hogy a kongruát behozza a kat[aszteri] tiszta jövedelem. Ha ez ki lesz dolgozva, jöhetne össze külön konferencia.
Jöjjön össze a konferencia, és mielőtt a plenum elé jönne a javaslat, jó lenne dr. Drahos János érseki helynök, dr. Potyondy Imre püspöki helynök,
dr. Szakos Gyula püspöki titkár722 szakemberekkel megbeszélni a kérdést.
A meghívás a főpásztornak megy el: „az egyházi adózás” megbeszélésére.
A hajdúdorogi püspök: Jobb lenne az adót csak számszerűleg megállapítani és
a plébánosra bízni a beszedés módját.

722 Drahos János esztergomi általános érseki helynök, Potyondy Imre a székesfehérvári püspöki helynök, Szakos Gyula a szombathelyi püspöki titkár, később székesfehérvári megyéspüspök lett.
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A püspöki kar a szakemberekkel való megbeszélést határozza el, a megbeszélés előtt megkapják az egri érsek javaslatát.
17. Dr. Bárd János kanonok, A[ctio] C[atholica] főtitkár jelenti: az A[ctio]
C[atholica] felszabaduló helyiségeit az E[cclesiasticorum] U[nio] G[ratia] E[molumenti Socialis]723 venné igénybe az ambuláns betegek számára napi 10 Ft-tal.
A bíboros, hercegprímás: Felhívjuk a figyelmét arra, hogy ez kevés. A kért
18 000 Ft – az E[cclesiasticorum] U[nio] G[ratia] E[molumenti Socialis] keretén
kívül kell, azért ezt és átalakításhoz szükséges 8000 Ft-ot is kérné a n[agy]m[éltóságú] püspöki kartól, illetve az O[rszágos] K[atolikus] R[endelkezési] A[lap]-ból.
Az egri érsek: A 8000 Ft átalakítási költségnél semmi nehézség nincs, de a
18 000 Ft-ból csak adjunk 10 000 Ft évi segélyt azzal, hogy a többit iparkodjék kigazdálkodni. Ha azonban deficit lenne (amely 8000 Ft-nál több nem lehet), kérjen
póthitelt.
A püspöki kar a kérés teljesítéséhez fenti módosításokkal hozzájárul.
18. Az egri érsek javasolja, hogy a külföldi segélyek és karitász-akciók ügye választassék el a tulajdonképpeni A[ctio] C[atholicá]-tól, és ezen osztály ügyeit, mint
a múltban is, továbbra is különálló elnöki tanács intézze dr. Szabó Imre tb. kanonok,
pápai kamarás, esperes plébános elnöklete alatt. Irodájuk ne az A[ctio] C[atholica]
helyiségében legyen.
A püspöki kar a javaslatot elvileg elfogadja, a kivitelezést az A[ctio]
C[atholicá]-ra bízza.
19. A Koronázó Nagyboldogasszony templomra való gyűjtésről máris szó volt.
Most itt a szélesebb körű bizottság kérelme az országos gyűjtés engedélyezéséért azzal, hogy minden nagyobb plebánia a hívek lélekszáma szerinti forintot gyűjtsön.
A bíboros, hercegprímás: Ilyen alapelvet – hogy hívek száma szerinti összeg
legyen – nem vállalhatunk, hanem csak ajánljuk.
Az egri érsek: Az ajánlás mellett van, és hogy minden e[gyház]k[özség] adjon
erre a célra, de a plébánosok belátására legyen bízva a mód és mérték.
A püspöki kar az elhangzottak után az ügyben úgy határoz, hogy átveszi
majd az esztergomi körlevél ajánlását.

723 Egyházi Központi Iroda Beteg Papok Biztosítására.
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20. Az Orsz[ágos] Kat[olikus] Rendelk[ezési] Alapról a következőket jelenthetem:
Az 1948. évre a hozzájárulásnak csupán következő kis része folyt be eddig:
Kalocsa (az esedékes évi 20 000 Ft-ból) 15 000 Ft-ot, Vác 10 000 Ft-ot, Szombathely 10 000 Ft-ot, Nagyvárad 6000 Ft-ot, Hajdúdorog 5900 Ft-ot, Esztergom
12 000 Ft-ot fizetett be. Az Alapban a tavalyi maradvánnyal együtt a mai napon
83 064,44 Ft van.
Az Alap 1948. évi előirányzati tételeket mind kiegyenlítette az egész folyó
1948. végéig, kivéve az A[ctio] C[atholicá]-nak a költségvetésileg felvett összegből
50 000 Ft-ot. Viszont a Kat[olikus] Jogakadémia köteles 50 000 Ft-ot visszatéríteni,
mert a havi 12 500 Ft ellátmányt előre megkapta az 1948. év végéig, de a bekövetkezett államosítás miatt a szept[ember]–dec[ember] része nem került kifizetésre, így
50 000 Ft térítménnyel tartozik. Az A[ctio] C[atholicá]-nak a történt leépítések
következtében az 50 000 Ft kifizetése nem látszik szükségesnek.
Az Alap terhei közül a jövő 1949. évre kiesik a Kat[olikus] Jogakadémia; megmaradó állandó jellegű kötelezettségei: az A[ctio] C[atholica] Orsz[ágos] Központja és a Magyar Kurír, továbbá az egyes egyházközségi csoportok országos központjai; valamint a netán felveendő új tételek.
Kívánatos, hogy az egyházmegyék hozzájárulásaikat mielőbb befizessék. Csak
ennek ismeretében kerülhet a sor az 1949. évi költségelőirányzatnak összeállítására
és az élvezményesek további segélyezésére. – Az 1948. évi hozzájárulás az 1949. év
fedezetét képezi.
A csanádi püspök sajnálja, hogy nem előbb mutatta ki Esztergom a befizetéseket; az ilyen dologra fel kell szólítani a püspöki irodát.
Az egri érsek kéri, hogy Esztergom hivatalos iratot küldene arról, hogy ki mit
küldött be.
A Püspöki Bizottságot meg kell bízni, hogy idejében nyilatkozzék az egyes egyházmegyék köteles összegéről.
21. A bíboros, hercegprímás e pontnál (az egyházi adózás ügye) megjegyzi,
hogy mivel az a pont erősen érinti azt a tervezetet, amelyről az egri érsek úr szólott,
a püspöki kar ezt a tárgyat is átadja az egri érsek úrnak.
Helyeslőleg elfogadva.
22. Az 1950 – Szentév. Őszentsége megbízásából Mons. Montini Őexcellenciája táviratot intézett az Apostoli Szentszék valamennyi követéhez, hogy abban az
országban, amelyben működnek, hívják létre az elkövetkező jubileumi Szentév méltó előkészítése érdekében az ottani Országos Bizottságot.
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Őszentsége Rómában már felállította a Jubileumi Szentév Központi Bizottságát,
mely hivatva van a világraszóló ünnepségek lelki hatásának elmélyítésére, a zarándoklatok megszervezésére, újság-, rádiópropaganda irányítására a szükséges lépéseket megtenni és az előkészítés munkáját minden országban az Országos Bizottságok
révén irányítani.
A tervezet szerint, mely a magyarországi különleges helyzetben a lehetőség szerinti intézkedéseket kér, az Országos Bizottság a püspöki karból választott elnök és
alelnök vezetése alatt a papság és világi hívők több képviselőjéből áll. Ez a bizottság
római levelezője révén tartja fenn az összeköttetést a római Központi Bizottsággal.
Tekintettel arra, hogy az 1925-ös Szentév előtt dr. Czapik Gyula egri érsek alaposan kivette részét az előkészítő munkából (90 lapnyi könyvet is írt!), őt javasolja
és kéri fel a püspöki kar az elnökségre.
Az egri érsek az elnökséget vállalja.
Határozatilag kimondva azzal, hogy az elnök vegyen maga mellé olyan
alelnököt és bizottsági tagokat, akikkel az 1950-es Szentév előkészítésének munkáját a legjobban megoldhatja.
Az elnök kijelölését az elnöklő bíboros mielőbb jelenti Rómába.
23. A Ministránsmozgalom kérdésével foglalkozva a püspöki kar magáévá teszi
dr. Gigler Károly A[ctio] C[atholica] orsz[ágos] m[eg]b[ízott] igazgató javaslatát,
és úgy
határoz, hogy nem kívánja uniformizálni a ministránsmozgalmat, csak
hogy gazdája legyen, az A[ctio] C[atholicá]-t bízza meg azzal, hogy a ministránsmozgalom vezetőit évente egy-kétszer összehívja, hogy tapasztalataikat kicseréljék és közös célt szolgáljanak.
Itt a győri püspök kér szót, és nov[ember] 24-re meghívja a püspöki kart Apor
püspök végleges temetésére. D[él]e[lőtt] 1/2 11-kor kezdődnék a szertartás.724
Átnyújtja a délelőtti konferencián elfogadott deklarációt pontos megszövegezésben.

724 Apor Vilmos november 23-ára kitűzött temetése előtt, november 20-án a belügyminisztérium
képviselői és a politikai rendőrség ezredese, valamint a győri főispán megjelentek Papp Kálmán
püspök előtt és megtiltották az exhumálást, mert az sértené az ország külpolitikai érdekeit.
Emiatt csak 1986. május 23-án került sor a vértanú püspök második temetésére. Boldoggá avatása 1997. november 9-én történt. Vö. Soós 2005. 27.
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Határozat: Hozzuk ezt papjaink tudomására azzal, hogy a legalkalmasabb módon tudassák híveinkkel (Magyar Kurír-, Új Ember-hirdetés
vagy kifüggesztés!)
A bíboros, hercegprímás 17 órakor a konferenciát berekeszti azzal, hogy az
másnap 9 órakor folytatódik.
Nov[ember] 4. 9 órakor a bíboros, hercegprímás a konferenciát újra megnyitja,
jegyzőkönyv hitelesítésére a távol levő váci püspök helyett – kinek képviselője dr.
Kovács Vince segédpüspök úr – a csanádi püspök főpásztort kéri fel, és jelenti, hogy
24. Az új „Proprium Sanctorum Hungariae” elkészült. Dr. Radó Polykárp bencés professzor megküldötte a nagy gonddal kijavított, s a középkori mélységes hit
forrásaiból kibővített szöveget.
Munkatársa számára 500 Ft honoráriumot kér dr. Radó professzor. Az összegnek az O[rszágos] K[özponti] R[endelkezési] A[lap]-ból való kiutalását javasolja a
bíboros, hercegprímás.
A püspöki kar az Új propriumot kiadja a liturgikus bizottságnak (kalocsai érsekből, a váci püspökből és a pécsi segédpüspökből áll). Az anyagot
átadja a kalocsai érsek úrnak. Az 500 Ft kifizetéséhez hozzájárul.
25. A Csodásérmű Boldogasszony ünnepének az egész világra való kiterjesztéséhez kéri Janisch Mihály lazarista tartományfőnök rendi nagykáptalanának fölszólítására a n[agy]m[éltóságú] püspöki kar kedvező votumát. A Szentséges Atyához
kellene fordulnia n[agy]m[éltóságú] püspöki karnak.
Minthogy ebben az évben már ismételten hasonló tárgyú kéréssel szemben elutasító álláspontra helyezkedett a püspöki kar, ez a kérés nem teljesíthető.
A 26. pont későbbivel (38) kapcsolatban kerül tárgyalásra.
Ezután így folytatja:
27. Az apácákat (nem csak a fővárosi és egyes kórházakból) Márianosztráról
kitenni törekszenek. A tisztes világi ruhának elfogadása terén ne csináljunk nehézséget.
Helyeslőleg tudomásul vétetik.
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A bíboros, hercegprímás jelenti ezután, hogy a szerzetesnők szétszóratásuk esetére kérik az 1919-es, illetve az 1944-es széles engedélyek felújítását.
Felolvassa az akkor adott irányításokat és rendelkezéseket, amelyeket
a püspöki kar érvényben lévőknek jelent ki arra az esetre, ha a szétszóratás
bekövetkeznék.
Az elnöklő bíboros a kérdéssel kapcsolatban facultásai alapján megadja a püspöki kar tagjainak az egy bizonyos időre (6 hónap) szóló exclaustratiora való felhatalmazást.
Tudomásul véve azzal, hogy ez egyelőre csak az ordináriusoknak szól, kifelé ne beszéljünk róla.
Az egri érsek: Rómához kellene fordulni, hogy azoknak a szerzeteseknek, akik
a noviciatus felét már elvégezték, a dispersio előtt engedtessék meg a fogadalom letétele (a hajdúdorogi püspök hozzáteszi:) és a noviciatust később pótolhassák.
A püspöki kar a javaslatot elfogadja, és felkéri az elnöklő bíborost, hogy
az ügyben Rómához forduljon.
A főapáthelyettes bakonybéli apát megjegyzi itt, hogy nagy a nyugtalanság a
szerzetesek körében.
A bíboros, hercegprímás: Figyelmeztetni kellene őket, hogy ne nyugtalankodjanak és másokat se nyugtalanítsanak.
Az egri érsek: A figyelmeztetésben azt lehetne mondani, hogy a szétszóratásról
jelen pillanatban nincs tudomásunk, de ha megtörténnék, ne nyugtalankodjanak,
van egyház hatóságuk, amely róluk gondoskodni fog.
28. Csengetés a szentséges misében. Az Eucharisztikus Értesítő a nyáron propagálta azt a gyakorlatot, hogy szentséges misében ne csak a mellékoltárnál tartózkodjék a minister a csengetéstől, hanem a szentség kitétel oltáránál végzett szentmisében is, és csak egyszer az Úrfelmutatásra legyen jeladás.
Kérdést intézünk-e ebben az ügyben a rítuskongregációhoz (amely valószínűleg igenlő választ fog adni), avagy megmaradjunk az eddigi gyakorlatnál?
A kérdéssel nem kíván foglalkozni a püspöki kar.
29. A délutáni szentmisék indultumát 1948. december 31-ig terjedő időre kaptuk. A rescriptum felszólít arra, hogy tapasztalatainkat pro és contra év végéig je522
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lentsük. Megemlítem itt, hogy a szentségi böjt alól való felmentések számát is jelentenünk kell Rómának.
Határozat: Nov[ember] 15-ig minden egyh[áz]m[egyei] hivatal jelentse
Esztergomba a felmentések számát, a délutáni szentmisékről szóló jelentéssel együtt.
Az elnöklő bíboros: A bejelentés tartalmazza azt is, hogy az egyes társadalmi
osztályok milyen magatartást tanúsítanak a délutáni szentmisékkel kapcsolatban.
Az egri érsek: Az engedély meghosszabbítás kérését támasszuk alá a sok filiás
plebániák szentmisével való ellátásának szempontjából is.
Az elnöklő bíboros: Azonkívül azzal, hogy hadifogságban, menekülésben sok
papunk van. Pl. a váci egyházmegyében 125 000 hívő van szentmise nélkül havonta
három vasárnapon.
30. A nagyobb számú vidéki ünnepségek, mint például a Mária-napok, terve –
már csak dátumegyeztetés miatt is – bemutatandó az A[ctio] C[atholica] központjánál (szervező szakosztály). Ezt sokszor elmulasztják. Ezért az A[ctio] C[atholica]
orsz[ágos] alelnöki és titkári értekezlete kéri, hogy a n[agy]m[éltóságú] püspöki kar
hozzon határozatot oly értelemben, hogy a jövőben minden nagyobb szabású vidéki
megmozdulást, amely a szigorúan helyi kereteket meghaladja, az illetékes rendezőség már csak a dátumok egyeztetése céljából is, az A[ctio] C[atholica] Országos Elnökségének bejelenteni tartozik.
Felújítandó itt az az intézkedés, hogy az egyházmegyei A[ctio] C[atholicá]-nál
is bejelentendő minden helyi ünnepség is.
A püspöki kar ezt a kötelezettséget határozatilag kimondja minden olyan
vidéki ünnepségre, amely nemcsak helyi (községi) jellegű, hanem a környező vidék is részt vesz rajta (mindkét helyre).
31. A késői hivatások ügyével foglalkozott az esztergomi, „Opus vocationum”.
Dr. Brückner József protonot[arius] kanonok, szemináriumi rector725 véleménye,
hogy a késői hivatások jelentkezőit egy helyre kellene gyűjteni, és ott nevelni lelkipásztori munkára. Kéri a n[agy]m[éltóságú] püspöki kartól ilyen épület kijelölését.
Az egri érsek: püspöki kari bizottság kiküldését kéri; a későbbi hivatások nem
illenek, a szeminárium mostani rendszere nem illik reájuk. Legmegfelelőbb lenne a
felszabaduló szerzetesházak egyikében elhelyezni őket. Most nagyon aktuális a je725 Brückner József (1894–1973) esztergomi főegyházmegyés pap. Nagy hatású lelkivezető. Vö.
Beke 2008. 104.
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lentkezők nagy száma miatt, hogy intézményesen és tervszerűen foglalkozzék velük
a püspöki kar.
A bíboros, hercegprímás: Dönteni kell először afölött, hogy egy elnök-püspök
legyen, és ő vesz maga mellé szakértőket vagy több püspököt.
Több hozzászólás után a püspöki kar
úgy határoz, hogy a váci és csanádi püspököt küldi ki az ügyben. Hívják
be, akiket jónak látnak, és velük való tárgyalás után terjesszék elő javaslatukat.
32. A bíboros elnök ezután így folytatja: előfordulhat, hogy az ordinárius urak
papjai vagy kispapjai külföldre utaznak. Ezzel kapcsolatban ismételten is közlöm,
hogy Rómában (Via Giulia 1.) Péterff y Gedeon pápai kamarás, ügyvivő, h[elyettes]
igazgató, Bécsben (Pazmaneum) Dér Iván érs[eki] tanácsos, az egyházmegyék külföldi Karitász főmegbízottja mindig készségesen és eredményesen segítségükre tud
lenni.
Tudomásul szolgál.
Az egri érsek megemlíti, hogy Rómában dr. Vajda Ferenc szatmári egyh[áz]
m[egyés] pap szintén jó útbaigazító.
Felemlíti itt, hogy a magyarok helyzete külföldön (veszekedések), különösen
Dél-Amerikában igen nehéz. Luttor prelátus nem tud – a volt nyilas kormánybiztos
(Széchenyi György) miatt – semmit elérni.
A bíboros, hercegprímás: Külföldön jártában felkereste a magyarokat, állandóan érintkezésben van velük. De kevés, amit tehetett. A magyarság az erkölcsi integritást sokkal tovább megőrizte, nem úgy, mint a lengyelek, akiket mi barátsággal
fogadtunk, nem így a magyarokat a franciák s a többiek.
Ennek ellenére jó szellemű három gimnáziumunk működött a külföldre ment
magyarok között.
Papjaink közül kevés állt be az apostoli munkába. Egyik oka volt ennek az
„apostoli delegatus” fiatal volta. Kisbarnaki Farkas Ferenc726 akciója is nagyon nehéz helyzetet teremtett. Kiéhezett farkasok ezek a szegény nyugatra kerültek.
Ami a dél-amerikai dolgot illeti, először Luttor prelátus és Virág Venánc
OFM727 ellen jöttek panaszok. Próbálta ezeket kivizsgáltatni. Nehéz lenne valamit
tenni.
726 Kisbarnaki Farkas Ferenc vezérezredes.
727 Luttor Ferenc prelátus 1945-ig a vatikáni magyar követség kánonjogi tanácsosa volt. Virág
Venánc ferences szerzetes, a kapisztrán rendtartomány tagja, 1945 előtt a tartományfőnök titkára
volt.
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A valutareform miatt elbocsátották a magyarokat munkából, és ezért most
még nyugatabbra mennek Németországból.
33. Az egri érsek: Az emigráció ma Dél-Amerikába megy Kuba felé. Vöröskeresztes útlevelet könnyen lehet Kubába szerezni. Felveti a gondolatot, hogy Őeminenciája felkérné a Vatikánt arra, hogy dél-amerikai nunciusai néznének utána a
Dél-Amerikába költözött magyaroknak. Dél-Amerikában minden országban van
nuncius. Amint annak idején a nuncius a lengyelek, franciák, olaszok stb. esetében
mint tutor szerepelt, most azt tenné a magyarok érdekében is.
A bíboros, hercegprímás köszönettel veszi és megvalósítja azzal, hogy a dzsungelekben dolgozókhoz is küldjenek valaki megbízottat.
Tudomásul vétetik.
Őeminenciája: Szemere Bertalan írja: „A számkivetés sokkal nehezebb sors,
mint Világosnál akasztófára kerülni.”
A bíboros, hercegprímás: Az amerikai püspökök bizalmatlanul tekintenek minden magyar papra. (A legjobb vezető lett volna Eördögh prelátus, de nem minden
quadrál. Elébe repült Tildynének, s ezért a magyar papság még a társadalmi érintkezést sem tartja fenn vele. Minden nemzetiség kellemetlen kölönc Amerikában. Ezt
nem szabad elfeledni.)
34. A Szocialis Missziótársulat konstitúciója egy újabb közelítő lépést jelent a
Codex által előírottakhoz. Kérdi, hogy kívánnak-e foglalkozni az érdekelt főpásztorok vagy reábízzák Esztergomra, ahol dr. Drahos János érseki ált[általános] helytartó kezében van.
A püspöki kar tudomásul veszi a bejelentést, és a maga részéről minden
pouvoirt Esztergomra ruház.
35. A szemináriumi gyűjtésből a szerzetes rendek számára részt kér dr. Sík Sándor piarista tartományfőnök a n[agy]m[éltóságú] püspöki kartól a pannonhalmi
régensapát, a zirci apát, a csornai, a gödöllői vikárius és a marianus ferences tartományfőnök megbízásából. Megokolásul felhozza, hogy ez egykori tanítórendek növendékei most a lelkipásztorkodásba való bekapcsolódásra nevelődnek, tehát az
egyházmegyei hívek lelki szükségletének kielégítésében fognak tevékenykedni.
Ezzel szemben a legtöbb egyházmegyében a természetbeni gyűjtés miatt nincsen szeminaristicum. Ha be is vezettetnék, abból másnak és másra nem juttatható.
Nem helytálló az alap és az érv. Nem lelkipásztori munkára nevelődnek a szerzetesek, csupán az iskolából kiszorultakról történt így gondoskodás. Szerzetesrendi
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célkitűzéseik szerint kell elrendezni a jövőt és azt másként megalapozni anyagilag.
– Budapesten gyűjtenek a szerzetesek segélyezésére.
A csanádi püspök: Ő a jezsuitáknak juttat a sajátjából. De ha tudta volna előre,
másképp kellett volna organizálni a gyűjtést. 1949-re lehetne róla szó, de erről ne
határozzunk még most.
Az egri érsek: A dolog első része elvi. Hogy a szerzetesek szemináriumának
fenntartásával foglalkozni kell. A Codex okozta nehézségek áthidalhatók lennének.
De a gyűjtésből – dologiakban – nem tudunk juttatni. Országos akciók kapcsán
lehetne megoldani. Addig is közöljük a szerzetesekkel, hogy törődünk ügyükkel.
A szombathelyi püspök: Ne használjuk a gyűjtés szót, mert büntetik az engedély nélküli gyűjtést.
A kérdésben a püspöki kar úgy határoz, hogy azt 1949 első konferenciáján tárgyalni fogja, és bár a Codex nehézségeket támaszt, meg fogja kísérelni a megoldást.
36. A szerzetesnők elhelyezése kapcsán dr. Sárközy Pál főapáthelyettes jelentéséből (okt[óber] 6-án!) közli a bíboros, hercegprímás, hogy az országban még 1137
ellátatlan tagja van a különböző szerzetes kongregációknak. Jellemző, hogy a fenti
dátumig négy szerzetes társaság nem is küldötte hozzá jelentését. Az esztergomi
helyzet ismeretében úgy kell következtetnie, hogy a számok inkább segítségre szorulókat, mint alkalmazhatókat tüntetnek fel. – Budapesten minden hó III. vasárnapjára engedélyezett gyűjtést a szerzetesek részére. Az I. havi eredmény az okt[óber] 10-i jelentés szerint 41 662,63 Ft volt. Azóta újabb alakulásról tett a budapesti
vikárius jelentést. Az elosztást bizottságra bízta, mely a Krisztus Király plebánia
plébánosának elnöklete alatt működik, tagjai között vannak szerzetesek is. Tehát
valamelyes segítség mégis van.
Tudomásul vétetik.
37. Szerzetesek világi tárgyaknál. E pontnál a győri püspököt kéri fel az elnöklő
bíboros az ügy előadására.
A győri püspök így szól:
„Székvárosomban az iskolai év kezdetével előállt az a furcsa helyzet, hogy 21
bencés tanár kénytelen volt tanári és nevelői hivatását lelkipásztori alkalmaztatással
felcserélni, ugyanakkor pedig Arany Paszkál premontrei kanonok szerzetesi ruhában tanít az állami (régen is az volt) Révai Gimnáziumban.
Arany Paszkál régen is állami intézetben tanított, formailag tehát a püspöki kar
határozata alapján cselekedett, amikor e megbízatást elfogadta.
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Ennek ellenére megfontolandók a következők:
Híveink nem értik, miért taníthat az egyik pap, a másik pedig nem. Általában
az egység és fegyelem rovására írják s jelnek tekintik a hivatalosan is hangoztatott
álláspont mellett, mert győri építőipari középiskola felsőbb helyről utasítást kapott,
hogy szerzetes tanárokat igyekezzen óraadókként beszervezni.
A legutóbbi püspökkari körlevél azt mondja, »az Egyház papjai és szerzetesei
csak Krisztusnak és az Egyháznak a szellemében nevelhetnek. Ha nem taníthatnak
és nevelhetnek világnézetükkel és hivatásukkal egyezően, nem folytathatják ezt a
tevékenységet.« A hangsúly tehát elsősorban a világnézeten, a szellemen van. Ez
azonban ugyanaz lesz az államosított és az eredetileg állami intézetekben egyaránt.
Ha tehát a szellem a döntő, akkor vagy olyan ez, hogy mindenki taníthat, vagy
olyan, hogy senki sem vállalhat közösséget azzal.” Ha nem erre az álláspontra helyezkedünk, akkor szerzeteseink – a jogsérelem fenntartásával – nyugodtan vállalhatnának tanítást az eredetileg is állami iskolákban.
Mély tisztelettel kérem ezért, hogy a vonatkozó püspökkari határozat megváltoztatását megfontolás tárgyává tenni méltóztassék.
Arany Paszkál személyével kapcsolatban jeleznem kell, hogy ő aktív tagja a
Nemzeti Parasztpártnak a jurisdictiót neki csak azzal a feltétellel adok, ha minden
politikai tevékenységével felhagy.”
A püspöki kar több hozzászólás után úgy határoz, hogy elvi álláspontját
nem revideálja, de az illetőnek a Parasztpártból ki kell lépnie, és a reverendát nem viselheti amikor iskolájában tanít és kivonulásokon részt vesz.
38. Az elnöklő bíboros ezután így folytatja: Méltóztattak venni a VKM
52.939/1948 VII. sz. rendelkezését a kijelölt hitoktatók személyének elfogadásáról
és díjazásáról.
Nem hiszem, hogy újabb felszólalással, akár kéréssel el lehetne érni a rendelet
hátterének módosítását. A háttér az, mire nézve az állami tanfelügyelők és a középfokú iskolák igazgatói bizalmas utasítást kaptak, hogy azok közül a szerzetesek közül, akik az államosításig az állam által elvett iskolákban tanítottak, csak azok fogadhatók el hitoktatóul, akik intézeteikben hitoktatók voltak. A többi nem fogadható
el. Ebből az folyik, hogy nemcsak fizetést vagy óradíjat nem kaphatnak, de nem is
taníthatnak, ha esetleg az állami járandóságról le is mondanának. – Az új rendelkezésnek ez volt az igazi célja és időszerűsége; ebből tehát engedni nem fognak.
Jöhetne most egy átcsoportosítás: a kiszorított ilyen hitoktatóknak kápláni beosztása; de félő – sőt bekövetkezése biztosra vehető – a kongruaelvonás ténye a
kongruás helyeken.
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Ezek után a szerzetesek foglalkoztatása csupán egyházközségi javadalmazással
járó munkabeosztás révén marad lehetséges. – Hogy ez milyen mértékben lehetséges anyagilag, a gyengébben befolyó adózás mellett, nehéz megmondani.
Abban, hogy az állami díjazásban önálló hitoktatói minőségben részesülőket be
kell jelenteni a VKM-nek, nincsen új dolog.
Az óraadóknak jelentése az áll[ami] tanfelügyelőknek, illetve az igazgatóknak
„elfogadás vagy annak megtagadása” végett új megszorítás érdemben is, módban is.
– Nem valószínű, hogy az eredmény reményével lehet-e e téren valamit tenni. Bizonyos átcsoportosítással lehetne valamit tenni.
A kalocsai érsek: A már elfogadottakat hagyjuk meg helyeiken.
A püspöki kar határozata, hogy a püspöki kar, mint ilyen, nem ír ez ügyben, csak egyes ordináriusok írhatnak, ha úgy tetszik nekik.
39. A K[atolikus] T[anügyi] F[őigazgatóság] likvidálása nem egészen történt
meg. Mint a n[agy]m[éltóságú] püspöki kar előtt ismeretes, dr. Kürti Menyhért elnök főigazgató nyugalomba vonulásával, Papp Elemér piarista főigazgató elnökhelyettesi megbízással, dr. Suhajda Róbert közp[onti] gazd[asági] főigazgató és egy
gépíró irodatiszttel + egy altiszttel folytatják megfigyelő, tapasztalatszűrő és a hitoktatás eredményessége érdekében kifejtendő, de az ordináriusoknak alárendelt munkájukat. Azonkívül pedig a kat[olikus] iskolaügy új alapokra fektetése és a kat[olikus] tanügyi igazgatás reformja tervezetének elkészítése tétetett feladatukká.
Erre vonatkozó, az elnök-főigazgatóhoz írt levelem megküldöttem az ordinárius Uraknak. A váci püspök – nehézségei miatt a hittan körül – nem kívánja a
K[atolikus] T[anügyi] F[őigazgatóság] közreműködését.
A püspöki kar megnyugtatja a váci püspököt, hogy a Codexben megadott
joga érvényben marad.
Most Papp Elemér elnökhelyettes leveléből idézem az eddig történtekről szóló
jelentést:
„1. Levélben fordultam a nagyméltóságú püspöki kar tagjaihoz, és hivatkozva Eminenciádnak fentebbi és az ordinárius uraknak is megküldött iratára, mély
tisztelettel kértem őket, jelöljék meg egyházmegyéjükben a kapcsolatot a hitoktatásnak az egész országra kiterjedően összeállítandó egységes kép kialakítására.
2. Összeköttetést keresek a Hittanárok és Hitoktatók Egyesületével az esetlegesen felmerülő szakkérdések helyes megoldására.
3. A hitoktatást irányító egyes egyházmegyei szervekkel való kapcsolat felvétele után azonnal hozzáfogunk az Eminenciád leiratában megjelölt feladatoknak. – A
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kért és beküldött adatokat feldolgozzuk, jelentjük Eminenciádnak, és tájékozódás,
valamint gyümölcsöző felhasználás végett az ordinárius urak rendelkezésére bocsátjuk, és közöljük a hitoktatást irányító egyházmegyei szervekkel. Az Eminenciád leiratában megjelölt feladatokat esetlegesen kibővítjük a munkaközben felmerülő új
és hasznosnak látszó szempontok beiktatásával.
4. A hitoktatás kérdésétől függetlenül Eminenciád utólagos engedélyével, a főigazgatóság számára azt a feladatot is kitűztem, hogy szorgosan figyelje az iskolával
kapcsolatos rendeleteket és terveket. – E célból állandóan tanulmányozzuk a Magyar Közlönyt, a Köznevelést, a miniszteri vagy más, a tanügyet és nevelést érintő
megnyilatkozásokat, a Köznevelési Tanács, a Szabadművelődési Tanács, valamint a
Pedagógusok Szakszervezetének terveit, munkáját és kiadványait, a főigazgatóságok
rendelkezéseit. Ugyancsak figyelemmel kísérjük az ifjúsági szervezetek lapjait, folyóiratait és egyéb kiadványait. Mindezeket a katolikus nevelés szempontjai szerint
megbíráljuk és értékeljük.”
Mindezek után kéri a negyedik pontban kitűzött feladatkörre a jóváhagyást.
Implicite ez is benne volt a megbízásban, azért javaslom a jóváhagyás megadását.
A szombathelyi püspök szót kér, mert el kell mennie: Sok a panasz a hittankönyvek stílusa ellen. A gyermekek nem értik.
A bíboros, hercegprímás: Kényszerhelyzetben fogadtuk el, mert csak azt nézhettük, hogy hol lehet a legkisebb elvi áldozatot hoznunk.
A csanádi püspök kéri, hogy ne írjanak katekizmust addig, míg a tanterv el nem
készül, már dolgozik rajta a Hitoktatók és Hittanárok Egyesülete.
Tudomásul vétetik.
40. A K[atolikus] Népszövetség szép programot dolgozott ki a szabadművelés
keretében megvalósítható előadásokra, és kéri a püspöki kar támogatását. A tervezetet meg fogja küldeni a püspöki kar tagjainak.
A püspöki kar a támogatást megígéri.
Megjegyzi itt még, hogy a biztosításhoz is betört a „Demokrácia”. Rassay Jenő,
jó szakember a megbízott most a Gazdáknál és védője a katolikus érdekeknek.
Tudomásul véve.

