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Előszó 

Kikerülhetetlen  emberi sors, hogy azoknak  is el kell  men-
niük, akikről  úgy véljük,  hogy örökké  kellene  élniök.  Számoltunk 
vele, hiszen a körülmények  régóta  értésünkre  adták,  hogy be-
következik.  Mégis  váratlanul  jött s szivekbe markolt,  amikor 
Erdély  fölött  elszállt  a feketeszárnyú  hír,  hogy Mailáth  püspök 
halott. 

Az idősebbek  tudják,  hogy mi volt  itt,  amikor  43 évvel ezelőtt 
mint püspök Erdély  földjére  lépett.  Kiszikkadt  talaj  és sápadt 
lelkek  erdeje  várta. A falvak  népe látogatta  a templomokat,  de 
városainkban  már a vallási  közönbösség  és egy hetyke,  hangos-
kodó  egyházellenes  szellem megejtette  a lelkeket.  Aki a művelt 
emberek  sorába kivánt  tartozni,  ha az anyakönyvi bejegyzést  vál-
lalta  is, magatartásával,  politikai  állásfoglalásával  és közéleti  sze-
replésével  azt igyekezett  bizonyítani,  hogy a vallást  nem életelv-
nek, hanem esetlegességnek,  külsőségnek,  az apáktól  a többi csa-
ládi  emlékkel  együtt  átszármaztatott  holt  hagyománynak  tekinti 
csupán. A felvilágosultság  és haladás  jelszavait,  mint csalhatatlan 
igéket  ismételgették,  s egész társadalmunk,  mint valami mámoros, 
lámpionos menet, hejehujázva, farsangi  jókedvvel  és gondtalan-
sággal  hajókázott  a polgári  jólét  sekélyes  vizein. A szellem és 
lélek  mélységei  nem vonzották. 

S a fiatal  püspök itt,  a legkiszikkadtabb  ponton kezdte  a mély 
szántást  és az evangéliumi magvetést.  A tanuló ifjúságot,  az értel-
miségi osztály  utánpótlását  vette elsősorban  gondozásába.  Az 
Isten  emberének  mosolygó magabízásával  zökkentette  a fénylő 
ekét  a bojtorjános ugarba, és sem idő,  sem a nehézségek  nem 
vették  el a kedvét  és nem fogyasztották  el az erejét; négy évtize-
des  püspöksége  alatt  mindvégig  lankadás  nélkül,  a kezdeti  lelke-
sedés  hevével tört  első  célja felé. 



A katolikus  közszellem  és katolikus  nevelésügyünk  megúju-
lása az ő nevéhez fűződik.  Üjságokat  alapított,  mozgalmakat  tá-
mogatott,  megragadott  minden  alkalmat,  hogy a katolikus  köz-
élet  és szellemiség  országos hírű  képviselőit  bemutassa egyház-
megyéjének,  papjainak és az ifjúságnak.  A régi iskolák  megújí-
tása mellett  új, hatalmas nevelőintézetek  létesítését  segítette  elő, 
az iskolákba  lelkes  nevelögárdát  toborozott  össze, lelkipásztoro-
kat  nevelt  az ifjúság  számára s célt,  tartalmat  és lendületet  vitt 
a papság munkájába. 

De a mindenüttjelenlevő  és mindenhová  elható lélek  ő volt. 
Szelíden,  jóságosan, mosolygó szeretettel,  ellenállhatatlan  közvet-
lenséggel  és soha ki nem hagyó következetességgel  járt „fiai"  után, 
volt  az ifjúság  barátja, bizalmasa, lelkipásztora  — püspökatyja. 
Csak  Isten  tudja  felmérni  és megállapítani,  hogy hány ember kö-
szöni az ő atyai gondoskodásának  testi és lelki  egészségét,  jelleme 
alakulását,  mély és gyakorlati  kereszténységét,  boldog  családi  életét 
és egészséges  gyermekeit;  és csak Isten  a megmondhatója,  hogy 
abban a nemesebb lelkiségben  és tisztultabb  szellemben,  amelyet 
a mai, férfikorban  lévő  és utánuk  következő  nemzedékek  a Kár-
pátok  övezetében képviselnek,  mi a Mailáth  püspök érdeme  ? 

Emberszeretetéről  máris legendák  keringenek  s valóban 
legendaszerű  volt.  A nagy emberi jóság, amely lényéből  kisugár-
zott,  ellenállhatatlanul  vonzott  mindenkit.  Bezárult,  konok  szívek 
nyíltak  meg és tárták  fel  legtitkosabb  gondolataikat  előtte  első 
kopogtatásra.  Meg  azok is, akik  bensejükben makacsul  tiltakoz-
tak,  a személyes találkozás  varázsa alatt  a gyermek  bizalmával 
borultak  keblére,  s elfásult,  meghasonlott,  a tépelődésekbe  belefá-
radt  lelkek  meghitt  örömmel tették  a kezébe  gyötrő  kétségeiket. 
S nem csalódott  egy sem. 

A szenvedőket  a jótékonyság  angyalának  figyelmességével 
tartotta  számon. Amint egyik  tisztelője  mondotta,  mindig  akkor 
jelent  meg, amikor  a legnagyobb  szükség  volt  rá. Megjelent  sze-
mélyesen, hírnök  útján vagy levél  által.  De szinte percnyi pontos-
sággal  megérkezett  mindig,  amikor  a szegénynek  segítségére,  az 
elhagyatottnak  pártfogásra,  a szomorúnak  vígasztalásra,  a csüg-
gedőnek  egy bátorító  szóra volt  szüksége.  S nagy szivének  gazdag-
ságából mindenki  annyit merített,  amennyire szüksége  volt. 



De minek folytassam?  Mindez  csak színfoltok  felrakása  és 
elmosódó  körvonalazás.  A ragyogást,  mely egyéniségéből  áradt,  s 
amely most, ahogy a halálban felmagasztosult,  még fehérebben 
izzik,  körvonalakkal  úgy sem lehet érzékeltetni«  S alakja  még 
mindnyájunk  előtt  élő  valóság, mindnyájunk  személyes ismerőse; 
ahogy neki személyes ismerőse  volt  az egyházmegye négyszáz-
ezernyi hívő  serege szinte egytől  egyig. Csúcsától  Gyimesig s 
Besztercétől  Vöröstoronyig  minden  falut,  várost, felejtet,  útat vé-
gigjárt,  s ismert kicsinyt  és nagyot. Az öregek  vele öregedtek  meg, 
s a férfikorban  lévők,  ifjak  és gyermekek  az ő gondozása  alatt 
nőttek  fel. 

Minek  folytassam  hát a fogyatékos  rajzot1 Mindnyájunk  lel-
kében tökéletesebben  él az a valóság, aki negyven éven át közöt-
tünk  és érettünk  élt,  szeretett  és dolgozott.  Én minden  lépésemnél 
találkozom  vele. Nemcsak  a dolgok  emlékeztetnek,  hanem elsősor-
ban az emberek.  Minden  mozdulata,  magatartása,  intézkedése  él 
s minden  szavát és megjegyzését  idézik.  A hivek és papok lelke 
előtt  ma is ő  a püspök s utódját  vele mérik.  A hegy lábánál  nőtt 
dombot  a heggyel... 

Súlyos,  drága  örökség,  amely egész súlyával  és maradandó-
ságával mindnyájunk  számára állandó  figyelmeztetés  és egyben 
állandó  erőforrás  lesz, hogy azt a szellemet,  amelyet képviselt  és 
azokat  a nagy és szent közösségi  célokat,  amelyekért  mindvégig 
félreállás  nélkül  küzdött,  vállaljuk  és az ő hűségével  tovább vigyük. 

MÁRTON  ÁRON 
püspök. 





I. 

A világi életben. 
(18G4--1883) 

Közepes dombon, egymáshoz simuló, apró falusi  házak 
közül várszerüen emelkedik ki a bakócai Mailáth-kastély. Ma-
gas falai,  felnyúló  tornya messze fehérlenek.  Távolról úgy tűnik, 
mintha a mögötte álló park egymásba folyó  zöld leveleire vász-
nat feszítenének,  vagy mintha zöld keretbe ragyogó képet he-
lyeznének. A falu  mellett erdők, szőlők, kevés szántóföld  válta-
koznak és az egész vidéknek festői  szépséget kölcsönöznek. 

E családi házban 1864 szeptember hó 24-én született Mai-
láth Gusztáv, György, Károly.1 A templomban, közvetlenül a 
chaládi ház mellett, szept. 27-én keresztelték meg. Keresztszülei: 
Prandaui báró Hillebrandt Károly, anyai nagyatyjának testvére, 
keresztanyja meg gróf  Batthyány Erzsébet. A keresztségben a 
Gusztáv nevet anyai nagvatyja után, a Károly nevel kereszt-
apja után, a György nevet atyja után kapta. 

Vallásos családban a gyermek istenáldás, a sok gyermek 
meg boldog családi élet jele E családban mindkét tulajdonság 
megvolt. Gusztáv volt a legkisebb, a hetedik gyermek a családban. 
Mint legkisebb a legnagyobb szülői szeretet megnyilatkozására 
számíthatott. Testvérei: Etelka, György, Sarolta, József,  Géza 
és László. 

Mailáth György, az apa, országbíró és egyben a Kúria 
elnöke, Magyarország legkiválóbb emberei közé tartozott. Maga 
a család is igen régi eredetre tekint vissza. Karácsonyi János 
történetíró szerint lB36-ban Székely Miklós nevü ifjú  a Székely-
földről  Magyarország északnyugati részeibe ment, ott nagy úrrá 
lett és nagy családot alapított. E család a Mailáth nevet vette 
fel.  A Székhelyi azaz Székelyi előnév a székely számazás 
emléke.2 

Az országbírónak nyílt homloka, Bocskay fejedelemre  em-
lékeztető széles arca, parancsoló szeme és méltóságteljes arc-
kifejezése  a tetterős, a gondterhes államférfiak  jellegét mutatta. 
Ferenc József  magyar király, mint kancellárra, akkor bízta rá 
országának vezetését, amikor Deák Ferenc Húsvéti cikke után 

Dr. Biró Vencel: Gr. Mailáth G. Károly. I 
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a magyar nemzettel való megbékülés útjait kereste. Egyénisége, 
hazafias  gondolkozása miatt megbízott benne a nemzet is, úgy, 
hogy küldetése befejezése  után az elismerés babérleveleivel 
övezetten tehette le méltóságát. 

Utolsó volt, aki a magyar országbíró és kúriai elnök tisztet 
együttesen viselte, utána csak az utóbbi cím maradt meg. A 
Kúriának, mint legfelsőbb  bíróságnak, mai szervezetében való 
működésének megkezdése az ö elnöksége idejéből való. 1882 
január 2-iki megnyitó beszédében mesterien jellemezte,, hogy 
e törvény életbe lépése fokozza  a felelősséget,  amely a bírákra 
nehezedik. A Kúria határozatai ugyanis végérvényesek és meg-
állapításai irányadók lesznek. A bírói pártatlanság örökérvényű 
szavai hangzottak el ajkairól: 

Az, akinek, mondotta, mint e legfelsőbb  bíróság tagjának, 
szavazatától függ  esetleg dönteni élet, vagyon és becsület felett, 
kell, hogy mindenekelőtt magán vegyen erőt és leküzdje a szen-
vedélyt és indulatot, amely többé kevésbbé minden ember lel-
kében honol, kell, hogy e terein küszöbét átlépve, mellőzze a 
nép, faj,  vallás és politikai pártszínezet tekinteteit, kell, hogy 
kibontakozzék a rokonság, barátság és bajtársság kötelékeiből, 
kell, hogy érintetlenül hagyják az igéző mosoly és a könny, a 
térdrehullás és fenyegetés,  nem szabad emellett, hogy keble 
elfásuljon,  de a peres ügyek elintézése alkalmával a tárgyila-
gosság oly szímonalára kell emelkednie, ahol a személy köd-
fátyolként  elenyésszék és csak az ügy és csak a törvény álljon 
lelki szemei előtt.3 

Mint országbíró egyben a főrendiház  elnöke is volt. Ott 
függő  olajfestményü  képe ma is díszére válik az épületnek. 

Nagy elfoglaltsága  mellett a családjával törődésre is szen-
telt időt. Gyermekeit szeretettel, komoly józansággal nevelte. 
Vallásos érzése példaadólag nyilvánult meg abban, hogy vasár-
naponként, falun  naponként is, szent misét hallgatott. Ha 
kereszt előtt vitte el az útja, pár percre megállva elmélkedett. 
Bár gyomorbaja miatt felmentést  kapott, a pénteki böjtöt ő is 
megtartotta. 

Mivel hivatalai a családi körtől sokszor elvonták, a gyer-
mek nevelése jórészt az édesanyára, Prandaui báró Hillebrandt 
Stefániára  maradt. Ez Prandaui báró Hillebrand Gusztáv föld-
birtokos, később titkos tanácsos, magyar főrendiházi  tag és 
szentkatolnai Cseh Adél leánya volt. Eszerint anyja révén szé-
kely származású volt. 

Gusztáv anyja a gondosság mintaképe volt. Csecsemő gyer-
mekeit maga táplálta. Kora reggel felkelt  és a házban intézke-
dett. A gyermekeket is ő ébresztette fel.  Fehérneműjüket maga 
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gondozta, ruháikat javította. Majd kötényt kötött és házi teen-
dőket végzett. 

Mailáth gyermekkorában 

A megértő béke, a bensőség, amely a kiváló egyéniségű 
szülőket összekötötte, nem maradt hatás nélkül gyermekeikre 
sem. Lelkükben kölcsönös szeretet, megbecsülés virágzottak és 
idők folyamán  egyre szebb hajtásokkal kibontakoztak. Ugy 
érezték, hogy az Isten félelme  és az Anyaszentegyház paran-
csainak megbecsülése legértékesebb örökségük. Bár szüleiket 
sohasem tegezték, nem kényszerűségből, hanem szeretetből, 
nagyrabecsülésből eredő függőérzés  hatotta át őket. 

I1 
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A szülök együtt ügyeltek arra, hogy a fejlődő  gyermekeket 
káros hatások ne érjék. Megválogatták a képeket, amelyek a 
szobák falait  díszítették. Erkölcsileg megbízható cselédséget 
tartottak. A vallásosság ébrentartására megkívánták, hogy a 
gyermekek, étkezés előtt és után, még vendégek jelenlétében is 
hangosan imádkozzanak. Valamelyik kisebb előimádkozott és 
a többiek feleltek  rá. A fiúk  a templomban szentmise alatt Isten 
dicsőségére és az egyszerű nép épülésére minisztráltak. Az 
összetartás és szeretet ápolására egymás születés- és névnapját 
mindig észrevették. A jókívánságokat valamelyik gyermek az 
étkezésnél fejezte  ki. 

A gyermekek mellett kicsiny korukban a szülők nevelőnő-
ket tartottak, hogy azok az idegen nyelveket ilyen módon minél 
könnyebben elsajátíthassák. így Gusztáv Hennet Octavia svájci 
kisasszonytól tanult meg franciául,  e nyelvet utóbb nőtestvérei 
nevelönője, Wolf  Adél, strassburgi születésü, elszászi öreg kis-
asszony révén nyelvtanilag is jól elsajátította. Ugyanezektől 
tanult meg németül. 

A liúk tanulására és lelki fejlődésére  papi nevelő ügyelt 
fel.  Az alsóbb osztályokat ugyanis rendszerint mint magán-
tanulók végezték el és a vizsgálatokra házilag készültek elő. A 
nevelők közül Döbrössy Alajos pécsegyházmegyei pap hagyott 
mélyebb nyomokat a család emlékezetében és Gusztávnak a 
lelkében. A nyolc-kilenc év, amelyre a fiatal  papot Kovács 
Zsigmond pécsi püspök a családnak átengedte, épen az ő tanu-
lási idejére esett. Döbrössy a fiúk  életében a szigorú ellenőrző 
szerepét töltötte be. Gusztáv úgy érezte, hogy nevelője őt leki-
csinyli, utóbb meg társai befolyásától  túlságosan védi A nevelője 
együtt volt vele Bakócán, a téli hónapokban meg Budán, ahol 
a család a telet töltötte. 

Rendszerető, a házirendet betartó nevelő volt Döbrössy, aki 
az osztályok szerint maga is minden tárgyban szorgalmasan 
képezte magát. Délelőtt négy órát tanultak, délután meg kettőt. 
Ebéd utáni időre esett a séta. Gusztáv könnyen tanult, a meny-
nyiségtan ment egyelőre nehezebben. Szorgalmát fokozta,  hogy 
az apa nagy követelményekkel lépett fel.  Azt akarta, hogy fiai 
a tanulásban az elsők közt legyenek. Havonként kis házi vizsgát 
tartatott, amikor a fiúk  előmeneteléről maga is meggyőződött. 
Gusztávnak nagy örömet okozott, ha vizsgája jól ment. Az apa 
fukarkodott  a dicséretekben, megelégedését főleg  azzal mutatta 
meg, hogy az eredmény ellen nem tett kifogást. 

A sikeres tanulás és a mérsékelt elismerés örömén kívül a 
kisdiák kevés szórakozásban lelte kedvét. Nem volt hétéves, 
amikor távollevő anyjához első levelét intézte. Ez az első eset, 
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írta kezdetleges vonásokkal, hogy neki ír Több levele maradt 
fenn  ezekből az évekből, amelyekben gyermekes felfogással  és 
közvetlenséggel egészségéről, testvéreiről, játékairól értesítette 
anyját. Németül vagy franciául  írta a leveleket, amiből kitűnik, 
hogy a gondos anya az írást egyben nyelvgyakorlatnak is szánta. 
1873 május 9—10-én már segítség nélkül fogalmazta  meg 
leveleit. Rendszerint „a kis Kuki" családi becéző nevén írta 
magát alá.4 

A gyermek Mailáth és Wolf  Adél nevelőnő 

Kicsiny korában sokat betegeskedett és már emiatt is sok 
szórakozástól elesett. A falusi  gyermekek is bejártak az udvar-
hoz, hogy a Mailáth-fiúkkal  játsszanak Megszerette az olvasást, 
főleg  az indián történetek, útleírások és lírai versek érdekelték. 
Mint nagyobb diák a komolyabb irányú prózát és a vallásos 
elbeszéléseket szerette. Kedvelt időtöltése lett a vadászgatás. 

Az elemi negyedik osztályából a budavári elemi iskolában 
tett magánvizsgálatot. Charusz László piarista volt az igazga-
tója. 1874 február  1-én kelt bizonyítványa szerint ebben az osz-
tályban általános kitűnő osztályzatot kapott. Rendszeretetére, 
gondosságára mutat, hogy dolgozatait csinosaknak találták.5 
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A vizsgálatokon a fiúval  szépen bántak, ami munkakedvet 
adott neki. A szülői ház bizalmas köréből kilépő gyermek 
ugyanis megnyugvással látta, hogy fáradozásait  mások is mél-
tányolják. 

A középiskolát jórészt mint magántanuló végezte el. Az 
I—IV. osztályt Pécsett a ciszterciták főgimnáziumában  az 
1873/4—1876/77. tanévben. Az idemenetelt a táplált bizalmon 
kívül az a körülmény is elősegítette, hogy édesanyjának Pécsett 
a Mária-utcában háza volt, ami a városban való huzamosabb 
tartózkodást megkönnyítette. Nevelője tehát a tanárokkal köny-
nyebb kapcsolatokat kapott. Vizsgálatainak különös fényt  köl-
csönzött, hogy azokon édesanyján kívül Kovács Zsigmond 
megyéspüspök is megjelent. Dr. Szalay Alfréd  igazgató kedves 
magatartása miatt a gyermek emlékezetében utóbb is megma-
radt. Úgyszintén a tanárkar egyetlen világi tagja, Soostó Gyula 
rajztanár, akinek igazságszeretete a második osztályban a 
rajzban gyengébb tanuló jeles bizonyítványát elégségessel tarkí-
totta. A figyelmeztetés  hatott, úgy, hogy a következő évben e 
tárgyból már jeles osztályzatot nyert. Vizsgálatait 1874 október 
és 1877 szeptember között tette le. Az általános minősítés mind-
egyik osztályban jeles volt.6 

Ez időre esett bérmálkozása is, 1875 május 23-án első szent 
áldozásával összekötve. Mindkettőt Simor János bíboros herceg-
prímás végezte. A bérmálás szentségének felvétele  emlékére 
arany láncocskával s rajta arany kereszttel ajándékozta meg. 
Továbbá Kempis francia  nyelvű „Krisztus követésé"-vel, ame-
lyet sajátkezű ajánló soraival látott el. Bérmaatyjától: gróf 
Cziráky Jánostól arany ütőórát kapott. 

Az ötödik osztályt Budán, a II. kerületi kir. egyetemi kat. 
gimnáziumban folytatta  az 1877—78. tanévben, mint magán-
tanuló. Igazgatója és egyben tanker. főigazgatója  Lutter Nándor 
volt, a jeles piarista matematikus. Mint magántanuló végezte 
el a VI. osztályt, a VII. osztályra pedig már mint nyilvános 
tanuló iratkozott be.7 Anyja az őszi gazdasági munkálatok miatt 
nem jött fel  a városba, tehát levelekben értesítette őt a rendes 
tanulókorabeli állapotokról. 

A tanév pontosan szeptember 1-én Veni Sancteval kezdő-
dött. Mindjárt az első dolgozatokat jól elkészítette és jó felele-
teket adott, úgy, hogy örömmel jelentette anyjának, hogy olva-
sásra is jut ideje. Elsőnek Boissier-töl olvasta Cicero barátait 
német fordításban,  amelyet nagyon érdekesnek talált. A termé-
szetszerető diákot a város untatta, mindent egyhangúnak talált, 
kivéve a városi zajt, amely azonban őt egyáltalán nem gyönyör-
ködtette. Sajnálta tehát, hogy már az első vasárnap nem rendel-



Mailáth elemi iskolai bizonyítványa 

kezik Daedalus találékonyságával, hogy haza mehetne. Lóver-
senyre is hívták, de nem ment. Ügy találta, hogy az ő korában 
levő ifjúnak  tökéletesen elég, ha a versenyrerobogó kocsikat 
látja. Fejfájása  miatt nem mehetett cirkuszba, de ez sem esett 
neki rosszul. 
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Tí'riaságát inkább közvetlen környezetéből választotta. 
Osztálytársai nagyobb részének gondolkozását ugyanis az övétől 
elütőnek tapasztalta. A tanárok, írta kérdezősködő anyjának, 
az osztály erkölcsi felfogásával  elégedetlenek. Ugyanis egyrészt 
a gúnyos, másrészt a könnyelmű viselkedés majdnem általános. 

A szerető anya fiára  gyakorolt hatását most is állandóstani 
iparkodott. Megremegett tehát, amikor fiában  szeretetcsökkenést 
gyanított. De fia  megnyugtatta: a látszat csal, ő mindig ugyanaz 
marad. Egyedüli törekvése, hogy minden jót, amit anyja részé-
ről élvezett, tehetsége szerint viszonozzon. 

Házi nevelése, ragaszkodása kialakult elveihez, a kevés 
emberrel érintkezés másokkal szemben bizonyos tartózkodást 
váltottak ki belőle. A felszínes  véleménymondó e magatartási 
büszkeségnek tulajdonította. 

De megtudta, hogy a budai polgárok éppen vélt büszkesége 
miatt haragusznak rá. Négy év előtt ugyanis testvéreivel meg-
látogatta egyik könyvnyomda igazgatóját, az öreg Péchyt s 
búcsúzásnál az öregnek ő nyújtott előre kezet, amit az rossz 
néven vett és másoknak is elmondott. Osztálytársai is ilyes 
magatartásról panaszkodtak. Hangoztatták, hogy találkozáskor 
nem ismernek rá és nem köszönnek neki előre. E félreértésen 
Gusztáv annyira mulatott, hogy mint anyjának írta, közben fej-
fájása  is elmúlt.8 

Az osztályban tanító tanárok rendszerető, komoly emberek 
voltak, közülök egyik-másik az ifjú  fejlődésére  mélyebb hatást 
gyakorolt. így Tomor Ferenc igazságosságával, Wohlrab Flóris 
szigorúságával, Radlinszky József  pontosságával, Petrovics 
Ferenc, utóbb nagyváradi kanonok és főigazgató,  latin tudá-
sával hatottak rá. Ez utóbbi sokat kívánt és lelkesíteni tudott. 
Az ifjút  annyira feltüzelte,  hogy ez az Aeneis II. énekét kívülről 
felmondotta  és Horatiusból is igen sokat tanult meg külön szorga-
lomból. Megszerettette vele a latin olvasást és annyira bele-
gyakorolta a nyelvbe, hogy utóbb e tárgy semmi nehézséget 
sem okozott neki. Mint eddig, ebben az osztályban is az 
elsők között haladt. 

A nagy munka azonban, amelyet nemes hevületében vállalt 
s a tiszta falusi  levegő hiánya elgyengítették. Hozzájárult még 
ehhez, hogy iskolai teendőit külön tanulmányokkal is fokozta, 
így ez évben kezdte meg az angol nyelv tanulását és a zongo-
rához is hozzáfogott.  Egyébként sem volt erős szervezetű. Most 
tehát vérszegénysége miatt erős orrvérzései támadtak, amelyek 
a tanulásban önmésékletre intették 

A tanévet 1880 junius 16-án szerencsésen befejezte.  Utána 
a vizsgák következtek, amelyeken jól helyt állott. 
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Az óvatos szülők nem kockáztattak semmit. A fiút  a nyil-
vános iskola sokoldalú lefoglaltságától  elvonták és újból magán-
tanulásra fogták.  Egésztége helyreállítására idő kellett, úgy-
annyira, hogv a következő VIII. osztály és az érettségi közel két 
tanévet (1880—81, 1881—82) vett igénybe. 

Egyes osztálytársaival ez években szorosabb kapcsolatot 
tartott fenn.  így Zavadowskv Alfréd  és az osztály másik jeles 
matematikusa, báró Splényi Pál, főleg  az érettségi előtt a meny-
nyiségtant gyakorolták vele. 
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A VIII. osztályról szóló bizonyítványa 1881 december 23-án 
kelt, minden tágyból jeles osztályzattal. Ez évben is magán-
tanuló volt. Az érettségi vizsgálatot 1882 február  havában tette 
le egymagában. Az írásbeli vizsgálatokon maga az igazgató, 
Lutter, ügyelt fel  és a szóbeli vizsgálatokon is ő elnökölt. Meny-
nyiségtanból maga kérdezte ki, végigmenvén az összes művele-
teken. Latin nyelvből Horatius életrajzát önálló fogalmazásban 
latinul kellett megírnia. Trefort  Ágoston közoktatásügyi 
miniszter értesíttette magát a vizsgálat eredményéről, és az 
ellenvéleménnyel szemben ezzel az esettel érvelt amellett, hogy 
magántanuló is tud jól vizsgázni. 

A jó vizsgálat fölötti  örömét fokozta  az elismerés, amely a 
következő hónapban érte. A Szent István Társulat, a katolikus 
társadalom legrégibb s akkor egyetlen társulata, ugyanis március 
26-án tartotta közgyűlését. Ott gróf  Czirákv János világi elnök 
Gusztávot, bcrmafiát,  abba a bizottságba jelölte, amely Haynald 
Lajos biborost a gyűlésre meghívta. A fiatalember  e megtisztel-
tetésén mindenki csodálkozott. Azonban csakhamar érthetővé lett 
a dolog, amikor e közgyűlés egyhangú lelkesedéssel Mailáth 
Györgyöt választotta meg második világi elnökévé.0 

A szünidő egy részét, mint az előző nyáron is, egy-egy vidék 
megismerésére fordította.  Előző évben néhány barátjával, köztük 
Zichy Aladárral és a Zichy-fiúk  papi nevelőjével, Turchányi 
Jánossal, kocsin-vonaton a Balaton környékét járta be. A pápai 
templom és a pannonhalmi könyvtár különösen megragadták 
figyelmét.  Az utóbbi helyen főleg  az tetszett neki, hogy nem 
nagyon vendégelték meg őket, holott a szentgalleni leírás után 
azt gondolta, hogy a szerzetesek nagy bőségben és kényelemben 
élnek. Ez év augusztus és szeptember havában a magyarországi 
felvidék,  majd Erdély megtekintésére került a sor. Marosvásár-
helyen a Teleki könyvtár tetszett meg neki. Segesvárt Nürnberg-
hez hasonlította, Brassónak meg a szép fekvésétől  volt elragad-
tatva. Erdély déli és keleti részeit jórészt bejárták, különböző 
lakóit, szokásait, építkezési módjait is megismerték. A paraszt-
házakat is szorgalmasan látogatták. A román nyelvet is próbálták 
elsajátítani, de idő hiánya miatt ez dadogással, fogyatékosan 
ment.10 Ezek az utazások előnyösen egészítették ki földrajzi 
ismereteit, amelyeket megelőzőleg ausztriai útja közben szerzett. 

Középiskolai tanulmányainak befejezése  után természetszerű-
leg vetődött fel  a kérdés, hogy most már mi következzék? A 
pályaválasztás, mint egész életre kiható elhatározás, szülőnek, 
gyermeknek közös gondja. Az apa eddig is figyelte  fiát,  látta, 
hogy szereti a templomot, az istentiszteletnél szívesen segédkezik, 
komoly gondolkozása, a világi lármától való elhúzódása, könyv-
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szeretete azt a hitet keltették benne, hogy fia  lelkében már kész 
a válasz. Feltette tehát a kérdést: nem érez-e papi hivatást? 

A kérdés az ifjú  lelkébe markolt, az óra azonban még nem 
ütött. Nem tudta még magát elhatározni, felelte. 

A józan apa fiára  néni gyakorolt nyomást. Tartalékul tehát 
a minden közpályára képesítő jogtanulás következett. 

A strassburgi egyetem 

A hely megválasztásában az apa nagy körültekintéssel járt el. 
Világlátás, nyelvtanulás, tudományos fok  jöttek számításba. Végül 
is Strassburgot látta legalkalmasabbnak, melynek egyetemét a 
nemrég történt birtokbavevés után a németek jeles tanárokkal 
látták el. A gr. Zichy-család, amely házasság révén a Mailáth-
családdal rokonságban állott, ugyanúgy gondolkozott és egyidejű-
leg Aladárt ugyanide küldte. A két ifjú  mellé Turehányi Jánost 
adták szülöhelyettesül. 

Gusztáv 1882 október 25-én indult el Budapestről. Zichy 
Aladár útközben csatlakozott. Bécsen, Linzen, Salzburgon, Mün-
chenen, Augsburgon keresztül 28-án már Strassburgba érkeztek. 
A városok közül Münchent alaposan megnézték és művészi lát-
ványosságaiban gyönyörködtek. 

Strassburgban a Place de BreuiUe 5-ik szám alatt Mme. 
Bazoche-nél vetlek ki lakást. Fz három szobából állott. A nagyobb 
szobát a két ifjú  lakla, Turehányi kicsiny szobája egyben ebéd-
lőül is szolgált, a harmadik szobát szalonnak rendezték be. ízlé-
sesen bútorozott szobáikat tisztának találták. Az egyetem laká-



12 

suktól nem voli messze. Először a közelükben lévő templomot, 
majd temetőt tekintették meg, s a püspöknél és ennek helyet-
lesénél tiszteleglek 

Konviktus-féle  napirendet \ezettek be. Heggel hat—félhét 
között volt a felkelés.  Turehányi fél  hétkor a közeli templomban 
szentmisét mondott, amelyen az ifjak  vasárnap, lehetőleg hétköz-
napokon is, megjelentek. Hétkor volt a reggeli, fél  kettőkor, 
vasárnap fél  egykor az ebéd, fél  hétkor a vacsora. Az egyetemen 
az előadás kilenctől vagy tíztől egy óráig tartott. Hetenként egy-
szer-kétszer színházba mentek, főleg  az operák iránt érdeklődtek. 
Csütörtökön este körülbelül tizenegyig barátaikai fogadták  teával, 
süteménnyel. A két Orelli-fiút,  svájci testvéreket, Károlyt és Emá-
nuelt. Ez utóbbi később a pápai testőrség lelkésze lett. A társaságba 
tartozott Hoványi Gyula, utóbb nagyváradi jogakadémiai tanár, 
aki ott külföldi  ösztöndíjon tanult. Délutáni sétájukat, csütör-
tökön, szombaton és vasárnap nagyobb utat téve, a város kör-
nyékén végezlék. Hazájukkal való kapcsolatukat levelezésekkel 
és az onnét küldött újságok olvasásával tartották ébren. 

Ez általános keretből emelkednek ki az ifjak  külön lekötött-
ségei. így Gusztáv reggel nyolc és kilenc között, hetenként három-
szor, vívóórát vett, háromszor meg angol nyelvet gyakorolt. Zene-
órája is három volt, bérelt pianinón és gordonkán játszott. 

A tanárokat már az első benyomás alapján tisztességes szak-
embereknek, töbhé-kevésbbé kellemeseknek és világosan ma-
gyarázó előadóknak látta. A hallgatókat órák alatt figyelmesek-
nek, szorgalmasoknak, egyébként pedig gorombáknak és fenn-
héjázóknak tapasztalta. Erősen itták a sört. Több társa ezüst 
érmecskét viselt annak jeléül, hogy naponként legalább hat nagy 
pohár sör megjvására vállalkozott.'1 

Tanárai közül különösen Solim Rudolf,  a római- és az egy-
házjog tanára nyerte meg tetszését és nagv érdeklődését. Lutherá-
nus létére a katolikus intézményekről mindig tiszteieltel nyilat-
kozott és azokat kiemelte. A hallgatókat csoportokra osztva tea-
estszerü vacsorákra szívesen látta, amikor is a felesége  maga 
szelte fel  a húsokat. 

A következő előadásokat hallgatta: Sohm-tól az Institutiókat, 
Zimmermantól a római polgári perrendtartás történetét, Schröder-
töl német jogtörténetet, Gröbertől francia  irodalomtörténetet. 
Brink Shakespeare-ről tartott előadást.12 

Az ifjú  vallásszeretete itt is élénken megnyilatkozott. Francia 
nyelvű szentbeszédeket hallgatott, egyházi emberek társaságát 
kereste, nagymisékre járt, ahol az orgonajátékot is megfigyelte. 
Adventben hajnali szentmiséken volt jelen és azokat hangulato-
saknak találta. Szentgyónását egy fiatal  papnál végezte el, aki 
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jó hatással volt rá és öt megerősítette. A város környékén, a fal-
vakban lévő templomokat nagyon kedveseknek találta. Feltűnt 
neki, hogy egyes templomokat a katolikusok és protestánsok 
közösen használnak. 

A strasshurgi székesegyház 

Időközben közeledett karácsony. Lddig az ünnepeket szülei-
vel együtt tölthette, írja, de most apja másként intézkedett. Azért 
kéri Istent, hogy ők mint gyermekek szüleiknél találhassák meg 
boldogságukat és támaszukat. Viszont ők gyermekeikben érezzék 
a jótékony örömet, amelyet a kertész érez, amikor az elültetett 
és fáradsággal  ápolt magot terebélyes fává  nőni latja. Ez örömük 
elősegítésére neki is gondja lesz. A távolban sem érzi tehát magát 
egyedül, mert ez óhajtásban egyesülnek mindannyian. 
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Kérte, hogy nagyobb tárgyat ne küldjenek neki ajándékul, 
mivel azt vissza kellene vinnie és utána vámot fizetni.  A pénz 
megterhelés nélkül jön és gondja lesz rá, hogy ne sokat vigyen 
haza. 

Költségeit növelte, írta, hogy öt amerikainak, vagy magyar 
grófnak  nézik, ami az ottani fogalmak  szerint körülbelül egyre 
megy. Mindent drágábban tudott tehát megvenni. Mint magya-
rokat egyébként nagyra tartották őket.13 

A karácsonyi szünet december 21-től január 8-ig tartott. 
Ez idő alatt az ifjak  a városhoz közelebb lévő nagvobb helyeken: 
Párisban, Hollandiában, Berlinben, Svájcban szerettek volna 
körülnézni. A szülők választása Párisra esett. 

Turchányi és a két ifjú  december 23-án már Nancv-ban volt. 
A jól kövezett utcák, a fedél  nélküli egyenlő magasságú nagy 
házak, a középületek jó hatást gyakorollak reájuk. 

Este Párisba érkeztek, ahol az elekromos- és gázvilágítás 
ragadta meg figyelmüket.  A Mirabeau-szálló harmadik emeletén 
vettek lakást. Megnézték a középületeket, történelmi emlékeket, 
a Louvre festményeit,  a múzeumokat. A Nolre Dame, bár bel-
sejét kissé sötétnek és szomorúnak találta, Gusztávból határtalan 
tetszést váltott ki. Szebb üvegfestményeket  még seholsem látott 
A színházban Sarah Bernhardt-ot látták. Mint Strassburgban, 
ugyanitt azt tapasztalta az ifjú,  hogy a színi előadások illedel-
mesek és a szereplők jól öltözködnek. 

A következő napon a Pantheon, majd a Szent István-templom 
következett. Orgonái szép hangverseny benyomását keltették. A 
hullámzó tömeg sokaságával minden képzeletet felülmúlt.  Éjféli 
misét a S?ent Hókus-templomban hallgatott. A mise nagyon szép 
volt, sok ember volt jelen és nagyobb részben áldoztak. A mise 
egyedüli jel, amely Párisban a karácsonyt mutatta. 

Karácsony napján a Nctre-Dame-ban a pápai követ misézett, 
amikor a bíboros érsek is jelen volt. A nap délutánján az elszászí 
ifjak  részére nagy karácsonyfát  állítottak fel  és dijakat osztottak 
ki nekik. Közben hazafias  dalokat énekeltek. 

Egy énekes kávéházat is megnéztek, ahol japán énekes és 
oroszlánszeliditő mutatták művészetüket. Gusztáv a látottakkal 
meg volt elégedve, mivel ilyen kávéházról neki egészen más 
fogalmai  voltak. Mindennap más színházat tekintettek meg. 

Versailles téli képét szomorúnak és hidegnek találta. A 
szökökútak ugyanis téli időben nem működtek. A nagy és kis 
Trianon ellenben megragadta figyelmét.  A vázák, rendkívül 
szép bútorok, a szobák, a freskókban  gazdag kápolna tetszettek 
neki. Mária Antoinette lakosztálya, a király sírok, az igazságügyi 
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palota megtekintése következtek. A szép termeket az akkori 
francia  szabadelvű világban nagy csodálkozásukra kereszt 
díszítette. 

Mailáth mint nagydiák 

Az Operában Rossini-darabot nézett végig. Ügy találta, hogy 
a kar olyan jó, mint a budapesti Nemzeti Színházban. \ másod-
rangú színészek viszont rosszabbak, mint Budapesten. Meg-
állapította, hogy a bécsi Opera a legjobb azok közül, melyeket 
eddig ismert A paralmentben padcsapdosások szemléletében volt 
része, összehasonlításában arra a következtetésre jutott, hogy 
ami Pesten minden hónapban megtörténik, itt az majdnem min-
den gyűlésen megvan: botrány. 

Az év utolsó napján ipari, gépészeti kiállítást néztek meg. 
A kiállítás a volt bencés kolostorban volt elhelyezve, a gőzgépek 
a volt templomban állottak. Este áldáson volt a templomban, ahol 
Haydn nemzeti himnuszát, a Gotterhaltét énekelték. A Szent 
Klotild-templomot a budai Mátyás-templomhoz hasonlította. 
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Január elseje különleges párisi nap. Karácsony helyett itt 
most visznek ajándékokat. Az egész város talpon voll Minden-
felé  csomagokat, virágokat lehetett látni.14 

E nap estéjére Munkácsy Mihályhoz voltak hivatalosak. 
Előző nap ugyanis műtermében jártai: és Krisztus agóniája című 
képének előkészületeit szemlélték. A művész és felesége  nagyon 
kedvesek voltak hozzájuk és a következő este hét órára vacsorára 
várták őket. 

Munkácsy, mint mindig, egyszerű és jóakaró volt. A házi-
asszony nem kevésbbé szeretetreméltó. Ízléssel öltözött. Ott voltak 
még az asszony szülei, vonzó luxemburgi házaspár. Továbbá egy 
asszony leányával. Jelen volt Hubay Jenő, a brüsszeli konzer-
vatórium tanára. 

Az étkezés hosszú és bőséges volt. Fácán, osztriga és egyéb 
különlegességek kerültek elő Tíz óráig tartott. 

A művész lakása sok ízléssel és kecsesen volt díszítve, a 
műterem egyik szobája a tulajdonképeni dolgozóhelyiség volt, 
a másik inkább fogadószobául  szolgált. Az estén Hubay hegedült 
és „nagyon jól játszott'. Munkácsyné zongorán kísérte. A kelle-
mes est tizenegy órakor ért véget. 

Szerették volna még megvárni Gambetta temetését, de ki-
fogytak  az időből. Sajnálattal hagyták tehát oda a várost, amely 
a maga nemében egyetlen. Másrészt örültek, hogy újra felvehetik 
az egyszerűbb és munkás öreg Strassburgnak életét.15 

Évet soha olyan könnyen el nem hagyott, mint most, írta 
az ifjú  szüleinek. Az újat vidám hangulatban és Istenbe vetett 
bizalommal kezdte, hogy kötelességeinek minden rendelkezésére 
álló eszközzel eleget tegyen. Isten sem őt, sem szüleit nem fogja 
elhagyni. Ez a gondolat és bizalom vigasztalása az idegenben 
és így könnyebben viseli el a nagy távolságot, amely egyébként 
tűrhetetlen volna. 

Párisban talált rá egy kis „Krisztus követésé"-re, amely 
szép kötésével neki rendkívül megtetszett. Anyjának szánta, ám-
bár annak nagyszámú imakönyve van. De megvette, mivel őneki 
minden imakönyv között ez tetszik legjobban és ezt mindig 
szívesen és hasznosan olvassa.18 

Most teljes erejével a római jog tanulásához látott. Úgy 
találta azonban, hogy a két hetes szünet, vagy álmatlan farsang 
a tanárokon is észrevehető. A farsang  az egyetemi diákságot is 
mulatozásokba csábította, ami az ifjúban  kelletlen érzést keltett. 
A diákok két bált is rendeztek sok sörivással összekötve. Az ifjú 
örvendett, hogy frakk  hiányában ő nem vehetett részt bennük. 
Helyette »gvermekálarcosbál megtekintésére készült.17 Február 
végével az egyetemi év első fele,  az ú. n. téli félév  befejeződött. 
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Az ifjú  1882-ben november 2-án iratkozott be, eszerint tehát 
mindezideig félévet  töltött idegenben. 

A félév  után szünet következett, melynek eltöltésére szülei 
látogatására utazott. Március hó végén éppen Bécsben tartóz-
kodott, ahová édesanyját a szülői szeretet szólította. Leánya, 
Sarolta ugyanis, mint Erzsébet királyné udvarhölgye, úrnőjével 
utazásra készült. Az anya tehát Bécsbe jött, hogy leányától 
elbúcsúzzék, három fia,  köztük Gusztáv is, feljött  a búcsúzásra. 

Március 28-án este a három fiú  színházba ment és vidámabb 
darabot nézett meg. 

Ugyanez éjjel a budai Mailáth-lakásban, a Batthyány-palo-
tában szörnyű eset történt. Az édesapára, Mailáth Gyögyre 
ugyanis rablógyilkosok törtek és erős tusakodás után a köztisz-
teletben álló országbírót hurokkal megfojtották. 

A rémes telt híre gyorsan elterjedt a magyar fővárosban  és 
már a következő nap hajnalán telefonon  a gyilkosságot az 
uralkodónak is jelentették. Ferenc József  király korán reggel 
J/4 négykor szokott kelni és így azonnal értesült hü emberének 
szerencsétlen életbefejezéséről. 

A megrendítő tettet kora reggel a királyné is megtudta. 
Kegyes érzésétől indíttatva azonnal kész volt arra, hogy magas 
megjelenésével a szomorúságot enyhítve, a gyászhírről értesítse 
a mitsem sejtő hitvest. 

A Mailáth-család Bécsben a Burg közelében az Augustiner 
Strasse 12. szám alatt lakott. A királyné a Burg mellett gyalog 
jött a házba. Reggel 7 óra volt az idő, amikor a házmesterhez 
becsengettek és tudtul adták, hogy a királyné itt van és keresi 
Mailáthnét. 

A család megdöbbenése és fájdalma  leírhatatlan. Azonnal 
külön vonatot szereltek fel,  s a nehéz úton, hogy anyját meg-
vigasztalja, Gusztáv együtt mondotta vele a fájdalmas  olvasót. 
Itt érezte át igazán, vallotta, az imádság erejét, gondolta át az 
emberi lét rövidségét és végének bizonytalanságát. 

Az újságok nagy tudósításokat közöltek a borzalmas ese-
ményről. Egyben méltatták a kiváló ember jeles erényeit, szol-
gálatait. A Mailáth-név jó ideig az érdeklődés középpontjában 
állott. 

Majd lassan, mint vihar után a természetben, csend állott 
be. Az élet a maga sodró árjával tovább rohant, új neveket 
vetett fel  és a család fájdalmában  magára maradt. Az országbíró 
nagy szerepéről az újságok és az emberek kezdtek hallgatni, 
sírbahelyezése után emlékezetére is lakarólapot kezdtek rávonni. 

A lelkében megrendült, a fájdalomtól  összetört, a földi  lét 
végességére ráeszmélt ifjú  gondolkozni kezdett. Ha az élet, a 

Dr. Bíró Vencel: Gr. Mailáth G. Károly. 2. 
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hírnév ennyire mulandó, érdemes-e csak ezért a világért élni, 
amikor van más is, amely nem mulandó? Ez pedig Isten orszá-
gának megerősítése magunkban és másokban. A katolikus élet 
a papságban él elsősorban és ez eszköze az emberiség megszen-
telésének. 

Ehhez járult az eddig is kedvelt Kempis könyvének szor-
galmas olvasása és átértése, sok könyörgés az Isten kegyelméért 
és annak megérzése. így érlelődött meg benne a vágy Isten 
szolgálatára. 

Anyja, aki a választásban az apa vágyát látta életre kelni, 
nem ellenkezett. Hasonlóképen viselkedtek testvérei. A második 
félévre  vissza sem ment tehát Strassburgba, hanem e félévben, 
Trefort  Ágoston miniszter engedélyével, a budapesti egyetem 
jogi fakultásának  volt rendkívüli hallgatója. 

György, a legidősebb fiú,  mint apahelyettes, 1883 szeptem-
berben öccsét Simor János esztergomi hercegprímáshoz vitte i-l 
Bajcsra, hogy ez vegye fel  őt egyházmegyéje papjai közé. A 
hercegprímás a kérést annál szívesebben teljesítette, mivel őt 
az országbíróhoz a hála szálai is fűzték.  Primási kinevezésekor 
ugyanis Mailáth György hívta fel  rá az uralkodó figyelmét.  Az 
ifjút  egyébként is ismerte, amennyiben ő bérmálta meg. 

Tanulási helyének megválasztását a primás az ifjúra  bízta. 
Róma, Bécs, Budapest, Esztergom között választhatott. A prímás 
inkább Rómát akarta, az ifjú  azonban szépen megköszönte a 
hercegérsek jóságát, jóakaró véleményét és Bécs mellett döntött. 

Atgondolta ugyanis, hogy Rómából hét évig nem lehetne 
hazajönnie, ami nehezére esnék anyjának. Továbbá Bécsbe von-
zotta őt a Pázmáneum igazgatójának, Lollok Józsefnek  személye 
is, akit anyja is, ő is, személyesen ismertek. Rendkívül fínomlelkíí, 
vallásos férfi  volt, jó szónok, barátságos egyéniség. A szép-
müvészetek iránt is nagy érzékkel viseltetett. 

Az ifjú  elhatározásáról anyját azonnal értesítette és tetté-
nek indokait is feltárta.  Kifejtette,  hogy Bécsben egész közel fog 
lakni Zavarhoz, a család birtokához, négy év alatt végez és a 
szünidőket is otthon töltheti.18 

Új élet indult a lelki magasságok felé. 



II. 

Felkészülés a szemináriumban. 
(1883—1888) 

Az új papnövendéket 1883 október 4-én anyja vitte fel 
Bécsbe. A különböző magyarországi egyházmegyékből felkül-
dött teológusok, akik tanulmányaikat a bécsi egyetemen végez-
ték, a Pázmáneum régi épületében (Schönlaterngasse 15) nyertek 
elhelyezést. Háromemeletes, kerttel, udvarral ellátott öreg épü-
letben, amely külsőleg épen nem tett kellemes hatást. 

Az anya ott fiát  Lollok József  rektornak adta át. Lollok a 
gyenge egészségű ifjút,  hogy éjjel ne kelljen sokakkal együtt 
lennie, a vendégszobában magánosan helyezte el. A növendékek 
évfolyamonkint  laktak együtt. Minden évfolyamnak  külön háló-
terme volt és külön nappali szobája. Ennek megfelelően  húsz-
tizenkettő-tiz tartózkodott együtt. Mindegyik emeleten elől járó 
lakott, a rektor az elsőn, a spirituális és a vice-rektor a másodi-
kon, a harmadikon a prefektus. 

Következő nap délután az anya elutazott és fia  egyedül 
maradt. Hosszabb idő telt el, amíg megszokott nyugalmát vissza-
szerezte. A legkülönbözőbb érzések hatalmasodtak el rajta 
úgyannyira, hogy magárahagyatottságában a legszerencsétle-
nebb állapotban érezte magát.1 

Szobácskájába vonult és olvasni próbált. Este hétkor a 
csengetyü vacsorára szólalt meg. Az étkezéskor a növendékek 
nagyobb része már együtt volt. Gyors ismeretségeket kötött, 
melyekből azonban csak futó  kép maradt meg. Űgv találta, 
hogy társai közül egyesek valóban illedelmesek, jóságosak. 
Beszélgetés, majd a kápolnában esti imádság következett, kilenc-
kor volt a lefekvés. 

Október 6-án az egyetemen is megkezdődött az előadás. 
Ennek megfelelően  a napirend a következő módon alakult: 

Reggel öt órakor felkelés,  fél  hatkor a reggeli ima és 
szentmise. Utána háromnegyed nyolcig tanulás, majd reggeli 
kávé következett. Nyolctól kezdődtek az órák az egyetemen, 
órák hiányában otthon folyt  a tanulás. Tizenkettőkor negyed-
órás kivonatolás a Szentírásból, félegykor  ebéd, délután kettőtől 

2* 
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négyig tanulás, négytől félhatig  szabadidő, majd ismét tanulás, 
hétkor vacsora, félkilencig  szabadidő, esti ima és kilenckor 
lefekvés  következtek. Kedden, csütörtökön és vasárnap dél-
után, mint szünetidőkben, és csütörtökön délelőtt is, évfolyamok 
szerint két-három órát közösen sétáltak. 

Ő mindig a többiekkel tartott, semmi kiváltságra nem szá-
mított, a nappali időt a közös teremben töltötte. Magánszorga-
lomból harmóniumot is tanult. A hó S-án már fekete  revercndát 
is kapott, amelyet jelentékenyen melegebbnek talált, mint előző 
ruháit. A tisztelendő szólítás szokatlansága miatt eleinte tréfás-
nak tűnt fel  előtte. Ez egyszerű címzéssel egyébként beolvadt 
a közbe, ami a különbségeket kiegyenlíti és az embert az egyen-
lőség érzésére szoktatja. 

A közbe való beolvadás önmegismerésre is tanít. Erre meg 
az ifjú  lelkéből törekedett. 

Szórakoztatná őt, írta anyjának a néhány napos kispap, ha 
hébe-hóba megírnák, mit mondanak róla az emberek És pedig 
ha azt írnák meg, ami rá nézve előnytelen. Az ember ugyanis 
jobban megvizsgálhatja magát, ha megtudja, mint gondolkodnak 
róla mások, mert önmagával szemben ki-ki vak egy kissé.2 

A világból kiragadottsága, új, eddig ismeretlen örömökbe 
való bepillantása, lelki értékeinek elvesztegetésére, eddigi porba-
ejtésére eszméltette. 

Gyors elhatározását nem bánta meg, különösen most nem, 
írta, amikor az egyesülés az Üdvöziítővel őt nagyon erősíti, meg-
nyugtatja és boldogítja. Különösen most érzi igazán, vallotta, 
eddig mily hasznokat kellett nélkülöznie szentgyónásainak ritka-
sága, vagy részben méltatlan végzése miatt. 

Az ember igazán csak akkor él helyes életet, erősítette, hogy 
ha a gondolat, hogy Istennek tesszük, minden egyes, legkisebb 
tettünket is irányítja. Még messze, igen messze van e céltól, rész-
ben eddigi hibái és szokásai miatt, de ahhoz naponkint közelebb 
jutni, életének feladata.3 

Október hó végén két napos lelki gyakorlatot végzett. A 
növendékek életpályájukról, maguk elé tűzött céljukról elmél-
kedtek, lelkiállapotukon, hibáikon gondolkoztak. E napokon se 
írniok, se beszélniük, se tanulniok nem volt szabad. 

ö megállapította, hogy e napok gazdag gyümölcsöket hoz-
nak azoknak, akik jóakarattal rendelkeznek. Jótékony hatásu-
kat magán érezte. Azt vette észre ugyanis, hogy jelentékenyebben 
megelégedett, mint volt azelőtt.4 

Jó közérzetét hiilése kissé megzavarta, de nem csüggesztette 
el. A földön  azonban, mondotta, minden öröm szenvedéssel jár, 
az emberiség szerencséjére. Ilyen módon ugyanis a földi  élveze-
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tek tökéletlenségét belátjuk, reménnyel és alázattal gondolunk a 
zavartalan boldogságra. A nyugalom és a belenyugvás csak e 
gondolattal tud szívünkben helyreállni és bennünket e földön 
megelégedetté tenni.8 

így távolodott mindinkább a földiektől,  hogy annál inkább 
az égieknek éljen. 

A világ szórakoztathat és feledtethet  minden nehézséget kis 
időre, mondotta, de ez nem tökéletes és nem megnyugtató vigasz-
talás. A forrás,  amelyből mi magunknak bátorságot, vigaszta-
lást, nyugalmat, sok örömet meríthetünk: egyedül Isten, akit 
nem kell messze keresnünk és akit minden pillanatban a saját 
szívünkben megtalálhatunk.6 

Az Istenhez jutás útja azonban küzdelmes, mivel nemcsak 
a világgal, hanem saját magunkkal is harcolnunk kell, de a győ-
zelem önmagunknak és másoknak is a boldogítására szolgál. 

Sok lennivalója van, úgymond, önmagával. És ámbár a küz-
delem az Istenre tekintő lélek és a földi  javakhoz Lapadó test 
között a halál órájáig tart, Isten kegyelmével reméli, hogy idö 
folyamán  magái felemelheti  ligalább addig a pontig, ahol mások 
üdvére közremúködhetik anélkül, hogy magát elhanyagolná." 

íme olyan szempont, an.ely élethivatást jelöl ki. A magát 
mások javára szentelő élet nemes bizakodása, egy életre szóló 
önfeláldozása. 

A mások üdvére irányuló közreműködést már most, a sze-
mináriumba vonulásának első hónapjaiban megkezdte. A sok 
élmémy, benyomás ugyanis, amely benne nagy tömegben fel-
gyülemlett, a másokkal közlés, a másokért tenni akarás vágyá-
val kapcsolódott. Lángrakapott gyertyácska módjára Isten kezé-
ben égni és melegíteni kezdett 

Kedves vonás, hogy lelki hatásainak első gvökérszálail saját 
családjának, főképpen  édesanyjának lelkébe vezette le. 

Gondviselésszerű az a szerep, amelyet az anya a fiatal  pap 
lelki fejlődésében  betöltött. Aggódó éberségét, körültekintő figyel-
mét eleinte a szemináriumra is kiterjesztette. A helyzet azonban 
csakhamar fordult.  A hév ugyanis, amelv fiát  niasával ragadta, 
azt lelki tartalmasodásban. bensőségben életkorát megelőzve, 
szinte ugrásszerűen emelte, az anyára is áthatott. Rövidesen 
tanítvány lett a tanítóból, aki fia  lelki emelkedésének magasla-
tait érintve, vele együtt imádkozva, vele együtt gyakorlatozva 
élte át annak lelki örömeit. 

így a tökéletesedés rögös útjain haladó ifjú  biztos járása, 
határozottsága, erősödő tudása, aprólékos megfigyelése,  vonzó-
ereje az anyára is kihatott, akiben a fiú  megértő tarsat talált. 
Olyanra akadt, aki előtt lelkét kiönthette, akinek haladásáról 
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beszámolhatott, Anyjára és családjára hatni akarása tudatos 
eljárássá lett, az alkalomkeresés és megragadás találékonyságá-
val. 

Viseli az anyjától való távolélés áldozatát, — írta neki a jó 
fiu  — tudja, hogy anyja nyugalma és beletörődése nem külső 
tettetés, hanem mint Istennek kegyelme és adománya, belsejé-
ben lakozik 8 

Zörgessetek és megnyittatik, mondja az Üdvözítő szavaival. 
Meggyőződése, hogy anyja is kitartó imádság) révén a családi 
események által megzavart nyugalmát állandóan megtartja. Az 
embernek azonban a földön  mindent fáradsággal,  hosszas kérés-
sel kell elérnie. Isten kegyelme azonban sokezerszeresen kárpó-
tol a fáradságért.9 

Nagyon sokat gondol anyjára, mint mondja, imáiban, inert 
tudja, hogy azokkal rajta seglít. Az Üdvözítő végtelen érdemei, a 
szentek közbenjárása az ő gyengeségét és teljes méltatlanságát 
gazdagon fogják  pótolni. Csak a meggyőződéses bizalom Isten 
könyörületességében, a bánat őszinte érzéseivel és javulás felté-
teleivel összekötve, tudja bennünk az erőt fenntartani  és lelki 
nyugalmunkat helyreállítani. Minden egyes kellemetlenséget 
Isten iránt való szeretetből békésen eltűrni, a magában jelen-
téktelen tettet az Üdvözítő szenvedéseire tekintettel a megholtak 
lelkéért felajánlani,  ezeknek is, önmagunknak is, hasznos csele-
kedet.10 

Csakhamar rájött azonban arra, hogy fejtegetéseivel  prédi-
kátor gyanánt lép fel,  anyja leveleiből meg azt látta, hogy „ügyet-
len elmélyedéseit", a családi ügyekbe való beleszólásai miatt, a 
„kotnyeles jellem" rovására írják. 

A prédikátori szerepre — ismerte be a megszégyenült ifjú 
— bárki jogosultabb, mint ő. A kotnyelességre utalást, mint a 
saját gyengeségeire való figyelmeztetést,  szívesen veszi. Ilyen 
módon ugyanis fennhéjázása,  „amelynek természeténél fogva 
hódolt", gyógyul, vagy legalább is erősen meggyengül.11 

Anyjának kis könyvet küldött a rózsafűzérről,  mondásának 
módját meg rajz alapján megmagyarázta. Más alkalommal anyja 
kérésére evangéliumos könyvet juttatott hozzá. E könyv szent-
mise-magyarázatot is tartalmazott, összevágott tehát a pap imái-
val. Az evangélium, fejtegette,  inkább a szívhez sízól, amit egy-
szerű írásmódja mutat, kívánta tehát, hogy annak szelleme any-
ját melegítse és erősítse. 

Ez erősítést különösképpen a gyakori szentáldozástól várta, 
amelyet tehát anyjának ajánlott. Ügy látta, hogy anyjának jó 
gyónlatóra lenne szüksége. Figyelmeztette őt arra, hogy a 
kegyelmi állapotban a holtakért sokat tehetünk.12 
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íme a gyakori szentáldozásra és a kegyelmi élet hatására 
való utalás, amelyekre tehát a papnövendék ilyen korán fel-
figyelt! 

A bécsi régi Pázmáneum 

Közben önniaga erősítésére és melegítésére újabb és újabb 
oiztatásokat kapott. A kispapok különböző templomokban segéd-
keztek. Ezekben ő is résztvett. Első alkalommal az Orsolya-
nővérekhez kapott beosztást. A Szent Szív-templomban segéd-
kezébe rendkívül jól esett neki. A kedves templom és a házban 
uralkodó nagy rend megnyerték tetszését. December hetedikén 
Lollok rektor édesatyjáért ajánlotta fel  szentmiséjét, amelynek 
kegyelmeihez ö saját szentáldozását adta hozzá. Mindig kész 
apjáért imádkozni, — irta anyjának — mivel apja is jó tetteit 
bőségesen osztogatta övéinek.13 

Közben közelgett karácsony ünnepe, az első, amelyet a sze-
mináriumban töltött. Anyja eddig is kedvezett a kispapoknak; 
dióval, almával, szőlővel ajándékozta meg őket, amikor az elöl-
járókat is megkínálták. Gusztáv most azt gondolta, hogy külö-
nösen jó lenne, ha anyja a növendékeket az ünneppel kapcsolat-
ban ajándékozná meg. Egyrészt azért, mert társai édesanyja 
iránt különös tiszteletet éreznek, másrészt azért, mert az ajándé-
kok ellenszolgálatot jelentenének a kiilön szobáért s egy-egy 
meghívásért az elöljárói asztalhoz. Az irántuk mutatott figye-
lemért nekik is figyelmességet  kellene mutatniok. A kispapok 
ötvennégyen vannak, az ajándékokat is ennek megfelelően  kel-
lene beszerezniök. Neki magának anyja látogatása lesz az aján-
déka, amelyet a karácsonyi szünet idejére igért 
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Az ünnepnapokra vonatkozólag teljesen Istenre bízza ma-
gát, mondotta. Ugy tölti azokat, ahogy az Isten akarja Isten 
kegyelme révén ugyanis abba a helyzetbe jutott, amelybe jutnia 
kell: mindent örömmel és hálásan fogadni.14 

A jó anya készséggel teljesítette fia  óhajtását. Anyja bizo-
nyára önmagától is tervezett valami hasonlót, hárította el a kez-
deményezés gondolatát a figyelmes  fiú. 