529

JEGYZŐKÖNYV

41. Az év végére állítólag népszámlálás van elrendelve.728 Bizonyos kérdések
feltétele látszik felteendőnek a plebániákhoz.
Ezek:
1937 1945 1946 1947 1948
Keresztelés
Házasság
Kat[olikus] rev[ersalis]-sal.
más reverz[ális]
rev[erzális] nélkül
csak polg[ári]
vadházasság
Halálozás
öt éven alul
öt éven felül
ebből szentség nélkül729
kitérő
megtérő
szentáldozás
vasár- és ünnepnapi misehallgató
húsvéti mulasztó:
szám %
Hívek száma (népsz[ám]l[álás])
1941:
1948:
Lakosok felek[ezetek]
A kettő közt változás (el-, betelepítés, elcsatolás száma:)
A ref[ormátus], ev[angélikus], unit[árius], izr[aelita], szekták 1941–48.
Ha a püspöki kar jónak látja, megküldené.
A püspöki kar igenlő határozatára a hercegprímás elkészíti és megküldi.
Az időpont pedig, amikor ez megtörténjék, egy hónappal a népszámlálás
után a jan[uár] 1-i adatok alapján.
42. „Magyarországi Egyetemi és Főiskolai Katolikus Egyházközségek Igazgatási Szabályzatának” jóváhagyását kéri a n[agy]m[éltóságú] püspöki kartól P. Szabó
József S[ocietas] J[esu], a Műegyetem lelkésze.
A tapasztalat szerint az egyetemi egyházközségi szervezet a leghatásosabb lelkipásztori szervnek, a Műegyetemen az egyetemi hallgatók legnagyobb katolikus tevékenységét elindító keretnek bizonyultak. Alapja a szabályzatnak az országos e[gyház]k[özségi] szabályzat, amely mellett külön oszlop hozza az egyetemiekre alkalmazott módosításokat.
728 A népszámlálás 1949. január 1-jén kezdődött. Ekkor szerepelt utoljára a népszámlálási adatok
között a felekezetre vonatkozó kérdés.
729 A halál előtt a gyónás és a szent olajjal való megkenés hiánya.
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Minthogy az ügynek két vágánya van: a n[agy]m[éltóságú] püspöki kar és a
kultuszkormány, a püspöki kar hozzájárulása után alkalmas időben majd megtalálják a módot arra, hogy a kultusz hozzájárulását is megszerezze.
Az egyházközségi rendes szabályzat mellé parallel állította a M[agyarországi]
E[gyetemi és] F[őiskolai] K[atolikus] E[gyházközségek] I[gazgatási] Szabályzatát.
Bemutatja a püspöki karnak.
Az egri érsek nehézséget lát abban, hogy a plebánián ilyen külön e[gyház]k[özség]-nek nevezett szervezet működjék. Ez olyan rés a magyar e[gyház]k[özség] épületén, amely veszélyessé válik. A plebániai elv feladása lenne.
A csanádi püspök: Az e[gyház]k[özség] főiskolai szakosztályaként működik.
A bíboros, hercegprímás: A lelkész és munkatársai érzik e nehézségeket, de ezen
a módon kívánják az e[gyház]k[özség] számára nevelni az egyetemi hallgatókat.
Az egri érsek: Maradjon a ciszterci plebánia keretében, mint annak külön normatívuma alapján működő csoportja.
Az egri érsek javaslatára
a püspöki kar kiadja egy vagy több egyházjogásznak, hogy találja meg a
megoldás módját.
43. A kántorkérdéssel (kántorok alkalmazásának módja) és kántorképzéssel a
n[agy]m[éltóságú] püspöki kar külön bizottsága foglalkozik. A kántorképzést már
tegnap tárgyaltuk.
Dr. Mertán-féle kántoralkalmazási javaslatot júl[ius] 15-ről a kalocsai érsek úr
elfogadta (aug[usztus] 23.) alapul, de várni akar, míg a VKM a kántortanítói jogviszony megszűnését enunciálja.
Kérdezi, hogy lát-e a püspöki kar más lehetőséget a kántorkérdés egységes rendezésére?
Az egri érsek: Ott, ahol önálló kántori állás van, ott az betölthető az eddigi
gyakorlat szerint. Ahol pedig kántortanítói állásról való rendelkezésről van szó, csak
ideiglenes megbízás adható.
A püspöki kar így határoz azzal, hogy sürgős eseteket oldják meg az ordinárius urak egyénileg.
44. A kántorképzés letárgyalva az előző napon.
45. Hittankönyvek kérdése már előbb tárgyalva (39. pont) elintéződött.
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46. A Kat[olikus] Patronage egyesület 1948. máj[us] 25-i rendkívüli közgyűlésen munkaprogramot fogadott el és a n[agy]m[éltóságú] püspöki kar elé terjeszti
jóváhagyásra. Egyes pontjai
1. A kat[olikus] társadalom felrázása a patronage-munkára, hogy kapcsolódjék
bele személyes munkával és anyagi áldozattal, egyesületmentő és védő munkájába.
2. A nagyobb városokban fiókpatronage alakulása.
3. A plébánia A[ctio] C[atholica] szocialis és karitatív munkaosztály keretében
egy-egy patronage alosztály létesítése.
4. Anyagiak biztosítása vagy úgy, hogy minden egyes egyházközség évi költségvetésének legalább fél %-át ajánlja fel az országos patronage céljaira vagy országosan
elrendelt és lefolytatott évi egyszeri templomi gyűjtéssel.
5. Kívánatos, hogy a főváros területén működő patronus, ill. patronesszek, lehetőleg elvégezzék az igazságügyi minisztérium rendezésében a gyermekvédelmi tanfolyamot, hogy azután mint patrónusok, ill. patronesszek kellő szaktudás és oklevél birtokában s az igazságügyi kormányzat által is elismert és jóváhagyott módszerekkel,
személyesen és közvetlenül is végezhessék a patronage-munkát. Ez irányú bekapcsolódásuk annál inkább sürgős, mert a ránk szoruló gyermekek és ifjak között nagyobb
számmal vannak katolikusok, és mert a protestáns és zsidó patronázs egyesületek részéről már szép számmal elvégezték a szóban forgó gyermekvédelmi kurzust.
Felmerül a Patronage-al kapcsolatban a kérdés, hogy Antall József excommunicált730 lehet-e a Kat[olikus] Patronage Egyesület élén?
Az egri érsek: Egyik oldala a dolognak az egyesület működési lehetősége: Megvan-e?
A másik, hogy egyrészen privilegizált helyezettsége a gyűjtés terén megengedhető-e? Ma a bíróság vagy állam nem fogja rábízni a K[atolikus] Patronage-ra a
gyermekeket.
Ha az Egyesület működhet is, az anyagiakról másképp kell gondoskodni. Ilyen
privilégiumot nem adhatunk neki.
A csanádi püspök: A Kat[olikus] Patronage a múltban inkább csak a szellemet
adta, az anyagiakat az igazságügyminiszter.
A bíboros, hercegprímás: A teljes elzárkózás kényelmetlen volna a püspöki karnak. Egy átmeneti otthont ő a szaléziánusok vezetése alatt az E[gyházmegyei] K[özponti] R[endelkezési] A[lap]-ból elindít. Az O[rszágos] K[özponti] R[endelkezési]
A[lap]-ból pedig 1000 Ft-ot javasol kiutalni.
A püspöki kar a bíboros, hercegprímás propozíciójához hozzájárul, ha
igenlő válasz érkezik a működési lehetőségekre.
730 Id. Antall József (1896–1974) mint Független Kisgazdapárti képviselő 1948. június 16-án megszavazta az iskolaállamosítási törvényjavaslatot, és ebből kifolyólag kiközösítés alá esett. Később
a Vöröskereszt kormányzati részről való felügyeletét gyakorolta.
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Az egri érsek: Csak azzal, hogy precedensül nem szolgálhat, mert az O[rszágos] K[özponti] R[endelkezési] A[lap] ilyent nem vállalhat.
47. Itt a bíboros, hercegprímás jelenti, hogy Kalcskó Béla „Pro ecclesia et Pontifice”731 kitüntetése minden kísérő irat nélkül Rómából hozzá érkezett, de az irodában felterjesztésének semmiféle nyoma nincs. Kérdezi, hogy kinek az egyházmegyéjéből kéretett?
A hajdúdorogi püspök homályosan emlékszik, mintha a miskolci gör[ög]
kat[olikus] egyházmegyéé volna. Utánanéz és jelenti majd az eredményt.
Tudomásul véve.
48. Méhészetnek felállítását a n[agy]m[éltóságú] püspöki kar rendeletével sürgeti Rácz István tápiószentmártoni plebános. Nem kevesebb, mint félmillió méhcsalád beállítására gondol, amelyeket a „harangozók” – megszervezendő rendje
gondozna (egyévi fogadalommal, a plébánián laknának és kosztolnának). Átlagos
hozam évi 250 000 Ft volna, amellyel igen sok jót tehetnénk. Szakemberek véleményét ismerteti az elnöklő bíboros a kérdéssel kapcsolatban.
Több hozzászólás után
a püspöki kar úgy határoz, hogy csak magát a méhészkedést ajánlja.
49. Kishaszonbérlők előhaszonbérletére kiadott rendeletre a csanádi püspök
hívja fel a n[agy]m[éltóságú] püspöki kar figyelmét.
A kishaszonbérlők egy része ugyanis előreláthatólag nem fog fizetni, ez esetben
is azonban a sokféle adó a tulajdonost fogja terhelni, ki köteles lesz fizetni akkor is,
ha semmit sem kap, jóllehet bérlőit maga választotta. Igaz, hogy az adó mérvéig a
kishaszonbérlők perelhetők (azon túl nem), de méltánytalan, hogy a perlés ódiumát
az állam áthárítja a tulajdonosokra, mikor ő maga közvetlenül behajthatná az adókat az ilyen bérlőkön. Talán a kormányhatóságok figyelmét fel lehetne hívni ezen
kérdés méltányos megoldásának szükségességére. Az adót a kishaszonbérlőkön
maga az állam hajtsa be.732
Határozatilag elfogadva, hogy kérje a püspöki kar a VKM-től azt, hogy az
adót a kishaszonbérlőkön az állam hajtsa be.
731 Az Egyházért és a Pápáért kereszt pápai kitüntetés, amelyet XIII. Leó pápa alapított, és amely
1898-ban általános elismeréssé vált arany, ezüst és bronz fokozatban. XI. Pius uralkodásától csak
arany fokozat maradt. Vö. Diós István: Pro Ecclesia et pontifice kereszt. In MKL XI. 282.
732 Az egyes egyházi jogi személyek tulajdonában az 1945-ös földreform után is megmaradhattak a
100 kh alatti birtokok, összesen mintegy 110 000 kh. Ezeket általában nem a tulajdonosok művelték, hanem kisbérlőknek adták. 1951-ben „önként” felajánlották az államnak.
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50. Egyesületi jelvények, egyenruhák kérdését kívánja szóvá tétetni a csanádi
püspök úr. Kívánatos-e, hogy például ministránsgárdák, szívgárdák külön egyenruhát vagy jelvényt viseljenek és így a figyelmet egyesületeinkre vagy működésükre
felhívják?
Ugyanaz a kérdés merül fel a köszöntési módokkal kapcsolatban. Egyes egyesületek bevezetnek külön köszöntést és kiszorítják a „Dicsértessék”-et.
A püspöki kar az egyenruhák mellőzése mellett foglal állást.
51. Egy kiváló katolikus orvostanár járt a csanádi püspök úrnál és kéri, hívjuk
fel az áldoztató papok figyelmét, hogy ne hagyják megnedvesedni ujjukat az áldoztatásnál az áldozók nyelvétől. Vigyázzanak arra, hogy dohányszagú ujjal ne áldoztassanak. A gyóntatásnál tartsanak zsebkendőt szájuk mellé, nehogy a szájból esetleg rossz szag áradjon a gyónóra.
Néha jó ezt felemlíteni.
Tudomásul véve azzal, hogy esperesekhez írva figyelmeztessük erre papjainkat.
52. A Missziós Ifjúsági Frontról dr. Zsigovits Béla prelátus orsz[ágos] igazgató
beszámolót küldött.
Bizonyos ellentétek vannak a jezsuita missziós szervezetek és a Zsigovits prelátus vezetése alatt álló pápai szervezetek között.
Jónak látná kiadni egy bizottságnak, amely jelentést tenne az ügyben.
A püspöki kar a beszámolót kiadja a kalocsai érseknek.
53. Az egyetemi felvételekről nagyon riasztó hírek jöttek. A bíboros, hercegprímás illetékes hivatalos személyekhez fordult. Ha nem is olyan súlyos a helyzet,
mégis előfordultak a hittagadás fogalmát kimerítő válaszok.
Olyan figyelmeztetést kellene küldeni papjainkhoz, hogy bírják rá a szülőkön
keresztül ifjainkat, hogy hittagadás árán egyelőre ne menjenek az egyetemre.
54. Katolikus iskolák, nevelőintézetek rövid története és leírása lehetőleg sok
fényképpel gyűjtés alatt van. Kívánatos, hogy országosan egy helyen központilag is
meglegyen. Ezért kérem az ordinárius Urakat, hogy az eddig összegyűlt anyag másolatát, lehetőleg minél több fényképpel Esztergomba is megküldeni szíveskedjenek,
ahol feldolgozzuk és gondosan megőrizzük. Az ezután beérkező anyagokról hasonlóképpen folyamatosan kérném a másolatokat.
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A püspöki kar vállalja a saját hatáskörében az összegyűjtést.
55. Az elnöklő bíboros bemutatja még dr. Czettler Jenő egyetemi tanárnak, a
V[allás- és] T[anulmányi] A[lapokat] E[llenőrző] B[izottság] előadójának jelentését az alap jenei, lovasi és téglaházi szőlőinek kedvező terméseredményeiről.
Örvendetes tudomásul szolgál.
56. Őszentsége 1947. évi felhívása után, most október végén újra felhívta
Apostoli levélben az egész világ katolikusait, hogy imádkozzanak az annyi szent emlékkel teljes és már eddig is sok pusztulást szenvedett Szentföld békéjéért.733 A
főpásztoroknak a buzdítását kéri a hívek felé.
Tudomásul vétetik.
A gyűlés november 4-én 12 ó 47’-kor ért véget.
K[elt] m[int] f[ent]
Mindszenty József s. k.
bíboros, hercegprímás,
esztergomi érsek, elnök
Dr. Hamvas Endre s. k.
csanádi püspök
hitelesítő

Papp Kálmán s. k.
győri püspök
hitelesítő
Jegyezte:

Dr. Mátrai Gyula s. k.
protonot[árius] kanonok,
hercegprímási
irodaigazgató

733 Az első arab–izraeli háborúról van szó.
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FÜGGELÉK
I.
Pro memoria
a Szombathelyen, 1947. szeptember 7-én tartott
püspökkari megbeszélésről

1. Németek kitelepítése ügyében sokszorosított püspökkari körlevél menjen az
összes egyházmegyék plébániáin keresztül az eddigi anyag felhasználásával.
2. A különféle oldalakról jövő megkeresésekkel kapcsolatban a püspöki kar kifejezésre juttatja azt, hogy szándékában áll egy pártok felett álló napilap megindítása, és ennek a pártolására fogja a katolikus közvélemény figyelmét felhívni.
3. A püspöki kar a KA[tolikus] P[arasztifjúsági] Sz[övetség] mellőzését és
P. Kerkainak az ifjúság szervezéséből való kikapcsolását kimondó határozatát a provinciális ismertetett kérvénye után is egyhangúan fenntartja, mivel a székesfehérvári
püspök által újabban szolgáltatott adatok Meggyesi főtitkárt illetően közvetlenül,
P. Kerkait illetően közvetve ezt javallják. Meggyesi főtitkár nem dolgozott az egyházmegyében, ellenben a kérdéses tekintélysértő kijelentéseket nem egy helyen tette,
mint állítja, hanem három helyen. Mind a hármat jegyzőkönyv igazolja.
4. A latin nyelv és az iskolaév megkezdése tárgyában a hercegprímás intézkedését a püspöki kar utólag tudomásul vette.
5. Az egyházközségek készenlétben tartását a püspöki kar a hercegprímás javaslatára szükségesnek tartja, tekintettel a bizonytalan helyzetre.
6. A KA[tolikus] P[arasztifjúsági] Sz[övetség] 12 kongruájából kettő az A[ctio] C[atholica] országos központja részére, egy az A[ctio] C[atholica] központon
keresztül a budapesti karitász céljaira használható fel, a fennmaradó kilenc kongrua
az egyházmegyék között lesz (összevonásokkal) felhasználva.
Forrás: Pkjk. 1945–1948. 249.
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II.
Jelentések 734
1. 1948. november 20.

Tárgy: Katolikus egyház
Jelentés
Budapest, 1948. november 22.
Szombaton reggel Budapestre érkezett Z a p i k [!]735 Gyula egri érsek, aki azonnal
tovább utazott Esztergomba, majd onnan ½ 3-órakor érkezett vissza. Elmondta a
következőket: pénteken este értesítést kapott a prímástól, hogy szombaton 10 órakor Esztergomban püspöki konferencia lesz. A konferencián részt vettek Czapik,
Shcoy [!],736 Péterry [!],737 Papp.738 Várták Grőszt739 is, de az nem jött.
A konferencia ¼ 11-től 1-óráig tartott. A prímás ismertette Zakar lefogását,740
kijelentette, hogy a palota körül van véve detektívekkel, úgy hogy nem mer kimenni
a kapun. Ennek kapcsán kijelentette, hogy lelkiismerete nem engedi, hogy miatta
szenvedjenek az emberek, ezért nyilatkozatot akar kiadni, amit holnap felolvasnak a
Székesegyházban, hogy ő felment mindenkit a titok tartás alól.
A konferenciának még egy témája volt: a pénzügyminisztertől jött egy megkeresés, amely szerint a kongruát csökkenteni kívánják. Egy bizottságot jelöltek ki,
melynek vezetője végül is Czapik lett és melléje beosztva Drahos.741
Czapik ott maradt ebédre is. Elbeszélése szerint a legfurcsább és legjelentősebb
dolgot Drahos mesélte neki. Az ugyanis félrehívta egy sarokba és a következőket
mondta: a papság tekintélyes tagjai fordultak hozzá, hogy vállalja el ezt a szerepet és
beszéljen a prímással, hogy az vonuljon vissza az ügyek intézésétől olyan formában,

734 Ezekhez a püspökkari konferenciákhoz nem találhatók püspökkari jegyzőkönyvek, csupán ezek
az államvédelmi jelentések, amelyeket mégis fontosnak tartottunk közölni.
735 Helyesen: Czapik Gyula egri érsek.
736 Helyesen: Shvoy Lajos székesfehérvári püspök.
737 Helyesen: Pétery József váci püspök.
738 Papp Kálmán győri püspök.
739 Grősz József kalocsai érsek.
740 Zakar Andrást 1948. november 19-én Esztergomban az utcáról hurcolták el és szállították Budapestre az Andrássy út 60.-ba. Ezt megfélemlítésnek szánták Mindszenty Józseffel szemben. Vö.
Beke 2009. 814.
741 Drahos János esztergomi érseki helynök.
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hogy sehol meg ne jelenjék és ne szóljon bele az adminisztrációs ügyben, az egyházmegye kormányzatát adja át a két vikáriusnak742 és hagyja a püspöki kart magára.
Ha pedig kialakul az, hogy a kormány, amelyik nem akar megegyezni, akkor
lépjen újra elő a prímás és vezesse továbbra a harcot. Addig maradjon a háttérben.
Czapik véleménye szerint Drahosnak ez a terve nem fog sikerülni, valószínűleg
Drahos nem fog merni ilyen irányban javaslatot tenni.
Az esztergomi palotában nagy a bizonytalanság a beosztott irodaszemélyek
(Mátray és társai)743 megvannak rémülve, mert úgy érzik, hogy Zakar kiesése után a
felelősség most már rájuk esik és a felelősséget nem szívesen vállalják.
Czapik kedden Budapestre érkezik és tárgyalni fog R é v a i Józseffel. Meg kell
jegyezni, hogy Borbély István jezsuita kijelentette, Czapiknak, hogy a kommunisták
most már csak taktikáznak és nem akarnak megegyezni és ezért óva inti Czapikot.
Czapikban van egy ilyen ingadozás.
Forrás: MNL OL 276. f. 67/215. 17–18. fol.

742 Drahos János érseki általános helynök, Witz Béla budapesti érseki helynök.
743 Mátray Gyula irodaigazgató, Zakar András titkár, Pordán László szertartó és levéltáros.
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2. 1948. december 11.
A.
Czapik Gyula egri érsek ma Budapestre érkezett. Igen rossz állapotban van, nagyon
rosszkedvű.
Kijelenti, hogy ő úgy fog járni, mint általában a közvetítők szoktak, mindkét
fél fog ütni rajta egyet. Bizalmasan közli, hogy D r a h o s János vikárius közvetítő
személy útján értesítette arról, hogy a hercegprímás dühös választ küldött Rómának
a vizitátor kérdésében és abban őt mindennel megvádolja, hogy ő a helyére akar
ülni, tönkre tette a katolicizmus egységét és ezzel tönkre tette az ellenállási harcot.
(Drahos most közeledést keres Czapikhoz.)
Czapik attól tart, hogy a vizitátor kérdés ilyen elhúzódása károsan befolyásolja
az ő helyzetét és tekintélyét odalen[n], amikor ő biztonsággal állította, hogy semmi
nehézség nem lesz a bizottság idejutása körül, ugyanakkor azonban állandóan nehézségeket támasztanak.
Értesülése van arról, hogy R é v a i beszélt valakivel és felvetette az illető előtt,
hogy mi lesz akkor, hogyha egyházkormányzatilag M i n d s z e n t y számításon
kívül kerül. Erre az illető azt mondta, hogy sorrendben G r ő s z jön. Mire Révai azt
mondta, hogy mindegy akárki, csak Czapik ne legyen! (Czapik nem nevezi meg azt
a személyt, aki az információt adta.)
Mindezek az alapjai Czapik rossz kedvének.
Kifejti az egri érsek, hogy erősödik az az irányzat, amely azt akarja elérni, hogy
a prímás időlegesen álljon félre. Az az elgondolás, hogy S c h r o t t y744 ferences
szerzetes lemenne Rómába azzal, hogy ott elintézze a prímás lehívását és azt, hogy
ne eresszék vissza. Schrotty azonban csak akkor hajlandó vállalkozni erre, ha előzőleg a prímás hozzájárul ahhoz, hogy ő lemenjen.
Czapiknak nagyon kellemetlen volt az, hogy tegnap este későn J u h á s z Vilmos745 megérkezett Egerbe és kérte, hogy legyen segítségére abban, hogy a prímást
vissza hívassák Rómába, Czapik elutasította.
(Meg kell jegyezni, hogy ez az akció, amely kibontakozásban van lényegében
azt célozza, hogy a jelenlegi nagy nyomás miatt a prímást kivonják és ha nem sikerül a megegyezés, akkor tegyék újból előtérbe, hogy most már vigye a harcot. Értesülésünk szerint az amerikaiaknak is ez a véleménye ebben a kérdésben.)

744 Schrotty János Pál OFM (1886–1960) kapisztrán tartományfőnök.
745 Juhász Vilmos (1899–1967) kultúrtörténész, újságíró, a Vigilia folyóirat szerkesztője.
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Czapik szerint R á k o s i szombati nagy beszéde ezt az egész komplexumot
érinteni fogja és komoly kirohanásokat vár. Szerinte B a r a n k o v i c s -ék éppen
ezért akarják tőle, hogy csütörtökön beszéljen Révaival és próbálja temperálni Rákosi tervezendő kirohanásait.
………………………..
Az egyházi tényezők Z a k a r lefogásával kapcsolatban kijelentik: hogyha a hatóságok szólásra bírják őt, akkor a prímás elveszett ember. Világosan látják, hogy itt
tervszerű munkáról van szó és a hatóságoknak nem Zakar a cél, hanem Mindszenty.
Ugyanezek a tényezők latolgatva a lehetőségeket kijelentik, hogy Mindszenty lefogása
volna még a leghelyesebb, noha biztosra vehető, hogy a Szentszék nem fogja betölteni
a helyét. Viszont hangsúlyozzák, hogy amennyiben a prímást kiengedik külföldre, ott
a maga engesztelhetetlen gyűlöletével állandó tevékenységet fog kifejteni az itteni rezsim ellen, ugyanekkor az egri érsek viszont semmit sem mer majd csinálni.
Általános az a vélemény, hogy közeledik a döntés órája.
Forrás: MNL OL 276. f. 67/215. 19–20. fol.
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B.

Tárgy: Katolikus egyház.

Jelentés
Budapest, 1948. december 11.
Ma délelőtt 10-órai kezdettel püspöki konferencia volt Esztergomban. Jelen
voltak: a hercegprímás, C z a p i k Gyula, P é t e r y József váci püspök, R o g á c s
Ferenc pécsi segédpüspök, H a m v a s Endre csanádi püspök.
Nem voltak jelen: K o v á c s, D u d á s, G r ő s z, B á n á s s.746
A konferencia ebédszünettel d.u. 5-óráig tartott.
A hercegprímás a konferencia megkezdésekor egy halom iratot vett elő, ezekkel
bizonygatta a sérelmeket, felolvasta, hogy kiket kényszerítettek nyilatkozatokra. Ezután felszólította a püspököket, hogyha tudnak valamilyen sérelmet, adják elő.
Ezután hosszas vita keletkezett ebben a kérdésben, majd a hercegprímás ismét
felolvasta azt a tervezetét, amelyben 6 oldalon keresztül leírja, hogy milyen feltételekkel hajlandó tárgyalni. Mindszenty elmondta, hogy kapott B o g n á r Józseftől egy
átiratot, melyben az többedmagával felszólítja, hogy az egyház és állam közti viszony
rendezéséről tárgyaljon.747 Mindszenty elmondta, hogy ebben a kérdésben magához
kérette Grősz kalocsai érseket, aki kijelentette, hogy szóba sem szabad állni az ilyen
emberekkel. A prímás továbbá elmondta, hogy Cavallier József, Szekfű Gyula és Kodály Zoltán nála jártak és rá akarták bírni a tárgyalásra.748
746 Kovács Sándor szombathelyi püspök, Dudás Miklós hajdúdorogi görög katolikus püspök, Grősz
József kalocsai érsek, Bánáss László veszprémi püspök.
747 Kilenc politikus próbálkozásáról van szó: Bognár József fővárosi polgármester, kisgazdapárti parlamenti képviselő, Czéh József nemzeti parasztpárti képviselő, pártja Végrehajtó Bizottságának
tagja (később a Mindszenty elleni per bírósági tanácsának tagja), Csala István kisgazdapárti politikus, a Magyar Országos Szövetkezeti Központ elnöke, 1948 júliusától a Magyar Parasztszövetséget felszámoló kormánybiztos, Gyöngyösi János volt külügyminiszter, kisgazdapárti képviselő,
Harrer Ferenc a Radikális Demokrata Pártszövetség vezetője, Katona Jenő kisgazdapárti képviselő, a Hírlap főszerkesztője, Károlyi Mihály párizsi követ, Parragi György, a Független Magyar
Demokrata Párt tagja, újságíró, végül Pesta László kisgazda képviselő, pénzügyminisztériumi államtitkár. Vö. PL Mindszenty József. Egyházkormányzati iratok. 8650/1948. Levelüket lásd:
„Katolikus közéleti vezetők levele Mindszentyhez” = Szabad Nép IV. évf. 292. sz. 1948. december 18. 3., Magyar Nemzet 1948. december 18. 5., „Talán az utolsó pillanatban” = Szabad Esti
Szó 50. évf. 292. sz. 1948. december 19. 5.
748 Cavallier József, Kodály Zoltán és Szekfű Gyula 1948. december 8-án találkoztak a prímással.
Erről a korabeli sajtó is hírt adott: „Cavallier, Kodály és Szekfű Mindszenty politikája ellen” =
Szabad Nép VI. évf. 293. sz. 1948. december 19. 3.
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Felveti a kérdést és lényegében ez a konferencia tárgypontja is: mit csináljanak
a sérelmek miatt, mit válaszoljanak a Bognár és a Cavallier féle mozgolódással kapcsolatban?
A hercegprímás rögtön hozzátette, hogy a tárgyalásokat nem kezdhetik meg és
hangsúlyozta, hogy 300 papot fogtak el a múltban, akik mit szólnának ahhoz, hogy
most mégis tárgyal, amikor előzőleg belevitte őket az ellenszegülésbe. Mit fog szólni
a külföld hogy ha ő tárgyal. Azt fogják mondani, hogy most Zakart elvitték, mindjárt hajlandó feladni minden elvi állásfoglalást.
Pétery ismételten felszólalt a prímás mellett, a többiek azonban nem támogatták. Pétery azt fejtegette, hogy rossz papok azok, akik a prímással szemben állnak és
„a papság és a hívek egy emberként állnak a prímás mögött”.
Ezután Czapik közölte, hogy a kongrua ügyben tárgyalást folytat és úgy néz ki,
hogy elfogják venni a kongruát. A püspökök ezt lehangoltan vették tudomásul.
Többen kijelentették, hogy teljesen levetkőztetik az egyházat és mit fognak csinálni
a papsággal.
Felmerült ezután az, hogy kellene valamilyen formulát találni, hogy a prímás
presztízse is megmaradjon és mégis publikálják tárgyalási készségüket.
Ennek kapcsán szóba került egy nyilatkozat tétele, mellyel kapcsolatban kiderült, hogy Grősznek kellett volna azt megtenni, ő azonban nem vállalta el.
S h v o y indítványozta Czapikot. Czapik ezt elhárította, mondván, hogy nem
helyes, hogy mindig egy ember mozogjon ilyen irányban. Ebből hosszas vita kerekedett, melynek végén abban állapodtak meg, hogy kell egy nyilatkozatot tenni, mégpedig a püspöki kar nevében.
A prímás ismételten kifejtette, hogy eddig még mindegyik „csatlós” állam végigvitte a harcot az egyház ellen és nem egyezett meg a két tényező egymással.
Ennek ellenére látszott, hogy a püspökök félnek és hosszas szövegezés után elfogadtak egy nyilatkozat tervezetet, mely ellen Pétery tiltakozott. Ennek lényege a következő:
A püspöki kar készségét nyilvánítja több oldalú jóindulatú kezdeményezésre és
hogy ne legyen ferde megvilágításban, a tárgyalások felvételére, és maga is szükségesnek tartja ebben az elmérgesedett helyzetben az egyház és állam közti tárgyalás
megindulását, fenntartva természetesen azt, hogy az isteni és természetjogba ütköző
kérdésekbe[n] nem engedhet és hogy az esetleges végső szankcionáláshoz a szentszék hivatott majd dönteni.
Elhatározták, hogy ezt a határozatot csütörtökön, folyó hó 16-án d.e. ½ 10-órakor, az Esztergomban megtartandó plenáris püspöki konferencián felolvassák és elfogadásra fogják ajánlani.
Ezután a hercegprímás kijelentette, hogy azért kérette ide Rogácsot, hogy határozzanak azoknak a pécsi papoknak [az] ügyében, akik nyilatkozatokat adtak. A
jelenlevők úgy döntöttek, hogy egyes püspökökre bízzák megbüntetésüket.
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A konferencia végén a hercegprímás idegesen kifakadt, hogy nem tudja: őrizetben van-e vagy pedig szabad. A miniszterelnökhöz akar fordulni, hogy tisztázódjék,
hogy mi az ő helyzete: kimehet a palotából vagy nem.
A jelenlevő püspökök együtt érzésükről biztosították a prímást és azt tanácsolták neki, hogy ne forduljon a miniszterelnökhöz, mert itt nyilvánvalóan a Zakar féle
ügyből kifolyólag komoly eljárás van folyamatban és azt meglehet érteni, hogy amíg
az ügy nyomozati stádiumban van, szemmel akarják tartani „azt a házat, ahol Zakar
dolgozott”. Ezzel a felszólalással pedig csak azt érné el a prímás, hogy alá támasztaná
az olyan állásfoglalásokat, hogy ő bűnös.
A hercegprímás ennek alapján valószínűleg lemond a levélírásról.
Amennyiben a csütörtöki konferencia elfogadja a határozat tervezetet, válasz
fog menni Bognárnak és Cavalliernek.
Az egri érsek benyomása az a konferenciáról, hogy a hercegprímás teljesen irreális
talajon áll, légüres térben mozog, állandóan azt hangsúlyozza, hogy a nép mögötte
áll. A jelenlevő püspökökről az egri érsek azt mondja, hogy azok nagyon félnek,
hogy a papság teljesen szemben fordul velük és őket fogja okolni azért, hogy nem
tárgyalnak az állammal. Ezért javasoltak egy ilyen határozat szövegezését, ez lényegében sakk húzást jelentene, mellyel bizonyítanák a papság előtt tárgyalási készségüket. Az egri érseknek az a véleménye, hogy könnyen lehet, hogy a kormány első feltételként követelni fogja Mindszenty távozását.
Az egri érsek elmondja, hogy mostanában sűrűn jár hozzá D r a h o s vikárius,
aki informálja őt a prímásról és láthatóan hízeleg neki. Drahos elmondta, hogy a
hercegprímás egy ideig azt hitte, hogy Zakart nem lehet „megtörni” és hűséges marad esküjéhez. Amikor azonban a házkutatás megtörtént a palotában a nyomozók
terepismerete alapján a prímás mégis megváltoztatta véleményét és kijelentette,
hogy úgy látszik sikerült szólásra bírni Zakart.
Az egri érsek ma este megbeszélést folytatott J á n o s i József jezsuita szerzetessel, valamint Barankovics Istvánnal.
Czapik valószínűleg f. hó 13-án érkezik ismét Budapestre és 16-án utazik tovább Esztergomba a konferenciára.
Forrás: ÁBTL 3.1.8. Sz–222/17. 2756/4–7. fol. (gépi oldalszámozás szerint:
9–12.).
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C.
Tárgy: Mindszenthy [!]749 József hercegprímás.
Jelentés
Budapest, 1948. december 12.
A tegnapi nap folyamán az esztergomi aulában nagy mozgás volt észlelhető,
mert a püspöki konferenciára várták a főpapokat.
Az eddigiek szerint a főpapok közül megérkeztek 10 óra után 5 perccel
C z a p i k Gyula egri érsek, H a m v a s László750 szegedi, S h v o y Lajos székesfehérvári, B á n á s s László veszprémi, P é t e r y József vác[i], P a p p Kálmán győri
püspökök és P i n t é r László helynök.
A tanácskozás előtt Czapik és Hamvas D r a h o s János szobájába mentek,
ahol a köztársasági államformáról és az egyház álláspontjáról beszélgettek. Czapik
a XIII. Leó pápa egyik enciklikáját idézte, amely a köztársaság és az egyház viszonyával foglalkozik. Szavaiból azt lehetett kivenni, hogy ezzel az idézettel egy kívülálló személy, esetleg a prímás álláspontját akarja megdönteni a mai helyzetében.751
A püspöki konferencia előkészítésénél nagy óvatosság volt észlelhető, mert a
megérkezett püspököket mindjárt a tanácskozó terembe kísérték, ahol a meghívottakon kívül a szokástól eltérően még M á t r a y Gyula kanonok, jegyzőkönyvvezető sem vehetett részt. Óvatosságból a tanácskozóterem villanyhálózatát kikapcsolták.
A tegnapi nap folyamán a prímás látogatót nem fogadott a megjelent püspökökön kívül.
A püspöki konferencia ebédidő megszakítással kb. délután 4 órakor ért véget.
A konferencia anyagát később jelentjük.
A tegnapi nap folyamán a fentieken kívül különös esemény nem történt. Az
ideges hangulat úgy a prímáson, mint a környezetén egy kissé felengedett. Környezete a prímást dacosnak látja.
Forrás: ÁBTL 3.1.8. Sz–222/17. 2756/8–9. fol. (gépi oldalszámozás szerint:
20–21.).
749 Helyesen: Mindszenty.
750 Helyesen: Hamvas Endre, de az ügynök ennyire nem ismerte a püspököket.
751 XIII. Leó 1881-ben kiadott Diuturnum illud, illetve az 1885-ös Immortale Dei enciklikái szerint
az államforma milyensége – hacsak alaptételében nem erkölcstelen – a katolikus egyház szempontjából semleges. Vö. az 1948. május 29-ei püspökkari konferencia 4. napirendi pontjával.
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3. 1948. december 16.
A.