Karácsony este tehát litána s szentbeszéd után a böjtös 
száraz vacsorán alma, dió, szilva, mézeskalácsok kerültek elő. 
amelyeket a Mailáth család adott. A jóindulatú prefektus,  Berg-
mann József,  közreműködésével, karénekszámokat, közben nép-
dalokat is adtak elő. Utána a megmaradt gyümölcsökre tombola 
játékot rendeztek, a laterna magicában bécsi képeket szemléltek 
kilenc óráig. Tulajdonképpeni ajándék gyanánt az ötvennégy kis-
pap Mailáthnétól ezeket kapta: mindegyik két mákos és két diós 
kiflit,  frissen  és jól megtöltve, egy-egy nagy darab csokoládés, 
krémes és kávés tortaszeletet, kilenc jó szivart és tíz finom  ciga-
rettát. 

Az elöljáróságnak tetszett a dolog. Kifejezték,  hogy mióta 
az intézet áll, ilyen eset nem fordult  elő. Ezideig ugyanis e napon 
Lollok rektor szokott a maga pénzén mazsolaszőlőt, narancsot, 
és szárított gyümölcsöt osztogatni. 

Mally János, a nagytudású vicerektor, bámulatraméltó kitar-
tással és matematikai pontossággal maga vágta ki közmegelége-
désre a tortaszeleteket. 

Az ünnep első napja reggeli öt órától jó részt a különböző 
helyeken való asszisztálásokkal telt el Gusztávot este a rektor 
hívta magához és palesztinai úti emlékeit mutogatta neki.15 

Pár nap múlva az ifjú  hálával gondolt vissza az elmúlt évre. 
Részben sikerült vizsgái miatt, részben a bő vígasztalásért, amely-
ben Isten őket erősítette és felemelte.10 

Üjév első napjaiban az anyja csakugyan Bécsbe érkezett és 
öt napot töltött ott. Fia úgy találta, hogy e napok gyorsan elfutot-
tak, a rákövetkezők annál nehezebben. 

Valami megjegyzés kapcsán az ifjút  önvád szállotta meg, 
hogy e világtól eltolódó gondolatkörében helytelen kifejezést 
használt. Bocsánatot kért tehát anyjától. Érzésének ugyanis, val-
lotta, rosszul felfogott  jámborság volt az alapja. Hibái azonban 
Isten segítségével eltűnnek, hogy biztosabb alapelveknek adjanak 
helyet17 

Aggodalmai azonban felesleges  töprengéseknek bizonyultak. 
Az anyja ugyanis már fiának  eszmevilágába illeszkedett. Nem ö 
vezetett már, hanem ő maga is a fiától  megjelölt úton haladt. 

A harc szükséges, hírdeli az ifjú,  ha győzni akarunk és ez 
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Isten segítségével sikerül. Jószándék. rövid kitartás, visszaesés, 
bűnbánat: ez minden egyes keresztény lelki eletének képe Bátor-
ság kell tehát a továbbküzdéshez és Isten irgalmába vetett határ-
talan bizalom. 

A lelki nyugtalanság nem Istentől jön, vallja, hanem a go-
nosz léleklől, aki ember alakjában is közeledik. De ne keltsen 
ez gyűlöletet bennünk az emberek iránt, ők csak játékszerek, 
magával az ördöggel kell leszámolnunk. Fegyverünk az imádság 
és az Istenbe vetett rendíthetetlen bizalom.18 

Egy Jézus szívéről szóló francia  könyv megküldésével kap-
csolatban felkiáltott:  Minden hiába! A franciák  a példái az igazi 
vallásosságinak, ők értenek ahhoz, hogy a hevületet és a lelki 
buzgóságot másokban felkeltsék. 

Ily buzgóság különösen a lelkigyakorlatokban szükséges. Az 
a néhány félóra,  amelyet ily módon lelkünknek szentelünk, 
leírhatatlan érték a hónapokhoz, évekhez viszonyítva, amelyeket 
a világi elfoglaltságokkal,  üres olvasmányokkal, beszélgetésekkel 
töltünk el. 

Meggyőződésében igyekszik gondolatát e fontos  pontra irá-
nyítani. Így tesz ugyanis, gondolja, legnagyobb szeretetszolgalatot 
annak, aki hozzá közeláll. Magának is használ vele, mivel bitét 
erősíti és a világgal, a testtel szemben ellenálló erőit növeli. 

Anyjának azért tárja fel  szabadon gondolatait, mondja, mi-
vel anyai szeretetét, azt hiszi, legjobban így fizeti  meg. Tudja, 
ismeri el hálásan, hogy anyja az egyedüli, aki az ő sokszor 
ügyetlen szavait mindig jól fogadja,  azokban az értelmet nézi. 
Mások ugyan a Megváltó szerető szívét jobban megértik, mint 6 
a gyengék gyengéje, de nem hagy elmúlni napot anélkül, hogy 
anyját, az ő kimeríthetetlen szeretetébe ne ajánlja.18 

Február 27-én hamvazó szerdával beállott a nagyböjt. Fo-
gadkozott, hogy azt Isten segítségével lelki hasznára fogja  fordí-
tani. A lelki életben való előrehaladásra ugyanis, mondja, egy 
idő sem alkalmasabb. A haladás alapja a jóságos Isten ismerete 
és saját tapasztalatlanságunk beismerése.20 

A győzelem eszközeinek, az alamizsnának, imának, böjtnek 
gyakorlására most van leginkább alkalom. A bojt ugyanis Krisz-
tus Urunk szenvedése mérlegelésének, sőt a vele együtt szenve-
désnek ideje. Emellett imáinkkal, jótetteinkkel a tisztítótűzben 
szenvedő lelkeken is sokat segíthetünk. Ott egyik lélek azért szen-
ved, mivel földi  életében imáiban volt hanyag. Az ilyenen buzgó 
imádságunkkal segíthetünk. A másik azért szenved, mivel heves 
volt. Ennek kettőzött szelidségünkkel jöhetünk segítségére. A 
torkossággal szemben önmegtartóztatásunkkal, a fösvénységgel 
szemben alamizsnálkodásunkkal tehetünk jót.2' 
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Amikor anyja a saját lelki berendezettségét tárta fel  előtte, 
az ujjongás örömkiáltásai törtek elő lelkéből. Újabb bizonyítékát 
látja ugyanis annak, mondotta, hogy Isten a bizalomteljes és áll-
hatatos imádságot sohsem veti meg. Anyja állandóvá teszi lelki 
előmenetelét és örömeit, amelyeket Isten imádásában és az em-
berek szeretésében talál, ha állhatatosan kitart Isten mellett. Most 
feleletet  talált a sok kérdésre, amelyeket anyja felől  gondolatban 
magának feltett:  milyen jó lenne, ha különösen benne láthatná 
kifejlődni  a keresztény szellemet. Isten után ugyanis neki anyja 
a legértékesebb és szinte egyedüli kötelék, amely őt a földhöz 
köti. Amikor Isten jóságos kezét ennyire világosan hatni látja, 
hivatásszeretetében megerősödik. 

Ami anyja gyónásait illeti, írta, meggyőződése, hogy idővel 
azok gyakoribbak lesznek. Jól gyónni művészet, amit az ember 
hosszú időn át tanul meg. A lelki életben ugyanis nincs ugrás, 
minden a maga idejében történik. A mi kötelességoink az igazi 
belső tiszta akarat. A saját semmiségünkre való ráeszmélés a 
legerősebb út Isten felé.22 

Húsvéti lelkigyakorlatai külön élményt jelentettek számára. 
A rektor bevezető beszédének tartalmát azzal a megjegyzéssel 
tudatta anyjával, hogy ezentúl önmagának fog  csak prédikálni, 
az isteni kegyelmek befogadására  fog  törekedni, hogy majdan a 
keresztényi kötelességek gyakorlásában anyjának segítségére 
legyen.23 

I így éiezte, hogy a lelkigyakorlatok neki sokat használtak. 
Nagyobbították benne Istennek, hivatásának, kötelességeinek 
ismeretét és önismeretre tanították. Az önismeret, mondotta, két 
értékes eredményt hoz magával: bizalmatlanságot önmagunkkal 
szemben és kimeríthetetlen bizalmat Isten iránt. A pár nap 
növelte benne a félelmet  az utolsó ítélettől és a papi felelősség 
érzetét önmagáért és a ber.ne bizandókért. Végső cél az az álla-
pot, amelyet az Apostol minden kereszténytől megkívánt: Én 
élek bár, de a valóságban nem én élek, hanem Krisztus él 
bennem.24 

Mivel Isten a paptól a legjobbat kívánja, kötelessége szerint 
írja meg anyjának, hogy a család férfitagjai,  ahogy ő látja, a 
világ befolyása  alatt állanak. Ennélfogva  a nő, akinek méltósá-
gát Krisztus helyreállította, ki-ki saját körében növelje a hit 
igazi világosságát. Biztosra vette, hogy anyja e szavait megérti 
és a hozzá nem illő, de sohasem rosszakaratú mondásait elnézi. 

Nőtestvérei közül Adél, más néven Etelka, külön kérte őt 
arra, hogy egyszer-egyszer szentbeszéd módján írjon neki. Nem 
érzi még magát arravalónak, mondotta, de örömmel megteszi, 
mivel n ás mind'g jobban lát, mint önmagunk. Olyan dolgokra 
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szeretné őket figyelmessé  tenni, amit maguk nem tudhatnak olyan 
jól, mint más. Az igazság megmondására egyébként ő kötelezve 
is van. 

A bécsi egyelem 

ígéretét teljesítette is azon reményben, hogy nénje az ő zava-
ros, de jóakaró beszédét nem úgv fogja  fel,  mint egyszerű lelki 
„pucolást", hanem mint komoly figyelmeztetést.  A keresztény 
eletet ugyanis komolyan kell felfogni  és muló örömökért nem 
szabad magunknak örök szerencsétlenséget okoznunk.25 

Atyja halálának első évfordulója  alkalmat adott neki arra, 
hogy az elmúlás lelki hatásaiban a Gondviselés irányító kezét 
szemléltesse. Meg van arról győződve, irla anyjának, hogy a meg-
emlékezés őket gondolatban megszakítás nélkül egyesítette. Meg-
győződése, hogy a történtek nekik lelki előnyt hoztak. 

Saját véges emberi elméjével tisztán látja ugyanis, úgymond, 
hogy a szenvedések arra valók, hogy az embert Istenhez, a vég-
telen jó és öröm forrásához  közelebb vigyék. 

A fájdalom  őneki vigasztalására, örömére van, tudja ugyanis, 
hogy azokat a Megváltó küldte bűneinkért való bűnhődésül. A 
fájdalmakat  könnyűvé teszi annak a meggondolása, hogy az Üd-
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vöztő mennyit szenvedett éppen őérte. A keresztény mily öröm-
mel szenved annak tudatában, hogy a szenvedések békés eltű-
rése végtelen értéket nyer Krisztus szenvedéseivel egyesülve.28 

A nagyhét Isten kegyességének bőségében részesítette őt, 
amint tudatta. Krisztus szenvedéseinek szemlélése ugyans vissz-
hangra talált lelkében. Óliajtotla, hogy jó feltételei  és az Üdvö-
zítő ragyogó példajára való gondolása bár Húsvét utánra is meg-
maradnának. Kár, hogy a böjti napoknak már végié, mivel a test 
megfékezése  idején a lélek szabadabban dolgozhat.27 

A rózsadíszes május a fiatal  pap lelkét Szűz Mária iránt 
különleges tisztelelnyilvánításra ragadta. A Szent Szűz számára 
saját szobácskájában külön oltárt állított fel  és azt virágokkal 
ékesítette. E hónapot kérések előterjesztésére ajánlotta és az álta-
lános lelki hangulat eineli'sére jóhatásunak tapasztalta. 

A virág a falura  emlékeztette, amelynek egyszerűsége, csendje 
őt mindig a szerető kéz simításával érintette és a megilletődés 
áhítatos hin.ulatába ringatta, örvendett tehát, amikor anyja 
tavasszal a városi lekötöttségből a békés falura  ment. 

ö is igy él az intézetben, írta, mintha a falu  magányában, 
egyedüllétében lenne. Istentiszteletek alkalmával is szívesebben 
a kisebb, az egyszerűbb templomokban segédkezett, mivel ezek-
ben az ünnepélyesség helyett inkább az ájtatosság emelésére irá-
nyul a figyelem 

örvendett tehát, amikor a bakócai falusi  templom megszé-
pítéséről hallott. Meg \olt győződve, hogy az ilven tisztelet, ame-
lyet az ember Istennek mutat, már a földön,  de még inkább fenn 
a mennyben, jutalmat nyer. A templom az egyszerű emberekre 
jó hatással lesz, remélte, különösen akkor, ha a jövendő pap az 
ügyet, főleg  a falusi  ifjúság  nevelését szívére veszi. íme egy jel-
lemvonás, mely jövő hivatást rejteget! 

Tetszésére szolgált tehát, hogy a rektor öt segítségül magá-
val vitte a közeli Ebersdorf-ba,  ahol az az öreg pap helyett úrnapi 
körmenetet tartott. Szívesen ment, mondotta, mert a körmenet 
falun  sokkal szebb, felemelőbb,  mint városban. Gondolata szülő-
falujába  szállott, hol részt szokott venni az ünnepen Meghatotta 
öt a falusi  emberek őszinte részvéte, amelyet iránta mutattak, 
amikor a rektor „vigyázatlanul" az ő nevét nekik elárulta. 

Jézus szive ünnepén, a nevének szentelt templomban, a her-
cogiérsek szentmiséjén segédkezett. Fölemelő látványt nyújtottak, 
irta, a növendék leánykák, fehér  ruhában, nyakukon kék szalag-
gal, hosszú fehér  fátyollal.  Az ember nem látja be, sóhajtott fel, 
hogy e ió gyermekek, akik az isteni szeretet szellemébe oly töké-
letes bevezetést nyertek, a világban rövid idő alatt annyira meg-
változnak és jó feltételeikről  elfelejtkeznek.  Pedig a leányok, hite 
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szerint, még alkalmasabban kezelhetők, mint a fiúk,  akik sokkal 
ktnnyebfcen  hibáznak, örvendett lehat, hogy ezidőben a család-
ban éppen leány és nem fiú  született.'28 

A tavaszi idő nagyobbrészt az év végi vizsgálatokra való ké-
tziiléssel telt el. Fddig letett vizsgái jól sikerüllek. Dicsekedhet-
nék, úgymond, hogy Isten a vizsgálatletevésre segítséget adott, 
hogy az ő segítségével a lustaságot legyőzte, hogy Szent József 
támogatásával a vizsgáztató tanár olvan kérdéseket adott, ame-
lyeket legjobban tudott. Bizott tehát Isten további segítségében.29 

A beállott előkészületi időre anyjától engedélyt kért arra, 
hogy leveleit rövidebbre foghassa  és ritkábban írhasson. Ha 
hallgatását anyja nem közönbösségnek tudja be, úgy „számki-
vetése" ideje számára elviselhetőbbé lesz.30 

Dolga lesz tehát elég. Ennek örvend, úgymond, mivel így 
nincs meg a lustaság alkalma és lelkiismerete mindig nyugod-
tabb, ha az időt lehetőség szerint jól felhasználja.  A munka 
neki ugyanis mindig jót tesz és bensejében megelégedést szül. 
Általában nem lenne annyi vétek a világon, ha az emberek el 
lennének foglalva.  Egészségére ügyel azért, ígérte folyton  ag-
gódó anyjának, mivel a beteg apostol semmit sem használ. Az 
élő szamár értékesebb, mint a halott oroszlán. A nap nagyobb 
részét álló íróasztalára hajolva tölti ugyan, de elővigyázatosan.31 

A vizsgálatok július 20-ig befejeződtek.  Sokkal többet vé-
gezhetett volna, szerénykedett, de szíve mélyéből hálát mond 
Istennek, hogy nem esett vissza és színvonalon maradt. A fényes 
vizsgálatok miatt az elismerés nem maradhatott el, amit ő előre 
érzett. Védekezett tehát: Az emberek, úgymond, mindenfelé 
magas véleménnyel vannak róla, de ez nem igazolt. Mások az ő 
nevével, tehetségével többet tehetnének. Anyja tehát a dicsére-
tet, amelyet róla mondanak, századrészére szállítsa le. Kérje 
számára az alázatosság kegyelmét. Ez hiányzik neki és elérését 
a dicsérő szó nagyon nehezíti. Isten a büszkét visszaveti, az alá-
zatosnak kegyelmét adja. Már pedig mit tehet az ember kegye-
lem nélkül? Semmit. Mit ér a jó tett, ha nem az alázatosság 
talajából származik és nem Istennek tetszéséből fakad?  Éppen 
semmit. Anyja tehát az őt érő dicséretet Istenre vezesse vissza, 
aki minden jó forrása  és a legfőbb  jó.32 

A tanév befejezése  nagy kérdést vetett fel  előtte, ami egy-
ben a hosszú szünidőre hazamenő növenűékpapok örök kér-
dése marad. Állásának megfelelően  hogyan töltse el helyesen 
a szünidőt? 

Anyját már másfél  hónappal azelőtt azzal vigasztalta, hogy a 
„prédikátort" legkevesebb három hónapig maga mellett látja.33 
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Beszédéből látszik, hogy mint pap és nem mint szórakozó fia-
talember készül haza. 

A lelki haladás csendes helyéről bizonyos aggodalommal 
tekintett tehát a szünidőre. A lelki magaslat tiszta levegőjét fél-
tette, amelyet oly örömmel élvezett. Attól tartott, hogy az a 
poros levegővel keveredik, vagy hogy e keveredés csak igen 
nehezen akadályozható meg. 

A pap ugyanis, mondotta, vagy pokrócszerű a világiakkal 
való érintkezésben, vagy veliik tart és feláldozza  lelki nyugal-
mát, előrehaladását. A középutat megtalálni nehéz. Remélte, 
hogv Isten segítségével legyőzi a nehézségeket.34 

A szünidőt főleg  anyjával való lelki összetartozásának a 
mélyítésére óhajtotta fordítani,  általában hasznosan akarta 
eltölteni. Remélte, hogy anyjával zavartalanul lehetnek és közös 
vallási életet élhetnek. Neki ugyanis, mondotta, az a kívánsága, 
hogy az anyai szeretet megszámlálhatatlan jótéteményeit ereje 
szerint viszonozza. Erre pedig nem lát jobb eszközt, mintha 
anyját a hit kincseinek, amelyekből szerencsés helyzetében ő 
gyakran merít, részesévé teszi. Tudása, tapasztalata még cse-
kély, de a tudomány hiányában az Isten majd segítségét adja.3 5 

Ügy tervezte, hogy július 24-én, amikor a szemináriumot 
elhagyhatja, atyja sírjához. Zavarra megy. Ha ott a házat ven-
dégekkel telve találja, akkor Budára utazik és kedvező körül-
mények között pár napot ott tölt a kedves nyugalom helyének, 
a plébánosnak és a könyvtárnak kedvéért. Zavaron tényleg né-
pes házba jutott, a gyakorlatban azonban úgy találta, hogy ez 
őt nem feszélyezi,  mivel napi beosztását nyugodtan betarthatja. 
28-án már Bakócán volt és odavárta édesanyját, aki még hor-
vátországi birtokán. Miholjácon tartózkodott,38 elragadó szép-
ségű kastélyukban, amelynek vadászat alkalmával Ferenc 
József  magyar király is vendége volt. 

A szünidő a jó feltételekhez  méltónak bizonyult. Mindamel-
lett a fiatal  teológus a beálló új tanév (1884—85) kezdetén, a 
szokásos lelkigyakorlat várásakor, megállapította, hogy a még 
annyira ártatlanul eltöltött vakáció is visszaesést okozott.37 

Bizalommal tekintett tehát a határtalanul Adakozóra, aki 
megadja neki, hogy a testnek és a világnak szelleme megszűn-
jék. Remélte, hogy a tökéletesedés útján előrehaladást tesz és 
hogy imáival anyja is segít neki.38 

November hava mindig a szeretetnek világokat átfogó 
melegével járta át lelkét. A holtakra való emlékezés, szentmise 
hallgatásaival kapcsolatban, a tisztítótűzben szenvedők szaba-
dulásáért való imafelajánlás  olyan bőségére indította, amennyi 
csak egy emberszerető szív vallási melegségétől telt.39 A mag-
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vető örömével hintette a csírákat a földön,  hogy azok virágai 
a túlvilágon viruljanak. 

Kereszteket, rózsafűzércédulákat  küldött haza, anyjának 
meg kiilön tanácsokat adott, hogy a szentmisét hogyan kell a 
pappal együtt imádkoznia az élőkért, és hogyan kell felajánla-
nia a holtakért. 

Az adventi elmélkedésektől az anyjával való lelki összeköt-
tetés állandóságát remélte. Főleg délelőtt, leginkább reggel 
szükséges elmélkedésbe merülni, tanácsolta, hogy anyja a lelki 
eleségből egész napra való készletet gyűjthessen. Panaszolt lelki 
visszaesésében erősítette őt: ez még nem szerencsétlenség, mon-
dotta, mivel az ember az isteni megsegítés szükségét és jóságát 
sohasem érzi jobban, mint a lelki elhagyatottság, erőtlenség 
ilyen pillanataiban. Ha nincs összekötve ellenszegüléssel, biza-
lomhiánnyal, Szent Pál szavaival élve, az ember gyengeségében 
erősnek érzi magát.40 

Anyja családi bajai közepette fejtegette,  hogy a szenvedé-
sek és a szomorúság a gazdag emberek részére valamelyest az 
egyedüli mentőhorog, amelybe belekapaszkodhatnak és a lelki 
romlást, amely a gazdagságból, világi örömökből, a megtisztelé-
sekből árad, szerencsésen elfordíthatják.  Egyik öreg családtag 

Mniláth teológus korában 
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betegségével kapcsolatban mondja: Aki a világban élt, annak a 
földi  tisztítótűzért hálát kell adnia és lelkét a szenvedésekkel 
kell megkönnyítenie.41 

Nagy helyesléssel fogadta  anyja tervét, hogy az a nagyböjt 
idején, lelki gyakorlatra, pár napra zárdába vonul. Ez tökéle-
tes alkalom lesz, úgymond, hogy új erőt szerezzen és Isten segít-
ségével eddig vezetett keresztény életét önmagának és mások-
nak javára áldásthozóan folytathassa.  A lelkigyakorlat három-
napos nyugalma, hallgatása, örök érdekeinknek szemléletével 
összekötve, úgymond, élet jobbulást és nagyobb alázatosságot 
eredményeznek. A bűntudatot jó szándék kövesse, amelyet na-
ponként fel  kell keltenünk. A keresztény élet küzdés, azaz harc 
a végső óráért. Ajándéka a belső béke, amely az Istennek való 
magunkatátadáson alapszik.4-

Az ezévben tanult tantárgyak közül, főleg  a hittan han-
golta fel.  Nagyon érdekesnek és fontosnak  találta. Legszebb 
részeit a kegyelemről szóló fejezetben  látta. 

A kegyelem, amelynek hatóerejét hivatása felismerésében 
és az Istenhez való vágyódásban önmagán annyi örömmel ta-
pasztalta, a maga dogmatikai kifejtésével,  eddig nem ismert 
szépségében bontakozott ki szemei előtt. 

Az ember lassan jön méltósága tiszta tudatára, ügymond, 
amelyet magára vállal. Jobban felismeri  a rendkívüli kincset, 
amelyben az Oltáriszentség részesíti. A kegyelemmel olyan életre 
emelkedik, amely előkészület az örökkévalóságra. Látja az 
ember, mily szerencse katolikusnak születni. Vallásunk Istenről 
tiszta képet ad, és nincs más vallás, amely az embernek, a bű-
nösnek nagyobb vigasztalására lenne. Aki akaratát Istennek 
szenteli, azt Isten kézenfogva  vezeti, mint ahogy ő is gyermeki 
bizalommal halad az anyai vezetés alatt.43 

Bizalmának megőrzésére csakhamar szüksége lett. Ez adott 
neki erőt bizonyos mértékű megalázottságának elviselésére és 
lelki értékesítésére. 

Félévi első vizsgája ugyanis nem sikerült olyan nagysze-
rűen, mint azt tőle várták. Jól elkészült ugyan, mondotta, de 
tehetségéhez mérten előkészületét utólagosan nem találta elég 
alaposnak. Biztosnak érezte magát a dolgában, mialatt más 
vizsgázók sikereik felől  aggodalmaskodtak. 

És most az isteni kegyelemből érintett ifjú,  a vizsga ered-
ményében való csalódása révén, az elégedetlenség mélyébe való 
süllyedés helyett a lelki lefékezés  és önjavítás magaslatára 
emelkedett. 

A körülmények megmutatták neki, mondotta, hogy a kér-
dések feladása  nem véletlenségből, vagy balszerencséből törté-
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nik, hanem javításunkra adott isteni engedélyből. Ez eset bár 
hasznos gyümölcsöket hozna számára. 

És hozott is. A kisebb eredmény ugyanis, úgymond, hatal-
mas ellenszer az önhittség, fennhéjázás  ellen. Ezekbe bizonyo-
san mélyebben beleesne, ha a mostani eredmény az elözökhez 
lenne hasonló. Kérte anyját, hogy imádkozzék az ő alázatos-
ságáért. Isten bár nyitná fel  az ő szemeit, óhajtotta, hogy az 
alázatosságra méltónak bizonyuljon.44 

Mással való összehasonlítása révén önmagának leértékelése 
még fokozódott.  Prefektusának  a szentmisénél és az egyéb szent 
ténykedésekben átszellemült alakja ugyanis a saját méltatlan-
ságának érzését erősítette. Saját személyiségét látva, mondotta, 
és a papi méltóságot mérlegelve, felismeri,  úgymond, hogy így, 
ahogyan most van, jó pap sohsem lehet. Mérsékelt sikere kap-
csán így gyötörte, szállította le önmagát az erények magasla-
tai felé  haladó ifjú.  Vélt nagyravágyását önfegyelmezéssel 
szorította le, hogy alázatossága annál inkább erősödjék. 

Ilyen állapotban a nagyhét hatásával sem volt megelégedve. 
Úgy találta, hogy az nem hozta meg számára a várt gyümölcsö-
ket. Akár a tömegesség, akár áhítatának hiánya okozta, de a 
szertartások átérzése nem volt teljes.45 

Ezzel szemben atyja halálának második évfordulója  a 
megnyugvás érzését keltette lelkében. Állandó befelé  nézése és 
emberszeretete révén így formálódott  tehát lelkülete. Magá-
val szemben szigorúság, másokkal, főleg  édesanyjával szemben 
elnézés, örömfakasztás  jellemezték. 

A fájdalom  megmarad, vigasztalta anyját, de az érzés és 
a mód, amellyel azt hordozzuk, változik. Az ember napról 
napra javul az édes iga alatt, amelyet a megnagyobbodott 
kegyelmi élettel hordoz. A keserűséget egészen el fogja  venni 
a szeretetteljes, a szellemben oly gazdag és jámbor vonásokban 
annyira bővelkedő halottjukra való emlékezés. Isten olyan 
sokáig életben tartotta őt, hogy a szigorú, külső porhüvelyt a 
belső nemes érzéstől és a melegen érző szerető szívtől tökélete-
sen megkülönböztethették. Isten akkor vette őt magához, ami-
kor munkájának, érdemeinek mértéke betelt és őket itthagy-
hatta.46 

Tanév végén, a szünidő megkezdése előtt, Mária Zellbe 
zarándokolt, hogy a vett kegyelmekért ott hálát adjon és a jö-
vőre vonatkozólag Istentől segítséget kérjen. Honthy Béla, 
szombathelyi papnövendék, utóbb kanonok, tartott vele útjá-
ban. így készült elő a harmadik (1885—86) tanévre. 

A tanév kezdete hivatásának egyre erősbödő tudatában 
találta őt. Az ad neki boldogságot, úgymond, hogy saját aka-
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rata állította ez útra és ez akaratnak remélhetőleg sikerülni 
fog  őt az isteni akarattal egyesülésbe hozni. A szokásos lelki-
gyakorlat napjaiban egyesülést remélt anyjával, mivel tudta, 
hogy az lelki sikeréért vele együtt imádkozik. Addig kell ja-
vulni az embernek, mondotta, amíg a könyörületesség megszer-
zésére ideje van. Csodálatos Isten könvörületessége, amellyel a 
fátyolt,  mely az ember lelki szemeit födi,  lassan engedi leesni. 
Emiatt mindig van valami ok, ami az embert megalázza és saját 
semmiségének ismeretére segíti. Ez az érzés és meggyőződés 
alapja minden lelki előlépésnek az életben.47 

Ez évben új elöljárókat is kapott. Mally vicerektor ugyanis 
pozsonyi kanonok lett, helyébe Winter Ágoston került. 

Mally mindig kiváló érdeklődést, figyelmet  mutatott a fia-
tal klerikus iránt. Találó eszméit, megfigyeléseit  viszont ez is 
méltányolta és remélte, hogy az intézetért új helyzetében többet 
tehet. Űj spirituális is érkezett Hettvey Sámuel, utóbb pécsi 
püspök, személyében. Hettyey nagy rokonszenvet tudott maga 
iránt kelteni. Jó hatását az ifjú  is csakhamar megérezte, ami 
örömmel töltötte el. Hálát adott Isennek. hogy neki az új veze-
tőben jelentékeny védelmet nyújtott.43 Lollok rektor és Berg-
ínann prefektus  továbbra is megmaradtak, ők az apjáért mon-
dott szent miséikkel, megértő nevelésükkel nagy hatással voltak 
kialakulására. Lollok volt legjobb tanácsadója. Gyakorlati út-
mutatásaival, felvilágosításaival,  a felvetődött  kérdések kifejté-
sével, a természetéből következő bizalomkeltéssel, legtöbbet tett 
az ifjú  lelki kincseinek gyarapítására. Elmélyedő, a belső lelki 
élet legapróbb részletéig hatoló boncolgatásai az önfegyelmező, 
számonkérő, aszketikus lelkület fejlesztésére  különösen alkal-
masok voltak. Az ifjút  gyakran felkereste  szobájában is, ügyelt 
egészségére, azzal az indokolással, hogy anyjának ő felelős-
séggel tartozik. A komoly, meggyőződéses ifjút  nagyrabecsülte, 
vezetését készséggel, örömmel vállalta. Az ifjú  meg, ha neki, 
vagy ha az anyjának lelki dolgokban kérdezni valója volt, fel-
világosításért többször hozzáfordult 

Az egyetemen tanult tárgyak általános hatásán kívül, egyé-
niségükkel maguk a tanárok is befolyást  gyakoroltak az ifjú 
lelkére. 