Ma délelőtt 10-órai kezdettel az esztergomi érseki palotában püspöki konferencia volt, melyen megjelent a teljes magyar püspöki kar, kivéve a beteg B á n á s s
Lászlót, aki maga helyett H o s s752 nagyprépostot küldte el.
A püspökök idegeskedtek a havazás miatt. Hamvas csanádi püspök és Rogács
pécsi koadjutor az egri érsekkel érkezett annak autóján.
Rogács már az út alatt valósággal kérlelte C z a p i k egri érseket, hogy vigye
csak tovább álláspontját, neki nagyon nehéz a helyzete a prímással szemben, de
együtt érez az egri érsekkel.
A konferencián napirend előtt G r ő s z kalocsai érsek kért szót, aki kijelentette, hogy a sok méltatlan támadás miatt biztosítsák a prímást ragaszkodásukról és
szeretetükről. Ezt a konferencia egyhangúlag tudomásul vette.
Ezután hercegprímás tartotta meg elnöki megnyitóját. Ebben ismertette az
utóbbi néhány nap alatt történt sérelmeket, majd néhány egyházkormányzati problémát vetett fel és azután ismertette a konferencia előtt a legutóbbi szűkebb konferencia tervezetét egy nyilatkozat kiadásával kapcsolatban. Itt már határozottan
amellett foglalt állást, hogy n e m lehet nyilatkozatot kiadni és ennek bizonyítására
kijelentette, hogy a múlt héthez viszonyítva megváltozott a helyzet. Konkrétan felemlítette D o b i miniszterelnök parlamenti bemutatkozó beszédét, amely – szerinte
– bizonyíték arra, hogy „velük szóba nem lehet állni”. Ezután kérte a jelenlevők hozzászólását.
Elsőnek Grősz szólalt fel és javasolta egy másik szöveg kiadását, mint nyilatkozatot.
Czapik kijelentette, hogy a múlt héten a jelenlévők elfogadtak egy szöveget.
A hercegprímás azt válaszolta, hogy meggondolta a dolgot, lehetetlen, hogy
ő ahhoz a múltkori nyilatkozat tervezethez hozzájáruljon. Ezután beterjesztett
egy másik szöveget, melyben négy oldalon keresztül a sérelmeket írja le. Ennél a
résznél kifakadt a következő képen: „elvégre az én személyem sem mocskolható
vég nélkül, az urak ezt tűrik, úgy szavuk nincs, hogy engem megvédjenek?”
Kijelentette, hogy ő a legutóbbi konferencián kidolgozott szöveghez nem járul
hozzá.
Erre csend lett, majd Czapik kért szót, aki kijelentette, hogy nem fogadja el a
prímás féle szöveget, nem írja alá és ha keresztül megy, kéri jegyzőkönyvbe venni,
hogy ő ehhez nem járult hozzá és eszerint is fog nyilatkozni.
752 Hoss József (1881–1969) veszprémi kanonok, püspöki helynök.

546

1948. DECEMBER 16.

Ez nagy zűrzavart okozott, majd Péteri [!]753 szólalt fel, aki teljesen megvédte a
prímást és kijelentette, „téves az egri érsek információja, mert a papság és a hívek a
prímás mögött állnak és a hívek megvetnék a püspöki kart, ha most meghátrálnának.”
Itt felszólalt Hoss prépost – miután jogot adtak neki a szavazásra – és óvatos
formában, de Czapik szövege mellett foglalt állást. Kijelentette, hogy ő épp annak
az ellenkezőjét tapasztalja veszprémi egyházmegyében, mint amit Péteri mond. Úgy
látja, hogy a papság követeli, hogy vessenek véget, annak ami van és a püspököket
okolják, hogy nem változtatták még meg a jelenlegi áldatlan állapotot.
Dudás hajdúdorogi püspök is óvatos formában Czapik mellett szólalt fel, majd
diplomatikus fogalmazásban Hoss ugyanígy.
Czapik mégegyszer kijelentette, hogy ő kénytelen ragaszkodni a múlt heti szöveghez, legyenek stiláris változások, de azt a tényt, hogy ne nyilvánítsák most a nyilvánosság előtt, hogy készek a tárgyalásra, ahhoz nem járul hozzá.
Mindszenty a felelőssége tudatában jelenti ezt ki, már napok óta nem alszik és
gyötrődik.
Czapik azt válaszolta, hogy ő nem a saját előnye miatt akarja az ügyeket így
vinni és ő is gyötri magát, szeretné az ügyet a kátyúból kivinni.
A hercegprímás egyre dühösebb lett és kijelentette, hogy hozzák meg ezt a határozatot a többiek, de ő a történelemnek tartozik azzal, hogy akár az egész püspöki
karral szemben is, ha egyedül marad, azt az álláspontot viszi, hogy még csak tárgyalni se lehet!
Péteri itt megint a prímás mellett szólalt fel. Ennél a résznél Grősz már hallgatott.
Ezután az egri érsek kifejtette, hogy ő most kungrua [sic!] ügyben tárgyal a
kormánnyal és tegnap is tárgyalt. Olyan tapasztalatai vannak, hogy ő a legrosszabbra
van elkészülve és éppen ezért nem szabad a dolgokat még jobban elrontani. Tájékoztatta a jelenlévőket a tárgyalás helyzetéről.754
Ezután azt tárgyalták meg, hogy most már milyen formában hozzák ki a szöveget, úgy, hogy abból ne tűnjön ki, hogy a hercegprímás nem fogadta el ezt a szöveget
és nem egyezett bele. Elhatározták, hogy nem hozzák nyilvánosságra, hogy a hercegprímás nem ment bele, hanem csak a konferencia jegyzőkönyvében rögzítik le. A
továbbiakban annak megfelelően szövegezték meg úgy, hogy ebből nem tűnik ki,

753 Helyesen végig: Pétery.
754 1948 novemberében vetődött fel, hogy az állammal megegyezést még nem kötött egyházak, úgymint a katolikus egyház és az ortodoxok állami támogatását felülbírálják. Nyárádi Miklós pénzügyminiszter 1948. november 13-án tárgyalást ajánlott az anyagi kérdések tisztázására. December 6-án
kezdődtek a pénzügyi egyeztetések, amelyeken Mindszenty József esztergomi érsek megbízásából
Czapik Gyula egri érsek és Drahos János esztergomi érseki helynök képviselte a katolikus egyházat. A
pénzügyi egyezményt 1948. december 28-án Czapik érsek aláírta.
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hogy egyhangúlag hozták a határozatot, hanem a bevezető részben csak annyit írnak, hogy püspöki konferencia volt, melyen valamennyi meghívott megjelent.
Ilyen formán a jelenlegi nyilatkozat, melyet a hercegprímás nem fogadott el, sokkal határozatlanabb, mint a csütörtöki tervezet volt. Ennek tartalma a következő:
Püspöki konferencia volt, melyen valamennyi meghívott megjelent és ott a változott események folytán újból tárgyalták az egyház és állam közti viszony rendezésének kérdését. Szükségesnek látják, hogy úgy a papságnak, mint a hívőknek e
tárgyban további tájékoztatást adjanak. Az egyház és állam viszonyát rendezni hivatott tárgyalásokra a püspöki kar már régebben kifejezte készségét. Ezek a tárgyalások sajnos különböző okokból mindeddig kitolódtak. Készség azonban megvan a
kérdésnek olyan rendezésére, mely az egyház tanainak, törvényeinek és jogainak
megfelel. Ennek a készségnek a jele az is, hogy bizonyos részletkérdésekben folyik
most már a tárgyalás az állam és a püspöki kar megbízottja között. A hivatalos tényezők mindkét oldalon tisztában vannak azzal, hogy a szóban forgó kérdés mai
stádiumában a római Szentszék közreműködését is igényli.
E szöveg után a hercegprímás és Shvoy székesfehérvári püspök azzal fordultak
Czapikhoz, hogy mondja meg: mit lehet elérni ha tárgyalnak? Czapik azt felelte,
hogy erre nem lehet válaszolni, mindenesetre, mint minimumot megfelelő módon
ugyanazt lehet remélni, mint amit a többi felekezetek elértek.
A fenti szöveg lényegesen kevesebb, mint a múltkori, azonban ezt sem fogadja
el a prímás. A nyilatkozatot odaadták Hamvasnak, ő vitte el a Magyar Kurírnak azzal az utasítással, hogy sürgősen hozzák le (lehet, hogy még ma este, de valószínű,
hogy holnap reggel).
Ezután a hercegprímás ismét a pécsi püspökséghez fordult és követelte, hogy a
nyilatkozó papokat rendszabályozza meg a pécsi püspök. Határozat: a püspöki kar
kéri a pécsi püspököt, hogy intézze el azt az ügyet.
A konferencia végeztével a hercegprímás ismét kifakadt, kijelentette, hogy a
püspöki kar szó nélkül tűri, hogy az ország prímása becsületébe így belegázoljanak.
„Még soha a történelemben nem tapasztalt durvasággal támadják.”
Ennél a résznél, de általában a konferencián látszott, hogy a prímás bizonytalan.
A fenti kijelentésére a jelenlévők azt válaszolták, hogy a prímás mellett nemrégiben már nyilatkoztak. A püspökök közül a többség hallgatott, vagy enyhén és erősebben a prímás ellen beszéltek, csak Péteri volt az, aki teljesen Mindszenty mellett
foglalt állást, bizonyos fokig Grősz is. A többiek vagy passzívak voltak, vagy kezdenek szembefordulni gyengébben, erősebben a prímással.
A hercegprímáson a konferencia időtartama alatt végig látszott, hogy egyre inkább talaját vesztette és fél Z a k a r vallomásától. A konferencián szóba került Zakar
is, és a prímás kijelentette, hogy nem tudja, hogy Zakarból mit tudtak kiszedni, de
már előre látja, hogy amit kivehettek belőle, még ha saját aláírásával is lesz ellátva, azt
nem fogja akceptálni. „Tudjuk, ma milyen eszközökkel dolgoznak.”
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A hercegprímás idegesnek látszott és úgy tűnt fel, fél attól az anyagtól, amelyet
kiszedhettek Zakarból, bár semmilyen jelét nem mutatta annak, mintha tudna valamit Zakar sorsáról és arról, hogy mit vallott. Bizonytalanságát azzal igyekezett leplezni, hogy kisebb kérdésekre olyan válaszokat adott, hogy azokat majd márciusban veti
föl a konferencián, amiből azt akarta dokumentálni, hogy pozícióját biztosnak érzi.
Végül ismét kitört és hangoztatta, hogy végül is szeretné tudni fogoly-e vagy
nem?
Itt az összes püspökök amellett voltak, hogy ne vesse fel ezt a kérdést, a miniszterelnöknél, mert addig amíg a Zakar féle ügyben valamit nem publikálnak nem
szabad neki szólni.
A konferencia kb. ½ 2-órakor ért véget, ebéd nem volt, a püspökök azután eltávoztak.
Újabb konferencia összehívásáról nem határoztak.
Az egri érsek ezután Budapestre indult. Magáról a konferenciáról és az általános helyzetről az a benyomása, hogy világosnak látszik: amíg a prímás Esztergomban ül, már nem lehet sokra menni. Czapik most azt tartja legfontosabbnak, hogy a
nyilatkozatot kihozzák a tárgyalási készségről. Igaz, hogy a prímás saját személyében
nem fogadta el, de végeredményben – szerinte – Péterivel együtt egyedül maradt.
Mint érdekesség megemlítendő D r a h o s vikárius, aki bizalmasan kijelenti,
hogy le akar mondani, mert nem bír a prímással. Próbálja a maga részéről kissé jobb
belátásra bírni, de úgy látja, hogy nincsen foganatja. (Drahos kétségtelenül érdemeket akar szerezni.)
Az egri érsek még azt is mondja, hogy szerinte a hercegprímás nem lehet normális.
Czapik valószínűleg holnap utazik haza vonattal és úgy néz ki, hogy karácsony
előtt már nem jön fel Budapestre.
Forrás: ÁBTL 3.1.8. Sz–222/17. 2766–2770. fol. (gépi oldalszámozás szerint:
45–49.).
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B.
Szigorúan bizalmas!755
A folyó hó 16-án 10 órai kezdettel Esztergomban megtartott püspöki konferencián a beteg Bánáss püspök kivételével a püspöki kar minden tagja részt vett. Bánásst
Hoss nagyprépost képviselte, akit a konferencia szavazati joggal ruházott fel.
A konferencián Mindszenty lényegében magára maradt, csupán Pétery püspök
és időnként Grősz érsek támogatta álláspontját. A főpapok túlnyomó többsége
Mindszenty merev álláspontjával szemben Czapik javaslatát fogadta el és így a püspöki kar a prímás határozott tiltakozása ellenére egy nyilatkozatot adott ki, amely
határozottan kifejezi a püspöki kar tárgyalási készségét, utalva a már megindult tárgyalásokra. A konferencia a következőképen zajlott le:
Napirend előtt Grősz érsek felszólalt és javasolta, hogy a püspökök biztosítsák
ragaszkodásukról és szeretetükről a sok méltatlan támadásban részesült prímást,
amit a konferencia egyhangúlag tudomásul vett.
A prímás elnöki megnyitójában foglalkozott a legutóbbi napok „sérelmeivel”,
majd határozottan kijelentette, hogy a korábban tervezett békenyilatkozatot nem
lehet kiadni, mert a folyó hó 11-én tartott szűkebb konferencia óta a helyzet változott. Felemlítette Dobi bemutatkozó beszédét, amely azt bizonyítja, hogy „velük
szóba sem lehet állni”.
Javasolt egy másik nyilatkozatot, amely négy oldalon keresztül a sérelmeket sorolja fel és hozzáfűzte „elvégre az én személyem sem mocskolható vég nélkül, az urak
ezt tűrik, egy szavuk sincs, hogy engem megvédjenek?”
Erre Czapik kijelentette, hogy a prímás által felolvasott szöveget nem írja alá, és
ha keresztül megy, kéri jegyzőkönyvbe venni, hogy ő nem járult hozzá és ő eszerint
fog nyilatkozni is.
Czapik kijelentését zűrzavar követte, majd Pétery szólalt fel. A váci püspök határozottan kiállt a prímás mellett és azt állította, hogy „Czapik téves információival
ellentétben a papság és a hívek a prímás mögött állnak és a hívek megvetnék a püspöki kart, ha most meghátrálna”.
Hoss nagyprépost óvatos formában Czapik álláspontját támogatta. Megjegyezte, hogy ő ép[p] az ellenkezőjét tapasztalja annak, amit Pétery mond. Úgy látja,
hogy a papság követeli, vessenek véget annak, ami van és a püspököket okolja, hogy
a jelenlegi áldatlan állapotokon még nem változtattak. Dudás szintén Czapik oldalára állt.
Czapik ismét kifejtette álláspontját és ragaszkodott annak kinyilvánításához, hogy
készek a tárgyalásra. A prímás dühösen kijelentette, hogy ő akár az egész püspöki karral
szemben is ragaszkodik álláspontjához, hogy „tárgyalni sem lehet a kormánnyal”.
755 Az irat tetején kézírással: „L[ássa] Révai e[lvtárs] XII. 20. R[ákosi]”.
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Az egri érsek még elmondta, hogy ő most tárgyalásokat folytat a kormánnyal a
kongrua ügyében és az eddigi tapasztalatok alapján a legrosszabbra is el van készülve, ezért a dolgokat nem szabad még jobban elrontani.
Ezután a konferencia arról tárgyalt, hogy a békenyilatkozatból ne tűnjék ki,
hogy a prímás nem fogadta azt el. Abban állapodtak meg, hogy ezt a tényt a jegyzőkönyvben lerögzítik ugyan, de a nyilatkozatba nem veszik bele. Ennek érdekében
mellőzték azt a megállapítást, hogy a püspöki kar egyhangúlag hozta meg határozatát és így a nyilatkozat hangja a csütörtöki tervezetnél határozatlanabb.
A nyilatkozat szövege a következő:
„Püspöki konferencia volt, melyen valamennyi meghívott megjelent és ott a
változott események folytán újból tárgyalták az egyház és állam közti viszony rendezésének kérdését. Szükségesnek látják, hogy úgy a papságnak, mint a hívőknek e
tárgyban további tájékoztatást adjanak. Az egyház és állam viszonyát rendezni hivatott tárgyalásokra a püspöki kar már régebben kifejezte készségét. Ezek a tárgyalások sajnos különböző okokból mindeddig kitolódtak. Készség azonban megvan a
kérdésnek olyan rendezésére, mely az egyház tanainak, törvényeinek és jogainak
megfelel. Ennek a készségnek a jele az is, hogy bizonyos részletkérdésekben folyik
most már a tárgyalás az állam és a püspöki kar megbízottja között. A hivatalos tényezők mindkét oldalon tisztában vannak azzal, hogy a szóbanforgó kérdés mai stádiumában a római Szentszék közreműködését is igényli.”
A szöveget eljuttatják a Magyar Kurírhoz azzal az utasítással, hogy az sürgősen
közölje le.
A prímás a konferencián ismételten kijelentette, hogy a püspöki kar szó nélkül
tűri, hogy az ő becsületébe belegázoljanak, a „történelemben soha nem tapasztalt
durvasággal támadják”. A püspökök erre azt válaszolták, hogy nemrégiben már nyilatkoztak a prímás mellett.
A viták során a püspökök többsége vagy hallgatott, vagy a prímás ellen beszélt.
A prímás a konferencia tartama alatt ideges volt és úgy látszott, fél Zakar vallomásától. Ezzel kapcsolatban megjegyezte, hogy bármit hoznak nyilvánosságra Zakar aláírásával, ő azt nem fogja acceptálni. „Tudjuk, milyen eszközökkel dolgoznak.” Bizonytalanságát azzal igyekezett leplezni, hogy egyes felvetett kérdések elintézését
márciusra halasztotta annak dokumentálására, hogy biztosnak érzi pozícióját. Felvetette azonban, hogy szeretné tudni, fogoly-e vagy sem. A püspökök egységesen
amellett voltak, hogy ezt a kérdést nem szabad felvetni, mert „míg a Zakar ügyben
valamit nem publikálnak, addig a prímás ne nyilatkozzék”.
Mindszenty ismételt kívánságára a püspöki kar határozatban kérte a pécsi püspököt, rendszabályozza meg a prímás ellen nyilatkozó papjait.
Czapik igen fontosnak tartja, hogy a nyilatkozatot a püspöki kar elfogadta és
„Mindszenty Péteryvel együtt egyedül maradt”.
Forrás: MNL OL 276. f. 65/352. 55–56. fol.
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1. Püspökkari tanácskozások ideje, elnöke, helye
Elnöke

Helye

máj.

Ideje
24.

Grősz József

Budapest

1945.

okt.

17.

Mindszenty József

Budapest

1945.

dec.

20.

Mindszenty József

Budapest

1946.

márc.

14

Grősz József

Budapest

1946.

ápr.

2.

Mindszenty József

Budapest

1946.

júl.

20–21.

Mindszenty József

Budapest

1946.

szept.

6.

Mindszenty József

Budapest
Budapest

1945.

1946.

nov.

7.

Mindszenty József

1947.

febr.

25–26.

Mindszenty József

Budapest

1947.

márc.

27–28.

Mindszenty József

Budapest

1947.

ápr.

12.

Mindszenty József

?

1947.

júl.

25.

Mindszenty József

Budapest

1947.

aug.

14.

Mindszenty József

Esztergom

1947.

szept.

7.

Mindszenty József

Szombathely

1947.

okt.

8.

Mindszenty József

Vác

1947.

dec.

10.

Mindszenty József

Budapest

1948.

márc.

18.

Mindszenty József

Budapest

1948.

máj.

29.

Mindszenty József

Budapest

1948.

jún.

7.

Mindszenty József

Budapest

1948.

jún.

10.

Mindszenty József

Budapest

1948.

jún.

15.

Mindszenty József

Budapest

1948.

jún.

24.

Mindszenty József

Budapest

1948.

júl.

17.

Mindszenty József

Budapest

nincs jegyzőkönyv, csak Pro memoria

1948.

aug.

27.

Mindszenty József

Budapest

1948.

nov.

3–4.

Mindszenty József

Budapest

1948.

nov.

20.

Mindszenty József

Esztergom

nincs jegyzőkönyv, csak jelentés

1948.

dec.

11.

Mindszenty József

Esztergom

nincs jegyzőkönyv, csak jelentés

1948.

dec.

16.

Mindszenty József

Esztergom

nincs jegyzőkönyv, csak jelentés
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2. Az egyházmegyék ordináriusai

Szék
Esztergom

1945 és 1948 között
Drahos János érseki helynök
1945. márc. 29.–okt. 6.

Kalocsa

Grősz József érsek
1943. máj. 7.–1961. okt. 3.

Eger

Czapik Gyula érsek
1943. máj. 7.–1956. ápr. 25.

Győr

Pokorny Miklós
káptalani helynök
1945. ápr. 2.–1946. ápr. 6.

Pécs

Virág Ferenc püspök
1926. márc. 27.–1958. márc. 2.

Veszprém

Mindszenty József püspök
1944. márc. 5.–1945. okt. 6.

Csanád

Hamvas Endre püspök
1944. márc. 3.–1964. szept. 15.

Vác

Pétery József püspök
1942. szept. 24.–1967. nov. 25.

Nagyvárad

Scheffler János püspök
1942. márc. 28.–1948. ápr. 9.

Nagyváradi
Egyházmegye
Magyarországi
Része

Pintér László püspöki helynök
1947–1958. márc. 2.

Erdély

Pannonhalma

554

Mindszenty József érsek
1945. okt. 6.–1973. dec. 28.

Wagner Mihály
káptalani helynök
1946. ápr. 6.–jún. 2.

Papp Kálmán püspök
1946. máj. 3.–1966. júl. 28.

Bánáss László püspök
1946. szept. 4.–1949. ápr. 20.

Márton Áron püspök
1938. dec. 24.–1980. ápr. 2.

Kelemen Krizosztom főapát
1933. márc. 16.–1950. nov. 7.

Sárközy Pál kormányzó apát
1947–1951
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Szék
Munkács

Eperjes

Miskolci
apostoli
adminisztratúra

1945 és 1948 között
Dudás Miklós püspök
1944. jan. 2.–

Gojdic Pál Péter püspök
1940. júl. 17.–1960. júl. 17.

Szántai-Szémán István
püspöki helynök 1945.
dec. 24.–1946. dec.18.

Dudás Miklós
apostoli kormányzó 1946.
dec.18.–

Papp Antal exarcha
1925–1945. dec. 24

Szántai-Szémán István
1945. dec. 24.–1946.
dec. 18

Dudás Miklós apostoli
kormányzó
1946. dec. 18.–1972. júl. 15.

Rozsnyó

Madarász István püspök
1946. dec. 18.–1948. aug. 8.

Rozsnyói
Egyházmegye
Magyarországi
Része

Tost Barnabás apostoli
kormányzó
1948. aug. 12.–1951. júl. 10.

Kassa

Madarász István püspök
1939. júl. 19.–1948. aug. 8.

Kassai
Egyházmegye
Magyarországi
Része

Brezanóczy Pál általános
helynök
1946.–1948. aug. 8.

Székesfehérvár

Shvoy Lajos püspök
1927. jún. 20.–1968. jan. 21.

Szombathely

Kovács Sándor püspök
1944. márc. 3.–1972. márc. 23.

Szatmár

Pakots Károly püspöki helynök
1940–1942 között apostoli
kormányzó

Szatmári
Egyházmegye
Magyarországi
Része

Barót Mihály püspöki helynök
1945. ápr. 11.–1951. márc. 27.

Hajdúdorog

Dudás Miklós püspök
1939. ápr. 25.–1972. júl. 15.

Tábori
püspökség

Hász István c. püspök
1929 febr. 28.–1945. ápr. 1.

Tost Barnabás káptalani
helynök 1948. aug. 12.–1951.
júl. 10.

Scheffler János püspök
1942. márc. 26.–1948. ápr. 9.

Folba János c. püspök
1945. ápr. 1.–1949. márc. 1.
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1948.

1947.

1946.

1945.

15.

17.

júl.

okt.

jún.

24.

aug.

29.

14.

aug.

máj.

12.

8.

ápr.

13.

márc.

27.

dec.

Az OKT

Folyó hó 14-i

Miniszter új máj.

A magyar püspöki kar

A magyar püspöki kar

A magyar püspöki kar

Köztudomásúvá vált

A lapok híradása

Liceat mihi

Hittankönyvek

Iskolák államosítása

Tárgyalási készség

Emberi szabadságjogok

Választás előtt

Svábok kitelepítése

Egyházpolitika

Fakultatív hitoktatás

Disciplina abstinentiae Böjti fakultás

29.

nov.

26.

Békekötés

A párizsi
békekonferencia

febr.

Vádak ügye

Amnesztia

Nincs az az emberi

A magyar kormány

Egyesületek

Egyesületek

Internáltak

Fővárosi gyermekek

Földreform

Deportáltak

Államhű németek

Letartóztatott papság

Tárgya

1.

aug.

A Vörös Hadsereg

A hazai törvények

A magyar püspöki kar

A december 20-i

Az ideiglenes nemzeti

Hazai állapotok

Mint ő eminentiája

Alulírottak a magyar

Kezdete

szept. 6.

31.

23.

dec.

20.

20.

dec.

júl.

24.

máj.

júl.

24.

máj.

5.

24.

máj.

jan.

30.

ápr.

Kelte

Címzett

Ortutay Gyula kultuszminiszter

Ortutay Gyula kultuszminiszter

Ortutay Gyula kultuszminiszter

Dinnyés Lajos miniszterelnök.

Dinnyés Lajos miniszterelnök

Dinnyés Lajos miniszterelnök

Pkjk. 1948. júl. 17. 1. pont

MO III. 182.

MO III. 164., Pkjk. 1948. máj. 29. 4. pont

MO II. 222.

MO II. 206., Pkjk. 1947. aug. 11. 38. pont

MO II. 110.

Pkjk. 1947. ápr. 12. 2. pont

PL Mindszenty 3020/1947., MO II. 163.

Zsedényi Béla, a Nemzetgyűlés
elnöke
Nagy Ferenc miniszterelnök

PL Mindszenty 1402/1947.

PL Mindszenty 6820/1946.

MO II. 92.

Pkjk. 1946. szept. 6. 3. pont

MO II. 84.

Pkjk. 1946. szept. 6. 1. pont

MO. II. 45.

MO. I. 109.

Pkjk. 1945. dec. 20. 15. pont
PL Mindszenty 4047/1945.
Pkjk. 1946. ápr. 2. 5.c. pont
PL Mindszenty 4047/1945.

Pkjk. 1945. máj. 24. 25. pont

Pkjk. 1945. máj. 24. 25. pont

Pkjk. 1945. máj. 24. 5. pont

Pkjk. 1945. máj. 24. 2. pont

Hivatkozás, forrás

XII. Pius

XII. Pius

Spellman, Francis Josef bíboros
Griffin, Bernard bíboros

Nagy Ferenc miniszterelnök

Nagy Ferenc miniszterelnök

Nagy Ferenc miniszterelnök

Nagy Ferenc miniszterelnök

Ries István igazságügy-miniszter

Bárányos Károly közellátásügyi
miniszter

Tildy Zoltán miniszterelnök

XII. Pius

Dálnoki Miklós Béla miniszterelnök
Erdei Ferenc belügyminiszter
Dálnoki Miklós Béla miniszterelnök
Erdei Ferenc belügyminiszter
Dálnoki Miklós Béla miniszterelnök
Erdei Ferenc belügyminiszter
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3. Memorandumok
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4. Püspökkari körlevelek
Kelte
1945. máj.

Kezdete
24. Azóta, hogy utoljára

okt.

az örök
17. Mint
igazságoknak

okt.

Tárgya

Címzett

A háború okozta erkölcsi hívekhez
károk
Személyes szabadsággal
kapcsolatos emberi
jogok megsértése elleni hívekhez
tiltakozás

Forrás
Circ. 1945. máj. 24. 1–6.
EH I. 29–31.

18. Miután a véres

Választások

hívekhez

MO I. 70.

1946. febr.

2.

Az utóbbi években

Karitász

hívekhez

MO I. 127.

máj.

4.

A feltámadás
megerősödött

hívekhez

EH I. 91–97.

aug.

15. Szeptember 24-én

A katolikus iskolákról
és hitoktatásról
Szent Gellért halálának
900 éves évfordulója

hívekhez

EH I. 176–181.

szept. 15. Felsorolhatatlanul

Közalkalmazottak

hívekhez

dec.

A háború után az
engesztelés gondolata
Fakultatív hitoktatással
kapcsolatos aggályok
Nagybudapesti
népmisszió
A Mária-év és
kongresszus
meghirdetése
Az emberi jogokról,
kitelepítésről

hívekhez

Circ. 1946. 1–9., EH I.

hívekhez

EH II. 38–43.

hívekhez

EH II. 1947. 84–86.

hívekhez

Circ. 1947. 1–6. EH II.

hívekhez

Circ. 1947. szept. 9. 1–3.
EH II. 123–125.

25. Az Egyház hajóját

1947. ápr.

12. Mióta március 11-én

jún.

két hónapja
13. Idestova
annak

aug.

magyar
15. A
kereszténység

szept. 9.

Azt a szilárd
Jene feste

Kitelepítés

hívekhez

évét
1. Boldogasszony
Esztergomban
Nemzetek Apostola
11. A
ugyan bilincsekben

Mária-év keretében
hívják a híveket
Könyvcenzúra és a
hitellenes könyvek ellen

hívekhez

EH II. 1947. 134.

hívekhez

EH II. 1947. 163–164.

1948. máj.

1946. évi Szent
11. Az
Mónika ünnepén

Katolikus iskolák
védelmében

hívekhez

máj.

23. Pünkösd vigiliáján

Iskolák védelmében

hívekhez és
a papsághoz

máj.

29. A hitvallásos iskolák

jún.

7.

jún.

19. Amitől mi, a magyar

és
Iskolák államosítása előtt hívekhez
a papsághoz
Iskolák államosítása
hívekhez és
esetén
a papsághoz
hívekhez és
Iskolák államosítása
a papsághoz

aug.

1.

Ismeretes, hogy ősi

Szerzetesek

hívekhez

aug.

8.

Egy esztendeje annak

A Boldogasszonyról

hívekhez és
a papsághoz

szept. 1.

Amikor az iskolák
kapui

Gyermeknevelés

szülők

nov.

éve
A magyar püspöki kar Boldogasszony
bezárása

okt.
nov.

3.

Az eddigiek szerint

hívekhez és
a papsághoz

Circ. 1948. II. 1–5.
PL 3389/1948.
EH III. 59–65.
Circ. 1948. III. 1–4., PL
3575/1948.
EH III. 71–75.
Circ. 1948., IV. 1–2.
EH III. 79–80.
Circ. 1948., V.
EH III. 1–89.

Circ. 1948., VII. 1–5., PL
5075/1948.
EH III. 108–112.
Circ. 1948., IX. 1–6.
EH III. 125–130.
Circ. 1948., XI. i. sz. n.
EH III.
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5. Nyilatkozatok
Kelte

Kezdete

Tárgya

Lelőhely
Pkjk. 1946. szept. 6.,
MO II. 53.

1946.

szept.

6.

A magyar püspöki kar

Egyetértés a karon belül

dec.

21.

A különböző irányú

Szlovákiai magyarokért

MO II. 94.

1947.

febr.

27.

A püspöki kar

Békekötés

MO. II. 143.

márc.

27.

Cum Tramitem

Papképviselők
politizálása

Pkjk. 1947. márc. 27–28.
3. pont

1948.

558

júl.

25.

Behatóan mérlegelve

Választások

MO II. 202.

szept.

13.

Szenvedésteli évek

Párizsi béke

MO II. 143.

márc.

18.

A három piros betűs

Mária-ünnepek eltörlése

Pkjk. 1948. márc. 18. 2.b.
pont

nov.

3.

A magyar püspöki kar

Hűség Mindszenty iránt

Pkjk. 1948. nov. 3.

dec.

16.

Az Egyház és állam

Tárgyalások

MO III. 281.