Zschokke Hermann, a biblikum tanára, emberi jelességeivel, 
Schneider János, a hittan tanára, kedves modorával, Bauer, az 
Újszövetség tanára, meggyőző erejével, Neumann Vilmos érde-
kes előadásával, Pöltzel alapos tudásával, Laurin, az egyházjog 
tudós tanára, jó beosztásával, gyakorlatiasságával ragadták meg 
az ifjú  figyelmét.  A sok tárgy tanulása lekötötte, szórakoztatta 
és felüdítette  őt. A kötelesség, amely a tanulásra is vonatkozik, 
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mondotta, zsarnok. De a lelket erősíti és keményíti, hű betar-
tása meg sok örömet és biztonságot szerez.49 A tanulás azonban 
magában nem elégítheti ki az embert és nem lehet egyedüli 
cél. Az időt, úgymond, jól kitöltené, ha az ember a többi idejét 
belső életének tudná szentelni. Mit ér ugyanis a sok emésztet-
len tudomány, ha az nem erős alapon nyugszik. 

Mailáth György országbíró 

Hasonlóképen lelkébe rajzolódtak szemináriumi társainak 
képei is. A Pázmáneum levegője ugyanis a napsütés fényében 
ragyogott, amelyet kiváló elöljárók gondozásában válogatott 
ifjúság  szívott. Tiszta gondolkozásmódjuk virágok módjára dí-
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szítette az ódon házat és szerzett abban kedves otthont, ő jó 
viszonyt tartott fel  minden társával, egyesekkel közelebbi ösz-
szeköttetésbe is jutott. így Fischer Colbrie Ágostonhoz, a ké-
sőbbi kassai püspökhöz, melegebb barátság szálai fűzték.  Ez 
duktora is volt ez évben. Az erdélyiek közül Kóródy Péterrel 
jutott bizalmasabb ismeretségbe. Egyidejűleg ott laktak: Nemes 
Antal, Drexler Antal, továbbá Erdélyből Balázs Endre, Tőzsér 
László, Butyka Sándor. 

Az intézet egyszerű életmódja is erénygyakorlatra volt al-
kalmas. Egyhangú konyhája, hetenkint nég>'szer káposzta, há-
romszor bab, egyszer lencse, este nap-nap után kis virsli pró-
bára tették a válogatásra hajló ifjúságot.  Bár ő betegesebb volt, 
nem evett külön ételeket. Nem volt válogatós, testileg azonban 
nem tudott kellőkép megerősödni. 

Az anyai szeretet azonban résen állott és időnként megle-
petésekkel kedveskedett. Fiának többször küldött fel  almát, 
diót, szőlőt. Ö aztán a szőlővel a tanulószobában körüljárt és 
a rektort is megkínálta vele. A megmaradt gyengébb fürtökön 
ketten osztozkodtak: a szolga és ő.5 0 

Takarékosan élt. Belépéskor megvette a pazmanisták jelleg-
zetes kalapját: a magas cilindert és elkészíttette kabátját. Szá-
mítása szerint az előbbinek két, az utóbbinak négy évig kellett 
kitartania. Havonként száz forint  zsebpénzt kapott, de azt köny-
vekre, képekre, kegytárgyakra, harmónium-bérlésre, szükséges 
bevásárlásokra és jótékonykodásra költötte. 

Amikor volt nevelőjétől, mialatt az istentiszteletét végezte, 
ezer forintot  elloptak, arra kérte anyját, hogy a kárvallót az 
ő pénzéből ötszáz forinttal  segítse ki. Kikötötte azonban, hogy 
a forrást  ne árulja el, mivel ez esetben nem fogadja  el. Lour-
desba jelentékeny összeget küldött a templomépítéshez és any-
ját is hozzájárulásra biztatta. Falusi orgonajavításra kértek tőle 
pénzt és ő adott is. Szegény emberek és szegény diákok elhelye-
zése érdekében közbenjárt. Adakozó hajlam mutatkozott tehát 
benne, amennyiben szívesen segített mások bajain. 

Az anyagin kívül, mondotta, amennyiben az ő családjuk azt 
kevésbbé érzi meg, Istennek jobban telszik az értelem, az aka-
rat, vagy a szív áldozata.51 

A november havi apostolkodást ez évben is hasznosan igye-
kezett eltölteni. A megholtakért mondott imáinkkal, mondotta, 
nemcsak másokkal gyakorlunk irgalmasságot, hanem magunk 
is a végső dolgokra gondolunk. E gondolatot aztán az életünk 
megjavítására fordítjuk.52 

A lelki küzdelemről szóló könyv küldésével kapcsolatban 
fejtegette,  hogy tökéletességünk rossz hajlandóságaink és az 
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önszeretet ellen felvett  kitartó küzdelemből áll. Az embernek 
nem szabad csak önmagában bíznia, hanem Isten kegyelmét 
kell kérnie és azt várnia. 

Isten nélkül, úgymond, elvész minden jó tett, vele együtt 
működve a legcsekélyebb áldozat is gazdag érdemeknek és ál-
dásnak lesz a forrása.  A hivő lélek semmit sem enged elmúlni 
anélkül, hogy abba ne a sorsunkat vezető Isten kezét látná. £ 
meggyőződéssel tekint ő is a jövőbe és biztos afelől,  hogy a 
felhők  dacára is, kérését az Üdvözítő meghallgatja.53 

Karácsonykor, miként az előző évben is, a társainak szer-
zett örömökkel fokozta  a maga boldogságát. 

Az Üdvözítő maga jött, mondotta, hogy bennünket valódi 
lelki alázatra, a szegénység szeretésére tanítson. Forrása lett az 
áldásnak, vígasztalásnak és lelki örömnek. 

E gondolatban az ünnepnapi szent ténykedéseknél való 
sefiédkezésekbcn  lelte örömét. Anyjától az előző karácsonykor 
mindegyik társa szent képeket, tíz szivart és tíz cigarettát 
kapott, amelyet ő maga helyezett mindegyiknek álló íróaszta-
lára. Jelen évben nőtestvérei segítségével a legváltozatosabb 
emléktárgyakat kereste össze, tombola-nyereményül. A főnye-
remény egy misekönyv volt.54 

Az 1885. év őszére esett családjának kitüntetése, grófi 
rangra emelése. 

A testvérek, Sarolta kivételével, aki mint udvarhölgy e 
rangemelésben szintén részesült, köszönetmondásra jelentek 
meg az uralkodó előtt. Bátyja, György, díszruhába öltözve jött 
érte a szemináriumba és vitte el magával, ö úgy öltözött csak, 
mint máskor. De „szokatlanul kitisztítva" és a prefektustól 
kölcsön kapott fekete  palliumban ment. 

A várakozóteremben már nagy tömeg gyűlt össze kihallga-
tásra. Az előtérben tábornokok, tisztek. Az öt testvér körül-
belül egy órahosszát várakozott, amíg a sor rájuk került. 

A fogadóterembe  lépve, életkor szerint sorban felállottak. 
György, a legidősebb, rövid köszönő beszédet intézett az ural-
kodóhoz, aki hasonló rövidséggel felelt,  kiemelvén, hogy elis-
merésével az atyjuk kiváló érdemeinek akart állandó kifeje-
zést adni. 

Az uralkodó aztán a testvérek állásához mérten rövid 
kérdéseket tett fel. 

Györgytől, mint főispántól,  megyéje felől  érdeklődött. 
Józseftől  azt kérdezte, hogy felsőházi  tagságát igénybe veszi-e? 
Gézától az iránt érdeklődött, hogy még mindig Pesten tartózko-
dik-e és a Dunán, Tiszán tett útja hogy sikerült? Lászlótól 
ezrede helyéről tudakozódott. 
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Utolsónak Gusztávot szólította meg, kérdezvén, hogy már 
másodéves teológus-e? „Udvariatlanul" ki kellett javítania az 
uralkodót, hogy már harmadéves. A második kérdésre, hogy 
valóban sokat kell-e tanulnia, „jó lelkiismerettel" igennel felelt. 
Barátságos mosoly, fejbiccentés  következett és ők ismét kinn 
voltak a váróteremben. A testvérek, György kivételével, ezután 
Tisza Kálmán miniszterelnöknél tettek pár perces látogatást.55 

Az uralkodó annyira megjegyezte a kispap arcát, hogy 
mindig felhívta  rá a királyné figyelmét,  ha sétájuk közben a 
Práterben a pazmanistákkal találkoztak. 

Elérkezett a negyedik tanév (1886—87), teológus korának 
utolsó esztendeje. A magát Istennek átadás gondolatával kez-
dette azt meg. Jó hangulatban kezdte meg az évet, a szeminá-
riumi fegyelem  „hasznos igájának" felvevésére. 

Legkevesebb jó, mondotta, amit tehetünk, ha fenntartás 
nélkül Isten szent akaratát teljesítjük és minden egyes dolog-
ban az ő szent szándékát követjük. Addig iparkodunk, amíg 
benne tökéletes nyugalmat és megbékülést találunk.68 

Ez év jubileumi kegyelmét illetőleg úgy érezte, hogy azok 
célját remélhetőleg elérte: lelki felfrissülést  és új, tevékeny, 
egészen Istennek szentelt életnek kezdetét.57 

Az ádventi idő elérkezését örömmel látta. Krisztus eljöve-
telére, halálunkra, az utolsó Ítéletre való gondoláskor, úgy-
mond, mindnyájunknak gazdagoknak kell lennünk kegyelmek-
ben, a gyónás, a megjavulás, az erény gyümölcseiben. 

Anyja jóságából a karácsonyi ünnep is jól sikerült. Az 
ajándékokat a rektorral együtt rendezte. A rektor beszéde után 
háromszoros éljennel üdvözölték anyját, a kegyes adakozót. Az 
ajándéktárgyak elosztásakor Lollok mindig tudott adni valami 
lelki tanácsot. A szentképeknél, könyveknél ezt könnyű volt 
megtennie, de más tárgyaknál is akadtak jó gondolatai. így 
kézitáska átadásakor megemlítette, hogy vándorok vagyunk a 
földön.  Esernyő átnvujtásakor a hit szárnyainak kifeszítésé-
ről ejtett néhány szót. 

A fiatal  pap vágyva-vágyott a nagyböjt után annak tuda-
tában, hogy ez neki mindig jót tett. Ilyenkor, úgymond, az 
ember a kötelességteljesítés érzésének növekedését érzi és az 
idő üdvös elmélkedésekre készteti. Az ember pedig annál elé-
gedettebb, minél komolyabban és hasznosabban tölti a napot 
és minél kevesebb rossz nyomja a lelkét.58 

A nap hasznos eltöltését nemcsak a lelke templomában 
naponkint megújuló gyertyagyújtásban látta, hanem a lángra-
kapott gyertya világosságának szétosztásában. 
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így szülőfalujában,  ahol a hitélet emelését szükségesnek 
látta, a jubileumi kegyelmek elnyerésére lazarista missziótar 
tást ajánlott. Ugyanott szürke nővérek vezetése alatt kisdedovó 
létesítését ajánlotta. A zavari ovóda alapításához kétezer forin-
tot adott. Az evangélium szellemében azonban kikötötte, hogy 
nevét ne közöljék az újságokban. Általában az öntudatos cse-
lekvő katolikus képe rajzolódott meg lelkében. így élénken 
foglalkoztatta  őt a németországi centrumpárt képviselőválasz-
tási erőpróbája. A párt lapjának, a Germaniá-nak megrendelé-
sével kapcsolatban fejtegette:  Tette azért, úgymond, hogy a né-
met katolikusok meggyőződésén épüljön. Erős falként  áll a 
centrum, hogy a kulturharc nyugtalan hullámaival szemben a 
vallás a lelkiismeretszabadságot védje. Hasonló katolikus öntu-
datot szeretne látni hazájában is.59 

Félévi vizsgálatait március 10-re szerencsésen letette. Re-
ményteljesen tekintett tehát az utolsó félév  elé, amelynek 
vége vágyódásának beteljesedését, pappá szentelését hozza. 

Lelkileg felkészülve,  testileg megelégedve várta az időt. Jó 
színén mindenki csodálkozik, nyugtatta meg anyját.60 

Elöljárói azonban úgy látták, hogy a sok tanulás lesová-
nvította. Prefektusa  különösen minden lehetőt megtett, hogy öt 
nagyobb testi erőhöz segítse. Naponként egy üveg sört kellett 
meginnia, egyszer egyszer bort is 

Annak belátására jutott, jegyezte meg erre a szófogadó  ifjú, 
hogy az isteni gondviselés működésének engednie kell. És pedig 
rendes útján, az igazságos felsőbbségnek  engedelmeskedve. Az 
engedelmesség még ugyanis senkinek sem ártott, az engedetlenség 
ellenben már soknak.61 

Az aggodalom jogosnak bizonyult. Az elgyengült ifjú  már-
cius 16-án este rosszul lett. Vért köhögött fel  és lázt kapott. 
Hartungen orvos porokat és hideg ruhába csavarást rendelt. 
Tüdejét azonban épnek találta és megnyugtató kijelentéseket tett. 

Á lelki erősség a megpróbáltatások idején nyilatkozik meg. 
A szenvedések békés eltűrését hirdető ifjú  a saját baját megnyug-
vással viselte. Sőt a jó fiú  szeretetével leveleiben anyja meg-
vigasztalására sietett. Á húsvéti ünnepeket aggodalom nélkül ott 
töltheti, írja nagyobb távolságban lévő anyjának. Az orvos tel-
jesen megnyugtatta öt. Csak mostani életmódjával kell egyelőre 
felhagynia.  Gyermekkori becéző nevén: Kuki-n szólott anyjához, 
hogy őszinteségének annál inkább higyjen.62 

Fia vidám levelei, írta Lollok az édesanyának, az iránta való 
kíméletes gyöngédségmek jelei. Lelkének egész erejével csüng 
ugyanis anyján. A beteget Isten megőrzi a visszaeséstől, nyugtatta 
meg az anyát. Btetositotta őt, hogy mód felett  boldognak érzi 
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magát, és Isten kegyét örökre köszöni, amiért e fiút  közelében 
tudja.83 

Az orvos, a prímással egvetértőleg, végül is levegőváltozást 
ajánlott. Anyja tehát falura  vitte őt. Ott készült el felszentelésére 
és elmaradt vizsgájára. 

Mindkettő őszre maradt. Simor prímás őt szeptember hónapra 
szentelésre Esztergomba rendelte báró Jeszenák Jenővel együtt. 
Budapesti útja miatt azonban a kitűzött időpontról elfeledkezett, 
emiatt a lelkigyakorlatok sokáig elhúzódtuk. A prímást senki 
sem merte feledékenységére  figyelmeztetni.  Az idő pedig közben 
telt és már az első szentmise napja közelgett. Gusztáv végül is 
Meszlényi Gyula esztergomi rektort kérle meg, hogy szóljon a 
prímásnak. A prímás sajnálta az esetet és gyorsabb időközökben 
siettette a szentelést. Mivel a négy kisebb rendet 1885 őszén fel-
vette, most 1887 október 2-án alszerpappá, a következő nap meg 
szerpappá való szentelése történt meg. 

Áldozópappá szentelése napján, október 6-án, anyja is jelen 
volt. Egybeforrott  fiával  abban a kívánságban, hogy nemes vál-
lalkozása Isten segítségével sikerüljön. 

Az előkészület lelki elmélyülései, a szentelések izgalmai és 
a fizikai  fáradtság  a törékeny testet annyira elgyengítelték, hogy 
lefekvéskor  orra vére folyt  és alig lehetett elállítani. Simor prímás 
szeme aggodalommal akadt nseg az ifjú  papon, nyilvánvalóan 
attól lartolt, hogy a gyenge testet a belső hév felemészti.  Félt, 
hogy a ráváró sok munka idő előtt ledönti. 

Első szentmiséjét október 7-én Zavaron mutatta be az Úrnak, 
összegyűlt az egész család: anyja és testvérei családtagostul. A 
rokonságból Zichy Aladár jelent meg. Ott volt továbbá Döbrössy 
Alajos, Lollok rektor, az egyházmegye részéről Boltizár József 
felszentelt  püspök, érseki helvnök Nagyszombatból, továbbá a 
szomszéd ismerősök is eljöttek 

A község templomában volt a szentmise A falnban  a lakos-
ság tót, amelyhez anyanyelvükön a plébános, Weisz Ferenc, 
szólott A maniiduktcri tisztet Lollok és Döbrössy töltötték be, 
azzal az örömmel, amelyet a lelki vezetők a célhoz éréskoréreznek. 

Körmenet fejlődött  fel  a családi házban és onnét vonult a 
templomba Az újmisés gvengesége miatt a szentmise csendes 
volt Mise közben a köznép énekelt egyszerűen, de azért áhítat-
tal. A családtagok, miután előzőleg gyóntak, mise közben meg-
áldoztok. hogy az alkalmi pápai áldásban részesüljenek 

Az újmisés pap áldása könnyekre fakasztotta  az anyát, meg-
hatotta a családtagokat és a megjelenteket Új pap imája hatott 
fel  az oltártól, telve a Krisztusért élni akarás vágyával. Finom 
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úri újjak és durva parasztkezek kulcsolódtak össze, hogy a 
jámbor szándék megvalósulást nyerjen. 

A szentmise után a körmenet újra visszatért a családi házba. 
A szeretetlakoma zajtalan ebédből állott, ahol a családtagok, 
ismerősök jöttek össze. Csak egy felköszöntő  hangzott el, tánc, 
zene hiányoztak. 

Ebéd után az újmisést magára hagyták, hogy áhítatában 
ne zavarják. Ez imájába mélyedt és boldognak érezte magát. 
Az volt a gondolata, hogy akit az élet útján hivatás vezet, az 
nem csalódhatik. 

Az édesanya San-Remoba vitte fiát  erősödésre. Egy szálló-
ban, a llotel Westend-ben laktak és pár hónapot, novembertől 
áprilisig töltötték ott. A fiatal  pap Casagrandi jezsuita atyától 
ekkor tanult meg olaszul. 

Majd anyjával együtt Lourdes-ba ment, hogy a szent helyen 
megerősítést nyerjen. Szándéka sikerült, amiben Jean Latton 
15 éves béna ifjú  meggvógyulása hathatósan elősegítette. Az 
Istenanya iránt fokozódó  tisztelettel hagyta ott a helyet. Párison 
keresztül értek haza. Több napot töltöttek ott, amely idő alatt 
ő az egyházi intézményeket látogalta. 

Ez idő alatt is, visszatérése után is, teológiai tanulmányokat 
folytatott  és 1888 június havában több ízben sikeresen vizsgázott 
Bécsben.04 

Egészsége annyira helyreállott, hogy a beálló 1888—89. tan-
évtől kezdődőleg a prímás őt az esztergomi gimnazista növendék-
papok tanulmányi felügyeletével  bízta meg. Kinevezése 1888 
szeptember 19-én kelt. Elérkezett az ideje, mondotta ez iratban 
a prímás, hogy a jó orvos tanácsa, a legjobb anya gondoskodása, 
legfőképpen  Isten segítsége által meggyógyulva, erejéhez és tehet-
ségéhez méltó munkál kapjon.or> Arra valónak tartotta tehát, 
hogy bölelkű kincseiből leendő pásztoroknak osztogasson. 

E kincsek nem a véletlenül talált aranyak gyors összekap-
kodása, hanem a kitartó, nemes munkában történt verejtékezések 
megjutalmazása. Hivatására eszmélése, annak ébrentartása és 
hevítő ereje őt a vallásos érzület olyan magas fokára  helyezte, 
hogy onnét a harcot irányító vezér messzehordó tekintetével, a 
támadó és védelmi lehetőségeket egyaránt figyelemmel  kísérhette. 
A lelki harcokra szükségünk van, hogy győzhessünk, — állította. 
E győzelemnek alapfeltétele  saját semmiségünk átérzése, gőgtöl 
emelkedő fejünk  alázatos meghajtása. Ez állapotban szenteli meg 
a küzdő embert Istennek kegyelme. Ez segít a jóra. Az ember 
átadja magát Krisztusnak és vele egybeforr:  Krisztus él bennünk 
és mi Krisztusban. 
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A fejlődő  lelki élet erősítői a lelki gyakorlatok, az ádventi 
a nagyböjti idő tervszerű felhasználása,  a gyakorlati szent gyónás 
és lehetőleg a mindennapi szent áldozás. 

A lelki élet teljessége a bün nélkül való, azaz a kegyelmi élet, 
amely állapotban imádságainkkal élőkért, holtakért legtöbbet tehe-
tünk. Szívtemplomunk oltárképe Krisztus, imáink rózsakoszorú-
jától átfonva. 

A vallásos embertől nincs mit félni,  mivel a vallás a lelki-
ismereten uralkodik.66 

E lelkiismeret ellenőrzi a papot. Ügyel rá a munkában, pihe-
nése idején, emberszeretővé, örömkeltővé, adakozóvá, szorgal-
massá teszi. Az elfoglaltság  a bűn elijesztője. 

Ilyen elvekkel, határozott életfelfogással  távozott a bécsi 
Pázmánenmból, hogy elvei átvételére lelkeket keressen. 



III. 

Új úton a nevelésben. 
(1888-—1895) 

Amikor az új prefektus  törékeny alakjával, mosolygó hal-
vány arcával az esztergomi gimnazista papnövendékek között 
megjelent, bizalmukat egy csapásra megnyerte. A szeméből 
kisugárzó melegség és szeretet, az ajkáról könnyen ömlő, kel-
lemes, megfontolt  beszéd, a figyelmes,  magához emelő és köz-
vetlen bánásmód mindenkit megfogott.  Az ódon komor falak 
egyszerre barátságosabbá lettek, és enyhítették a kimért szemi-
náriumi életmódnak, a tömegnevelésnek sokszor hátrányos 
hatását. 

Két dolog köti őt Rómához, írta a Mailáth prefektus  első 
növendékei közül csakhamar teológusnak odakerült Rott Nán-
dor, utóbb veszprémi püspök. Kettő, ami Esztergomban neki 
hiányzott. Egyik, hogy ott vendégnek érezte, a másik, hogy 
bezártnak tekintette magát. Rómában ellenben kisebb egysé-
gekre osztva és otthonosabban berendezkedve, egyénibb életet 
élnek. Prohászka Ottokárnak, a teológusok prefektusának,  majd 
lelki igazgatójának, továbbá Mailáthnak az eljárása könnyít-
getett az esztergomi rendszeren. „Kettőjüknek köszönöm, hogy 
életemet széppé tették, feledni  sem fogom  soha, áldani fogom 
önöket érette örökre" vallotta meg Rott Nándor Prohászkának.1 

Mindkettőjük hatásának titka főképpen  az egyéni nevelés-
ben, az egyesekkel való külön foglalkozásban,  általában a neve-
léssel való törődésben rejlett. A középiskolák nagyobbrészt a 
tanítást, a tanításban elérhető legnagyobb eredményt látták 
akkor fontosnak  és e célért úgyszólván mindent feláldoztak.  A 
nevelés csak nagy általánosságban megvont határok között 
húzódott meg. E szellem a konviktusokat, a papnevelőket sem 
kímélte meg. Ezekben is csak egyes vezetők ereszkedtek le a 
fejlődő  ifjak  lelki világához, apró-cseprő, de saját szempont-
jukból lelki válságokat okozó kérdéseihez. 

Ügyeskezü orvos módjára Mailáth tehát oda tapintott, ahol 
a baj fészke  rejtőzött. A bizalmat, amelyet közvetlen szeretetre-
méltóságával megszerzett, a nevelő bölcs körültekintésével 
ügyesen felhasználta. 
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Az ifjakat  ugyanis a nyugodt élethez szükséges derii fölkel-
tésével hangulatban tartotta, a vígasztalásra szorulókat bátorí-
totta, segítette. Ilyen módon a szemináriumi életbe melegséget 
és családias bensőséget iparkodott bevinni. 

Az átlag nyolcvan gimnázista növendék pap a bencések 
iskolájába járt, mint nyilvános tanuló. Az iskola kemény szigo-
rúsága a növendékek tehetségét és szorgalmát erős próbára 
tette. A helyzet komolyságát különösen azok érezték, akik a 
felsőbb  osztályokra jöttek ez iskolába. A környék gazdag volt 
négyosztályu, más szempontok szerint vezeteti középiskolákban, 
e helyekről sokan folytatták  itt tanulmányaikat. 

Különböző iskolák tanítási módja várt tehát itt az intézet 
szempontjából kiegyenlítődésre. Az összesereglett sok jó diák 
miatt fokozódott  a követelmények nagysága, másrészt a bencés 
iskolák feleltetési  módja nyert kielégítést. E mód a feladott 
anyag tökéletes betanulásában és felmondásában  állott. E mód-
szer az ifjakat  dologra és ezúton becsületes, tökéletes munkára 
tanította. 

És az ilyen körülmények között kiizködő kispapokat mennyi 
szeretettel biztatta Mailáth prefektus,  mondja róla akkori növen-
déke, utóbb székesfehérvári  püspök, Shvoy Lajos.2 Ha valakire 
panasz volt, hogy nem tanult, azt magához hivatta, munkakedvet 
iparkodott beléje önteni. Senkit sem szégyenített meg. Türelmes, 
megértő szeretetével inkább önbizalmat iparkodott önteni az 
amúgvis megszégyenült kispap lelkébe. 

Hányszor tűnt fel  szerény alakja a gimnáziumban egy-egy 
nehéz nap tízpercében, hogy gyengén álló, de iparkodó kispapjai 
érdekében eljárjon. Egyszeriben leesett a halálos félelem  mázsás 
köve a kispap szívéről és egészen más lett a gimnázium légköre, 
hogy ő ottjárt. 

Milyen bölcs pedagógiával dolgozott! ő maga is, emlékszik 
vissza Shvoy püspök, intőt kapott németből. Bántotta a dolog, 
mivel Budapesten nem volt része ilyesmiben. S a prefektus, 
mikor szégyenkezve hozzá bekopogott, azzal fogadta,  hogy beve-
zette őt a hálószobájába, ahol a szekrény tetején gyönyörű almák 
virítottak. 

„Ebből akartam neked ozsonnára adni, fiam,  mondotta, de 
szomorúan hallom, hogy intőt kaptál németből. Nem adhatok 
almát, de helyette ezt a könyvet adom: olvass sokat németül, 
hogy javítsd ki az intőt." Ezzel Schmidt Kristóf  egyik német 
könyvét nyomta a kezébe. Most szégvelte csak meg magát, tette 
hozzá Shvoy, hogy ettől a kifogyhatatlan  jóságtól még félni 
tudott. Az intőt természetesen kijavította. 
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Három eleven nyolcadikos kispap volt akkor ott, említi 
meg Shvoy püspök, jólelkű, de élénk, legénykedő fiúk.  Abban 
telt örömük, ha a bidellust (aki az osztálytársak iskolai felele-
teit a prefektusnak  bemondta) és a teológus duktort (aki a 
gimnázistákra a tanulás alatt felügyelt),  felhúzhatták.  Emiatt 
örökös volt az összetűzés és a prefektus  elé idézés. S Mailáth 
prefektus  páratlan türelemmel, megértő jóakarattal csiszolta, 
biztatta ezt a különben jóindulatú, komolyabb lelkületű társa-
ságot, amely hevesebb vérmérsékletével nem bírta elviselni a 
kicsinyes basáskodásokat. Igen derék, komoly papok lettek 
belőlük, kizárólag a prefektus  jóságából. 

A szegényeket különösképen kedvelte. Többnek vett téli-
kabátot, ruhát, cipőt, másoknak ozsonnát rendelt, ha betegek 
voltak. Karácsonykor kifogyhatatlan  volt az ajándékozásokban. 

Egyéb alkalmakkor is szerette a meglepetéseket. Sétájuk-
ról hazajövetelkor a kispapokat otthon szőlő, alma, dió, zsemle 
stb. várták. 

Az elöljáró egyik nemes feladata,  hogy a rábizottak szük-
ségleteit önmagától észrevegye és figyelmességével  a kérést 
megelőzze. Mailáth is meglátta, hogy hol kell közbelépnie. Egyik 
növendéknek nem volt zsebpénze. Leveleket mondott tehát neki 
tollba, amikor is apró levélpapírokon nagy betűkkel kellett 
neki írnia. A kispap munkáját meg lapszám szerint fizette.  A 
papnevelő kertjében tekéző növendékek között mindig meg-
jelent, a legjobb játékosnak versenydíjat tűzött ki. Ilyen módon 
tapintatosan pénzt juttatott a szegény növendékeknek. Akinek 
névnapja volt, azt imakönyvvel és egyéb hasznos könyvekkel 
ajándékozta meg. Vizsgák alkalmával növendékeivel együtt 
aggodalmaskodott, sikereiknek velük együtt örült. Tanulási 
időben szinte észrevétlenül libbent át a termeken, hogy mun-
kájában senkit se zavarjon. 

A körüljárást mindennap elvégezte. Hasonlóképp minden 
este végigjárta a hálótermeket. Mindennap külön fogadott  2—3 
növendéket s helyzetükről tájékozódott. Nem engedte, hogy 
üdülésre szánt időben a kispapok szellemiekkel foglalkozzanak, 
lapdázásra, korcsolyázásra, játékokra buzdította őket. Hangu-
latuk emelésére gyakran maga is részt vett a játékokban. A 
növendékek leveleit átolvasta, azokba a szülők számára a kispap 
viselkedéséről, tanulásáról ő maga is beleírt. Étkezések idején 
a teológusok tanulmányi felügyelőjével  felváltva  jelen volt. A 
szülői szeretet ápolására megkívánta, hogy a növendékek neve-
zetesebb alkalmakkor s ünnepekre haza írjanak. Jellemző 
tulajdonsága volt a pontosság, amire percnyi beosztásával maga 
adott példát.3 
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Egészen különleges a mód, ahogyan a betegekkel bánt. 
Lakása a földszinten  éppen a betegszoba mellett volt. Sétájáról 
hazajövet útja oda vezetett és mindegyikhez volt pár jó szava, 
tanácsa. Maga is gyakran kezelte a betegeket. Lelkes Kneipp-
tanítvány létére a lázas betegeknél nem egyszer maga alkalmazta 
a hideg lemosásokat, vizes borogatásokat, pólyázásokat. E célra 
nagy örömmel használta saját wörischhafeni  (Kneipp gyógyító 
helyéről való) vászon kendőit és durva szövésű törülközőit. 

S a súlyos betegeket mily gyöngéd szeretettel, mily nagy 
hittel tudta megvigasztalni, emlékszik vissza Shvoy püspök. így 
egyik osztálytársának, a szelidlelkü Kis Palinak csonttuberku-
lózis miatt megoperálták a jobb karját. Kivették a könyökcson-
tokat. A szegény fiú  lázasan simogatta nehéz gipszbe kötött, 
bepólyázott karját. A prefektus  sokszor meglátogatta a magas 
lázban lévő beteget és mindig azzal vigasztalta: „Palikám, 
téged különösen szeret a Jóisten, hogy ilyen nagy ajándékot 
adott neked." 