MELLÉKLETEK

6. Ordináriusok életrajza
Bánáss László (Pozsony, 1888. okt. 14.–Budapest, 1949. ápr. 20.) megyéspüspök. Budapesten a piarista gimnáziumban érettségizett. A teológiai tanulmányait Innsbruckban végezte. Rómában egyházjogot, Münchenben zenei tanulmányokat folytatott. Nagyváradon szentelték pappá 1912. aug. 27-én a
Nagyváradi Egyházmegye címére. Ezután Rómában diplomáciai főiskolát végzett. Az első világháborúban tábori lelkészi szolgálatot látott el, majd Nagyváradon az orsolyita tanítónőképző igazgatója.
1926-ban nagyváradi székesegyházi karnagy. Plébánosi kinevezését 1942-ben kapja Nagyszalontára, és
még ebben az évben Debrecen plébánosa. 1945. aug. 16-án veszprémi apostoli adminisztrátor. 1946.
szept. 4-én kinevezték veszprémi megyéspüspökké. 1946. nov. 30-án szentelte püspökké Mindszenty
József bíboros, Shvoy Lajos püspök és Dudás Miklós görög katolikus püspök társszentelőkkel.
Barót (Barth) Mihály (Mezőpetri 1883. szept. 19.–Budapest, 1951. márc. 27.). Valószínűleg 1907.
jún. 30-án a szatmári egyházmegye címére szentelték. Ezután segédlelkész Mezőteremben, 1909-ben
Kálmándon, majd Mezőteremben, később Szinérváralján, 1913-ban Ungváron. 1915-ben lelkész Szatmárcsekén, ugyanitt, 1923-ban plébános. 1924-ben szentszéki tanácsosi címmel tüntették ki. 1925ben plébánosként Fehérgyarmaton működik. 1932-ben pápai kamarási címmel tüntetik ki. 1936-ban
a fehérgyarmati kerület esperese. 1945-ben a Magyarrészi Szatmár Megyei Püspökség helynöke. 1946ban Vállajra teszi át székhelyét. 1947-ben szatmári mesterkanonoki címet kap. Budapesten hunyt el
1951. márc. 27-én, Vállajon temették el.
Brezanóczy Pál (Aknaszlatina, Máramaros vm., 1912. jan. 25.–Eger, 1972. febr. 11.) egri érsek. A
kassai premontrei gimnáziumban érettségizett, a teológiai tanulmányait Innsbruckban végezte. Pappá
szentelték 1935. aug. 28-án. Ezután káplán és tábori lelkész. 1938-ban Kassán teológiai tanár és az orsolyita gimnázium igazgatója. 1941-ben püspöki titkár. 1943-ban pápai kamarás, 1946-ban a Kassai
Egyházmegye magyarországi részének általános helynöke. 1951-ben kanonok, káptalani helynök és a
Rozsnyói Egyházmegye magyarországi részének apostoli kormányzója. 1952-ben egri ordinárius és a
Szatmári Egyházmegye magyarországi részének érseki helynöke. 1956-ban egri káptalani helynök,
1959-ben egri apostoli adminisztrátor. 1964. szept. 15-én rotariai címzetes püspökké kinevezik, 1964.
okt. 28-án püspökké szentelik, 1969. jan. 10-én egri érsek.
Czapik Gyula István Kálmán (Szeged, 1887. dec. 3.–Budapest, 1956. ápr. 25.) érsek. A gimnáziumot
Szegeden végezte, teológiai tanulmányait Temesvárott és 1908-tól Bécsben végezte a Pázmáneum növendékeként, majd az Augustineumban továbbtanult. Bécsben szentelték pappá 1910. júl. 14-én.
1911-ben bécsi tanulmányai idejében Horthy Miklós fregattkapitány gyermekeit is nevelte. 1912-ben
Nagybecskereken káplán. Temesvárott teológiai tanár és tanulmányi felügyelő a kisszemináriumban,
1916-ban a nagyszemináriumban. Szerkesztette a Havi Közlöny, Die Zeitung és a Temesvári Újság című
lapokat. A román megszállás következtében 1919-ben Budapestre költözött, s ott az Egyházi Lapok, a
Magyar Kultúra s A Szív szerkesztője lett. A Budapesti Egyetem Hittudományi Karának bekebelezett
doktora 1924-ben. 1925. máj. 27-én pápai kamarás, 1935-ben pápai prelátus. 1929-ben kinevezték a
Budapestre helyezett nagyváradi káptalan egyik irodalmi stallumára. 1939. júl. 19-én kinevezték
veszprémi püspöknek. 1939. aug. 27-én szentelte püspökké Serédi Jusztinián bíboros, Breyer István
győri és Madarász István kassai püspök társszentelőkkel Budapesten, az Egyetemi templomban. Az
egyházmegye kormányzását 1939. szept. 26-án vette át. Püspöki jelmondata: „Cordi Jesu corda omnia.” Autóbaleset következtében 1941. okt. 6-án csigolyatörést szenvedett és hosszú ideig betegeskedett. 1943. máj. 7-én kinevezték egri érsekké. A veszprémi egyházmegyét apostoli kormányzóként
1943. máj. 23-tól 1944. márc. 7-ig vezette. Az érseki palliumot az 1946. febr. 26-i pápai konzisztóriu-
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mon nyerte el. A Széher úti kórházban hunyt el. Temetését Shvoy Lajos székesfehérvári püspök végezte. Földi maradványait az egri főszékesegyház kriptájában helyezték el.
Drahos János (Brezova, 1884. júl. 23.–Budapest, 1950. jún. 15.) esztergomi érseki helynök, esztergomi kanonok. 1909. jún. 27-én szentelte pappá Rajner Lajos c. püspök az esztergomi bazilikában. 1912től Esztergomban működött. 1920-ban irodaigazgató. 1924-től esztergomi kanonok. A kancellária
igazgatói tisztségéről 1930 januárjában lemond, mivel oldalkanonok lesz. 1931-ben a Prímási és az
Érseki Főszentszék bírója. 1933–1939 között az Actio Catholica főegyházmegyei igazgatója lesz. Serédi Jusztinián 1945. márc. 29-én bekövetkezett halála után 1945. okt. 15-ig püspöki helynök. Mindszenty József esztergomi érsek kinevezése után általános helynöki tisztséget tölt be, 1948. dec. 26-án az
érsek bebörtönzése után sede impedita haláláig püspöki helynökként az egyházmegye kormányzását
látja el. 1950. jún. 21-én christianopolisi címre püspökké kinevezték, az értesítés azonban csak halála
után érkezett meg.
Dudás Miklós (Máriapócs, 1902. okt. 27.–Nyíregyháza, 1972. júl. 15.) megyéspüspök. A bazilita
rendbe 1921-ben lépett be. 1924-ben a Collegium Germanico-Hungaricum növendéke Rómában.
1927. szept. 8-án szentelték pappá a bazilita rend címére. 1932-ben a máriapócsi rendház főnöke,
1933-ban magyar rendfőnök. 1939. ápr. 25-én kinevezték hajdúdorogi görög katolikus megyéspüspöknek. Püspökké szentelése 1939. máj. 14-én történt, Papp Antal c. érsek szentelte Kriston Endre
gerazai c. püspök és Boldog Meszlényi Zoltán Lajos sinopei c. püspök segédletével. 1944. jan. 2-tól a
Munkácsi Görög Katolikus Egyházmegye, 1946. okt. 14-től a Miskolci Exarchátus apostoli kormányzója is.
Folba János (Morvaszentjános, 1880. aug. 31.–Budapest, 1967. nov. 5.) ordinárius, tábori vezéresperes. Középiskolába Pozsonyba és Esztergomba járt. Teológiai tanulmányait Esztergomban végezte, a
jogakadémiát Pozsonyban, zenei tanulmányait Bécsben. Pappá szentelték Esztergomban 1903. jún.
24-én. Ez után káplán Kistapolcsányban, 1903-ban nevelő. 1909-ben tábori lelkész Temesvárott a Katonai Akadémián, tanár és egyúttal a Temesvári Oltáregylet igazgatója is. 1914. júl. 28-tól az Egyesített
Kórházak vezető lelkésze a déli felvonulási területen. 1914 októberében a limanovai X. lovashadosztály vezető lelkésze, a XV. Gyalogos hadosztály és a XIII. hadtest vezető plébánosa. 1916. okt. 15-én
szerb hadifogságba esik. 1918. nov. 10. és 30. között a vegyesdandár vezető lelkésze Budapesten. Közben 1918-ban a Bocskai István Reáliskola Tiszti Nevelőintézet tanára is. 1923-ban tábori vezéresperes
és pápai kamarás. 1925-ben tábori lelkész Székesfehérvárott. 1926. dec.–1940. máj. között Budapesten
a római katolikus Tábori Püspökség irodaigazgatója. 1935-ben pápai prelátus. 1935-ben a Magyarországi Katonai Akadémia tagja lesz. Saját kérelmére 1940. máj. 1-jén nyugállományba vonul mint címzetes vezérezredes. Később reaktivizálják és megbízást kap a Tábori Püspökség vezetésére vezéresperesi
rangban 1945. ápr. 1-jétől. 1949. márc. 1-jén hivatalból nyugdíjazzák, vezérőrnagyi rangot kap. Ő készítette elő a magyar és nemzetközi nyilvántartású személyazonossági számrendszert. 1920–1927 között a hazánkban található háborús katonai anyakönyveket összegyűjtötte. Bécsből hazahozatott a
közös hadsereg Magyarországra vonatkozó anyagából 14 000 kötetet. Szakértője volt az egyházi katonai és nemzetközi nyilvántartásnak. Az Újköztemetőben Szabó Imre esztergomi segédpüspök helyezte
nyugalomra.
Gojdics Péter Pál OSBM (Pillerpeklén, Sáros vm., 1888. júl. 17.–Lipótvár, Csehszl., 1960. júl. 17.)
megyéspüspök. Cigelkán, Bártfán és Eperjesen tanult, ahol 1907-ben érettségizett. A teológiát Eperjesen és Budapesten a Központi Papnevelő Intézetben végezte. Pappá szentelték 1911. aug. 27-én Eperjesen. 1912-ben az eperjesi szemináriumban prefektus és hitoktató a középiskolában. Később egyházmegyei levéltáros és káplán Kisszebenben. 1919-ben püspöki irodaigazgató. 1922. júl. 20-án belépett
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Munkács-Csernekhegyen a bazilita rendbe. 1923. jan. 27-én öltözött be, és fölvette a Pál nevet. 1926.
szept. 14-én eperjesi apostoli adminisztrátor. 1927. márc. 7-én harpasi címzetes püspökké nevezték ki.
1927. márc. 25-én szentelték püspökké Rómában a Szent Kelemen-bazilikában. Parókiákat alapított
többek között Prágában, Pozsonyban, Léván, árvaházat, 1936-ban görög katolikus iskolát nyitott
Eperjesen. 1939. ápr. 13-án kinevezték a Munkácsi Apostoli Adminisztratúra szlovákiai adminisztrátorává. Felajánlotta lemondását, amit a pápa nem fogadott el, kinevezte eperjesi megyéspüspökké, és
1940. aug. 8-án iktatták be. 1950. ápr. 28-án Eperjesen kikiáltották a görög katolikus egyházmegye
elszakadását Rómától, és csatlakozását a moszkvai pátriárkához. Megtagadta a székesegyház kulcsainak átadását, ezért letartóztatták. Vizsgálati fogsága alatt hiába próbálták kínzással és csábítással az
ortodoxiába kényszeríteni, ezért 1951. jan. 15-én a Szovjetunió elleni kémkedés és hazaárulás vádjával
életfogytiglanra ítélték. Illaván és Lipótváron raboskodott, tüdőrákban a börtönben halt meg. II. János
Pál pápa 2001. nov. 4-én boldoggá avatta.
Grősz József (Féltorony, Moson vm., 1887. dec. 9.–Kalocsa, 1961. okt. 3.) érsek. A középiskolát
1899–1907 között a győri bencéseknél végezte. Teológiai tanulmányokat a Pázmáneum növendékeként Bécsben hallgatott. Pappá szentelték 1911. júl. 14-én Bécsben. Ezután káplán Farádon, 1912-ben
Oroszváron. 1913-ban a győri püspökségen levéltáros, 1914-ben szertartó, 1915-ben szentszéki jegyző, 1921-ben titkár, 1924-ben irodaigazgató. 1928. dec. 17-én kinevezik orthosiai c. püspöknek és
győri segédpüspöknek. Püspökké 1929. febr. 24-én szentelte Győrött Serédi Jusztinián bíboros Virág
Ferenc pécsi püspök és Lányi József tinnini c. felszentelt püspök társszentelőkkel. 1939. júl. 19-én
szombathelyi megyéspüspök. 1943. máj. 7-én kalocsai érsek, székét júl. 11-én foglalta el. Egyúttal
1944. márc. 25-ig a szombathelyi egyházmegye adminisztrátora is volt. 1945. márc. 29. után a püspöki
kar elnöke. 1948. dec. 27-én Kádár János belügyminiszter felszólította, hogy mondjon le az érsekségéről. Az állam és az egyház közötti megegyezés után 1951. máj. 18-án letartóztatták, majd koncepciós
perben 15 évre elítélték, Püspökszentlászlón házi őrizetben tartották, innen 1955-ben Tószegre került,
ugyancsak házi őrizetbe. 1956. máj. 12-én visszatérhetett Kalocsára.
Hamvas Endre (Piszke, 1890. febr. 27.–Kalocsa, 1970. ápr. 3.) kalocsai érsek. Teológiai tanulmányait
a bécsi egyetemen végezte. Pappá szentelték 1913. júl. 14-én az Esztergomi Főegyházmegye címére.
1928-ban Esztergomban a Hittudományi Főiskola tanára, 1934-ben érseki titkár, 1936-ban prímási
irodaigazgató. Ugyanebben az évben esztergomi kanonok lesz. 1940-ben budapesti érseki helynök.
1944. márc. 3-án csanádi megyéspüspök, püspökké szentelését 1944. márc. 25-én Serédi Jusztinián
bíboros végzi Shvoy Lajos székesfehérvári és Pétery József váci püspökök asszisztenciájával. 1951–
1956 között az Esztergomi Főegyházmegye apostoli adminisztrátora. 1964. szept. 15-én kalocsai érsekké nevezték ki. Érsekségéről 1969. jan. 10-én mondott le, ugyanezen a napon címzetes araei érsek
lett. Ismeretesek az iskolák számára írt hittankönyvei.
Hász István (Kisbér, 1884. dec. 22.–Einsiedeln, 1973. jan. 28.) tábori püspök. A Pázmáneumban
1908. júl. 14-én szentelte pappá Fischer-Colbrie Ágost kassai püspök. Ezután káplán Szanyban, majd
a győri nagyszeminárium prefektusa. 1911-ben a bécsi Augustineumban tanult tovább. Budapesten a
Szent Imre Kollégium igazgatója. 1913-ban Győrött püspöki szertartó és teológiai tanár. 1929. febr.
8-án suriai c. püspökké és tábori püspökké nevezték ki. 1929. ápr. 28-án Serédi Jusztinián szentelte
püspökké Glattfelder Gyula csanádi és Grősz József győri segédpüspökökkel mint társszentelőkkel a
győri székesegyházban. Serédi Jusztinián osztálytársa volt. 1944-ben altábornagy, tábori püspök 1945ig. Előbb Ausztriában, majd Svájcban telepedett le.
Hoss József (Újnéppuszta, 1881. szept. 22.–Somogyszentpál, 1969. jan. 18.) ordinárius, veszprémi
püspöki helynök, kanonok. Nagykanizsán, Veszprémben és Budapesten tanult. Veszprémben szentel-
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ték pappá 1906. jún. 30-án. Ezután káplán Zalaszántón, majd felsőbb teológiai tanulmányok végzésére
a bécsi Augustineumba megy. Ezt követően Berzencén káplán, 1909-ben a veszprémi szeminárium
spirituálisa, 1915-ben a teológia dogmatikatanára, 1919-ben hittanár az angolkisasszonyok intézetében. 1923-ban plébános Kaposváron, ahol az Egri Norma szerint megszervezte a szegénygondozást.
1924-ben jásdi c. apát. 1935-ben veszprémi kanonok, székesegyházi főesperes, hantai prépost és irodaigazgató. 1938-ban az Actio Catholica egyházmegyei igazgatója. 1939–1944 között a Magyar Élet
Pártja programjával Veszprém vármegye országgyűlési képviselője. 1939-ben a hittudományi kar bekebelezett doktora. 1945. júl. 20-án általános püspöki helynök és nagyprépost. 1949. ápr. 19-én káptalani és püspöki helynök. 1951. jún. 29-én tisztségeiről lemondott, és Somogyszentpálra költözött.
Kelemen Krizosztom Ferenc OSB (Hahót, Zala vm., 1884. jan. 10.–Pittsburgh, Pa., USA, 1950. nov.
7.) főapát. A bencés rendbe 1903. aug. 6-án lépett, ahol 1910. jún. 5-én tett ünnepélyes fogadalmat.
1910. júl. 1-jén szentelték pappá. Latin szakos tanári oklevelet szerzett és Pápán tanár lett. 1916-ban
Nyalkán lelkész, 1926-ban Budapesten gimnáziumi tanár. 1928-ban Győrött házfőnök és egyúttal a
Czuczor Gergely Gimnázium igazgatója. 1929-ben főapáti koadjutor, 1933. márc. 16.–1950. nov. 7.
között Pannonhalmán főapát. 1947-től Brazíliában, 1949-től az USA-ban élt. Tagja volt a magyar
emigrációt képviselő, 1949. júl. 21-én alakított Magyar Nemzeti Bizottmánynak.
Kovács Sándor (Kecskemét, Pest vm., 1893. jún. 11.–Budapest, 1972. dec. 24.) megyéspüspök. A
középiskoláját szülővárosában látogatta, a teológiát Vácott kezdte és a bécsi egyetemen fejezte be.
1915. okt. 14-én szentelték pappá mint pazmanitát. Az Augustineumban képezte tovább magát. 1917ben a váci püspök udvari káplánja. 1928-ban Kecskeméten plébános. 1944. márc. 3-án kinevezték
szombathelyi megyéspüspökké. 1944. márc. 25-én szentelte püspökké Serédi Jusztinián bíboros, Shvoy
Lajos püspök és Pétery József püspök társszentelőkkel. Nehéz körülmények között kormányozta egyházmegyéjét, a háború alatt mint a visszacsatolt Muravidék apostoli kormányzója is. A második világháborúban megsérült, majd újjáépített székesegyházat 1947. szept. 7-én az egész püspöki kar jelenlétében szentelte föl. Részt vett a II. Vatikáni Zsinaton, az Országos Liturgikus Tanács elnöke. 1972. márc.
23-án vonult nyugalomba. Szombathelyen temették el.
Madarász István (Nagyszombat, 1884. júl. 10.–Hejce, 1948. aug. 8.) megyéspüspök. Teológiai tanulmányait a bécsi egyetem teológiai karán végezte mint a Pázmáneum növendéke. Pappá szentelték
1907. jan. 3-án. Ezután káplán Budapest-Tabánban. 1915-ben az esztergomi érseki aulában levéltáros
és szertartó, 1920-ban érseki titkár. 1926-ban Budapest-Lipótvárosban plébános. 1928–1939 között a
Vallás- és Közoktatási Minisztérium tanácsosa, az egyházi ügyosztály vezetője, 1935-ben pedig miniszteri osztályfőnök. 1939. júl. 19-én nevezték ki kassai megyéspüspökké és a Magyarrészi Szatmári Egyházmegye apostoli adminisztrátorává. Serédi Jusztinián szentelte püspökké 1939. aug. 24-én a budapesti Szent István-bazilikában. 1945. febr. 26-án székvárosát kénytelen elhagyni és Hejcére költözött,
és ettől kezdve a Magyarrészi Kassai Egyházmegye székhelye e városka. Az 1774-ben Fellner Jakab
építész által tervezett szép püspöki kastély kápolnája és kertje volt tanúja a püspök házi fogságának,
ahol a száműzetés kenyerét ette. A körülményeket nem feledtethették Fech János szép szobrai sem. A
püspökkari konferenciákon ritkán jelent meg. Távolmaradását „anyagi okokra”, „különlegesen nehéz
közlekedési lehetőségeire”, „az orvos rendeletére” való hivatkozással indokolta. Itt, Hejcén érte a halál.
Földi maradványait a sátoraljaújhelyi templom fogadta be. Sírja fölé Krasznay Lajos készítette a márványoltárt és a feszületet.
Márton Áron (Csíkszentdomokos, 1896. aug. 28.–Gyulafehérvár, 1980. szept. 29.) megyéspüspök.
Székely földműves család harmadik gyermekeként született. Édesapja Márton Ágoston, édesanyja Kurkó Julianna. Elemi iskolába szülőfalujában járt, a Római Katolikus Elemi Népiskolába (1903–1906).
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Középiskolai tanulmányait előbb a csíksomlyói Katolikus Gimnáziumban (1907–1911), a csíkszeredai főgimnáziumban (1911–1914), majd a gyulafehérvári kisszemináriumban (1914–1915) végezte.
Itt érettségizett 1915. június 12-én. Az első világháborúban katonai szolgálatot teljesített. Csak 1920
őszén jelentkezett a Gyulafehérvári Papneveldébe. 1924. júl. 6-án Majláth Gusztáv Károly erdélyi püspök szentelte pappá. Ez után káplán Ditróban, majd 1925-től Gyergyószentmiklóson. 1926-tól a gyergyószentmiklósi Állami Főgimnáziumban, 1928-tól a marosvásárhelyi Katolikus Főgimnáziumban
hittanár. 1929. júl. 1-jén plébánosi kinevezést kapott Verestoronyra, és a nagyszebeni Szent Teréz Árvaházban tanulmányi felügyelő lett. 1930–1932-ben udvari káplán és püspöki levéltáros Gyulafehérvárott. 1932-től püspöki titkárként, az Erdélyi Római Katolikus Népszövetség egyetemi szakosztályának vezetőjeként, valamint egyetemi lelkészként és hitszónokként tevékenykedett Kolozsvárott. 1938.
dec. 24-én nevezték ki gyulafehérvári püspökké. 1939. febr. 12-én szentelte püspökké Andrea Cassulo
érsek Pacha Ágoston és Fiedler István püspökök segédletével. A bécsi döntés után Dél-Erdélyben maradt. 1949. jún. 21-én a rendőrök Nagyszebenbe hurcolták és vallatták, majd Bukarestbe került. Csak
1955. febr. 2-án szabadult. Püspöki székhelyére csak márc. 24-én érkezett, majd palotafogságra ítélték.
1980. ápr. 2-án II. János Pál pápa felmentette az egyházmegye kormányzása alól. Temetését Lékai
László bíboros végezte, Jakab Antal megyéspüspök, Bálint Lajos segédpüspök, Hosszú László nagyváradi ordinárius és más ordináriusok jelenlétében.
Meszlényi Zoltán Lajos (Hatvan, 1892. jan. 2.–Kistarcsa, 1951. márc. 4.) c. püspök, püspöki helynök.
Teológiai tanulmányait a római Collegium Germanico-Hungaricum növendékeként végezte.
Innsbruckban szentelte pappá Franz Egger brixeni hercegpüspök 1915. okt. 28-án. 1916-ban káplán
lesz Komáromban. Esztergomban 1917-ben prímási levéltáros és szertartó, 1920-ban érseki, 1926-ban
prímási titkár, 1930 januárjában irodaigazgatója 1936-ig. 1929-ben gondnoki megbízatást is kapott.
1931. febr. 4-én az esztergomi főszékesegyházi káptalanban mesterkanonok lesz, 1944-ben nógrádi
főesperes, honti főesperes, 1946-ban szenttamási prépost. 1934-ben az Egri Érseki Jogakadémia tanára.
1937. okt. 28-án Serédi Jusztinián prímás sinopei címre püspökké szenteli Breyer István győri püspök
és Kriston Endre c. püspök segédletével. 1937. okt. 2-án a rozsnyói és kassai egyházmegyék Magyarországra eső részén az apostoli adminisztratúra helynöke. 1941-ben a Szent Üdvözítőről nevezett lekéri
apátja lett. 1941–1945 között a prímási birtokok jószágigazgatója. Drahos János püspöki helynök
halála után, 1950. jún. 17-étől püspöki helynökként kormányozza az egyházmegyét. Jún. 29-én politikai okokból elhurcolták. Kistarcsán magánzárkában tartották, ahol megbetegedett, és elképzelhető,
hogy a Mosonyi úti rabkórházban hunyt el 1951. márc. 4-én. 1951. márc. 14-én temették el jeltelen
sírba a Rákoskeresztúri új köztemetőben. 1966. jún. 24-én az esztergomi bazilika altemplomában helyezhették el. Boldoggá avatása 2009. okt. 31-én megtörtént.
Mindszenty József (Csehimindszent, 1892. márc. 29.–Bécs, 1975. máj. 6.) bíboros, prímás, esztergomi érsek. 1915. jún. 12-én szentelték pappá. Ezután káplán Felsőpatyon, 1917-ben Zalaegerszegen
hittanár, 1919-ben adminisztrátor, 1921-ben plébános lesz és egyúttal a zalaegerszegi kerület esperese
is. XII. Pius pápa 1944. március 5-én veszprémi püspökké nevezte ki. Serédi Jusztinián bíboros szentelte fel az esztergomi bazilikában 1944. március 25-én Hamvas Endre csanádi és Kovács Sándor szombathelyi megyéspüspökökkel. 1944. november 27-én letartóztatják papjaival együtt, és december 22én Sopronkőhidára hurcolják. 1945. ápr. 20-án szabadult. 1945. aug. 16-án esztergomi érsek, érseki
székfoglalója 1945. okt. 7-én történt az esztergomi bazilikában. 1946. február 18-án kreálta bíborossá
XII. Pius pápa a római Szent Péter-bazilikában és címtemplomául a Santo Stefano Rotondót kapta
meg. 1948. dec. 26-án letartóztatták, koncepciós perben elítélték. 1971-ben külföldre távozott, 1974.
febr. 5-én XII. Pius pápa felmentette érseki tisztségéből. Bécsben hunyt el. Boldoggá avatása folyamatban van.
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Pájer János (Kövecses, Gömör-Kishont vm., 1874. aug. 30.–1940 után) kanonok. Teológiai tanulmányait Bécsben végezte pazmanitaként. 1899. júl. 19-én szentelték pappá. Ez után Putnokon káplán.
1900-ban a rozsnyói püspöki aulában szolgált, 1910-ben mint titkár és káplán. 1912-ben Putnokon
plébános. 1913-ban kerületi esperes. 1927-ben a Magyarrészi Rozsnyói Egyházmegye apostoli kormányzója. 1940-ben rozsnyói mesterkanonok. A Putnok és Vidéke Vöröskereszt Egylet elnöke.
Pakots/Pakocs Károly (Nagykároly, Szatmár vm. 1892. nov. 17.–Bukarest-Popesţi-Leordeni, 1966.
okt. 23.) püspök, kanonok, költő. A tanulmányait a nagykárolyi piarista gimnáziumban és a Szatmárnémeti Királyi Katolikus Főgimnáziumban végezte. A teológiát a budapesti Központi Papnevelő Intézetben sajátította el. 1915. márc. 21-én szentelték pappá. Ez után káplán Máramarosszigeten. 1915ben a szatmári püspökségen szertartó, 1917-ben szentszéki jegyző és levéltáros, 1921-ben titkár, 1926ban irodaigazgató. 1920-ban egyúttal a szatmárnémeti teológia tanára. 1931-ban Szinérváralján plébános és nagybányai kerületi esperes. 1936-ban Nagybánya plébánosa. 1937. jan. 18-án szatmári kanonok. Egyik alapítója az Erdélyi Katolikus Akadémiának, amelynek elnöke lesz. 1939-ben letartóztatták
hamis vádak alapján, majd Magyarországra menekült. 1940. szept. 22-én visszatért Szatmárnémetibe.
Márton Áron gyulafehérvári püspök a szatmári egyházmegye apostoli kormányzójaként 1941. okt.
1-jén általános helynökké nevezte ki, majd Scheffler János szatmári püspök helynöke 1942. máj. 18-tól.
A Vatikánnal való kapcsolata miatt 1949. dec. 17.–1950. okt. 15. között fogva tartották. 1951-ben a
gyulafehérvári teológia tanára, 1956-tól a jászvásári teológia tanára. 1957. márc. 19-én ismét letartóztatták és bebörtönözték. 1963 áprilisában szabadult. A bukaresti angolkisasszonyok intézetének spirituálisa lett. 1966 nyarán letartóztatták és a bántalmazásokba belehalt.
Papp Antal (Nagykálló, Szabolcs vm., 1867. nov. 17.–Miskolc, 1945. dec. 24.) megyéspüspök. Apja
görög katolikus lelkész. 1893. dec. 24-én szentelték pappá. 1912. ápr. 29-én kinevezték munkácsi koadjutor, lyrbei c. püspökké, és még ez évben átvette a kormányzást. 1912. jún. 1-jén átvette a munkácsi
püspökséget. Okt. 14-én szentelte püspökké Julius Drohobeczky kőrösi püspök Lányi József knini
püspök és Horváth Győző martyropolisi c. püspökök segédletével. 1912. nov. 17-én a hajdúdorogi
egyházmegye apostoli adminisztrátora is lett, és megkezdte az új egyházmegye megszervezését. 1916ban bevezette a Gergely-naptárt, de a hívek lázongása miatt 1918. nov. 21-én kénytelen volt visszaállítani a Julianus-naptárt. A trianoni békekötés után 1924. júl. 4-én felmentették a munkácsi püspökség
alól, küzikei c. érsek lett, és az újonnan alapított Miskolci Apostoli Exarchátus apostoli kormányzójává
nevezték ki. Megszervezte az exarchátust.
Papp Kálmán (Sopron, 1886. febr. 28.–Győr, 1966. júl. 28.) megyéspüspök. A gimnáziumot Sopronban és Győrött, a teológiát is Győrött végezte. 1908. jún. 29-én pappá szentelték. Ezután káplán Mosonban, majd nevelő Frigyes főherceg családjában. 1912-ben győri iskolákban hitoktató. Az első világháborúban a győri 19. gyalogezred tábori lelkésze. 1920-ban plébános Röjtökmuzsajon, 1925-ben
Sopron város plébánosa és kanonok, poki prépost. 1946. máj. 3-án nevezték ki győri püspökké. 1946.
jún. 16-án szentelte püspökké Mindszenty József bíboros Grősz József érsek és (Boldog) Meszlényi
Zoltán püspök társszentelőkkel a soproni Szent Mihály-templomban. 1947-ben az egyházmegyében a
könnyező Mária tiszteletére jubileumi évet hirdetett.
Pétery József (Miskolc, 1890. jún. 21.–Hejce, 1967. nov. 25.) megyéspüspök. A teológiát Innsbruckban végezte. 1912. dec. 29-én szentelték pappá az egri főegyházmegye címére. Ezután az egri teológia
dogmatikatanára, majd a szeminárium spirituálisa. 1938-ban egri kanonok és székesegyházi plébános.
1942. szept. 24-én kinevezték váci megyéspüspökké. 1942. nov. 8-án az egri székesegyházban szentelte
püspökké Serédi Jusztinián, Boldog Scheffler János és Kriston Endre segédpüspökkel. 1953. ápr. 6-tól
a hejcei szociális otthonban kényszerült tartózkodni, ott érte a halál.
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Pintér László (Sopron, 1884. szept. 7.–Szeged, 1958. márc. 2.) helynök. A középiskolát Sopronban és
a győri bencés gimnáziumban, a teológiát Győrben végezte. Győrben szentelték pappá 1907-ben. Ezután káplán Győrben és a szeminárium tanulmányi felügyelője. 1911-ben Sopronban középiskolai hitoktató, 1912-ben a győri székesegyház hitszónoka. 1913-ban plébános Rajkán, a Máltai Lovagrend
konventuális káplánja. 1929-ben a soproni társaskáptalan kanonokja. 1922–1939 között nemzetgyűlési, illetve országgyűlési képviselő. 1940-ben a nagyváradi székeskáptalan mesterkanonokja. 1942-ben
elnyeri a váradi káptalan irodalmi stallumát. 1947-ben a Magyarrészi Nagyváradi Egyházmegye helynöke, kormányozta az egyházmegyei részt haláláig.
Pokorny Miklós (Győr, 1892. dec. 6.–Győr, 1946. ápr. 6.) káptalani helynök. A győri bencés gimnáziumban érettségizett. Teológiai tanulmányait a Budapesti Tudományegyetem Hittudományi Karán
végezte. Pappá szentelték 1915. jún. 29-én a győri egyházmegye címére. Ezután káplán a soproni Szent
Mihály, 1918. dec.-től a győr-belvárosi plébánián, ahol 1920-ban adminisztrátor. 1921. aug.-tól a győri
püspökségen szertartó, 1924. aug.-tól titkár, 1930 máj.-tól irodaigazgató. 1936. okt. 30-tól győr-belvárosi plébános és győri kanonok. 1945. ápr. 2-től haláláig káptalani helynök.
Rogács Ferenc (Csendlak, 1880. aug. 29.–Pécs, 1961. febr. 20.) megyéspüspök. Teológiai tanulmányait a budapesti egyetem teológiai karán végezte. Pappá szentelték 1903. jún. 23-án. Ezután Csendlakon Batthyány Zsigmond gróf családjánál nevelő. 1904. szept. 5-én szombathelyi püspöki szertartó és
szentszéki jegyző. 1907-ben a szombathelyi szeminárium spirituálisa. 1912-ben irodaigazgató. 1921.
jún. 29-én szombathelyi székesegyházi kanonok, 1926-ban pápóci perjel, 1928-ban pápai prelátus.
Szombathelyen 1912-ben megalapította és vezette a Katolikus Sajtóhölgybizottságot. 1920-ban alapító elnöke volt a Katolikus Férfiligának. 1948. máj. 20-án sebastei címzetes püspök lesz, jún. 29-én
szentelték püspökké, és a pécsi megyéspüspök segédpüspöke, utódlási joggal. 1958. márc. 2-ától pécsi
megyéspüspök.
Sándor Imre (Csíkverebes, 1893. aug. 23.–Râmnicu Sărat, Ro., 1956. febr. 4/5.) püspöki helynök. A
gimnáziumot Csíkszeredán végezte. Teológiai tanulmányait 1912-ben Gyulafehérvárott kezdte, 1914től Budapesten folytatta. 1916. júl. 3-án Gyulafehérvárott szentelte pappá Mailáth Gusztáv Károly
püspök. Ezután káplán Gyergyóremetén, majd Gyulafehérvárott. 1918-ban ugyanitt iktató a püspöki
hivatalban, 1919-ben káplán Brassóban és egyúttal hittanár a leánygimnáziumban. 1920–1930 között
a csíkszeredai gimnázium hittanára. 1930-ban Kolozsvárott az Erdélyi Római Katolikus Népszövetség
igazgatója. 1934-ben Székelyudvarhely plébánosa és egyúttal főesperes is. 1939 jún.-tól gyulafehérvári
kanonok és általános helynök Gyulafehérvárott, 1940. októbertől 1945-ig Kolozsvárott püspöki helynök, ordinárius substitutus. 1944. szept. 12-től a kolozsvári Erdélyi Magyar Tanács tagja, amely emlékiratban sürgette Horthy Miklós kormányzót, hogy kérjen fegyverszünetet a szövetséges hatalmaktól.
1951. márc. 10-én letartóztatták. 1952. jan. 10-én Bukarestben bíróság elé állították és elítélték. 1955
márc.-tól a máramarosszigeti Râmnicu Sărat-i börtön rabja, ahol megfagyott.
Sárközy Pál Endre OSB ( Jánosháza, Vas vm., 1884. dec. 3.–Pannonhalma, 1957. máj. 10.) főapát.
1902. aug. 6-án lépett be a rendbe, ahol 1909. jún. 6-án tett ünnepélyes fogadalmat. Jún. 29-én szentelték pappá. A budapesti egyetemen tanult. 1909-ben gimnáziumi tanár Győrött, 1910–1929 között
tanár a pannonhalmi rendi tanárképző intézetben. Egyidejűleg 1916–1921 között custos, 1919. júl.–
szept. között lázi lelkész. 1929–1938 között Pannonhalmán perjel, 1930–1933 között rendi főigazgató, 1931–1938 között főiskolai igazgató is. 1938-ban bakonybéli apát. 1947-ben Pannonhalmán kormányzó apát, 1951-től haláláig pannonhalmi főapát.
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Scheffler János (Kálmánd, Szatmár vm., 1887. okt. 29.–Jilava, 1952. dec. 6.) megyéspüspök, vértanú.
Teológiai tanulmányait 1906-tól Budapesten végezte, 1910. júl. 6-án szentelték pappá Szatmárnémetiben. Ez után káplán Ungváron, de még ez évben a római Gregoriana Egyetem ösztöndíjasa. 1914-ben
Szatmárnémetiben teológiai tanár és prefektus. 1917-ben a főgimnázium hittanára és első igazgatója.
Plébános lesz 1923-ban Nagymajtényban, 1925-ben Szatmárnémetiben. 1931-ben nagyváradi teológiai tanár, 1939-ben spirituális is. 1940-ben a kolozsvári egyetem egyházjogi tanára. 1942. márc. 26-án
szatmári megyéspüspök. Márc. 28-tól a nagyváradi egyházmegye apostoli adminisztrátora. Máj. 17-én
Szatmárnémetiben szentelték püspökké, nagyváradi székét ezután foglalta el. 1948. április 9-től az
egyesített Szatmár-váradi Egyházmegye püspöke, amelyet aug. 4-én az állam megszüntetett. 1950. máj.
23-án Körösbányára internálták, 1952. márc.-ban letartóztatták, pert indítottak ellene. Szept. 12-én
Jilava börtönébe került, ahol agyvérzésben vértanúhalált halt. 2011. júl. 3-án avatták boldoggá Szatmárnémetiben.
Shvoy Lajos (Budapest, 1879. márc. 9.–Budapest, 1968. jan. 21.) megyéspüspök. 1901. júl. 13-án
szentelték pappá. 1918-ban a Regnum Marianum plébánia első plébánosa és házfőnöke. 1927. jún.
20-án székesfehérvári püspökké nevezték ki. Különös gondja volt az egyházközségek megszervezésére,
az AC, a KALOT és a KALÁSZ támogatására. A szovjet csapatok visszaverése után, 1945. febr. 7-én a
visszatért nyilasoknak megtagadta hálaadó istentisztelet bemutatását, ezért letartóztatták, és a soproni
Isteni Megváltó Leányai zárdájába internálták. Az oroszok bevonulásakor, húsvéthétfőn szabadult.
Szántay-Szémán István (Abaújszántó, Abaúj-Torna vm., 1880. júl. 5.–Miskolc, 1960. dec. 22.) általános helynök. Eperjesen érettségizett, majd Budapesten tanárképzőt, Eperjesen jogakadémiát és teológiát végzett. 1903. szept. 20-án pappá szentelték. Ez után segédlelkész Sósújfalun, majd Eperjesen, ahol
a görög katolikus tanítóképző tanára is. 1905-ben az eperjesi főgimnázium hittanára. Az első világháborúban tábori főlelkész. 1920-tól tb. kanonok. 1920-ban Magyarországra jött, ahol az évben a Nemzetiségi Minisztériumba, 1922-ben a VKM-be került. 1925-ben a miskolci apostoli kormányzóság általános helynöke, 1938-tól archipresbiter. 1939-ben a Szent Miklós Magyarországi Uniós Szövetség
ügyvezető elnöke. Számos lap szerkesztője. Jelentős irodalmi munkássága.
Tost Barnabás, bányavölgyi (Zboró, Sáros vm., 1876. szept. 23.–Hejce, 1951. júl. 10.) apostoli kormányzó, kanonok. Középiskolába Kassára, majd Budapestre járt. Teológiai tanulmányait a kassai szeminárium növendékeként végezte. Kassán szentelték pappá 1900. jún. 29-én. Ez után káplán Sóvárott,
majd Sátoraljaújhelyen. 1902-ben kassai püspöki szertartó, 1911-ben titkár. 1915–1916-ban tábori
lelkész Kassán és Belgrádban. 1918-ban darnói c. prépost, kassai kanonok és plébános. 1919-ben a
Szlovenszkói Országos Keresztényszocialista Párt kassai elnöke. 1936. jún. 21-én a felvidéki Egyesült
Munkás Párt kassai elnöke és Kassa város alpolgármestere. 1939-ben a felsőház kinevezett örökös tagja. 1945-ben nem maradhatott Kassán. 1948. aug. 12-től a Kassai Egyházmegye Magyarországi Részének káptalani helynöke, a Rozsnyói Egyházmegye Magyarországi Részének apostoli kormányzója. Ő
hozta létre a kassai egyházmegye hejcei szemináriumát, amelyet 1950. okt. 1-jén adtak át.
Virág Ferenc (Bonyhád, Tolna vm., 1869. aug. 22.–Pécs, 1958. márc. 2.) megyéspüspök. A gimnáziumi és teológiai tanulmányait Pécsett végezte. 1892. jún. 25-én szentelték pappá a pécsi egyházmegye
címére. Ez után káplán Németbólyban. 1896-ban a szekszárdi gimnázium hittanára. 1897-ben Pécsett
székesegyházi karkáplán és a Katolikus Legényegylet elnöke. 1901-ben a pécsi szemináriumban spirituális és a tanítóképzőben hittanár. Plébános lesz 1912-ben Pakson, 1922-ben Szekszárdon. 1923-ban
koroncói apát. 1926. márc. 27-én pécsi megyéspüspökké nevezik ki. Pécsett szentelték püspökké máj.
6-án, 19-én elfoglalta székét. 1927–1944 között a felsőház tagja.
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Wagner Mihály (Selegd, 1877. okt. 3.–Győr, 1958. jan. 14.) káptalani helynök. 1902. jún. 29-én szentelték pappá a győri egyházmegye címére. Ez után adminisztrátor Egyházaskeszőn. 1902. nov.-től káplán Győr-Belvárosban, dec.-től Mezőörsön, 1903-ban Szanyban, 1905-ben Győr-Újvárosban, majd
Győr-Belvárosban. 1907-ben lelkész Káptalandombon. 1909-ben spirituális a győri nagyszemináriumban. 1912-ben tanár a püspöki líceumban és a tanítőképzőben. 1921-ben plébános Csornán.
1927-ben győri kanonok. 1938-ban a Győregyházmegyei Alap Nyomda igazgatója és sopron-locsmándi főesperes. 1940-ben c. mórichidai Szent Jakab apostol prépost. 1944-ben őrkanonok, 1948-ban
nagyprépost. 1946. ápr. 6.–jún. 2. között káptalani helynök, 1949-től püspöki helynök.
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a conto