S ezt annyi hittel, annyi belső meggyőződéssel mondotta, 
hogy Pali is mind jobban megnyugodott, lelki erőre kapott. A 
többi betegek lassan már irigyelték Palit, akinek tiszta, szép, 
érett lelkét az Úr valóban rövidesen magához is vette. 

Eszébe jut, írta magának Mailáthnak Shvoy, a nagy- szeretet, 
amelyet ő élvezett Esztergomban. Nagy lázzal feküdt  a jéghideg 
betegszobában és a prefektusa  bejött hozzá, befűtött,  borogatást 
adott, s midőn senki sem jött, ő tizszer is meglátogatta.4 

Aki egy hosszú éven át (1892—93), írta neki Hirschler 
József,  annyi könnyet törölt le az arcáról, bánatot űzött el hom-
lokáról, szívébe boldogságot, melegséget árasztott, volt az, aki 
kiterjesztett karokkal imádkozott a szegény asszony fiának 
betegágya mellett és azt elcsüggedésében vigasztalta.® 

Hogy a szegénysorsu kispapok lelki békéjét biztosítsa, 
anyagi támogatását gyakran szűkölködő szüleik megsegítésére 
is kiterjesztette. 

Ennyi gondoskodás, ilyen hangnem természetszerűleg meg-
mozdította a kispapok szívét. Shvoy szerint boldog volt az, 
akivel szóba állott, különösen az, akit valami ügyben magához 
hivatott. Mindig megtalálta a hangot a kispapokhoz, akik min-
dig őszintén szerették, tisztelték és csodálták őt. A bizalmat 
erősítette, hogy szeretetét egyforma  mértékben terjesztette ki 
mindenkire. Részleges barátkozásokat, elkülönüléseket egyéb-
ként sem szeretett, hanem a testületi szellem ápolását ajánlotta, 

ő  maga olyan emléket őrzött meg lelkében, hogy növendé-
keivel nagyobb kellemetlensége soha nem volt. Ellenőrzésük 
pedig nem volt könnyű dolog, mivel azok szétosztva, részben a 
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földszinten,  részben a második emeleten laktak. Három terem-
ben tanultak tizenkét teológus duktor felügyelete  alatt. 

Az iskolai feleletekről  az osztály-bidellus bemondása alapján 
könyvet vezetett, amely a kispapok előmeneteléről megközelítő 
képet nyújtott. így szerzett értesüléseit a tanárokkal való állandó 
érintkezés, a bizonyítványok és intők révén egészítette ki. Növen-
dékeiről félévenként  jelentést küldött a primási aulába. Az 
egyesekről adott jellemzései terjedelmesek voltak, mély meg-
figyeléseken  alapultak. A jellemzések idővel magas egyházi 
állásokba került egyházi embereknél előkerültek és tanulságos 
összehasonlításul szolgáltak. 

Esztergom 

A fiatal,  a fejlődő  korral együtt járó nehézségek: elégedet-
lenkedés, dacosság, rossz tréfák,  rossz hangulat, a közügyek 
iránt nehézkes felmelegedés,  a napirend áthágása számára 
mindmegannyi alkalom volt sajátmaga fékezésére  és növen-
dékei belátásának felkeltésére.  Általában a szép szó erejével 
igyekezett hatni, komolyabb eseteknél fordult  csak a büntetés-
hez. E büntetés pedig abból állott, hogy egy-két napig nem szólt 
a vétkeshez. A hibázó erre bocsánatkéréssel, jó feltételekkel 
igyekezett őt megengesztelni. 

Ilyen módon történt javulások, formálódások  alapján ala-
kult ki Mailáth hite, hogy a fiatal  ember, ha bizalmat tapasztal, 
Olyanná lesz. amilyennek őt az elől járó tartja. Nemcsak négy-



48 

szem között, hanem a nyilvánosan történő elismerés jó hatással 
van a törekvő lélekre. A nyilvános feddés  viszont sokat árt. 
Kettesben mindent szabadon meg lehet mondani. Ha az elöljáró 
a hanyag tanulókat mások előtt nem feddi  meg, sőt biztatja is, 
az nem veszíti el kedvét a munkához. 

A serdülő ifjúsággal  való eme foglalkozás,  lelki világának, 
belső harcainak megismerése őt az ifjúság  nevelésében való 
különleges adottságára figyelmeztette.  Nevelési módját szülei 
eljárásából kölcsönözte.0 Ugy érezte, hogy Isten segítségével az 
ifjúság  érdekében sok áldozatra kész. 

Szeretetét nemcsak a tanévben árasztotta, hanem a környe-
zethatás ellensúlyozására a szünidőben is megtartotta. A szünidő 
a növendékpap hivatásérzetének erőpróbája. Miként ő maga is 
önmagának annak idején a szünidőre feltételeket  szabott, akként 
növendékei időtöltését is figyelemmel  kísérte és életmódjukat 
irányította. Abban a meggyőződésben élt, hogy az előljáró szív-
működése a szünidőben sem pihen, nevelő munkája tehát ez 
időre is kiterjed. 

Elvárta, hogy a kispapok a szünidőben is jók maradjanak, 
jóságosan fürkésző  szemeit magukon érezzék és így az intézeti 
szellem megőrzésére az elvilágiasodás veszedelme ellen védel-
met leljenek. 

Kedves szokása volt, hogy ha szerét tehette, növendékeit, 
főként  a betegeket, a szünidőben otthonukban meglepte és egy 
kis beszámolóra magához hívta.7 A szegénysorsú betegeskedő-
ket nyáron gyógyulásukban segítette. Vagy magával vitt néhá-
nyat oda, ahol maga is üdült, vagy más helyen fizette  meg költ-
ségeiket. Amíg más helyeken tartózkodó növendékeit jó taná-
csokkal látta el és életmódjukról ismertetést kívánt, addig a 
vele lévőket a személyes érintkezés révén állandó nevelő hatás 
alatt tartotta. Velük időzött, szórakozott és sétált. 

Jól esik a fiatal  kebelnek, ha rögös életpályára léptében, 
írta egy klerikus, jótékony hatású, felemelő  nagv példák tűnnek 
elő életében. Ezekből kitartást, erőt, lelkesülést meríthet a jóra 
csak kissé is fogékony  lélek. A fiatal  tapasztalatlanság csak 
örülhet, ha a keserves tapasztalatoktól bölcs és okos tanácsok 
akarják megmenteni. Tanácsokat kért a jövőre is.8 

Kneipp negyvenéves áldozópapságának ünnepén Wörisch-
hafenből  egy kispapja küldött tudósítást. Szent István napján 
a magyarok külön kis összejövetelén Apponyi Albert beszélt a 
szent király alapeszméiről. Kijelentette, hogy harminc évig 
ráváró munkásságára akarja magát a gyógyító helyen edzeni.9 

Segítései révén a kispapok felbátorodtak  és szükségeikben 
maguktól is hozzáfordultak.  Egyik betegen a szülői házban tar-
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• tózkodott, a szemináriumba való beengedéséig jogot akart 
tanulni. Lakásra, ruhára tőle kért pénzt. Más növendék isme-
retlenül fordult  hozzá Wörischhaf  énből, hogy pénz nélkül 
maradván, segítse ki.10 

A szünidei elfoglaltságnak  és segítségnyújtásnak egyik for-
mája volt, hogy egyes növendékeket gazdag gyermekek mellett 
nevelők gyanánt helyezett el. Az ilyent előkészítette és munkáját 
figyelemmel  kisérte. 

Elvégez mindent, — számol be az egyik ilyen növendék: 
Hirschler József  — amit megígért, csak a lelki olvasmányt 
vonja össze az elmélkedéssel. Tanítványával együtt imádkozik 
reggel, délben, este. Este rózsafüzért  is mond, a fiú  ebből is 
egy tizedet végez vele. A böjtöt meg tudja tartani. Lelki életet 
él és az érintkezésben megtartja a prefektusa  figyelmeztetéseit. 
A háziasszony-grófnénak  nem csókol kezet és nem gyújtja meg 
a szivarját.11 

Akiket huzamosabb időre Bakócára vagy a család egyéb 
birtokára vitt, azok személyi hatásának különös nevelő erejét 
érezték. A vallásosság megnyilatkozásának középpontja ugyan 
a kastély kápolnája volt, de a közös séták és a társalgás közben 
kínálkozó alkalmak a permetező eső hatását keltették. 

Bakócáért hálás, írta neki Rott Nándor. 1890 szeptember 
22-én utoljára tekintettek le együtt a közeli hegyekről a kies 
helységre és e délelőtt elévülhetetlenül vésődött lelkébe. Az 
akkori emlékeket megőrzi, mert amiket prefektusa  mondott, 
azok szépek, meghatók, esetleges melankolikus pillanatokban 
vigasztalók. De melankólia, szentimentalizmus nem illenek 
Krisztus készülő bajnokához! 

Bakócán tanulta megismerni prefektusa  céljait és látta 
meg tisztán, hogy az ő Rómába juttatásakor miért állott a 
pártjára és bizalommal néz a jövő elé. Fordulat állott be gon-
dolkozásában. Jótevőjére szégyent nem hozhat. Minden törek-
vését természetfeletti  célokhoz szabja. Fel-fel  akar kelni, ahogy 
Jézus is felkelt  a keresztúton. Gondolkozásmódja alapvetésében 
jelentékeny szerep jut az ő társaságában töltött bizalmas napok-
nak, amikor már, érettségi vizsgálat után nem az előljáró és 
alattvaló állottak egymással szemben, hanem Tóbiás készítette 
útra tapasztalatlanul, érdemtelenül szeretett fiát1 2 

Hatása ilyen módon a szemináriumi évek után is élénken 
megmaradt. Leveleit, amelyeket volt növendékeinek küldött, 
céltudatosan írta és azokban lelki kérdéseket fejtegetett.  Bölcs 
gondolatainak és lelki tanácsainak fája  eszerint nemcsak a 
szemináriumban erősödött, hanem azok ágai a falakon  túl is 

Dr. Bíró Vencel: Gr. Mailáth G. Károly. 4 
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messze kinyúltak. Sőt növendékei révén egyre nagyobb terü-
leten terjedtek. 

A szeretethullám visszaverődései sokszor megkapóak, biza-
kodást mutatóak és a nevelői munkát megjutalmazók: 

Távolból is követik prefektusukat  szeretetük kifejezéseivel, 
írták neki a bécsi teológiára jutott kispapok. Együttlétük rövid 
ideje alatt szívükhöz nőtt és nem tudják a szeretet hangját 
elnyomni iránta, aki bennük e hangot felkeltette. 

Atyai szeretetét köszönve kíván boldog újévet, írta neki 
Zubriczky Aladár, elsőéves teológus, utóbb budapesti egyetemi 
tanár. Minden érzelme egyben összpontosul, s ez a papi ideál. 
Halvány körvonalai fokonkint  lépnek határozottabban előtérbe. 
A tudomány mellett művészettel is foglalkozik.  Nemcsak kri-
tikus, hanem művész is akar lenni. Majd a következő évben, 
római útja után: Zsibongó emlékeiből egy érzelem emelkedik 
ki, törhetetlen ragaszkodás a Szentszékhez, ahonnét a papi 
egység fakad.13 

Miként a fa  nem kap lángra, ha alája tüzet nem teszünk, 
hasonlóképpen a hév, amely a tanítványokat átjárta, nem 
nyert volna életet, ha nem táplálta volna azt a mester lelkéből 
kipattant szikra. E szikra élesztésére, saját melegének foko-
zására teljes odaadással törekedett. Imádságai, erén> felválla-
lásai, adakozásai folytatódtak.  Elmélyülései kiterjeszkedtek a 
lélekelemzésig. 

Lelki életének vezetését jeles lelki vezetőkre bízta. Helyi 
lelkiatyja Prohászka volt, akinek tanácsai élénk benyomásokai 
keltettek benne. Másik lelki vezetője Czentár János nagyszombati 
jezsuita atya volt, aki lelkigyakorlatait vezette és lelki ügyekben 
vele levelezésben állott. Még 1887-ben ismerkedtek meg, amikor 
Nagyszombatban napokig voltak együtt. 

A jezsuita atya tanácsai, meghagyásai a gyakorlott és hatá-
rozott nevelő nagyértékű adományai és lelki gyermeke benső 
állapotának kifejezői. 

Az 1889. év húsvéti időszakában, amikor a prefektus  április 
9-én az egyháztörténetből és kánonjogból második szigorlatát 
letette (az elsőt, biblikumból még 1887 január 18-án),14 azt a 
reményét fejezte  ki, hogy lelki gyermekére a hátralevő két 
hónap kedvező hatással lesz. Ennek aggodalmaskodásaival 
szemben fejtegette,  hogy a botlások ne tegyék őt bátortalanná, 
hanem óvatosabbá és alázatosabbá. 

A tervezett lelkigyakorlat, tanácsolta neki, fáradságos 
iskolai év végén, közvetlenül a szünidő előtt, nem jókor történ-
nék. Ilyenkor hiányzik a szükséges kedv és rugékonyság, tehál 
annak vagy korábban, vagy a szünidő végén kellene történnie. 
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Ez utóbbinak meg van az az előnye, hogy gyümölcseit köny-
nyebben megőrizzük a beköszöntő iskolai év rendjében. 

A szünidő végén megtartott lelkigyakorlat csakugyan 
állandó hatásúnak bizonyult. Hála Istennek, örvendett a lelki 
vezető, hogy új, buzgóbb életre pendült Csak őrizze meg ked-
vét a munkához, mit folytonos  tevékenységgel érhet el. Az idő 
drága és minden percnek kihatása van az örökkévalóságra. 
Elmélkedéseit igyekezzék buzgón végezni és azokból naponként 
egyet-mást feljegyezni.  Üjra-újra kezdeni! A lelki életben úgy-
szólván ettől függ  minden haladásunk. 

Az esztergomi teológiai tanárkar 
Felső sor balról jobbra: Andor József,  Kereszty Viktor, 

Roszivál István, Horváth Ferenc, Prohászka Ottokár 
Alsó sor balról jobbra: Krammer György, Mailáth 

Gusztáv, Halmos Ignác, Csajka Ernő 
Festmény az esztergomi szemináriumban 

A félelem  a lelki életben jó, de attól tart, hogy túlzott erőt 
vett lelki fia  szívén, aggódott a következő 1890. év elején a 
jezsuita atya. A félelemnél  fontosabb  az alázatos, gyermekded 
bizalom gyengeségeink dacára is. Méltatlanságunk őszinte elis-
merése kiírtja szivünkből az önámítás és önszeretet gyökereit. 
Ha elmélkedéseink nem is mennek úgy, biztatta őt, ahogy szeret-
nénk, ne csüggedjen el, annál fegyelmezettebb  legyen az erények 
gyakorlására. Hála Istennek, hogy nem csüggedt el, és nem 
kislelkű, nyugodott meg csakhamar lelki fia  szaván a vezető. 
A beálló böjtben buzgósága új életre fog  gerjedni. Kiváló alkalom 
erre az Üdvözítő szenvedéseiről való elmélkedés. 

A nap-nap után egyforma  prefektusi  működés, ha a sok 

r 
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ügykezelés miatt többször száraznak, kietlennek látszik is, erő-
sítette őt és Isten dicsőségére sokat ért. Ha csak egy jó papot 
nevelt ki, vagy arra közreműködött, mennyi jót tett. Kevés ered-
mény esetén forduljunk  magunk ellen. 

A lelkek után járó prefektus  növendékei egyéni szükség-
leteivel sokat foglalkozott.  Egyoldalúságtól féltve,  lelki atyja 
figyelmeztette  is: Ne azon gondolkozzék mindig, úgymond, hogy 
ennek, annak mi lenne üdvös, mert ily töprengésnek se vége 
se hossza. Másoknak ezzel nem mindig használunk, magunknak 
meg árthatunk; a középút a helyes.15 

Nem egészen hét éves prefektusi  tisztéből két egymás után 
következő esztendő a lelki fegyelmezésre  és állandó türelem-
gyakorlásra szolgált. Ez évek ugyanis betegeskedésekben 
teltek el. 

Egészsége fenntartására  anyja gondosan ügyelt. Aprólékos 
kérdezősködéseire fia  megnyugtatta, hogy kedves, egészséges 
lakásban rakott fészket.  Szél esetén az íróasztalnál és a háló-
szobában nincs huzat. A védő üvegfalat  felállította,  ajtók, abla-
kok jól zárnak. A szobák jól fülnek,  15° R.-nél nincs nagyobb 
meleg. Az ágya megfelelő,  a lámpa jól ég, az ablakokon zöld 
takaró van. A hegyekben jól esik a séta, a levegő tiszta. Kedélye 
jó, amelyet a szálló vendégek is fokoznak.  A meleg cipőket 
idejében felveszi.  A törülközőkkel azonban, amelyekkel anyja 
annyit dolgozott, fél  törülközni, mivel a díszítés hamar szét-
megy. 

Egészségének azonban több körülmény nem kedvezett, 
így 1890 április 29-én harmadik szigorlatát tette le a morális-
ból és pasztorálisból,18 az előkészület meg sok teendője között 
fárasztó  volt. Lelki vezetője arra figyelmeztette,  hogy az erőit 
meghaladó önmegtartóztatásain is segítenie kell.17 Továbbá 
felügyeleti  kötelességeit is nagyon komolyan vette. Lelki bána-
tot okozott neki, ha növendékei a sétakor a kitűzött irányt 
nem tartották be.18 Ellenőrzésük céljából tehát nagy kerülő 
útakat tett. Éjjeli körüljárásai a hálótermekben, és betegláto-
gatásai lefekvésében  késleltették. A nyolcvan növendék sok 
ügye-baja, megfigyelése,  beküldött jelentései sok idejét elvették. 
Ismeretségeket ugyan nem kötött, csak növendékeinek élt, de 
az elfoglaltságból  így is sok jutott rá. Gyengébb szervezete a 
sok munkát nem bírta. 

A visszahatás be is következett. 1890 tavaszán nem ügyelt 
eléggé, a Kis-Dunában hirtelen ment be a vízbe, ami miatt tü-
dejéből kipattant a vér. A vérköpés éjjel fogta  el. A nehéz per-
cekben Prohászka Ottokár ment be hozzá, hogy ápolja és vi-
gasztalja. Jelenléte és szavai rendkívül jó hatással voltak reá. 



A nyarat Bakócán töltötte. Ide érkeztek Prohászka levelei, 
telve kedélyességgel, szellemmel, tiszteletteljes bizalmaskodás-
sal. Alkotó tervek és egyéni vonatkozások sem hiányoztak. A 
meghitt, a jóakaró barát szavai csendültek ki a sorokból. 

Esztergomi híreket küld neki, írta, hogy ne ártson meg 
neki a bakócai magány. Legyen rá gondja, hogy kiböjtölje a 
baranyai Gleichenberget és visszavitorlázzék ős Sión szirtjei 
alá. Olvasmányt küldött neki és biztatta az olvasásra, mivel ez 
fellendíti  a lelket. Ez a kedves őrangyal (t. i. édesanyja) vágyai-
nak is megfelel.  Kívánta, hogy mostani helyzetében határozot-
tabban és erőiről nagyobb bizalommal nyilatkozzék, mert úgy 
látja, hogy csügged és továbbmunkálkodásában nem bízik. 

Közli saját terveit: a spirituálisi tisztet elfogadja.  Nagy 
tervei vannak az elmélkedésre, lelki olvasásra, csendtartásra, 
szent gyónásra. A prímás beleegyezésével a kápolnai elmélke-
désekben a gimnázista növendékeket elválasztják a teológusoktól. 

A jezsuita rendbe tervezett belépése ügyének állásáról is 
értesítette Mailáthot. Mindent megtesz, mondotta, amiről gon-
dolja, hogy az kinyilatkoztatja, közvetlenül vagy közvetve, 
Isten akaratát. Neki csak ez akarat felismerése  okoz valóságos 
nehézséget mindazon tevékenységekben, amelyek között törek-
vései kígyóznak. Bárcsak ne kellene soha határoznia valami-
ben, hanem az engedelmesség édes jogara alatt menni, tűrni, 
ttnni, ami eléje adatik. Belépése az akadályok megszűnésétől 
függ,  ez évben nem történik meg. Mailáth mások előtt erről 
ne nyilatkozzék, restelli, hogy egyesek idő előtt kikürtölték. 
Édes-bús a szíve a belépésre, de egy év megint erősíti és el-
igazítja.1 ' 

A prefektus  a tanév elején szolgálattételre jelentkezett, 
miután előzőleg lelki gyakorlatokat végzett. Orvosi tanácsra 
azonban mégsem állott be a munkába, hanem a téli hónapokra 
délvidékre, Meránba költözött. Döbrössy kísérte őt el Bakócá-
ról. Lakást vett ki, ahol kiszolgálást is kapott. Szentmiséjét 
reggelenként nyolckor a Szent Gvörgy-templomban mondotta el 

A megpróbáltatásokban mutatjuk meg legjobban, szeret-
jük-e az Istent igazán és bizalommal vagyunk-e az ő gondvi-
selése iránt, írta a prefektus  indulása előtt egyik bátyjának.20 

S lelki vezetője, Czentár János, most mégis levertnek látta 
őt, amennyiben tettvágyában, tétlenségre kényszerülve, hely-
zetébe nehezen tudott beletörődni. 

Ne engedjen helyet a belső szomorúságnak, bíztatta őt. 
Bizonyos ideges nyugtalanságot se tápláljon, amelynél fogva 
mást szeretne cselekedni. Legyen türelmes. Isten is eltűr ben-
nünket minden fogyatkozásainkkal,  mi is szenvedjük el tehát 



önmagunkat. Hasson körére jó példaadással, itt-ott tett meg-
jegyzéseivel, ha kell és ha lehet, bővebb felvilágosításaival. 
Erénygyakorlatul, hasznos elfoglaltságul  elmélkedést, szentmi-
sét, olvasást írt neki elő. Egyébként, biztatta őt, bízza magát 
határtalan bizalommal Isten vezetésére, ő a legjobb lelki vezető 
és betegségek alkalmával szokott bennünket igazi alázatosságra 
megtanítani. 

Bíztatta őt, hogy legyen jókedvű, sokat pihenjen, a felhe-
vülésektől, vitatkozásoktól tartózkodjék. A belső izgatottság-
nak, türelmetlenségnek ugyanis nincs semmi haszna.21 

A prefektus  megfogadta  a tanácsot és a lelki élet mélysé-
geibe merült. A sok örömben azonban, melyet ilyen módon 
magának szerzett, a követelésekben is nagy mértéket szabott 
önmagára. Úgyannyira, hogy azoknak megfelelni  már nem tu-
dott. Természetes következménye az önbizalmatlanság és elé-
gedetlenség. 

így meráni gyóntatóját nagyon elnézőnek gondolta, önma-
gát pedig hanyagsággal vádolta. 

önelégedetlenségét látva, Czentár iparkodott őt megnyug-
tatni. Óvakodjék a túlzásoktól, úgymond. Lelki nyomorúságunk 
feneketlen,  de kishitűek ne legyünk. Az Üdvözítőtől kérjen or-
vosságot a lelki erőtlenség, gyámoltalanság leküzdésére, önbi-
zalmát nagyobbra hivatottsága hangoztatásával iparkodott fel-
kelteni. Jövendőlésszerű kijelentései célkitűzésekre alkalmasak. 
Megvan győződve, tudatta vele, hogy Jézus többet kíván tőle, 
minthogy csak jó pap legyen a szó közönséges értelmében. Át 
kell formálódnia  egész valójában Krisztus képére és hasonla-
tosságára: szent pappá kell válnia. Azért mindent el kell távo-
lítania szívéből, lelkéből, ami ebben hátráltatja, kerüljön bár-
mibe. Rá kell szánnia magát mindarra, amit az Ür Jézus kíván, 
ha még oly nehezére esnék is a gyarló természetnek. Szűz 
Máriának semmivel sem járhatunk inkább kedvében, mintha 
az ő szent Fia képmása akarunk lenni: ebben áll Krisztus di-
csősége, ebben Szűz Mária öröme. Erősödjék, mert Isten dicső-
ségére és a lelkek üdvére sokat kell még tennie és szenvednie.22 

Meráni időzése alatt, és visszajövetele után is, állandóan 
érdeklődött növendékei iránt. Közben saját ügyeinek feltárásá-
val is, Prohászka szokta őt azok helyzetéről tájékoztatni és 
hangulatát emelni. 

Főleg az ifjú  lelkek állhatatlansága, változékonysága a 
szírt. írta Mailáthnak, amelyet meg kell kerülnünk, s amelyet 
valósággal csak az isteni kegyelem moshat el útunkból. Kez-
detben érett gyümölcsöket nem szedhetünk. A növendékekkel 



az elmélkedéseket a tanteremben tartják, mert a kápolna 
fagya  kirázza a gondolatot és lehűti a melegedő szíveket. 

Kérte őt, hogy küldött öt aranyából a növendékek irodalmi 
iskolájában két pályatételt tűzzön ki. Könnyítésül több címet 
ajánlott, hogy a prefektus  azok közül válasszon. Egy év múlva 
ugyané célra négy aranyat küldött. 

A bakócai Mailáth-kastély 

Értesítette a prefektust,  hogy a kispapok a nagyböjti sok 
engedménynek nem örültek. Nekik ugyanis inkább tészta kell! 
Nem lesz hiány, úgymond, a gombóc este hűségesen megjele-
nik a küzdőtéren. Szeretné, ha a növendékek reggelit is kap-
nának. Tanév vége felé  a gimnazista kispapok tanulmányi álla-
potáról, névszerint haladva, értesítette őt. A nagy szünidő előtt, 
amikor már az aranyos vakáció hímzi az ifjak  tündér ligeteit, 
hasonlóképen tájékoztatta őt. 

Lourdes-ba utazása tervének örült. Az ember a vakációi 
útat is, mondotta, Isten előtt természetfeletti  szándékkal ara-
nyozhatja be, ha azért teszi, hogy lelkébe erőt, pezsdülést, zsen-
dülést hozzon. A Lourdes-i út ugyancsak szolgálhat a kívánt 
célnak. 

Amikor Mailáth tervezett elhelyezésének feladásáról  hal-
lott, örömmel fejezte  ki, hogy Isten akarata szerint marad itt. 



Együttműködnek tehát tovább is és húzzák a fehér  vonatot. 
Többekkel üdvözölve őt, elsősorban ő hajtja meg előtte ,.ma-
gasra kisétált homlokát '. A kígyózó völgyek sikló patakjaiban 
(Mária Nosztra felé)  kneippolva, magas fűben  sziva magába a 
száradó hegyoldal fűszeres  lehelletét, majdnem elrepült örömé-
ben, amikor müvéről (Isten s Világ) a Protestáns Lapok kissé 
dicsérő cikkét olvasta. 

Viszont Mailáth sorait is szívesen vette és bírálatát ked-
vesen fogadta. 

Kegyed nagy mester, írja, mondhatnám majdnem; ugye 
hogy ki ne fogyjon  prüszköléséből a gép, befűt  neki levelekkel; 
s eltalálja, mert azokban nagy a hő, felszabadulva  hajtják azo-
kat a kerekeket, melyekből részben melegöket vették. Tehát 
kérem, csak intsen, buzdítson, szidjon, hordjon le, minden ak-
kord szabad, akár dur, akár moll. 

A Szent Vince egyletet el kell már kezdeniök, tudatta. 
Ha kevesen is; hisz dobbal nem lehet egyletet kezdeni. Másutt: 
dolgozzunk, ha távol is egymástól, lelki egyesülésben a fölséges 
cél megvalósítására. Majd: Imádkozzunk, mert dolog van ren-
geteg.23 

Íme nemes célokért, eszmékért küzdő szívek egybedob-
banása, és közös feladatok  felismerése!  Ahol egyiknek mécsese 
felcsillant,  ott a másiké is megjelent. 

A növendékeire való gondolás a körültekintő prefektust 
arra késztette, hogy karácsonykor a gimnáziumi tanári kart 
üdvözölje. Az igazgató meleg érzéssel válaszolt: Egészsége hely-
reállítását, úgymond, a személyes rokonszenven kívül a növen-
dékek érdekében is óhajtják. A prefektusi  szemmeltartásra, 
nógatásra, vagy ahogy ő mondja, prefektusi  szívre, szükség 
van. Ezzel érdeklődik a rábízottak lelki és tanulmányi előme-
netele iránt. Az előző évben, amikor még ott volt, kedvezőbb 
volt az eredmény.24 

Meránból visszatérve, Budapesten a Jézus Szíve-templom-
ban mondott szentmisét, az elsőt a templom felszentelése  után. 
Majd továbbpihenésre Bakócára utazott. A következő (1891—92) 
tanévet ott töltötte el. Életmódja azonban legkevésbbé nevez-
hető pihenésnek. Időtöltését inkább állandó lelkigyakorlatnak 
lehetne nevezni, elmélkedésekkel, lelki ténykedésekkel egybe-
kötve. 