előleg, a végelszámolás előtt folyósított összeg

abstinentia

megtartóztatás, a böjt egyik fajtája

ad arbitrium Ordinarii

ordinárius döntése szerint

ad intentionem Ordinarii

az ordinárius intenciója szerint

ad limina

a küszöbhöz

ad quinquennium

öt évre

ad situationem illustrandam

a helyzet jellemzéseként

animálni

buzdítani, lelkesíteni

apodiktice

egyenesen, kétségbevonhatatlanul

apostata

hitehagyott

applicatio

miseszándék

approbatió

jóváhagyás, megerősítés

arbitrium

határozat

auktoritatív

tekintélyes

bellum in proximo

a háború kitörés előtt

biennális

kétévi

binandi facultas

napi kétszeri misézés engedélye

bona fide

jóhiszeműen

breviárium

zsolozsmáskönyv

breviarium proprium Hungarorum

Magyar Zsolozsmás Könyv

cancellarius magnus

nagykancellár

canon

egyházi törvény

cautio

óvadék

celebritas

híresség, előkelőség, neves személyiség

cf.

conferatur, vesd össze

CIC

Codex Iuris Canonici – Egyházi Törvénykönyv 1917.

circ.

circulare, körlevél

coadiutor

helyettes

columna

oszlop

Congregatio de Disciplinae
Sacramentorum

Szentségek Szent Kongregációja

consecratio

szentelés

consuetudo immemorabilis

emberemlékezetet meghaladó szokás

controversia

ellentét, vita

convictus

diákotthon
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corona

koszorú

corpus Christi mysticum

Krisztus misztikus teste

cum iure successionis coadiutor

utódlási joggal felruházott segítő

de Magna Hungarorum
Domina imperata

a Magyarok Nagyasszonyához szóló könyörgés

de turno

csoportonként

decalogus

tízparancsolat

definitorium provinciale

tartományi tanács

delegatio

küldöttség

dementál

megcáfol

deputatum

járandóság (elsősorban természetbeni)

diabolus Rotae

a Rota ördöge, a Rota Romana döntését megkérdőjelező

dignitarius

a pápa által adományozott méltóság

dilata

halasztás

discretio

szolid

dispensatio

felmentés

dispersio

szétszóratás

disponálás

áthelyezés

dispositio

elhelyezés

domicilium

lakóhely, székhely, helybenlakás

dubium

kétely

dukancia

vezetésben való részesedés

edunt

kiadják

enunciál/enuntio

kihirdet, bejelent

exclaustratio

klauzúrán kívüli

exclusis inebriantibus

kivéve a részegeket

excommunicatio

kiközösítés

excommunicatio latae sententiae

meghozott kiközösítési végzés

excursor

portyázó, utazó

exemptség

kivettség

exhortatio

buzdítás, szentbeszéd

extensio

kiterjesztés

extra chorum

kóruson kívül

Fac.

facultatív

Foreign Service

külföldi szolgálat

gradualis promotio

fokozatos előléptetés

gravida

terhes

hic et nunc

itt és most
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homilia

az evangéliummal kapcsolatos szentbeszéd

hymnus proprius

saját himnusz

ieiunium

böjt

ieiunium naturale

természetes böjt, amely mindenféle ételt és italt eltilt

ieiunium sacramentale

szentségi böjt, szentáldozás előtt

imperata

parancsolt

imprimatur

nyomtatható

in stylo curiae

kuriális stílusban

in theoria

elméletileg

indultum

kedvezmény, lehetőség, türelmi idő

intentio

szándék

ipso facto

a ténynél fogva

iunctium

összekötés

ius ad rem

olyan lehetőség, hogy valakit valami megadására kötelezhetnek

ius in rem

a birtoklás joga

ius strictum

szigorúan értelmezett jog

Joint – Joint Distribution
Committee

nemzetközi zsidó segélyszervezet

junktim, juntio

összefüggésben

kontroverzia

ld. Contorversia

lectio

lecke, olvasmány

lustrum

ötéves időszak

Magna Domina imperata

Magyarok Nagyasszonya tiszteletére előírt kötelező
könyörgések a szentmisékben

manet et gubernat

marad és kormányoz

mannalis stipendium

természetbeni támogatás

materia praescripta

előírt anyag

mendicans

kolduló

mensa episcopalis

püspöki asztal

minoris gentium

kisebb tárgyaló bizottság, nem teljes körű felhatalmazással

minus malum

a kisebbik rossz

mitte sapientem et nihil ei dixeris

küldj bölcset, és ne mondj neki semmit

modus procedendi

az eljárás módja

modus vivendi

szó szerint „megélhetési mód”, megállapodás

monitum

intelem, büntető figyelmeztetés

monsignore

a pápai udvartartáshoz tartozó megszólítása, úr

motu proprio

saját kezdeményezésére – a pápai rendeletek egyik faja

non putarem

előre nem látható, váratlan
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novena

kilenced, kilencnapi

numerus clausus

zárt szám

nunc nihil dicendum fidelibus

a híveknek most semmi sem közlendő

odisse quem laeseris

gyűlölni akit megsértettél

offertorium

felajánlás

officium

zsolozsma

officium proprium

a zsolozsma változó része

officium Sanctae Mariae

Szűz Mária zsolozsmája

OFM – Ordo Fratrum Minorum

ferences szerzetesrend

oleum purum olivae

tiszta olívaolaj

oppressio

erőszak

Opus vocationum

papi hivatások műve

oratio

könyörgés

ordinarius loci

helyi ordinárius

Ordo Fratrum Discalceatorum
Beatissimi Virginis Mariae
de Monte Carmelo

Sarutlan Kármelita Atyák Rendje

parallel

párhuzamos

parciális

részleges, pars-ból eredően

pectorale

főpapi mellkereszt

per viam facti

a tények kényszere miatt

per vota dispersa

levélbeni szavazás

periculum in mora

a veszély a késedelemben van

pia oblata

kegyes adomány

post recursum

felfolyamodás után

postulatio

kérelem

pouvoir

hatáskör

praeambulum

bevezetés, előszó

praeorator

előimádkozó könyv

prefektus

elöljáró

presbiter

áldozópap

pretium affectionis

a jóakarat ára

prevalens

többségi

prima primaria

első tekintély, első méltóság

pro memoria

emlékeztetőül

pro rata

részletenként, esetenként

pro re gravi

súlyos dolgokra tekintettel

pro remissione peccatorum

a bűnök bocsánatáért, könyörgés a szentmisében
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probatio

jelöltség, vizsga, megvizsgálás, próbatétel

promotio

kinevezés

promotor

szervezést elősegítő, előmozdító

promulgál

kihirdet, közzétesz

propositio

javaslat

proprium missae

a szentmise változó része

prudens

okos

prudens parallel

okos párhuzam

prudentia

okosság

prudentia pastoralis

lelkipásztori okosság

quasi noviciátus

mintegy noviciátus

quid ius

ami a jogot illeti

quidquid acquirit religioni acquirit

bármit szerez, szerzetének szerez

quinquennalis

ötéves

quo ad factum/quad factum

ami a tényt illeti

ratum non consummatum

el nem hált (házasság)

recollectio

lelkinap, magábaszállás

rectificatio

helyesbítés

rescriptum

leirat

resenzus

ellenérzés

responsorium

a zsolozsmában a váltakozó feleletek és versek

responsum

válasz

Sacra Congragatio pro Ecclesia
Orientali

Keleti Egyházak Szent Kongregációja

Sacra Congregatio Consilii

Zsinati Szent Kongregáció

Sacra Congregatio Consistorialis

Konzisztoriális Kongregáció

Sacra Congregatio Sancti Officii

Hittani Kongregáció 1908-tól

Sacra Poenitentiaria Apostolica

Apostoli Penitenciária, belső fórum ügyeinek legfőbb bírósága

Sacra Rituum Congregatio

Szent Rítus Kongregáció, Szertartások Szent Kongregációja

schematismus

cím- és névtár

secretum

titok

seminaristicum

a szeminárium fenntartására szolgáló alap

simpliciter imperata

egyszerű parancsok, rendelkezések

sollicitudo Ecclesiae

az Egyház gondoskodása

spirituális

lelki igazgató

status quo ante

az előző állapot

stipendium

ösztöndíj, itt a miséért kérhető fizetség

sub poena suspensionis

a kiközösítés terhe alatt
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suspensio non publicatur

a felfüggesztést nem hirdetik ki

synodális

zsinati

taxa

illeték, adó

terrágium

bányajog; az 1854. évi bányatörvény értelmében
a földbirtokosnak fizetett ellenérték a bányászati jogért

triduum

három nap

trinandi facultas

napi háromszori misemondás engedélye

tutor

pártfogó, gyámolító

Unio Cleri pro Missionibus

Papok Hitterjesztési Egyesülete a missziókra

Unio Cleri

a lelkipásztori munkát végző egyházmegyés és szerzetes
papok közössége

urgeál

sürget, szorgalmaz

Verbum Dei non est aligatum

Isten Igéje nincs megbilincselve

vicarius generalis

általános helynök

vicarius ritualis

szertartó helynök

vigilantia

éberség

visitator

látogató

vita communis

közös élet

votum

szavazat, vélemény

zelátor

buzgó
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Erdős Mátyás 198
Erzsébet, Szent 165, 230, 306, 320–321, 348,
349, 377
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Kőbl Ignácia 312

586

Köhler Ferenc 475
Könözsy Lajos 90
Közi-Horváth József 66, 119, 150
Krajnyák Gábor 176
Kray István 171
Kriston Endre 34, 60–61, 496
Krisztus 219, 404, 526, 527
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– Tanügyi Közlöny 110
– Tanügyi Tanács 95–96, 109–110, 130, 207,
257– 259, 261–262, 264, 268–269, 409
– Vallás- és Tanulmányi Alapokra felügyelő és
azok kezelését ellenőrző ideiglenes bizottság 104
– megmozdulás 92, 117
Katona 26, 62–63, 80, 129, 147, 164, 184–185,
386, 499, 464
Kegyuraság 37, 59, 74, 101, 138, 150, 202