Szigorúan megszabott napirend szerint élt. Lelki vezetője, 
Czentár atya, előírása szerint, az őszi hónapokban (október-
november) ez volt a napirendje: 

Reggel háromnegyed hatkor felkelés,  negyed hétkor elmél-
kedés, hétkor előkészület a szentmiséhez, negvpdnyolckor 



szentmise, negyed kilenckor reggeli, utána szabadidő, félkilenc-
kor a kisebb horák a breviáriumból, majd foglalkozás,  fél 
tizenkét órakor szabadidő, fél  egykor lelkiolvasmány, lelkiis-
meretvizsgálás, egykor szentségimádás, a breviáriumból a Ves-
perae és Completorium, fél  kettőkor ebéd, háromkor a breviá-
riumból a Matulinum és a Laudes, negyed négytől hatig séta, 
félhétkor  szentségimádás, rózsafüzér,  hétkor a másnap reggeli 
elmélkedési pontok átvétele, lelkiismeretvizsgálás, fél  nyolc-
kor vacsora, szabadidő, kilenckor esti imák, lefekvés  követik 
egymást a napirendben. A téli hónapokban napirendje ugyanaz, 
csak az időpontokban volt némi eltolódás. Negyed hétkor kelt 
fel  s korábban ebédelt. A lelkiolvasmány anyagát a jezsuita 
napról-napra szóló beosztással megjelölte. Meschler jezsuita 
könyvét használta. Az elmélkedés anyagát is pontosan megje-
lölte. Krisztus követése, kínszenvedése, Szent Ignác írásai az 
elképzelés tárgyai. Az elmélkedési anyagot kiegészítették még 
a jezsuita atya levelei. Ezekben lelki előrehaladásait is elis-
merte, az elcsiiggedéstől és az erejét meghaladó erényfelválla-
lásoktól viszont óvta őt.28 

Betegsége alatt is, miként azelőtt is, szeretett a gyóntatő-
székben ülni, szentbeszédeket tartani. Szűz Máriáról tartott 
„kis" beszédei különös örömet szereztek neki. Kis rokonai hit-
oktatását is szívesen végezte. Lelki vezetője bíztatta, hogy a 
falun  tartson egyszerű katekizmus magyarázatokat, a gyónta-
tást és a hitoktatást azonban betegsége idejére nem tartotta 
tanácsosnak.28 

A prefektus  mindig nagy gondot fordított  arra, hogy má-
soknak örömet okozzon. Szinte tanulmánnyá tette, hogy má-
sokat meglepjen. Mennyi kedvesség lakik ebben a beteges test-
ben, állapította meg róla Hettyey Sámuel. A prefektus,  aki 
egészen Istennek élt, folyton  azon töri a fejét,  miként szerez-
hetne örömet nem ennek vagy annak, hanem minél többeknek, 
mondotta róla az egyik megajándékozd teológiai tanár. Egyik 
társát ezzel, a másikat azzal lepte meg, karácsonykor meg min-
denkinek örömet szerzett.27 

Ide számítanak az adományok is, amelyekkel sokakon 
segített. Betegsége alatt Prohászkánál pénzt hagyott, hogy ab-
ból ő helyette támogatásokat nyújtson. Prohászka aztán adott 
a kéregetőnek, aki a prefektusra  hivatkozott; az árvaház kará-
csonyfájához  cipőket, csizmákat, kabátokat osztogatott; kápol-
nára költött. Lebonyolította a nagymarosi iskolaalapítás forma-
ságait, amely iskolához Mailáth adta a pénzt. Csak azt kötötte 
ki, hogy abban kedves nővérek tanítsanak. Két leány testvért 
neveltetett, egyiket az árvaházban, a másikat a budapesti Ra-



nolder intézetben. Ugyanide küldött ötezer forintról  szóló nyug-
táját látta meg véletlenül Prohászka. Az esztergomi apácajelöl-
teknek ötven-ötven forintot  adott, ugyanannyit a Szent Vince-
egyletnek.28 Egyéb adakozásai: A zambézi szerecsen gyermekek 
segélyezése, amiért hálából egy gyermeket az ő nevére keresz-
teltek. A nagyszombati jezsuita rendházat többízben segítette. 
Wiener-Neudorfon  nevelt megmentendő leányok részére pénzt 
küldött, ezek közül tizenhárom magyar volt. A budapesti 
lazaristák betelepítésére és házuk felépítésére  hétezer forintot 
juttatott. A római Collegium Germanicum Szent István-oltárára 
is adakozott.2£ 

Különös jelentőségű körülmény, hogy a hitvallásos iskola-
alapítást mennyire szívén viselte. Meggyőződésévé erősödött, 
hogy a katolikus nevelést az egyház iskolái oldhatják meg. A 
család általában így gondolkozott. A bakócai és zavari ovóda, 
majd a bakócai elemi iskola családi alapítások és kedves nő-
vérek vezetése alatt állanak.30 

E jótétemények sokaknak örömet szereztek, az adakozó 
azonban sajnálta magától az örömet, amelyet jócselekedeteikor 
mindenki jogosan érez. Önfékezése,  önmaga megtörése itt is 
megnyilatkozott. 

Nem érzi, úgymond, hogy pénzével jót tenne, mivel neki 
van pénze. Tehát ha nem keres elismerést, jószándéka akkor 
tisztább, jegyezte meg erre lelki vezetője. Iparkodjék eleven 
hittel, őszinte szeretettel eljárni alamizsnálkodásaiban, mintha 
mindent Krisztusnak cselekedne. Nagy jutalma is lesz majd 
Krisztustól.31 

Ellenben nagyobb öröme volt a lelki tűz szemlélésében, 
amely tüzet ő gyújtotta lángra, vagy annak hevítéséhez fűtő-
anyagot adott. E tűz növendékeiből sugárzott vissza, hogy a 
visszaverődő ' fény  ragyogásával, annak forrását  is jobban 
megvilágítsák. 

A számosak közül főleg  Rott Nándor lendülete halott szár-
nyaló erővel. A Rómában tapasztalt lelki élet felvillanyozó 
hatása nemes elhatározások rakétáit röpítette. 

Prefektusa  munkálkodott azon, írta, hogy a jellemképzés 
arénájába kerüljön. Ide megküldött arcképét köszöni, amelyet, 
ahogyan prefektusa  mondja, egyesekre rátukmált. ígéri, hogy 
engedelmes, istenfélő,  erényes lesz. Vigyáz minden szavára és 
mozdulatára. Lelkigyakorlata érdemeit érte és Prohászkáért 
ajánlja fel. 

Fél a köznapiságtól, mondotta. Aki valamit tenni akar a 
jövőben, annak zászlóként kell egy fejjel  kimagaslania a sereg-
ből. ő többre áhítozik: eszménye Krisztus. Tönkre akarja ma-



gában tenni az embert, hogy ahhoz hasonló legyen és Krisztus 
kegyelme révén, a róla visszatükröződő erőtől a gyengék közül 
sokan megkapva, meggyógyuljanak és az Úrhoz térjenek. Ellen-
téteket lát még magában, de kiegyenlítésükre törekszik. 

Hiányoznak a krisztusi jellemek, hiányoznak a szentek, 
vallja, akik nem voltak mások, mint tiszta látású, szörnyen 
következetes emberek. Ezek nem maguknak tetszenek, hanem 
Istennek és a jó embereknek. Hiányoznak a magyar ősjellemek, 
akiknek a rózsafüzér  jelentette Dávid parittyáját és annak per-
getése mellett némították el az ellenség csatakiáltásait. 

A jezsuitáknak tettei láttára Rottot is elfogta  a vágy, hogy 
közéjük lépjen. Egyik sem ellenezte. Mailáth azt ajánlotta, hogy 
ne menjen hittérítőnek, hanem hazájában működjék. Prohászka 
is örömmel adta meg az „abszoluciót-', mint spirituális. 

Ez aztán az ifjú  hév, írta Prohászka Mailáthnak. Csak meg 
ne ijedjen tőle, hogy talán Kegyed rakta ezt a tüzet, hiszen csak 
örülhet neki. 

Annál kevésbbé ijedt meg a tűztől, mert ennek lángját sa-
ját lelkében is egyre élesztgette. Jót tesz neki, írja Prohászka, a 
Mailáth szivéből kitörő vágy: elvonulni és szolgálni, áldozato-
kat hozni és lelkivé válni. E vágy a Szentlélek fuvalma.32 

E lelkület továbbhevítője lett 1892 húsvétján anyjával 
együtt tett római útja. XIII. Leó pápa aranymiséje adott okot 
az utazásra. Imádkozzék Szent Ignác sírjánál, bíztatta őt Czen-
tár atya, hogy jó lelki gyermekévé váljék. Mindennap a nyakán 
lesznek, írta neki onnét Rott. A rektor egyszersmindenkorra 
meghívta őt, a bíborosok szobái mellett fog  lakni, ahol nincs 
sok csengetés. Sok ajándéka, könyvküldeménye miatt máris 
díszgermanikussá választották, így hát valamennyien örömmel 
várják. 



Közben egészségi állapota is javult. Anyja úgy vélte, hogy 
ebben az ő imádságai is segítették. Kérésével nem hagyja el 
ezután sem, ígérte. Fia ugyanis ilyen állapotban zavartalanul 
teljesíti hivatását, megelégedett és nyugodt.33 

A pihenés, az erős akarat, Isten kegyelme tényleg annyira 
megerősítették őt, hogy a következő (1892—93) tanévtől újra 
munkába állhatott. A szigorúan előírt étrend, amelyet betegsége 
alatt követett, annyira természetévé váll, hogy továbbra is azt 
vette alapul. Csak a szükséghez képest módosított rajta, lelki 
vezetője tanácsa szerint. Sok teendője miatt külső lelki gyerme-
keivel kevesebbet tudott foglalkozni,  ami nehezére is esett. Ebbe 
azonban bele kell törődnie, biztatta őt lelki vezetője, annál töb-
bet tehet az igazi papi szellem fejlesztésében  növendékeinél. 
Vigyázza meg, Krisztus Urunk hogyan oktatta különösen az ő 
tanítványait. 

Tavaszra egészsége annyira megjavult, hogy egy ideig 
helyettesítő gyanánt, prefektus  és spirituális is lehetett egy sze-
mélyben. 

A nagyböjt kezdetén kérte lelki atyját, hogy jó kemény leve-
let írjon neki. Jeléül a szigorúságnak, amellyel saját cselekedeteit 
mérte. Megtenné, felelte  az, ha nem tudná, hogv a negyvennapos 
böjtöt úgyis nagy buzgósággal kezdette meg. A kis áldozatokra 
hívta fel  a figyelmét,  amelyek a belső életben nagy értékűek. A 
nagy áldozatokra Krisztus életéről való elmélkedésekből merít-
hetünk leginkább erőt.34 

E testi lelki áldozatokra rendezte be életét. Ezekkel őrizte 
meg lelki éberségét és biztosította mások szeretetét. 

Büszke a szeminárium, mondotta visszaérkezése után pár 
hónappal az egyik növendék, amely fél  év után is a tavalyitól 
elütő és sok tekintetben vigasztaló képet nyújt. Ami után eped-
tek, a rend és a szívélyes, lelkes együttlét immár naponkint meg-
valósul. Eloszlik a ködhomály a szeretet s önfeláldozás  apostolá-
nak varázshatalmától, akit körükben tisztelnek. Atyai szeretete 
miatt áradozik egy másik. E szeretettel mindig megtalálta a szót 
lelkükhöz. Felejthetetlenek az esti beszámolások boldog percei.3í 

Pedig az esztergomi szeminárium fénykorát  élte. Vézinger 
Károly után Prohászka Ottokár lett a teológusok spirituálisa, 
Krammer György a gimnazista papnövendékek prefektusa.  Hal-
mos Ignác volt a kiváló vice-rektor, Mailáth betegsége alatt annak 
évekig helyettese. Andor József  volt a teológusok prefektusa, 
Keresztv Viktor, Horváti. Ferenc, Csajka Ernő teológiai tanárok. 
Olyan nagyszerű együttes, hogy annak egyöntetű gondolkozás-
módját az egyébként jeles gazda: a liberális párti Roszivál István 
rektor sem gyengítette. 



Krammer — Shvoy püspök visszaemlékezése szerint — szi-
gorú aszkéta és lelkiismeretes spirituális volt, aki keményen 
fogta  a gimnazista kispapokat. Mailáth szerepe itt is a hitből 
fakadó  jóság, a tettetés nélkül való szeretet megéreztetése volt, 
amely mindent elhisz, remél, mindent elvisel, amely nem gondol 
rosszat, nem keresi a magáét. A spirituális kemény, szigorú aszké-
zisének ő volt az eleven, lenyűgöző, megnyerő „illusztrációja", 
amely önkéntelenül, de föltartózhatatlanul  meghódította és ma-
gával ragadta a rábízott kispapok lelkét, az örök szeretet, az Űr 
Jézus felé  Jóságos alakja elválaszthatatlanul beletartozott a pap-
nevelés titokzatos, áldott munkájába. A gimnazista növendék-
papok előtt elképzelhetetlen volt nélküle a szeminárium 

Egyeseknek elképzelhetetlen volt a szemináriumon kívül is. 
Követték tehát utóbb és hozzáfűzték  egész életüket: Ezek: 
Hirschler József,  utóbb pápai prelátus, kanonok, kolozsvári plébá-
nos; Jaross Béla, utóbb marosvásárhelyi prelátus-plébános; 
Kászonyi Alajos, utóbb gyulafehérvári  szemináriumi rektor, pre-
látus kanonok; Soóthy Gyula, utóbb gyulafehérvári  kanonok; 
Vezér László, utóbb gyulaiehérv ári teológiai tanár. 

Ezeken kívül növendékei közé tartoztak: Rott Nándor, Shvoy 
Lajos püspök, Bubnics Mihály rozsnyói püspök, Trikál József  és 
Zubriczky Aladár budapesti egyetemi tanárok, Török Mihály 
esztergomi teológiai tanár, Krywald Ottó érseki biztos Buda-
pesten. 

A szemináriumból való távozás ideje végül is bekövetkezett. 
Először Csernoch János érseki irodaigazgató az aulába akarta 
öt bevinni. Mailáth szabadkozott: Ha Simor prímás akarja — 
mondotta — engedelmeskedik, a száraz iroda helyett azonban 
inkább növendékei mellett marad. Vaszary Kolos prímássága 
idejében Hettyey Sámuel irodaigazgató azon volt, hogy a lelki-
pásztorkodás! is gyakorolja. Erre csakhamar meg is jött az 
alkalom. 

Molnár János komáromi apátplébános ugyanis a néppárt 
szervezésével foglalkozott  és helyettesül a plébánosi teendők vég-
zésére Mailáthot kérte. Komáromi szerepléséből közelebbről is 
ismerte már őt. Mailáth ugyanis 1891-ben a komáromi katolikus 
gyűlésen a katolikus nő hivatásáról beszélt és beszédével kedvező 
hatást ért el.50 A prímás a kérést teljesítette és Mailáthot 1895 
február  1-ével való kezdettel plebános-helyettessé, adminisztrá-
torrá nevezte ki. 

A búcsúeslén, ahogy Shvoy püspök visszaemlékezik, édes-
anyja is jelen volt. A növendékek minden módon ki akarták 
fejezni  soha el nem múló hálájukat és a távozót lelkűkből ünne-
peltek. De minden ki»papi elfogódott  beszédnél, szavalatnál, ének-



számnál jobban kifejezte  a búcsúzás bensőségét, amikor Halmos 
vicerektor klasszikus beszédében a hármas kérdést alkalmazva 
kérdezte: „Gustave, diligis me plus his", (Gusztáv, jobban sze-
retsz-e engem ezeknél?;. Harmadik mondáskor rámutatott a 
gimnazista kispapok csendben könnyező seregére. A kemény-
vágású szónoknak is elcsuklott a hangja, látva szavainak vissz-
hangját: a ragaszkodó hálás szeretetnek meghatott, csendes zoko-
gását. A növendékek emlékkönyvet nyújtottak át, amelyet pre-
fektusuk  gondosan megőrzött. 

Ütra kelt, hogy Istent hirdető szava erösebb legyen. Az 
esztergomi szeminárium elzártságából ezzel kilépett a nagy-
világba. 



IV. 

A lelkipásztor. 
(1895—1897) 

Komáromban nem ugart, hanem megművelt földet  talált, 
amelynek termését tehát neki éréshez kellett segítenie. Molnár 
János apát ugyanis három káplánjával együtt az egyházközség 
lelki és anyagi ügyeit rendben tartotta, hűségesen gondozta, 
az épülő müvet bearanyozáshoz előkészítette Mailáth eszerint 
kibontott zászlót kapott, hogy azt lelkesiiltségében még maga-
sabbra emelje. 

A vallásosság megnyilatkozásaiban gyönyörködő lelkületével 
új munkakörébe tehát könnyen beilleszkedett. Azonban úgy 
találta, hogy a látóhatár szélesedett és a szemek rá jobban 
felfigyelnek. 

A város vallásilag vegyes hely volt, jórésze református.  A 
hivek így már a verseny miatt is nagyobb gondozásra szorultak. 
Katonaváros volt Komárom, a Duna mellett épülve nagy vidék 
kereskedelmi középpontja. A soros káplánok már reggel hatkor 
a gyóntatószékben ültek, amikor az első szentmise kezdődött. 
Mailáth is velük. Ottmaradtak fél  nyolcig, a második szentmiséig. 
Vasárnap mindannyian a nagymiséig gyóntattak. E nagvmisét és 
a vele kapcsolatos szentbeszédet felváltva  végezték. A plébános 
hétköznapokon délelőtt az irodai munkákat látta el, fogadta  az 
egyre nagyobb számban bekopogtató ügyes-bajos embereket. Dél-
felé  az alkalomhoz képest látogatásokat tett. Délelőtt is, de főleg 
ebéd után, a betegekhez járt. Fáradhatatlanul, következetesen, 
vigasztalólag, felemelőleg.  Ha sok volt a beteg, az utcákat fel-
osztották és a káplánok is segítettek neki a látogatában, gyónta-
tásban. Este a káplánok rendszerint megkapták azoknak a bete-
geknek jegyzékét, akik meggyóntak és akiket másnap nekik kel-
lett megáldoztatniok.1 

Mailáth vasárnap délután rendszeres hitoktató és magyarázó 
előadásokat tartott a templomban. A katekizmus rendszerében 
tartott okos beszédei nagy figyelmet  keltettek. A májusi és októ-
beri Szűz Mária és a Szent Szív ájtatosságokat csaknem mindig 
ő végezte. Szerették őt vigasztalásaiért, amelyeket együttérző sza-
vaival és a szépen végzett ájtatosságok látványával szerzett. 



Járásai, beteglátogatásai révén csakhamar megismerte híveit, 
gazdagot, szegényt egyaránt. A hívekkel való közvetlen kapcso-
lat ápolására mindent megtett abban a felfogásában,  hogy a lelki-
pásztori munka a templomon és a plébánián kívül is kiterjed. 
Nemcsak a gazdagabbak, az úri emberek lakásaiban járt, hanem 
megismerte a szegényeket családjaikban, szomszédságaikban, a 
szegényes utcákban. 

A meleg hang, a jóakaró érdeklődés, a természetes, a leeresz-
kedés gőgjétől ment bánásmód megfogta  a lelkeket, bizalommal 
töltötte el a szenvedőket, felemelte  a szegényeket, tiszteletre kész-
tette a gazdagokat és a tanultakat. Rövidesen legnépszerűbb, leg-
ismertebb, legbecsültebb ember lett a városban, aki előtt meg-
mozdultak a kalapok, meghajoltak a fejek,  megelevenedtek a 
szemek. Abban a boldogító érzésében cselekedhetett, hogy hívei 
szívét hatása alatt tartja. 

S a cselekvés tetthelyei egyre szélesedtek. Az emelkedő hit-
élet a templomban gyóntatószékekbe vonzotta a híveket, a kato-
likus előadásokon megtöltötte a padsorokat, felkészültségre, 
helytállásra késztette a papokat. Az érdeklődés ébrentartására és 
növelésére Mailáth szeretettel hívott más helyről alkalmi szónoko-
kat és egyéb alkalmakkor előadókat. A plébániát minden irányba 
kinyúló széles tevékenykedésben tartotta és a munka legjelenté-
kenyebb részét magának osztotta be. Nagy fontosságot  tulajdoní-
tott annak, hogy nagyobb csoportokat közös eszme köré csopor-
tosítva, azokat a vallási ténykedések felkarolására  lelkesítse. 

Ebben a gondolatban és az ifjúság  iránt lelkében ápolt külö-
nös szeretetben alkotta meg a katolikus legényegyesületet. Vezeté-
sét egyik vidám kedélyű káplánjára bízta, de maga is állandóan 
látogatta és munkájában résztvett. 

Vasárnapi összejövetelükkor ott volt, családias, zártabbkörű 
színelőadásaikra is elment, holott édesapja halála óla színházat 
elvből nem látogatott. Nem tudta ugyanis feledni,  hogy apja 
haláltusájának órája öt a színházban találta. Táncaikat is meg-
nézte. Viselkedésük ugyanis benne az önfegyelmező,  illedelmes 
ifjak  épületes magaviseletének és családias együttlétének kellemes 
érzését keltette. Az ifjak  gyakori, legalább havi gyónást végeztek, 
az ünnepnapi, vasárnapi szentmisékre és körmenetekre párban 
vonultak fel.  A háromszáz jólnevelt ifjú  látása a szemlélőbői csak 
tetszést válthatott ki és jövő alkalmasságuk felől  méltán támad-
tak jó remények. 

Ugyanily érzéssel törődött a bencés algimnázium tanulóival 
is. 18Ü7. év tavaszán ö tartotta a húsvéti lelkigyakorlatokat. Több-
nek állandó lelki atyja, gyóntatója is volt. Szentmiséjénél is ezek 
segédkeztek. A tisztelendő nővérek a leányok nevelésével, azok-



nak az iskolából kikerülése ulán is foglalkoztak.  Ezek között is 
gyakran megjelent. A szegény tanuló-ifjúság  szükségleteinek elő-
teremtésére a Szent Erzsébet-egyesületet teremtette meg. 

Nagyjelentőségű emberbaráti alkotása a Szent Vince-egye-
sület megszervezése és felvirágoztatása.  Saját adományait is ez 
egyesületen keresztül juttatta el. A szegényekről ez egyesület 
kapta a jelentéseket, fogadta  el az adományokat és osztotta ki 
azokat heti gyűlésein, a megbeszélt tapasztalatok alapján. Jel-
lemző eset gyanánt emlegették, hogy az alamizsnáért bekopog-
tató koldusasszonynak gazdag ajándékon kívül legszebb selyem-
takaróját is odaadta, hogy csecsemő gyermekét azzal betakarja.2 

A két városi kórház és a plébánia között állandó összeköt-
tetést tartott fenn.  Hasonlóképpen történt a megyei börtönben 
elhelyezett rabokkal. Ezeknek egyik káplánja, Szporni János 
misézett és prédikált, vallásoktatásukon azonban ö is többször 
megjelent a háttérben. Szeme tehát mindenütt ott volt, mindent 
látott és megfigyelt. 

Dr. Bir<S Vencel: Gr. Mailálh G. Károly. 5 



Ismét más csoport, amelyre figyelme  kiterjedt, a cigányoké 
volt. Jótékonyságaiért, a barátságos szóért ezek nagyon szerették 
„a méltóságos plébános ur"-at. Ha beteg volt közöttük, rendesen 
őt kérték a ,,Pibegö"-re. Egyszer-egyszer ugyan az ő kedvéért is 
lettek betegek, de ragaszkodásukat mindig kimutatták. Amikor 
utóbb egy áttérési per miatt Mailáth a városba visszatért, a cigá-
nyok reggel léi kettőkor igen halk, szerény szerenáddal bizonyí-
tották együttérzésüket és hálájukat. 

Gondolattárában külön hely illette meg a katonákat. Különö-
sen akkor törődött velük, amikor a katonapap hosszas szabad-
sága idején figyelme  a nagy és népes katonakórházra is kiterjedt. 
E feladatot  csak akkor bízta Szporni János káplánra, amikor a 
lelkiek iránt felkeltett  érdeklődés olyan élénk és általános lett, 
hogy többi lelkipásztori teendői között a katonák lelki ellátását 
már nem győzhette. 

Szokatlan szelid és megbecsülő beszéde, a lelkük javát féltő 
gyengéd gondja a katonasziveket egészen átformálta.  Meggvó-
gvultan is meg-megjelentek a plébánián. Az itt kapott vallásos 
és megfelelő  olvasmányokból való felolvasás  szokássá lett az 
igmándi sáncokban, s a várak készenlétének egy egv csoportjá-
ban. Szporni János tanúsága szerint a „Werk"-ek alacsony abla-
kain át látni lehetett, hogy a katonák a takarodó után ágyaik 
előtt térdelve imádkoznak. Az oktató őrmester ugyanis a plébá-
niai olvasmányok nyomán megértette vcliik, hogy a keresztvetést, 
imádkozást nem kell szégyelniök és az Oltáriszentség előtt, ha azt 
beteghez viszik, letérdelni, — szintén katona-bátorság. 

A vallásosság bennünk elő érzés, de külső körülmények is 
emelik azt. E felfogásban  a templom rendbetartására, csinosítá-
sára nagy gondot fordított  és arra a sajátjából is sokat adott. 

tgy a Szent András plébánia-temyjlomban a Jézus Szíve oltárt 
ö készíttette és a többi oltárt is ő rendezte. A templom leégett tor-
nyai helyébe újakat emelt. Erre volt egyházi alap, azonban a 
magáéból is hozzájárult. Nagy gondja volt a templomi énekre 
és orgonára A karnagy művészi ügyszeretetét érdeklődésével 
fokozta,  llj Rieger-orgonát állíttatott be, amelynek költségeihez 
hozzájárult 

Legköltségesebb alkotása az egyházközségi hatosztályu elemi 
iskola megépítése, amelyre magánvagvonából 125.000 forintot 
irányozott ele. Maga az építés 07.000 forintba  került, a fennma-
radó összegből Mailáth-alapítvánvt létesítettek, a felszerelésre  a 
hívek gyűjtését fordították.  Nemesleiküsége emlékére, szabadko-
zása ellenére, az intézmény a Mailáth-iskola nevet vette fel.  Ma 
róni. kat elemi népiskola a neve." 
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Valóságos működési bizonyítványt állított ki számára a 
katolikus egyházközség abban a díszes emlékkönyvben, amelyet 
utóbb távozásakor nyújtott át neki. Eszerint fejedelmi  bőkezűség-
gel díszes iskolaépületet emelt, megalapította a katolikus legény-
egyletet, azt szellemileg, anyagilag támogatta, úgyszólván egy-
maga tartotta fenn.  A Szent Vince-egyletnek létet adott. Bagyogó 
oltárokkal gazdagította a templomokat Százaknak és százaknak 
törölte le a nyomor- és fájdalomszülte  könnyeit, mindenkit meg-
hódított szavának egyszerűségével, jóságával és igazi, odaadó sze-
retetével.4 

A komáromi Mailáth-iskola 

Miközben pedig így másokon segített, maga a legnagyobb 
visszavonultságban és egyszerűségben élt. Az ebédet és vacsorát 
követő beszélgetésen, harmónium-játékon kívül egyéb szórakozást 
alig keresett. Vendégeivel is csak ilyenkor érintkezett. Üri, de 
egyszerű asztalt tartott. Káplánjaihoz szeretetreméltó volt, őket 
egyszer-egyszer meglepetésekben is részesítette. így titkon kifi-
zette ruhaszámláikat, papi lelkigyakorlatra menetkor utazási 
költségeiket. Inkább apjuk, mint fellebbvalójuk  akart lenni. 

A másvallásuakkal a jóviszonyt ápolta Szerette, ha törődtek 
az ifjúsággal  és sikereik nem keltettek benne irigjvséget. Mind-
amellett kellemetlen esete is adódott. Egyik káplánja jóhiszemű 
tévedésből egy református  leányt vett fel  a katolikus egyházba, 
akinek az előírt tizennyolc évéből még két hónapja hiányzott. 
Mint a plébánia vezetőjét emiatt öt ítélték el huszonöt forint  fő-
és huszonöt forint  mellékbüntetésre 5 

A férfikor  komoly elhatározásai a fiatal  évek nemes feltevé-
seiben gyökereznek. Lelkipásztori működésében ő is a bécsi és 

5* 



esztergomi szemináriumokban kialakult ebei szerint dolgozott. A 
vallásgyakorlatban az Üdvözítő középpontba állítása, a gyakori 
szent gyónásra szoktatás, az ifjúsággal  törődés, a szegénység fel-
karolása, a köznéppel való foglalkozás,  a betegvigasztaiás, a szent 
helyek tisztelete, a munka keresése eddig gyakorolt erényeinek 
a továbbvitele. Életfelfogása  tehát határozott, amely egyéniségé-
nek súlyt, szavainak meggyőző erőt adott. 

Komáromi működése azt a benyomást kelti, mintha a had-
vezér nagy csatájának sikeréért kicsinyben erőpróbát tart. Kisebb 
körben is életbeléptette mindazt, aminek nagyobb területre való 
kiterjesztését a közvélemény tőle egvre erősebben várta. Szinte 
példátlan önfeláldozása,  emberszeretete, vallásos lelkesültsége 
egyre több tisztelőt és bámulót szerzeit Többre hivatottsága egyre 
nyilvánvalóbbá lett. 

Káplánjai, bizalmas beszélgetések közben, célozgattak iá rá, 
hogy nemsokára püspök lesz. Sokat keil még addig tanulnia, sza-
badkozott. XIII. Leó pápa az ifjú  papot már 1896 augusztus 4-én 
püspökség felvételére  bátorította. Jöjjön arra az útra, amelyet 
mutat neki, buzdította.0 A felkeltett  figyelem  várakozó álláspontra 
helyezkedett és a Gondviselés útmutatására várt. 

Nem sokáig kellett figyelnie.  Az erdélyi püspök, Lönhart 
Ferenc, ugyanis betegeskedett, eltelietetlenedett. Emiatt bérma-
útra nem járhatott, a Róm. Kat. Státus gyűlésein és az Igazgató-
tanács ülésein érdemlegesen nem szerepelhetett, katolikus iskolá-
kat nem látogathatott, papjai és hívei között eleget nem forog-
hatott. Segítőre volt tehát szüksége, hogy a nagykiterjedésű egy-
házmegye vezetése rendben menjen. 

Az egyházmegye 50.000 km2 területen, 15 vármegyére terjedt 
ki, 16 esperesi kerülettel, 227 plébániával, 3200 filiával  és kb. 
330.000 lélekszámmal. Ehhez tartozott hét katolikus fiúgimná-
zium, számos leány-középiskola, tanítóképző, nevelő intézetek, és 
bérmautak alkalmával sok katolikus elemi iskola látogatása. A 
járás-kelésre alkalmatlanná vált püspök ekkora egyházmegyét 
önmaga ellátni nem tudott. 

Lönhart püspök maga is belátta, hogy ezen állapoton segí-
tenie kell, ezért segédpüspök kinevezését óhajtotta. 

Br. Jósika Samu, a Róm. Kat. Státus világi elnöke, minisz-
ter, őfelsége  Ferenc József  magyar király előtt kifejezte  az egy-
házmegyének és a püspöknek kívánságát, hogy apostoli királyi 
jogánál fogva  segítő erőről gondoskodjék. 

Sugallatszerü megnyilatkozás, hogy az uralkodó szeme rög-
tön azon akadt meg, akinek személvében az erdélyiek óhajtása is 
összpontosult Mailáth személyében.7 



Br. Jósika Samu 189(5 őszén magához hí\ta őt Bécsbe és 
közölte vele az uralkodó szándékát. Ez először fiatalságával, 
gyönge egészségi állapotával mentegetődzött, de azután Istentől 
rendelt elöljárói akaratában megnyugodott és a nagv feladat  tel-
jesítésére késznek mutatkozott. 

Mailáth plébános korában 

Erre a Szentszék belegyezésére szükséges lépések következ-
tek. Történt azonban, hogy az akkor történő képviselőválasztás-
kor Mailáth a kormány jelöltjével, Tuba Jánossal szemben az 
ellenzéki I'ázmándy Dénes javára az iparosok között tevékeny-
séget fejtett  ki. Ez első és egyben utolsó politikai szereplését a 
kormány rossz néven vette és utódlási joggal való kinevezése 
megakadályozására törekedett 

Kinevezésének első közlése a hivatalos lapban csakugyan az 
utódlási jog elhallgatásával jelent meg. Ekkor Mailáth elment 
Wlassich Gyula vallásügyi miniszterhez és tudatta, hogy ilyen 
módon a kinevezést nem fogadja  el. ö ugyanis a visszaesett és 
nagy kiterjedésű egyházmegye vállalásával minden készségie 
mellett áldozatot hoz, mostani egyházmegyéjéből a másikba 
bizonytalanságba megy és hogy ilyen alapon nem is szokás egy-
házmegyét cserélni. Legfőképpen  pedig, más megyéspüspök kine-



vezése esetén, fiatalon  nem szeretne viszonylagos tétlenségbe me-
rülni. Kérte tehát, hogy a miniszter e szándékát jelentse az ural-
kodónak. 