Kegyúri fajárandóság 249–250, 496
– járandóság 72
– jog 27
– kérdések 138
– papok 74
– plébániák 138
– szolgáltatások 202
– terhek 58–59, 105, 138, 150
Képviselő-testület 75–76, 111, 157, 192–193,
343, 450, 492, 496
Kereskedelmi Főiskola 324
Kereszt 73, 84, 122, 216, 231, 363–364, 485
Keresztény Női Tábor 283
KERTEM (Keresztény Tehetségek Mentése) 254
Kert-Magyarország 245
Késői hivatás 386, 523
Két pap 146, 270, 283, 295, 388, 463
Kettős jövedelem 195
Kiegyezés 27, 418
Kiközösítés 447, 469
Kinevezés 9, 15, 20, 24, 26–27, 32, 73, 84, 89, 94,
96, 102, 107, 111, 130, 135, 215, 221, 306,
370, 463
Kis Újság 79, 164, 183, 314
Kisgazdapárt 81, 191, 253, 269, 283, 414, 428,
464
Kis-papi tábor 480
Kispapok külföldi üdülése 389
Kisszeminárium 197–198, 243, 456, 479
Kitelepítés 47, 63, 140, 157, 215, 285, 287, 318,
537
Kitelepítettek 290, 387–388
Kitérő-betérő mozgalom 220
Kívánatos pasztorális teendők 69
Koedukáció 169, 313, 337
Kollégium 45, 94, 117, 144, 162–163, 191, 219,
221, 251–254, 311–312, 317, 324–325,
331–333, 337, 340, 351, 406, 436, 468, 492
Kommunista párt 317
– párttagok 388
Kommunisták 215, 222, 230, 281, 290, 361, 539
Kongregáció 86, 133, 220, 237, 239, 289, 320,
346, 350, 434, 453, 511–512, 522, 526
Kongrua 27, 29–30, 42, 72–73, 105, 140, 170,
180, 193, 266, 318, 322, 332, 350, 358,
389, 401, 420, 432, 436, 478, 514, 516–
517, 527, 537–538, 543, 551
Konyha-kérdés 490
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Korda 235, 410
Kórházmisszió 493
Koronázás 19, 21, 27, 131
Korpótlék 72–73
Költség-előirányzat 356, 396, 399–401, 519
Költségvetés 68, 72, 88, 110, 112, 153–154, 186,
197, 204, 211, 218, 247, 255, 257, 261,
266, 272, 311, 356–358, 367–368, 377,
396, 398, 401, 408, 519, 532
Körlevél 12, 23–27, 30, 33, 41, 43–44, 46–47,
61, 65, 69, 78, 89, 91, 100, 108, 133, 139,
146, 151–152, 159, 165, 167, 179, 183–
185, 189–190, 194, 204–205, 213, 215,
218, 223, 234, 253, 264–265, 269, 271,
276, 306, 315–319, 321, 339, 354, 361,
365–366, 376, 378, 381, 391, 393, 412–
413, 419, 431, 433–434, 439–440, 447–
450, 458, 466, 468, 472, 479–480, 483,
486–488, 518, 527, 537
Körmenet 147–148, 156–157, 179, 188, 286,
304, 317, 373, 384, 422–423, 433, 435,
450–451, 459, 464, 486
– betiltása 156, 435
Közalapítványi erdőbirtok 326–327
Közélet 85–87, 99, 124–125, 148, 191, 323–324
Középiskolai internátus 210
Középiskolás fiúk és leányok közös szórakozása
312, 410
Középponti Katolikus Kör 384
Közgazdasági Egyetem 324
Közkegyelem 164, 180
Köznevelés 90, 141, 419, 462, 529
Közös határozat 383
– imaszöveg 116
Központi Bizottság 251–253, 370–371, 520
– Egyházművészeti Hivatal 166–167
– kormányzati szervek 106
– költségek 266
– Papnevelő Intézet 298–299
– Sajtó Vállalat (KSV) 95, 127–128, 203, 215,
224–225, 309
– Szeminárium 40, 68, 94, 226–227, 297–298,
333, 397, 440, 442, 458
Köztársaság 78, 124, 178, 187, 196, 253, 274,
416–417, 423–424, 427, 437, 444, 459–
460, 472, 545
Községek vallási egysége 91, 127
Községi iskolák államosítása 403
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Krédó 86–87, 218, 289
Kriston püspök letartóztatása 61
„Krisztust akarjuk” 373, 513
Kultúrfillérek 200, 267, 290, 292, 355–356, 516
Kultúrharc 132, 318
Kultúrház 90, 304, 492
Külföld informálása 220
Külfölddel való levelezés 79
Külföldi karitatív segélyezés 129
– magyarok lelki gondozása 140
Különadó 242
Külügyminisztérium 299
Küzdelem 179, 282, 391, 468
L
La Croix 148
Lakásügy 381
Lakosságcsere-egyezmény 319
Láthatatlan vendég vacsorája 213
Latin körlevél 215
– nyelv 22, 41, 43, 47, 49, 198, 205, 318–319,
408, 453, 537
Leányinternátus 251–253
Lefogott pap 171, 184, 454, 464
Legényegylet 90, 182, 350
Legényifjúság-szervezet 332
Lélek Szava 73
Lelki gondozás 31, 38, 63, 102, 140, 220, 223,
236, 271, 301
Lelkigyakorlat 78, 193, 198, 293, 337, 340, 354,
367, 372, 455, 515
Lelkipásztori konferencia 223, 451
Lelkipásztorok értekezlete 384
Leltározás 166, 225–226, 297, 436, 440, 460,
471
Letartóztatás 34, 61, 419, 454–455
Letartóztatott és elítélt papok 108
– papok 60–61
Levente 62, 93, 102, 220, 292
M
Magánvagyon 233, 274, 326
Magna Domina 230, 244, 385
Magyar Demokratikus Ifjúsági Szövetség
(MADISZ) 74, 90, 255
– Akadémia 471–472
– Életjáradék Biztosító Intézet 247
– Katolikus Jogakadémia 153–154, 200
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– Katolikus Vallás- és Tanulmányi Alapokra Felügyelő és azok kezelését Ellenőrző Időleges
Bizottság 201
– Katolikusok Vasárnapja 146
– Kollégiumi Egyesület 252–253
– Kommunista Párt (MKP) 449
– Közlöny 78, 154, 162, 196, 302, 326, 386, 529
– Kurír 46, 48, 77, 97, 108, 160–161, 179, 203,
205, 221, 266–267, 315, 347–348, 377,
383, 397–398, 425, 453, 486, 499, 519,
521, 548, 551
– Művelődési Szövetség 482
– Nemzet 133, 194, 463, 487
– nemzet 26, 63, 123
– Nemzeti Szövetség 361
– Népi Művelődési Intézet 162
– Néplap 95, 127
– Nők Demokratikus Szövetsége (MNDSZ) 432,
482
– papok 285
– Pedagógusok Szakszervezete 114
– Szent Kereszt Egyesület 363
– Szentföld 135
– Vallás- és Tanulmányi Alap Ellenőrző Bizottság
240
– Zarándokház 102, 162, 264, 333
Magyarok látogatása 281
– Nagyasszonya 217, 229, 293, 317, 322, 491,
511
Magyarországi Katolikus Egyházközségek Adóztatási Szabályzata 196
Májusi ájtatosságok 137
MAKE 253
Maniu-per 362
Manréza 78, 332, 340, 515
Március 15-e 311
Marconi-féle rendőr-rendelet 450
Mária Kongregáció 86, 392, 511,
– kongresszus 40, 248, 286–287, 302, 313, 317,
347, 373, 392
– napok 300, 422, 433–434, 442, 459, 464, 523
Marianum és Theresianum 251
Máriaremetei zarándoklat 147
Mária-ünnepek 40, 287, 313, 383
– ünnepségek 286–287
Mariovita 131, 235
Márta Iskola 406–407
Marxista szellemű kollégiumok 191

Megszállás 82, 107, 129, 132, 188, 317, 464
Megtorlás 26, 116, 185, 459
Memorandum 19–20, 22–24, 26, 29–30, 33,
41–45, 48, 65, 80–81, 321, 332, 414, 514
Menekült tanítók 337
Menekültek 100, 219
Mezőgazdasági líceum 143, 151
Mikrofonok 459, 494
Ministráns Kongresszus 384
Miniszter lemondása 213
Miniszteri meghívás 466
Mise 23, 30, 33, 60–61, 69, 82, 98, 100, 128,
131–133, 143–144, 152, 197, 200, 214,
237, 244, 249, 285–288, 301, 303, 305,
314, 324, 341, 345–346, 357, 384, 390,
420, 447, 460, 475, 486, 493, 504, 506,
522–523, 530
Missziók 78, 100, 235–237, 279, 321, 323, 354,
382, 401–403, 410, 430, 491, 493, 516,
525, 534
Munkamegosztás 250
Munkások pasztorációja 219
– pihenése 341
Munkaszünet 341, 383, 511
Munkatervezet 86
Műemlékek Országos Bizottsága 166–167, 308
N, Ny
Nagyböjt 216, 287, 341
Napilap 61, 67, 127–128, 132, 202–203, 218,
224–225, 227, 280, 283, 317–318, 347,
376, 401, 415, 537
Napközi otthonok 471
Naptár 239, 348–349, 396
Német hívek vagyona 361
Németkérdés 85, 213
Németek kitelepítése 63, 140, 287, 318, 537
Németországba deportáltak 62
Németség sorsa 63
Nemzetgyűlés 45, 56, 59, 65, 183–184, 213, 230
Nemzeti Bank 201, 430, 494
– Bizottság 60, 222, 300–301, 420, 452, 456,
496
– Hitelintézet 201, 309
– karitász-művek 328
– Segély 77, 82, 104
– Újság 203
Nemzetiség 63, 279, 362, 525
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Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus 366
– katolikus kapcsolatok 220
Nemzetnevelés 141
Népbíróságok Országos Tanácsa 149, 335
Népének 229, 285, 504–508
Népi demokrácia 7, 416
– Kollégium 221, 317, 397
– Kollégiumok Országos Szövetsége 203, 253,
311
– kollégisták 191
Népiskola 12, 86, 111, 114, 139, 169–170, 207–
209, 258–259, 262, 370, 381, 394, 450
Népiskolai tanítói állások 111
Népjóléti Minisztérium 129, 257, 354, 406–407,
481
Néppárt 66, 81–82, 90, 157, 282–283
Népszava 194, 217, 271, 290, 425, 449
Népszövetség 18, 76, 96, 137, 150, 171, 203, 239,
246, 251, 274, 335, 366, 379, 392–393,
493, 529
Népújság 239, 336
Nevelés 19, 33, 38, 42, 46, 64, 90, 113, 115, 141,
148, 151, 166, 185, 197–198, 258–259,
319, 330, 336, 354, 372, 406, 419, 462,
467, 469, 481, 505, 514–515
Nevelőintézmény 467
Nevelőképző főiskola 310, 331, 368–369, 408
Novéna 384, 419
Női karmelita rendház 473
Nürnbergi per 435
Nyilatkozat 22, 25, 27, 44–45, 48, 67, 75, 81–82,
133–134, 146, 164, 170, 179, 189, 209,
222, 269, 276, 282–283, 380, 383–384,
415–416, 420, 423–424, 434, 436–437,
455, 460, 476, 497, 499, 538, 542, 543,
546, 548–551
Nyolcosztályos iskolák 90
Nyomorék Gyermekek Országos Otthona 331
Nyugati egyetem 361
Nyugdíj és szeminárium segélye 72
Nyugdíjintézet 112, 206, 389, 482
O, Ó
Offenzíva az egyház ellen 317
Officium Sanctae Mariae 244
Októberi ájtatosság 286
Oktogon téri „orgyilkosság” 184
Olasz Nemzeti Kongresszus 385
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Oltáregyesület 299–300, 384, 492
– és Eucharisztikus Gyermekszövetség 299
Opus vocationum 68, 351, 386, 523
Orosz birodalmi iskola 464
– magyar gazdasági egyezmény 89
Oroszok gyanakvása 183
Országos Betegápolói Egyesület 406
– Cecília Egyesület 340, 503
– Egyházművészeti Tanács 166
– évkönyv 255
– Földbirtokrendező Tanács 60, 105, 114, 164
– Földhivatal 319
– gyűjtés 195, 200, 205, 292, 304, 516, 518
– Gyűlés 342–344
– Hitelintézet 372
– Katolikus Ház 304
– Katolikus Jogakadémia 200
– Katolikus Leánynap 117
– Katolikus Rendelkezési Alap 255, 267, 290–
291, 355–356, 393, 395, 402–403, 431,
472, 516–519
– Magyar Cecília Egyesület 332, 503, 506
– Papi Betegsegélyezés 234
– Pázmány Egyesület 402
– Rendelkezési Alap 396–397, 399–401
– Szövetkezeti Hitelintézet 372, 382
– Tanácsadó Testület 307
– Társadalom Biztosítási Alap 390–391
– Társadalombiztosító Intézet 103, 501
Orvosi fakultás 361, 367–368
Osservatore Romano 388
Osztatlan iskolák 85, 89, 210
Osztrák püspöki konferencia 299
Óvodák 114, 258–259, 330, 340, 456, 471
Ö
Önképzőkör 238, 255
Örmények lelki gondozása 236
Összeesküvés 147–148, 217, 221, 274, 317
Ötperces szentbeszéd 69
P
Pallium 127
Pálosok sziklatemploma 455
Pannonia Gazdasági Szövetkezet 327, 340
Pap eldisponálása 76
Pápa megválasztása 131
Pápai dignitariusok 135

TÁRGYMUTATÓ

– Magyar Egyházi Intézet 162
– Magyar Kollégium 333
– segélyakció 77
Papság 19, 22–25, 27, 29–30, 41, 43, 46, 60–61,
69, 73–75, 79, 126–156, 162–164, 166,
171, 176, 180, 182, 186–187, 189, 193–
194, 198, 218, 222, 224, 238, 246–247,
264, 279–280, 287–188, 293, 295, 304,
312, 317, 335, 354, 358, 361–362, 384,
394, 420, 432–433, 439, 459, 482–483,
512, 517, 520, 525, 538, 543–544, 547–
548, 550–551
Papbőség 77
Papfoglyok 97
Paphiány 158, 172, 180, 331, 351, 361, 491
Papi Betegsegélyezés Országos Tervezete 247
– hivatások 197, 345, 386
– intézet 471
– lefogások 180
– nevelőintézetek 244
– nyugdíjak 80, 389
Papok Amerikába utazása 151
– és papjelöltek katonai szolgálata 386
– internálása 183
– köszönése 293
Papság és marxista pártok 194
– igazoltatása 74
– közös szentségimádása 384
– nagymérvű lefogása 171
Paptanárok 419, 470–471
Paraszt kifejezés 284
Párbér megszüntetése 382
Pártba erőszakolás 341
Pártpolitikai kérdés 81
Pax Christi 475
Pázmáneum 71, 94, 103, 443, 524
Pázmány Péter Egyetem 257
Pedagógus Közlöny 481
– Szakszervezet 148, 419, 446
Pénzügyminisztérium 241, 310, 394
Pénzügyi bizottság 86, 257
Pesti Hazai Első Takarékpénztár Egyesülete 308
Péter-fillér 402
Pia oblata 402
Plébánia 12, 21, 32, 46, 48, 68, 75, 87, 105, 113,
119–121, 124, 137–138, 145, 147, 158,
165, 174, 180, 193, 218–220, 222–223,
225–226, 229–231, 236–237, 239, 245–

246, 267, 272, 283, 289, 308, 312, 318,
325, 329, 341, 343, 358, 360–361, 367,
373, 384, 387, 391, 395, 402, 472, 477–
479, 482–483, 489, 494, 512, 518, 523,
526, 531–533, 537
– erdeje 249
Plébániai földek 245
Plébániák betöltése 138, 222
Pócspetri per 446
Polgári Demokrata Párt 283
– házasság 30, 107, 405, 452
– iskolák 82, 172, 207–208
Politikai rendőrség 60, 132, 182–184, 217
Pornográfia 347, 377
Postarendszer 481
Praeorator 78, 98, 332, 348
Prédikáció 69, 362, 511
– témája 69
Prohászka-munkaközösségek 147
– Ottokár sírja 230
Promotorok 251–252, 254, 388
Proprium Hungariae 349, 420
Protestánsokkal való tárgyalás 420
Provokáció 434
Pusztaszer temploma 322, 359
Püspöki kar az eddiginél több értekezlete 93
– körlevél 167, 317, 354, 361, 448, 450, 472
Püspökkari körlevél 43, 46–47, 85, 133, 146,
159, 204, 318, 433, 527, 537
– jegyzőkönyvek kiadása 49, 97
Püspökszentelés 117
Q
Quadragesimo anno 218, 417–418
R
Rádió 132–133, 161, 164, 183, 186, 217, 269,
279, 281, 295, 336–337, 340, 364, 378,
385, 420, 439, 442, 453, 465, 472, 498,
506, 520
– beszéd 183, 442
– bizottság 269
– cenzúra 132–133, 364, 378
– előadás 439
– figyelés 337, 340
– iskola 336
– közvetítés 295, 385, 453
Referálás 17, 97–98, 442
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Református Egyetemes Konvent 319
– superintendens 438
Reggeli Újság 68
Régi tankönyv 404
Régiszi Szent Ferenc Egyesület 402
Regnum Marianum 40, 286, 322, 420
Rekvirálás 104
Rendek 19, 38, 58, 158, 161, 170, 199, 207, 230–
231, 233, 238, 251, 272, 294, 322, 326,
354–355, 357–358, 378, 390, 395, 440,
466, 489, 490, 525
Rendfőnöki kiküldöttek 470
Rendfőnökök 172, 207–208, 353, 357, 385, 409,
425, 451, 458, 463–465, 468–471, 474,
477, 483
Rendházak 468
Rendi főiskola 408
Rendkívüli facultas 334
Rendőrségi rendelet 314
Rendszabályok 12, 94, 259, 318, 370, 409
Reverzalis 107, 142, 151, 221, 289, 329, 420,
452–453, 501
Ritus kongregáció 320
Róma informálása 179
Római intenciók 205
– út 125
Rózsafüzér-Társulat 492
Rozsnyó csonka részére apostoli adminisztrátor
485
S, Sz
S. Poenitentiaria 289
Sacra Congregatio Consistorialis 353
– – de Propaganda Fide 137
– – Officii 289
– – Rituum 320
Sajtó 18, 38, 48, 67, 88, 95, 123, 125, 132, 146,
148, 151, 158, 167, 179, 188–189, 194–
195, 214, 225, 227, 251, 266, 277, 280,
282, 316–317, 325, 335, 340–341, 347,
361, 365, 380, 383, 401, 405, 413, 449,
461, 498, 501
– termékek 316–317
– ügy 62, 347, 401
San Pastore 102
San Stefano Rotondo 102, 162, 180, 243, 333
Sas 354
Schematizmus 255
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Seelisbergi konferencia 36–363
Segélyek 27, 72, 77, 80, 82, 94, 100, 104–106,
112, 114, 121, 129–130, 136, 139, 153–
154, 161, 165, 174–175, 181, 190–191,
200, 205, 210–211, 213, 221, 226, 234,
236, 241, 247, 253, 268, 279, 291, 293,
308, 331, 333, 340, 351, 356–358, 361,
369, 381, 389–390, 393–394, 397–398,
400–401, 403, 436, 473, 508, 517–519,
526
Segítő Szűz Mária 230
Seminaristicum 68, 204
Sérelmek 21, 57, 61, 65, 73, 85, 92, 97, 105, 132–
133, 138, 147–148, 156, 183, 188–189,
246–247, 294, 312, 317, 319, 347, 403,
414–415, 418, 435, 438, 451, 459, 542–
543, 546, 550
„Siess, Adj, Segíts” 354
Skapuláré Társulat 303
Societas Jesu 239, 256, 325, 332, 366, 392, 530
Sokszorosítás 41, 45, 47, 97, 213, 316, 318, 325,
365–366, 427, 458, 463–464, 479–480,
483, 487, 491–492, 499, 537
Sorsjegy 304
Spionok 164
Sportegyesület 313, 407–408
St. Sulpice 465
Stephaneum 47, 65, 419, 428–429
Stipendium 247, 281, 298, 346
Stólák 118
Svájci Charitas-Verband 93
Szabad Nép 131, 290
– szakszervezetek 74
– Szó 194
Szabadság 446
Szabályzat 12, 116, 152–153, 172, 192, 196, 200,
237–238, 258–260, 266, 299, 323–324,
326, 330, 342–343, 389, 394–395, 403,
409, 513, 530, 531
Szakszervezeti Ifjúmunkás- és Tanoncmozgalom
434
Szakszervezeti Tanács 147
Számadások 186, 202, 396, 399–401, 408
Szavazatok 75–76, 282–283, 314, 317, 342, 388,
450, 550
Százágyas kórház 94
Szegedi események 271
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Székesfehérvári Egyházmegyei Tanítók Egyesületének Központi Bizottsága 370–371
Székesfőváros Ápolónőképzője 406
Szekta 18, 33, 131, 219, 235, 251, 256, 301, 410,
476, 530
Szektarianus 256
Szemináriumok 21, 23, 26, 106, 197–198, 366,
386, 389, 479
– fenntartása 68
Szent Adalbert Egyesület 212
– Alajos Diákszövetség 254
– Domonkos II. rendje 385
– Erzsébet Karitász Központ 165, 306
– Erzsébet officiuma 348
– Erzsébet ünnepe 230, 320
– Erzsébet-zsolozsma 377
– Gellért 900. évfordulója 152
– Gellért-jubileum 180
– Gellért-centenárium 339
– Gellért-ünnepségek 191
– Gellért-kollégium 331
– Gellért-körlevél 179
– Imre Internátus 253
– Imre Kollégium Internátus Egyesület 144
– Imre-kollégium 94, 191, 251, 254, 325, 351
– István Akadémia 300–301
– István-officium 303, 348
– István Társulat 39–40, 110, 130–131, 152, 213,
235, 259, 349, 365, 410, 421, 428–430, 450
– István-bazilika kupolájának leégése 304
– István-napi körmenet 179, 486
– Jobb 100, 286
– Jobb-körmenet 286
– József haláláról elnevezett egyesület 249
– József Internátus 253
– József pártfogása ünnepe 393
– Kereszt Egyesület 122, 363–364
– Korona 124, 132
– László Társulat 96, 140, 151, 402
– Margit szentté avatási ünnepségei 385
– Officium Kongregációja 453
– olajok 248, 297
– sír gyűjtés 264
– Skapuláré Királynéja 302
– Szív Szülők Szövetsége 149
– Zita Kör 168
Szentbeszéd 69, 75, 133, 137, 214, 285–286,
357, 384, 423, 439

Szentföld 135, 154, 263–265, 379–380, 535
Szentírás 43, 410, 476, 504
Szentmise 69, 82, 98, 128, 131–134, 143, 197,
217, 237, 244, 249, 285–288, 301, 314,
341, 384, 420, 447, 460, 475, 486, 504,
516, 522–523
– oratiója 244
Szentséges Atya szózata 384
Szentséges körmenet 373, 384
Szentségi böjt 324, 345–346, 376, 523
Szentségimádás 346–347, 373, 376, 384, 515
Szentségtörés 175, 476
Szentsír 95, 135, 264–265, 401–403, 516
– gyűjtés 265, 402–403
Szentszéki ítéletek nyelve 301
Szerzetes 21, 37–38, 68, 80, 92, 105, 111, 133,
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