A miniszter ezt meg is tette. A király legott tiltakozott, hogy 
ő az utódlási jog nélkül való kinevezésbe bele nem megy. XIII. 
Leónak ugyanis Ígéretet tett, aki szintén így akarta, hogy Mailáth 
utódlási joggal legyen segédpüspökké. 

Bánffy  Dezső miniszterelnök kedve ellenére a kinevezés tehát 
ilyen módon történt meg a magyar király 1897 január 28-iki el-
határozásából. A pápa megerősítő irata ugyanez év március 26-án 
kelt.8 Mint segédpüspök Martyropolis, „vérlanuk városa" nevű, 
inegsz/int kisázsiai egyházmegye püspöki címére nyert kinevezést. 
Mintegy emlékeztető jeléül annak, hogy püspöksége idején sok 
lelki öröme mellett a szenvedések elviselésére is készen álljon. 

Kinevezésekor mindenfelől  sok üdvözletet kapott, külföldről 
is számosat. A komáromiak, akik szeretetét legújabban élvezték, 
vasárnapesti tömeges felvonulással  zajos ünneplésben részesítet-
ték. A 11. gyalogezred zenekara lampionos menetben vonult a 
plébánia elé és tiszteletére térzenét adott. Gyulafehérvárról  a 
püspöki káptalan, az erdélyi r. k. Irodalmi Társulat, a róm. kat. 
főgimnázium  adott sietve kifejezést  örömének.9 

A tevékeny segédpüspök tebruár 10-én éjjel unokaöccse neve-
lőjének, Huck Györgynek, kíséretében bemutatkozásra csendben 
Gyulafehérvárra  érkezett. Első útja az Ür oltárához vezetett. 
Korán reggel az apácáknál szentmisét mondott. Érdekessége 
ennek, hogy nem ismerték fel,  és mint fiatal  papot nem engedték 
előbb misézni, amíg Pucher Anaklét, ferencrendi  zárdafőnök 
nem mondta el szentmiséjét. Pucher ismerte azután fel.  A nővé-
rek zavarán a püspök csak mosolygott.10 Ezután a megyéspüspök-
nél tett látogatást. 

Lönhart püspököt teljes igénytelenségben, szinte elhagyott-
ságban találta. Egy emeleti kis szobában lakott, a mellette lévő-
ben a nővére. Konyhát is maguk mellett rendeztek be. A püspöki 
palota udvarán bekerítve bivalyok legeltek. 

Lönhart őt kedvesen, jóakarattal fogadta.  Első feladatául  a 
bérmaút megtartását jelölte meg és annak költségeit maga óhaj-
totta megtéríteni. Évi jövedelmét a kultuszminiszterrel egyetértő-
leg tízezer forintban  állapította meg.'1 A nagypréposti epület 
éppen üres volt, azt jelölte ki neki lakásul. Rendbenhozására 
Kóródy Péter, teológiai tanár, Mailáth társa a bécsi Pázmáneum-
ban, készséggel vállalkozott. A segédpüspök még Fábián Sándor 
vikáriusnál, majd a papnevelőben, utána meg Nóvák Ferenc pol-
gármesternél tett látogatást.12 



Még aznap délután hasonló zajtalanságeal Kolozsvárra uta-
zott, hogy a Róni. Kat. Státus Igazgatótanácsával kapcsolatot 
teremtsen. Az ifjúságért  hevülő lelke őt Kolozsváron is legott a 
Báthory Apor szeminárium (kat. főiskolai  internátus) megtekin-
tésére késztette. Salzbauer János piarista, az egyetemen a kánon-
jog tanára, volt az igazgató. A jólelkű, érdemes igazgató a püspök-
ben kedves öregúr benyomását keltette 

Komárom 

Visszainenetele után Komáromban folytatta  plébánosi teen-
dőit, majd április hóban püspökké szentelésére készült. Pozsonyba 
ment, ahol lelkigyakorlatát állandó lelki vezetője, Czentár János 
jezsuita házfőnök  tartotta. 

Elérkezett 1897 május 1, püspökké szentelésének napja. A 
szentelés végzésére Vaszary Kolos biboros hercegprímás beteg-
sége miatt Császka György kalocsai érseket kérte fel.  A gyula-
fehérvári  püspökség ugyanis ennek érseki fennhatósága  alá tar-
tozott. Szerette volna, hogy az érsek őt Komáromban szentelje 
fel,  körülményei miatt azonban az érsek erre nem vállalkozott.13 

Segédkező püspökül Boltizár Jó/.sef  esztergomi felszentelt 
püspököt és Steiner Fülöp székesfehérvári  megyéspüspököt kérte. 
Az utóbbit főleg  azért kedvelte, mivel kispapokat küldött az 
esztergomi szemináriumba és vele, mint prefektussal,  levelezés-
ben állott. Leveleiből azt látta, hogy Steiner az egyeseket köze-
lebbről ismeri és az ifjúságot  szereti. 

A szertartás reggel nyolc órakor kezdődött. Nagy közönség, 
a családtagok, köztük az édesanyja, rokonok, küldöttségek 
megtöltötték a budavári Mátyás-templomot. Erdélyből a Róm. 



Kath. Státus képviseletében megjelentek: Br. Jósika Samu, vi-
lági elnök, miniszter, Kovács Ferenc marosvásárhelyi, Jung 
Cseke Lajos székelyudvarhelyi apátplébánosok, Pál István stá-
tusi előadó, Ugrón Gábor, Győrffy  Gyula, Grátz Gusztáv ország-
gyűlési képviselő, gróf  Komis Viktor, Dorgó Albert közjegyző, 
továbbá Finály Henrik, Farkas Lajos, Szamosi János egyetemi 
tanárok, Betegh Miklós. Ott volt Nóvák Ferenc, gyulafehérvári 
polgármester. A püspöki káptalan képviseletében: Fábián Sán-
dor vikárius és Kóródy Péter teológiai tanár jelent meg. Jelen 
voltak a komáromi és a budai legényegylet küldöttségei, a Ra-
nolder-leánviskola és a vakok intézetének hálára kötelezett nö-
vendékei. Nyolc órakor megkondult a harang és a nagyszámú 
segédkező papság az előlvitt kereszt alatt az új püspökért, a 
Mailáth-család Szentháromság-téri lakásába vonult. Ez az épü-
let most pénzügyminisztérium. Vele voltak Steiner Fülöp és 
Boltizár József  püspökök. A menet ogonazúgás között tért vissza 
a templomba és megkezdődött a szertartás. 

A két püspökön kívül segédkeztek: Bogisich Mihály, Vá-
rosy Gyula, Roszivál István kanonok, Vézinger Károly. Molnár 
János apátok, két teológiai tanár, a Pázmáneum és a váci pap-
nevelő lelki igazgatói, Döbrössy Alajos, pécsi tanítóképzői igaz-
gató, továbbá káplánok, papnövendékek. 

Miután a kijelölt oltároknál az új püspökkel együtt felöl-
töztek, Városy Gyula felolvasta  a kinevezésről szóló pápai ira-
tot. Erre Mailáth térdenállva az érsek kezébe letette a hitvallást. 

Most a szentmise kezdődött, amely alatt a Ranolder-intézet 
növendékei Szűz Máriáról szóló énekeket énekeltek. 

A mise végeztével az érsek átadta a pásztorbotot és a 
püspöki süveget, majd a Te Deum-ba kezdett, amelyet a kar foly-
tatott. Az új püspök kíséretével végigment a templomon, első 
püspöki áldását adta, majd az oltártól áldotta meg a jelenlevő-
ket. Az utolsó evangélium után megköszönte az érsek fáradozá-
sát, a szeretet csókjával illette őt és a két püspököt és ezzel a 
szertartás véget ért. 

Ezután az üdvözlő követségeket fogadta  a Mailáth-palotá-
ban. Jósika Samu rövid, szép beszédben üdvözölte őt. meghívta 
az apostoli munka megkezdésére és kérte, hogy legyen őre az 
egyházmegye önkormányzatának. A püspök hasonló szép sza-
vak kíséretében köszönte meg az üdvözlést és ígérte, hogy min-
dent megtesz az egyház érdekében és megosztja az öreg Lön-
hart püspök terhét. Majd az esztergomi, a pécsi (amely egyház-
megyében születeti) s a váci egyházmegyék küldöttségét fo-
gadta. Az üdvözlések után fél  tizenkét órakor Császka érsek 
a palotájában reggelit adott, amelyre az új püspököt, a csalá-



dot, az erdélyi Róm. Kath. Státus képviselőit és a segédkező 
papságot hívta meg. 

A Mátyás-templom, ah«l Mailáthot püspökké szentelték 

Vaszarv Kolos esztergomi érsek, az összes püspökök, köz-
tük Lönhart, az előkelőségek üdvözlő táviratokkal fejezték  ki 
együttérzésüket. 

A püspök mostantól kezdve második keresztnevét: Károlyt 
használta. Borromei Szent Károly püspököt választotta ugyanis 



mintaképül, akinek nagy erényei püspöki ténykedésében tény-
leg például szolgálhattak. 

Két nap múlva, május 3-án, már Pécsre ment, hogy a fő-
pásztor nélkül maradt egyházmegye növendékeinek szentelését 
megkezdje. Utána ugyanott a katolikus kör helyiségét, a női 
kolostort és a püspöki árvaházat tekintette meg. A Pécsi Köz-
löny csodálattal írt nagy lelki buzgóságáról és kedvességéről. 

Innét Komáromba utazott, hogy szeretett híveitől két évi 
és három hónapi plébánossága után búcsút vegyen. Május 9-én 
felszentelte  a katolikus legényegylet zászlóját, ahol a zászló-
anyai tisztet édesanyja töltötte be. A következő napon a Mai-
láth-elemi fiúiskola  megáldását végezte óriási közönség jelen-
létében. Azután édesanyjával együtt Szlavóniába ment, hogy az 
anyja kegyurasága alá tartozó öt faluban  a bérmálás szentségét 
kiossza.14 

Az emlékkönyvben, amelyet a komáromi katolikus egyház-
község neki, díszelnökének, átadott, a belső címlapon szép 
képecskék fogják  be a felírást.  A templom, az Jskola, mise-
könyv, püspöki jelvények, a várkép, a megye címere sorakoz-
nak fel.  Egyik kép angyalkát mutat, amint sírva könnyeit törli 
a jó lelkipásztor távozása miatt. 

A Nap útjának története ez. Az emberiség a Föld egyik 
felén  lenyugvásán búsul, a másik felén  azonban ugyanakkor 
felkelésének  örvend. Maga a Nap változatlan marad és derűsen 
hoz világosságot az új területre. Erdély katolikussága is öröm-
mel várta főpásztorát. 



V. 

A lelkek nyomában. 
(1897—1904) 

Június 3-án érkezeti meg Gyulafehérvárra,  a püspöki vá-
rosba. Váratlanul, zajtalanul, mint az alázatosság mintaképe. 
A feljövő  csillag ragyogásával a letünőt nem szándékozott 
homályosítani, az öreg püspök érzékenységét sérteni. Kijelölt 
lakásába, a nagypréposti házba szállott. A székesegyházban 
első alkalommal misézett, majd Lönhart püspököt látogatta 
meg, amit az ősz püspök azonnal viszonzott. Ebéd után megte-
kintette a székesegyházat, este éppen vacsora idején a katolikus 
gimnázium nevelőintézetét. Az ő módja szerint, kegyesen, le-
ereszkedőleg, szeretettel kérdezősködött a fiúk  viszonyairól, 
többeket meg is szólított. 

A következő napon a tisztelgőket fogadta,  a káptalant, a 
kebli papságot, a tanári és tanítói karokat, a papnevelőt. Fá-
bián Sándor vikárius mondott nevükben Istenhozott-at és be-
szédében e missziós jellegű területen a szeretet, a buzgóság, a 
fáradhatatlan  tevékenység szükségességét emelte ki. Mivel pe-
dig e tulajdonságok benne megvannak, mondotta, örvendező 
lélekkel tekintenek munkája elé. Erre ő szépen csengő, kedves 
beszédmódján hálásan emlékezett meg azokról, akiktől az Úr 
elhívta. A pápa multévi biztató szavaitól megerősítve, mon-
dotta, a hívásnak engedett, szeretettel jött és támogatásukat kéri. 

Majd a polgármester következett. A várost új otthonának 
tekinti, érdekeit mindig szívén hordja, ígérte szavaira a püspök. 
A tisztelgő bíráktól kegyességet, a kir. adóhivataltól mérsék-
letet kért.1 

A szokatlan számban összegyülekező híveknek pünkösd-
kor szentmisével és szent beszéddel mutatkozott be. A Szent-
lélek erejétől hevített lelke a szárnyalásoknak és hévnek 
akkora fokára  emelkedett, hogy az egészségét féltő  öreg püspök 
őt gyújtó tüze mérséklésére figyelmeztette. 

A hirdetelt búcsúnyerésre, penitenciára tíz napon keresz-
tül nagy tömegek jöttek a templomba, ahol ő maga is napon-
kint reggel hat órától a gyóntatószékben ült.2 Az új főpásztor-



nak és a híveknek a szíve a megértés gondolatában olvadt 
össze, zálogául a szebb lelki jövőnek és együttműködésnek. 

Lönhart püspök betegsége ellenére is mindennap ott ült 
íróasztalánál és az egyházmegye kormányzását intézte. Segéd-
püspökét tehát legott bérmaútra küldte. Ez örömmel engedel-
meskedett a parancsnak, hogy a híveket megismerje, és őket 
megerősítse. Szent Pál példáját követve, mindjárt útnak is 
indult. 

A meghagyás szerint útját a bányavidéken kezdte június 
13-án, ahol már tizenhat év óta nem volt bérmálás. Erdős-
hegyes terület, Erdély legnehezebben járható része. Fáradságos 
bérmaútjaira, amelyek a hegyekkel tarkított Erdélyben reá 
vártak, a gondos anya négy fehér  lovat ajándékozott fiának. 
Megjelenése így már magában is a lelki fehérség  képét idézte föl. 

A bérniaút és a vele kapcsolatos egyházi vizsgálat rend-
jét pápai előírás szabályozza. Ezt tartotta tehát ő is szem 
előtt. De a szabály keretén belül sok egyéni sajátosság nyilat-
kozott meg benne, amelyekkel áhítatot keltett, bűnsiratást és 
erényvállalási váltott ki. 

Csertés, Hondol, Nagyág, Boica, Topánfalva,  Verespatak, 
Offenbánya,  Kőrösbánya, Abrudbánya, Zalatna voltak az első 
helyek. Két hét múlva, június 28-án, amikor éppen Abrudbá-
nyán tartózkodott, jött a szomorú hír, hogy Lönhart püspök 
meghalt. A megrendült Mailáth fájó  szívvel mondta el a meg-
holtak imáját, és különösen azon sajnálkozott, hogy az agg fő-
pásztort végső perceiben nem gyámolíthatta. Másnap Zalatnán 
bérmaútját félbeszakította  és Gyulafehérvárra  sietett. Itt 30-án 
összegyűjtötte a papságot és együtt imádkozták el a halotti 
Vesperást. Még e nap tudatta papságával, hogy püspöki szé-
két elfoglalta. 

Lönhart temetése július 2-án ment végbe. A koporsót főbb 
papok vitték be a templomba. A halottat utóbb Piskire szállí-
tották.3 

Az uj püspök első pásztorlevele július 7-én kelt. Ü szomor-
kodik, úgymond benne, mivel Lönhartban tapasztalt ember 
halt meg, a papság meg a pásztort vesztette el benne, aki élete 
végéig dolgozott. Teljes szívvel odafordul,  ahonnét minden 
erény, kegyelem, öröm és vigasztalás árad: az Üdvözítő szívé-
hez. Kéri, hogy adjon neki új szívet, bölcseséggel, tudomány-
nyal, bátorsággal. Adjon szivet telve Isten iránt való szeretet-
tel, hogy ilyen szívvel lehessen köztük és élhessen utolsó lehel-
letéig. Szeretne mindenkinek mindene lenni, szeretné mindany-
nyiukat megőrizni, belőlük egyet sem elveszteni. Nem tudja, 
mit bírnak vállai, de bízik papjaiban. Lelkesiiltségük felkelté-



sére nem követ más útat, mint amit az Üdvözítő megjelölt, aki 
az Út, Igazság és az Élet.4 

Július 15-én Bécsben az uralkodó kezébe letette az esküt.5 

ősszel folytatta  megkezdett bérmaútját. Déva, Marosillye, 
Dobra, Vajdahunyad, Gyalár, Hátszeg, Petrozsény, Lupény és 
más helyek következtek. 

Az egyes helyeken ünnepélyesen fogadták  őt. Az ünneplé-
seket ugyan általában nem szerette, de ez esetben nem tett elle-
nük semmit, mivel azokban a vallás megbecsülését látta. 

Egy-egy helyen lovasbandérium, a helység bejáratánál 
díszkapuk várták és mozsárágyúk dörgése hirdette az öröm-
napot. Jézus Jeruzsálembe vonulása elevenedett meg mindany-
nyiszor a lelkében és e gondolatban, a vallás szeretetében nyert 
kedvet és önigazolást. A bányahelyeken az egyenruhás bányá-
szok sorfalat  álltak mécsesükkel a kezükben. Küldöttségek 
fogadták  őt, rendesen valláskülönbség nélkül. A hely és a nem-
zet szerint különbözőképp üdvözölték őt. így Nagyágon Bla-
sian görög katolikus főesperes  németül, Dobrán Pácurar Simon 
gör. kel. esperes románul, Offenbányán  Danciu gör. kel. pap 
románul köszöntötték őt. 

A plébános a templom előtt várta a püspököt. Másutt kör-
menettel vitték őt a templomba. Az iskolás és a bérmálandó 
leányok fehér  ruhába öltözve állták körül a plébánost, aki kö-
szönés után a templomba belépéskor jelkép gyanánt a templom 
kulcsait nyújtotta át a püspöknek. Ö a kulcsokat azonnal visz-
szaadta és a plébános működéséről nyilatkozott pár szóban. 
Majd belépett a templomba és ott a néppel együtt imádkozott 
a halottakért. Alkalmasabb helyen magában a temetőben vé-
gezte ezt el. Májusban a Szűz Máriáról, júliusban Jézus Szent 
Szívéről szóló imádságokat mondott a néppel, októberben meg 
a rózsafüzért  imádkozta. A főpásztorával  való együttimádko-
zás, annak tisztán csengő, kellemes hangja a nép áhítatát legott 
felkeltette  és az intelmekre hajlékonyabbá tette. 

Ezeket maga a püspök adta meg. Az ő megnyerő modorá-
ban a bérmálandókkal való lelki összemüködésre, a bűnbánat 
szentségéhez járulásra hívta a népet. Megjelenése egy-egy he-
lyen egyben missziós nap volt. Azt akarta, hogy a hívek lelki-
leg megtisztuljanak, a haragosok egymásnak békejobbot nyújt-
sanak és jó feltételeket  tegyenek. 

A gyóntatószékbe ült és annak örült legjobban, ha a bibliai 
atya mintájára felemelhette  magába szállt tékozló fiát.  Este 
templomvizsgálat, a plébánia ügykezelésének, az anyakönyvek-
nek, a plébánia történetének megtekintése következtek. Egy-
egy helyen az ünneplő lakosság este énekelt a tiszteletére. 



A bérmálás napja a nagymiséig a gyóntatószékben találta 
öt. Utána a bérmálandókhoz maga szólott. Ritkán engedte meg, 
hogy más papok beszéljenek, ilyenkor is azért, hogy szónoki 
készségüket megismerje. Maga a bérmálás a templomban, vagy 
a templomkertben ment végbe. Utána küldöttségeket fogadott, 
meghallgatta a tanulók hittan tudását, vagy ha ideje engedte, 
délután rendes hittanvizsgát tartott. Közvetlen beszéde, mo-
solygó szemei és jóságos arca felbátorították,  bizalommal töl-
tötték el a gyermekeket. A ragaszkodást a kiosztott ajándékok: 
szentképek, keresztek, cukor csak fokozták.  A püspök a gyer-
mekektől kérdezősködött, elbeszélgetett velük. Abogy azt az 
Üdvözítőtől tanulta, úgy állott szeretettel a gyermekek között. 
Harminchárom éves volt éppen és így fiatalsága  is közelebb 
hozta a gyermekekhez. Viselkedése a szülőket is megnyerte, 
akik gyermekeik ilyen megbecsülésén, felemelésén  örvendettek. 

Ahol kórház volt, oda is ellátogatott, vigasztalást nyújtott 
és bérmált. Rendszerint a plébánián lakott, más meghívást rit-
kán fogadott  el. Ilyen alkalmakkor mondott felszólalásában  az 
urakat és a hölgyeket az Egyház hajóárbócainak és vitorláinak 
említette. Ezzel őket felelősségérzetükre,  a jó példaadás kötele-
zettségére figyelmeztette.  Kisebb helyeken kevesebb időt töltött, 
hogy a szegényebb plébánosokat a költségektől megkímélje. Köz-
vetlen modora miatt mindenütt mint ismerősre tekintettek 
rája. Az őszinte megnyilatkozás, áhítat, amelyet az egyszerű 
embereknél látott, meghatották őt és szavainak e megilletődés 
adott különös lendületet. Távozásakor magával vitte hívei szí-
vét és cserébe hagyta szeretetét. 

Volt hely, ahol az emmausi tanítványok ragaszkodásával 
nem tudtak tőle megválni. Messze elkísérték őt útjában, hogy 
a következő helyről eléje sereglő sokaságnak átadják. Közben 
a püspök fogatáról  leszállt, híveivel együtt gyalogolt, hogy 
azokkal tovább együtt maradhasson. A szeretet lánca ilyen 
módon nem szakadt meg, hanem faluról-falura  haladt, és las-
san az egész egyházmegyére kiterjedt. 

Amikor szentimrei bérmaútjában hívei az ő felszólítására 
fennhangon  ígérték meg, hogy az egyházi elöljárókhoz hívek 
lesznek, a vasárnapot megszentelik, nem káromkodnak, a több-
ezer főnyi  tömeg a püspöki áldás osztásakor éljenzett. Ilyent 
csak Olaszországban látott, jegyezte meg ő nyomban. Nem ta-
lálta azonban rossznak, mivel vallásos meggyőződésből éltették. 

A városok közül Kolozsvár volt az első és maradt is egy-
ben a leggyakrabban felkeresett  hely. A Róm. Kath. Státusnak 
ugyanis itt volt az Igazgatótanácsa, amely havonként ülést tar-
tott. Továbbá az évi közgyűlést is itt rendezték. A püspök ez 



alkuimakra állandóan eljárt. Emellelt a város sok intézmény-
nek volt a középpontja s főleg  iskolákban volt gazdag. 

A városba való első bevonulásakor az egyházközség, a Róm. 
Kath. Státus, a város, a vármegye, a királyi tábla, a törvény-
szék, a róm. kat. elemi iskolák, az ipartestület, tanítóképző 
és egyéb intézmények képviselői már az állomáson várták, 
örömmel jött Erdély fővárosába,  — mondotta a püspök. A Stá-
tusnak nemcsak egyházi elnöke, hanem dolgozó napszámosa 
akar lenni. A főtemplom  ajtajában Biró Béla apátplébános fo-
gadta őt és nyújtotta át neki a templomnak rózsákkal díszített 
kulcsait.6 

Iir. Jósika Samu 

A státusgyülés tagjaival először az 1897 augusztus 10-iki 
rendkívüli gyűlésen ült szemben. Első szava az elődjéről, Lön-
hartról, való megemlékezés. Tanulságos volt reá nézve látni azt 
az elhagyatottságot, amelyben Erdély püspöke végnapjait töl-
tötte. íme, hová omlik az emberi nagyság és méltóság! Egyebe 
nem volt, mint Isten kegyelme. Azután az autonómiáról fejtette 
ki nézeteit. Abban az időben ugyanis Magyarországon az orszá-
gos katolikus autonómia megszervezése volt tervben és most a 
kongresszusra küldendő képviselők választásáról volt szó. A 



püspök az autonómiai mozgalmat jogosultnak tartotta. Emel-
lett az erdélyi egyházmegye külön autonómiáját is fenn  akarta 
tartani, mint amely az alapítványok kezelésében és az iskolák-
ban gyakorlott felügyeletben  igen nagy segítségül szolgálhat.7 

E felfogás  az erdélyi katolikusok körében egyébként általá-
nos volt. 

Rendszeressé tette, hogy kocsira ült és a közelben fekvő 
helyeket, plébániákat és szerzetházakat meglepte. Váratlan 
megjelenésével ilyen módon többször támasztott kellemes ér-
zelmeket, emellett ő jól tájékozódott a helyi viszonyokról. 

Mikor Isten híveinek l'őpásztorává tette, úgymond, világo-
san állott előtte feladatának  magasztossága és vele a felelősség 
nagysága. Annyi papnak és közel háromszázezer hívének lelki 
üdvéről kell neki beszámolnia. Irtózik a gondolattól, hogy csak 
egy is elvesszen. Fáradságot nem kímélve indult tehát útnak, 
hogy a reábízott nyájat felkeresse,  őket és szükségleteiket saját 
szemével ismerje meg.8 

Mivel pedig a nép vallásosságának felkeltését  főképen  pap-
jaitól vápta, ezeket gyűjtötte maga köré. Előzőleg csaknem 
mindennap bement a szemináriumba, hogy a felszentelendöket 
atyaként oktassa. Ugyanakkor a többi növendékkel is foglal-
kozott. Hasonló céllal a szerzetes növendékpapokat is meglá-
togatta, a piaristákat Kolozsvárott, a ferencrendieket  Vajda-
hunyadon. 

Nyáron Gyulafehérvárra,  ami előtte nem volt meg, papi 
lelkigyakorlatot hirdetett, amelyet maga vezetett és azon papjait 
fokozott  tevékenységre buzdította.0 

A tanév beálltával meg az ifjúsághoz,  főleg  a középiskolá-
sokhoz fordult.  Reményük nem annyira a felnőttekben  van, 
mint az ifjúságban,  magyarázta lelkészkedő papjainak és pap-
tanárainak. Az ellenségek főgondja  odairányul, hogy az ifjú-
ságot vallásából kivetkőztessék, hitetlenekké, kételkedőkké te-
gyék. Ilyen úton az Egyház a sötétség felé  halad. Az Egyház 
amaz alapelvben: akié az ifjúság,  azé a jövő, századok óta azon 
van, hogy iskolákat emeljen és felkarolja  a szerzetes rendeket, 
akik az iskolákban nevelnek. 

Kérte tehát a vallástanárokat, hogy a vallás tanait világo-
san adják elő. Ne annyira mint tudósok, hanem mint lelki-
atyák igyekezzenek a tanulók szívét átalakítani. Legyen rá 
gondjuk, hogy a tanulók az imádságokat lassan és áhítatosan 
mondják. A litániákat, a rózsafűzért,  az ifjú  szentekhez írt 
imádságokat vegyék sorra. Szoktassák rá az ifjakat,  hogy gyak-
ran járuljanak a bűnbánat szentségéhez. Karolják fel  a Mária 
Kongregációt, tartsanak az ifjúságnak  évi lelkigyakorlatokat. 



Védjék az ifjúságot  minden káros hatástól, keltsenek abban 
maguk iránt bizalmat és iskolán kívül is szívesen legyenek 
velük. Ö maga szívesen jön nevelő papjai segítségére, fordul-
janak tehát hozzá minden lehetséges ügyben.10 

Az ifjúság  vallásos nevelését az utasításokkal azonban 
még nem látta elintézettnek. Maga is megindult, hogy szemé-
lyes megjelenésével, beszédeivel a jóra törekvő ifjúság  lelkébe 
nyúljon. így Kolozsvárt a piarista rend háromszázados évfor-
duló ünnepén az ifjúsághoz  szentbeszédet intézett, a tanulókat 
gyóntatta, őket megáldoztatta, ünnepségüknek minden számát 
végighallgatta. Végül a rend alapítójáról szóló elbeszélés jutal-
mazására négy aranyat adott. A város lakossága és az ifjúság 
bámulattal csüggött az ifjú  főpásztoron,  mert egyházfejedelem-
nek a tanulókkal való ily közvetlen atyai érintkezését még nem 
látta. Apostoli buzgalma láthatólag mély hatással volt az ifjú-
ságra. Marosvásárhelyen váratlanul toppant be a gimnáziumba. 
Napokat töltött a városbeli ifjúság  körében. Brassóba az ifjú-
ság lelkigyakorlataira ment le és azokban tevékeny részt vett.1' 

Nincs más vágya, minthogy testben-lélekben, mindennemű 
viszonylatukban hívei boldogok legyenek, — izente nekik. 
Hogy jók legyenek, sok bajtól, vétektől megmeneküljenek, ab-
ból a célból a lfcgméltóságosabb  Oltáriszentség körül tömörül-
jenek, hisz Jézus legszentebb Szívében van üdvünk. Hozzá kell 
járulnunk minél gyakrabban, és pedig méltó szent áldozás ál-
tal. Papsága olyan szentbeszéd tárgyakat vegyen fel,  hogy azok 
bűnbánatra indítsanak és a népet keresztény életre serkentsék. 
Tegyenek próbát az örökimádás bevezetésére. Szívesen gyón-
tassanak. A gyermekeket az első szentáldozásra jól készítsék 
elő és azt lehetőleg nagy ünnepélyességgel tartsák meg örök 
emlékül és buzdításul.12 

Törekvései folytatására  különös biztató hatást gyakorolt 
rá római látogatása. Mint püspök első ízben járult XIII. Leó 
elé, hogy első évi működéséről beszámoljon és teendőire nézve 
tőle utasításokat kapjon. 

Az Egyház feje  iránt feltűnő  tisztelete csak erősödött a 
kegyességtől, amellyel őt a Szentatya fogadta.  XIII. L.eó áldozó-
papságának hatvanéves és pápaságának húszéves jubileumát 
ünnepelte. Ezzel kapcsolatban a püspök az Egyház fejének  mél-
tóságát papsága előtt a maga fényességében  fejtegette.13  Most, 
1898 április 21-én, mondotta, szemtől-szemhe állván félórán 
keresztül, boldogan tapasztalta, hogy a pápa az erdélyieket is-
meri, az ő püspöki cselekedetei sem kerülték el figyelmét.  A 
papokra vonatkozólag lelkére kötötte, hogy lelkigyakorlatok 
útján újítsák meg Krisztus szellemét. A pápa örvendett, hogv 
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jubileuma nem maradt nyom nélkül az erdélyi iskolákban. 
Ilyen felfogás  mellett ugyanis nem félti  az erdélyi katolikuso-
kat, megfogta  a püspök kezét s mondotta, hogy nem sokáig él 
már, aligha fogja  a püspököt viszontláthatni. A püspök biztató 
szavára megadással felelte:  Akár élünk, akár halunk, mindig 
Istenért vagyunk.14 

A püspök Rómában olyan helyeket keresett fel,  amelyek 
benne a hitet erősítették és őt lelkesítették. Szent Péter sírjá-
nál, a márvány kövezeten térdepelve, hosszasan imádkozott, 
majd gyónt. Ugyanott szentmisét mondott. A piaristák ősi rend-
házában, a Pantaleonban, a szent alapítónak, Kalazanti Szent 
Józsefnek,  ereklyéit tekintette meg; ruháit, leveleit, utolsó gyer-
tyáját, főképen  meg koponyáját, szívét, nyelvét. Sorra járta a 
templomokat, mivel mint mondotta, a püspöknek sokat kell 
imádkoznia. Szent Kallixtusz katakombájában papjaiért misé-
zett, majd szentmise végén kifordulva,  a papi hivatásról be-
szélt a teológusoknak, akik a Collegium Germanicumból vele 
jöttek és énekükkel a szentmisét ünnepélyesebbé tették. 

Hasonlóképen a tömeget kereste, amikor a Collegiumban 
a növendékeket megáldoztatta és a tiszteletére rendezett kis 
ünnepségükön megjelent. Ugyanígy megtekintette a piaristák 
legnagyobb intézetét: a Collegium Nazarenumot. E nevelő inté-
zet frakkos  és cilinderes növendékei megtetszettek neki. A Pro-
paganda Fidei intézetben Magyarországból öt görög-katolikus 
ifjú  tanult, őket is meglátogatta. Szavai, beszédei mindenütt 
buzdítólag hatottak.15 

Lelkileg megerősödve tért vissza az örök városból, hogy 
még hathatósabban folytassa  főpásztori  működését. A gyula-
fehérváriak  őt a győzelmek helyéről visszatérő vezér megtisz-
telésével fogadták.  A város, a hatóságok, diszfogatok,  harang-
zúgás várta. A tanuló ifjúság  és a papság a székesegyház előtt 
állott fel.  Lelkes éljenzés között vonult be a templomba, ahol 
szentmise és Te Deum fejezte  be az ünnepséget.10 

A Te Deum hálaadás volt egyben a kegyelmekért, amelyek-
ben püspökségének első évében részesült. Ez egy év alatt, álla-
pította meg róla a gyulafehérvári  újság, a buzgó és jószívű fő-
pap magára vonta saját országának és a külföldnek  érdeklő-
dését. Rövid idő alatt sok és gyökeres intézkedést tett, amelyek 
áthatották az egyházmegye életét és ennek minden ágát felka-
rolták. Ismeretlen helyeket járt be bérmaútjain e jelszóval: Is-
merem enyéimet és ismernek engem az enyéim. A papságnak, 
s ifjúságnak  tartott lelkigyakorlatok, s már tizenöt pásztorle-
vél terjesztette lelki hatását. Esterházy Károly, Batthyány 
Ignác püspökök szelleme támadt fel  benne.17 
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Embereket a vallás útján vezetni, s őket abban megtartani 
könnyű feladat,  hogyha ellenkező törekvések nem gátolják azt. 
A liberálizmus és szabadkőművesség azonban, mint sokaknak 
világfelfogása,  a vallásnak és a keresztény erkölcsnek abban az 
időben különösen hátrányára volt, sőt azokat egyenesen támadta. 

A liberálizmus bölcseletének alapja a független  erkölcs, 
ami viszont a korátlan szabadság akaratából fakad.  Alaptéte-
lei: az ember születésénél és megjelenési formájánál  fogva 
egyenlő, egyenlő tehát a nyilvános életben egymás között is. Az 
ember természeténél fogva  jó, a jóra hajlik, eredeti bűn nincs. 
Minden egyed, minden egyes ember önhatalmú, alárendelt nem 
lehet, korlátlan szabadsága van. Ezekből következik: a hata-
lom az egyedekből összetevődő társadalomból indul ki (népfen-
ség), a jog forrása  a nép, (illetve képviselete: a parlament), s 
a törvényeket a kereszténységben megadott erkölcsi szabályok-
tól függetlenül  hozhatja. A vallással szemben az állam semle-
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ges, vallási kötelezettséget nem ismer, minden vallást elfogad  és 
egyformán  kezel, ha az nem sérli az állam érdekeit. Fontos, 
hogy a polgárok az állam törvényeit megtartsák, legyen „nyil-
vános lelkiismeretük", hinni azt hihetnek, amit akarnak. Az 
egyház és állam elválasztandó. A katolikus egyházat jobbik 
esetben egyenlőnek veszi a felekezetekkel.  Közös ügyekben az 
állam dönt saját érdekei alapján. Az iskolát igyekszik kivonni 
az egyház fennhatósága  alól, az ifjúságot  vallásilag közömbös 
szellemben neveli. A házasságot államilag szabályozható intéz-
ménynek tekinti. Törvényeit az állam állapítja meg szabadon,, 
a parlamenti törvényhozás útján. 

Ezeknek az elveknek több-kevesebb érvényesülése a köz-
művelődésben háttérbe szorította a vallásos és keresztény ele-
met. A nyilvános életben vallási és erkölcsi közömbösséget idé-
zett elő. Az irodalomban és művészetben szemérmetlenséget, 
gazdasági és társadalmi téren egy kisebb csoport fényűző  életét, 
a tömegeknek pedig az elszegényedését okozta. Mindenütt tá-
mogatója volt a szabadkőművesség, amely aztán a választáso-
kat irányította és a saját képére formált  parlamenttel tetszése 
szerint hozatott törvényeket. 

Mailáth tehát ilyen ellenséggel találta magát szemben, 
amikor a vallásosság és erkölcsösség terjesztésében fáradozott, 
s amikor felvette  a harcot. A vallás érdekében mindig bátran, 
határozottan szólott és a kárára törő világfelfogásokat  követ-
kezetesen elítélte. 

Nem csoda tehát, ha a liberális lapok már püspökké kine-
vezésekor meghurcolták, mivel nem azok kegyéből lett püspök. 
Tetterős fellépése,  határozottsága nem tetszett nekik. Br Szent-
kereszty György főispán,  a dévai püspöklátogatáskor az egész 
megyei tiszt\iselökarral tüntetett ellene. A püspöknek a libe-
rálizmusról szóló körlevelét ugyanis félreértette  és azt a politi-
kai szabadelvüpártra értelmezte, üdvözlésére tehát nem vonult 
ki, az elkészített díszkaput lerontatta. Mivel a püspök az isko-
lák államosítása ellen foglalt  állást, magában a Státus Igazgató-
tanácsában is akadtak támadói. Nagy lármát csaptak amiatt, 
hogy a püspököt nem a budapesti, hanem a bécsi egyretein 
avatta először díszdoktorává. Egyik szocialista lap azzal tá-
madta meg a jótékony püspököt, hogy nem elég szép szóval 
vigasztalni, a megsegítésre erszényét is meg kell nyitnia. Sza-
vaiba, tetleiln; minduntalan belekötöttek és zöld püspöknek 
csúfolták  őt.18 

S a püspök mindezeket harag nélkül tűrte. A támadásokat 
eszközöknek tekintette az emberi büszkeség megfékezésére  és 
törpeségének elismerésére. 



A támadások sokkal jobban esnek ugyan neki, mint az 
iinnepeltetések, mondotta a nevenapjára lampionokkal kivo-
nult gyulafehérvári  diákoknak, az ifjúság  ragaszkodását azon-
ban jól esik látnia. 

Talán vannak olyanok, mondotta a Státusgyülésen, akik 
azt hiszik, hogy a sokféle  ellenmondás, méltatlanság, amely-
lyel ezideig találkozott, őt elkedvetlenítette. Ez nem áll! A szen-
vedés lelkét csak tisztította, a küzdelem erőit fokozta,  az ellen-
mondás türelmét növelte, a rágalmazás az ő szerepét nagyobbá 
tette. Igyekszik az Apostol szavait követni: „A jóban győzd le 
a rosszat." Azért óhajtotta, hogy azok az igazgatótanácsosok, 
akik félreértésből  ellene fordultak,  maradjanak meg a tanács-
ban.1 9 Déván, mintha a tüntetést észre sem venné, legott láto-
gatást tett a megyénél. 

A hajsza rendre alább hagyott, mivelhogy őt igazolta min-
den. A felhozott  vádak alaptalanoknak bizonyultak és önma-
guktól összeomlottak. 

A dévai katolikus nők gyönyörű kiállítású albummal aján-
dékozták meg. Fogadja el, kérték, Déva asszonyaitól és leá-
nyaitól. Rajta, a vendégen, sérelem esett. Tudják bár, hogy a 
püspök azt elfeledte,  de az emlékkönyv méginkább feledtesse. 
Maga br. Szentkereszty Kelementelkén, egy bármaiit alkalmá-
val, sajnálattal jelentette ki, hogy a püspököt félreismerte,  amit 
most örömmel ismer be. A jelenlévők meghatva hallgatták őt, 
aki most volt a legkatolikusabb. Hogy a bécsi egyetem avatta 
őt először díszdoktorrá, az is természetes. Ott volt ugyanis 
teológus, ott tette le szigorlatait és mint a hittudományok ma-
gisztere fogott  hozzá doktori értekezéséhez: I)e S. Euch. Sacra-
mento. Körülményei miatt elméletileg a tételt ugyan már ki 
nem dolgozhatta, az életbe azonban átvitte, hogv közkinccsé 
váljék.20 

Adakozásai csak a megajándékozottak előtt voltak ismere-
tesek. Jótékonykodásait eddig is Isten dicsőségére és nem az 
emberek dicséretére számítva, cselekedte. Csak egy-két adat a 
sok közül: 

Topánfalván  a templomfestéshez,  Mesterházán a kápolnához 
adott segítséget. Piski egyik filiáján  a plébános felemlítette:  kul-
csot nem adhat át, de ha a püspök templomot építtet, kulcsot ök 
készítenek. A püspök legott kedvező választ adott. Kevesek által 
ismert anyagi áldozatai révén, szögezte le a státusgyűlési tanügyi 
bizottság, sok diaknak arcáról a nyomor és nélkülözés könnyeit 
szárította fel.  Örömmel látják a haladást, amelv az iskolák épí-
tése és a meglevők kijavítása és kibővítése tekintetében mutatko-
zik. Az Igazgatótanács jelentéseiből kitűnik, hogy mindez első-



sorban a püspök nagyösszegü adományainak tulajdonítható.21 

Útjai közben ugyanis látta a szükségleteket és azok megszünteté-
séről gondoskodott. 

Az első év kicsinyített képe a rajznak, amely az egyházmegye 
első teljes bejárását felölelte  (1897—1904). Mint minden képnek 
megvan az a hibája, hogy nem elég tiszta. Mert ha a sok szeretet, 
amely a püspökből hívei iránt kiáradt, felmérhető,  ha a köny-
nyektől felszárított  arcok mosolygása szemléltethető, ha az egy-
házmegye lelki éleiébe bevezetett áram lüktetése megmérhető 
lenne: akkor dús színekben ragyogna a kép, amely az első év 
történetét ielzi. 

A következő években munkája megnövekedett. Az alap-
elvek ugyan nem változtak, de nagyobb területeken nyertek 
alkalmazást. 

Érzi, hogy testi ereje nem áll arányban szive vágyaival, lelki 
ereje is csekély ama megmérhetetlen teendőkhöz képest, amelye-
ket főpásztori  hivatala szent és múlhatatlan kötelességévé tett, 
és amelyekért Krisztus ítélőszéke elölt be kell számolnia egy-
koron, izente papjainak és híveinek az 1900. szent év előtt.22 

Krisztusra terelte tehát figyelmüket,  mivel születése tizenkilenc-
százados fordulójától  várt szebb lelki eredményeket. 

A papság teendője megismertetni Krisztust, kinek képét 
önmagukban kell elsősorban kialakítaniok. E kialakítás a lelki-
gyakorlatoktól kap különös erősítést. 

Eddig is azon volt, — írta papjainak — hogy bennük a papi 
lelkület felkeltessék,  hogy így híveik előtt a szentségben és igaz-
ságban példa gyanánt állhassanak. Mint égen a fénylő  csillagok-
nak, nekik is világosságot kell árasztaniok.23 Hogy papjai a lelki-
gyakorlatokon könnyebben megjelenhessenek, egymástól messze-
eső helyeken, Csíksomlyón és Gyulafehérváron  rendeztette meg 
azokat. Gondoskodott arról, hogy jeles szónokok figyelmüket 
lekössék és őket lelki megindulásra segítsék. Rendszerint a 
jezsuitáktól kért vezetőket. Schlick János, a kiváló szónok, Péchy, 
Flodung, Riesz, Midlinszkv, majd Bangha, Kostialik atyák az 
ismertebb előadók. A világi papok közül Andor György, eszter-
gomi irodaigazgató, Prohászka Ottokár szerepeltek. 

A papok segítőtársai a tanárok és tanítók, akik az ifjúsággal 
foglalkoznak.  Az ifjúsággal,  amely drága kincs. Nincs szobrász, 
festő,  aki csak távolról is megmérkőzhetnék a^zal, aki lelkesen 
neveli az ifjúságot.  Lelkigyakorlatra hívta tehát őket is. 

A papok és tanárok haromnapos lelkigyakorlata tehát rend-
szeressé lett Csíksomlyón, amerre a legtöbb katolikus iskola van. 
Lelkigyakorlataikon rendszerint ö is megjelent, hogy tanácsaival 
és eszmecserék révén őket gondolatai megvalósítására buzdítsa, 



őket lelki ébrenlétben tartsa. A tanarok és tanítók mindig az ő 
vendégei \oltak ilyen alkalmakkor. 

A papok nevelésére sokat tett. Körlevelei állandóan telve 
voltak rájuk vonatkozó buzdításokkal. A papi méltóság hang-
súlyozása, kötelességeik feltárása,  jó példamutatásuk, a néppel 
törődés szükségessége folyton  szerepelt az irasaiban. Bérmaútjain 
szerzett tapasztalatait eléjiik tárta, hogy a jón buzduljanak, a 
hibákat kiküszöböljék. Célokat tűzött eléjük: Krisztus megisme-
rését, az Oltáriszentség látogatását. 

Tekintélyüket kívánta emelni és az istentisztelet fényét 
emelni, amikor a pápától 1903 december 22-én kieszközölte, hogy 
a püspök négy kanonokot káptalani prelátussá nevezhet ki. A 
pápa megengedte, hogy ezek megfelelő  jelvényeket viselhessenek. 
Megengedte azt is, hogy a tényleges főesperesek  ünnepélyes lila-
színű palliumot hordhassanak, akár csak a kanonokok.24 

Az ifjúsággal  való törődése egyre szélesebb kört ölelt át. 
Főleg a fiúkra  ügyelt, mivel ezek a könnyelműségre könnyebben 
hajlók. A népesebb középiskolákban lelkigyakorlatkor két vezetőt 
állított be, külön a kisebbeknek és külön a nagyobbaknak. A 
felsőbb  osztályosok szónokát maga szemelte ki, a kisebb tanulók 
szónokára nézve az iskola vezetőségétől kért javaslatot. E lelki-
gyakorlatokon, ha tehette, maga is megjelent, érdeklődésével, 
buzdító szavaival segítette a lelki vezetőket nehéz munkájukban. 

Ilyen alkalmakra is jeles szónokokat sorakoztatott fel,  hogy 
azok a háromnapos lelkigyakorlatot méltóan kitöltsék. Szinte 
évenkint megjelent az öreg Lollok József,  a bécsi Pázmáneum 
egykori rektora. A szentéletü ember lemondott fényes  állásáról, 
letette prelátusi öltönyét és a lazaristák rendjébe lépett. Hetven-
éves volt már, amikor 1899-től kezdve Erdélybe kezdett járni, 
hogy a növendékpapoknak, tanulóknak és a népnek lelkigyakor-
latokat tartson. Egykor egyenes alakja már kissé meggörnyedt, 
révedező szemeit a földre  szegezte. De a szószéken ifjúvá  vált 
és arany volt minden szava. Komolysággal, nyájassággal, a gyer-
mekek észjárásához való bámulatos leereszkedéssel beszélt. Általá-
ban Gyulafehérvárra  ment, ünnepeknek tekintvén a napokat, 
amikor egykori növendeke szeretetében és hálájában gyönyör-
ködhetett. Kohanó öregségében a püspök áldásaiból merített erőt. 
Állította, hogy ha a püspök róla imáiban megemlékezik, „az 
öreg" bátran megy bárhová. A püspökkel való közös fényképe 
IX. Pius pápára emlékeztette öt. Mikor ugyanis a pápának 
a saját fényképét  egy alkalommal megmutatták és tőle névalá-
írását kérték, ezt írta rá latinul: Ne féljetek,  én vagyok. IX. Pius.25 

A püspök a főiskolai  ifjúság  lelkületének gondozását is 
tervbe vette. Ez ifjúság  nagyobb számban Kolozsvárt a Báthory-



Apor szemináriumban, más néven Szent József  szemináriumban, 
lakott. Lelkigyakorlatát 190U-band Prohászka tartotta. A püspök 
a lelkigyakorlatokon maga is résztveit és s/ólt az ifjakhoz.20 

E lelkigyakorlatok egyben konferencia-beszédek  is voltak a fel-
nőtt férfiak  számára. 1903-ban megalakult a főiskolai  ifjúság 
Szent Imre Egyesülete. Helyiségüket a püspök bérelte, amelyet 
szép Szent Imre festett  képpel díszített fel  a saját költségén. Sür 
gette a Mária Kongregációk megalakulását és azok működését 
figyelemmel  kísérte. 

Az iparos tanuló otthonok felállítását  is szívén hordozta, 
amilyeneket Németországban, Franciaországban ismert meg és 
amelyek már Budapesten is elterjedtek Az otthonok célja önmű-
velés, vasárnap délután, egy-egy pap felügyelete  mellett. Gyula-
fehérváron  az elemi iskolában egy termet be is rendezlek e célra 
az ő költségén, ülőhelyekkel, asztalokkal, játékszerekkel és kézi 
könyvtárral szerelték azt fel.  Az inasokat házi kápolnájába is 
meghívta, ahol őket gyóntatta. 

Az iparos tanuló otthonok folytatása  a legényegylet. A gyula-
fehérvárit  1903-ban újjászervezték, fényes  közönség jelenlétében. 
A püspök is jelen volt és egyébként is figyelemmel  kísérte az 
egyesületet. Ez egylet lett az egyházmegyei legényegyletek közép-
pontja.27 

A katolikus köröket is pártolta és felállításukat  sürgette. 
A gyulafehérvári  1904-ben alakult meg. 

Arra törekedett, hogy a közös foglalkozásúak,  főleg  a tanull 
emberek, lelkigyakorlatban részesüljenek. így székhelyén a 
bírákat, a katonatiszteket lelkigyakorlatra gyűjtötte össze. A beszé-
deken maga is ott volt. Hasonlóképpen állandóan bejárt a maros-
vásárhelyi hadapródiskola növendékei közé. Bejárása a vallásos 
életre való buzdítást célozta. 

Az urak vallásos élete, mondotta, már gyakorlati keresztény-
ség. A népre ugyanis jó hatású, ha a vallásra az urak nemcsak 
biztatják, hanem abban maguk is tevékenykednek.28 

A társadalmi téren való cselekvés előnyét a státusgvülésre 
egész Erdélyből összejött tanult emberek előtt fejtegette.  A nép 
megélhetését kell biztosítani, és igv lehet védeni őket az izgatók 
törekvéseivel szemben. Dicsérte tehát a Szent Antal-kenyérosz-
tást, amelyet a kolozsvári ferencrendiek  házában maga is több-
ször végignézett. A munkásegyletek megszervezése mellett szót 
emelt. A keresztény szövetkezetek országos központjában rész-
vényeket jegyzett. A marosvásárhelyi szent ferencrendiek  zárdá-
jában bennlakás és ovóda céljaira 20.000 koronát adott. A kele-
mentelki falusi  templomra 4.000 koronát.29 



A népnek, mint a katolikusság zömének, vallásos nevelése 
állandóan foglalkoztatta  öt. Természeténél fogva  szerelte az egy-
szerű, a szegény embereket, a velük való törődés ránézve nem 
volt áldozat, haneni atyai gondoskodás. Hivatkozott az üdvözítő 
szavaira: „Boldogok a lelki szegények, akiknek az evangélium hir-
dettetik". E szegények pedig főleg  a gyermekek és a művelet-
lenek. VaHotta, hogy a .jólnevelt gyermek bátor lesz és tisztessé-
ges, belőle lesz a szent nép. A papság tehát ne hanyagolja el a 
köznépet. A papok az iskolában jól tanítsák tehát a hittant, és a 
katekizmust a szentbeszédekben is gyakran magyarázzák. Ha 
a pap gyakran megy az iskolába, nem veszíti el azt a kezéből. 
A papok a hívekhez ne legyenek hidegek. Hangsúlyozta, hogv 
a vallásos helyek megbecsülése: a szép tiszta egyházi ruhák, ren-
des díszítések, előírásos felszerelesek,  a vallásosságot növelik. 
Pártolta a népénekeket, de emellett a latin liíurgikus nyelv meg-
tartása mellett foglalt  állást. \ liturgikus éneknél fő  a szöveg, 
azért az orgona ne nyomja el az éneket. A pap énekét nem sza-
bad orgonával követni. Az ifjúsági  egyesületek felkarolására  meg-
engedte, hogy az iskolákat bárhol felhasználhassák  gyülekezési 
helyül.30 

A hitélet fellendítését  célozták az időnként tartott missziók. 
Erdélyben főleg  a ferencrendiek  végezték. Az egyházmegyei 
papok is szívesen vállalkoztak missziók tartására. A püspök után-
járására 1902-ben megalakult az egyházmegyei papok misszió-
egyesülete. Tagjai bizonyos számii missziók tartására kötelezték 
magukat. 

A tömegek lelkületére akart hatni, amikor a csiksonilvói 
pünkösdi búcsún évenkint megjelent, ahová messze falvakból 
zarándokolt a nép. Ilyen alkalommal körmenetet vezetett, gyón-
tatott, a néphez szólott, bennük a valláshoz való ragaszkodást és 
a hitet nevelte. 

Ha arra vezetett az útja, más egyházmegyében is szívesen 
szólott a néphez. így 1899-ben bérmaútja alkalmával átlépte a 
román határt, hogy a Ia.'jí-t püspökkel, aki szintén bérmaútján 
volt, a csángók között találkozzék Nem találta ugyan ott, de 
Gorzá-falván  öt magát szívesen fogadták.  A templomban beszélt 
a néphez. Egyébként maga Zsokke Domokos püspök is szokott 
vinni magával magyar papot, hogy a népet misszió alkalmával 
gyóntassa és beszéljen hozzá.31 

Megjelent a kolozsvári ú. n. piarista templom Szűz Mária-
kegyképének kétszáz éves jubileumán. Ugyanoda hívta Schlaueh 
Lőrinc nagyváradi biboi ospüspököt, Bubics Zsigmond kassai, 
Steiner Fülöp székesfehérvári,  Meszlényi Gyula szatmári 



püspököket. Wolafka  Nándor volt az ünnepi szónok. A rendkívül 
fényes  ünnepség emlékei mélyen vésődtek a nagy tömeg lelkébe.3" 

Hasonló alkalmi megjelenése adódott az egyes státusi főgim-
náziumok megáldása céljából. E gimnáziumok ugyanis, a kolozs-
vári kivételével, új épületeket kaptak. Velük együtt a konvik-
tusok is újraépültek, vagy jobb elhelyezést nyertek. 1901-ben 
a brassói iskola megáldásán kijelentette: Nem a falakat  adja át 
a tanároknak, hanem az ifjakat,  a szülők drága kincseit. Jó keresz-
tényeket neveljenek azokból. 

A püspöki kar megbízásából 1902-ben országos bizottságot 
hívott össze a katekizmus átdolgozása céljából. Ez időre azonban 
már megjelent az egri katekizmus ú j átdolgozásban. Az országos 
bizottság sem hagyott fel  azért munkájával, háromtagú szűkebb 
bizottsága tovább foglalkozott  a kérdéssel. Fáradozásának ered-
ménye a Pokorny Emánuel által 1900-ban kiadott új elemi kate-
kizmus lett. Ezt követtek az átdolgozott kis- és közép-katekizmus.3* 

A katolikus nevelés kiegészítője a katolikus sajtó. Enélkül, 
mondotta a Pázmány Egyesületbe való belépésekor, meg nem 
élhetünk, prédává lesznek elveink, szabadságunk, függetlensé-
günk. Katolikus hírlapirodalom nélkül eszméink nem hódítanak, 
csak tengődnek. Egyenértékű hírlapirodalmat kell teremtenünk, 
hogy ne érjen az elmaradás vádja.34 

A nagy nyilvánosság előtt való megjelenéstől, sőt szerepléstől 
sem idegenkedett, hogy szavai a vallás érdekében minél messzebb 
hallhatók legyenek. Ilyen hely volt elsősorban a Róm. Kat. Státus 
közgyűlése, ahol személyesen, vagv képviselői útján az erdélyi 
katolikus társadalom gyűlt össze. Itt mondott megnyitó beszédei 
nemcsak az erdélyi katolikusoknak szóltak, többször nagyfon-
tosságú egyházi kérdésekben álláspontot szegeztek le és hozlak 
nyilvánosságra. Többször személyével kapcsolatos ügyek, főleg 
támadások méregfogát  húzta ki e gyűléseken. 

Résztvett a katolikus nagygyűléseken. Tömörítő erő, az egy-
házért való lelkesedés szintere a nagygyűlés, vallotta, ahol a többi 
püspökkel együtt, mint védnök, örömmel megjelent. Hasonló a 
helyzet az eucharisztikus kongresszusokon. Itt 1901-ben, meg-
nyitó beszédében, az Oltáriszentségről, mint a hit erősségéről 
beszélt. A következő évben tartott megnyitójában lelkesedéssel 
számoit be arról, hogy a tanult osztály sem érzéketlen már az 
Oltáriszentség iránt Alispánt, járásbirákat, ügyvédeket, földbir-
tokosokat látott ez évben, akik a szegény néppel vetekedve térde-
peltek le. Tövises pályáján, úgymond, legnagyobb öröme, ha 
ugyanott ifjúságot  is lát. Gyónói száma igen nagy és csak az 
Oltáriszentségből vett erősítéssel bírja a sok munkát. Bírja olyan 
testtel, amelyre az orvosok már régen halált mondottak.38 



Ugyanabból merített erőt a meg-megismétlődő támadások 
ellen. Lelkiismerete nyugalmában találta meg önigazolását, 
továbbá hívei szeretetében, akiknek szeretete e meghurcolások 
révén csak emelkedett. Felszólította azonban híveit, hogy az olyan 
sajtót, amely keresztény intézményeket támad és megmételyezi 
az ifjúságot,  ne támogassanak. Más odalról is történtek ellene 
felszólalások:  vádolták azzal, hogy anyagi előnyök ígéretével 
térit; hogy a Kárpát-Egylet zászlaját nem akarta más vallásokkal 
közösen megáldani, hogy erdélyi püspök címet használ. 

A püspöki parkban 

Ezeknek megfelelt:  nevezzenek meg olyant, akit anyagi elő-
nyökkel tett katolikussá; a zászlószentelésen az egyház parancsai 
szerint járt el; az erdélyi püspök címe régi eredetű és őt erre 
nevezték ki. Hangoztatta, hogy a keresztény vallásoknak a hit-
közömbösség és a hitetlenség ellen kell harcolniok, hogy egymás 
erejét ne gyengítsék.36 

Más forrás,  amelyből lelki ereje táplálkozott, a pápának biz-
tató szava és érdeklődése. XIII. Leó 1902-ben pápaságának 
huszonötéves fordulóját  ülte. Az erdélyi katolikus iskolák ez 
alkalommal ünnepséget rendeztek. A gyulafehérvárin  a püspök is 



jelen volt és megjutalmazta azokat, akik a pápaság jelentőségéről 
szóló dolgozatokkal pályadíjért versenyeztek. 

Tudatta, hogy saját költségén minden katolikus középiskolá-
bó egy-egy diákot magával visz Rómába a jubileumi ünnepségre. 
A tanuló ifjúság  e zarándoklata a budapesti Szent Imre Egyesület 
körül csoportosult. A sok intézetből összejött tanulók és tanárok 
száma négyszázra rúgott. A zarándokokat a püspök vezette a pápa 
elé és ez alkalommal átnyújtotta az erdélyi diákok hódolati dísz-
albumát. 

A diákzarándoklás a következő évben is folytatódott.  A 
püspök ez alkalommal is az egyes katolikus középiskolákból, 
tanítóképzőből és a Báthory-Apor szemináriumból egy-egy diák-
nak költségét a sajátjából fedezte.  Más pártfogók  is akadtak, 
úgy, hogy az Erdélvl>ől induló diákok száma tizenötre emelkedett. 
Ahol sok jelentkező akadt, ott sorsot húztak, hogy ki menjen el. 
Igv a Báthorv-Apor szemináriumban egy helyett ötvenöt jelent-
kezett. Sorshúzáskor a püspök tréfásan  odaszólt a jelenlévő 
Karácsony Márton marosvásárhelyi apátplébánosnak: Marci 
bátyánk is kiildhetne egyet. Szívesen, felelte  az, ha a püspök is 
küld még egyet A püspök ráállott, mire az apátplébános kihúzott 
egy nevet, s utána a püspök is. így egy helyett három ment el.37 

Ez évben. 1903-ban XIJl. Leó meghalt. Pápasága alatt sokat 
tett a katolikus öntudat felkeltésére.  E célból sürgette a katolikus 
nagygyűléseket, pártolta a katolikus egyesületeket, tanácsára 
katolikus politikai pártot is szerveztek. A sajtó jelentőségét állan-
dóan hagsúlyozta. Nagv gondja volt az ifjúságra,  a papnevelésben 
is sok jó tanácsot adott. Miként életében, halálában is általános 
tisztelet környékezte.38 Elveinek hatása a püspök cselekedeteiben 
állandóan megnyilatkozott. 

XIII. Leó után X. Pius következett a pápaságra. Már meg-
választása évében a püspök Rómában járt. Először XIII. Leó 
sírjánál imádkozott. Hálát adott neki, hogy őt főpásztorrá  tette 
és szeretetében megtartotta. Köszönte a jóindulatot, amelyet az 
egyházmegye és az ifjúság  iránt mutatott. E jóindulattal meleg-
séget vitt a szíveklte. A püspök azután lelki magányba vonult, 
majd megjelent az új pápa előtt és jelentést tett neki egyház-
megyéje állapotáról."9 

Ez idő a püspök életében is jelentős korszakot zárt le. Az 
elmúlt hét év alatt ugvanis egyházmegyéjét teljesen bejárta. A 
városokban évenkint többször is megfordult,  de hét év alatt a 
messzefekvő  falvakba,  hegyek közé eldugott helyekre is eljutott. 
Római látogatása tehát egyben hálaadás is volt, hogy első kör-
útját sikeresen megtehette. Bejárt minden plébániát, mondotta, 
és csak az Isten tudja, hogy a test és a lélek mit viselt el e -sehéz 



feladatban.  De kényelemre sohasem számíthatunk, mindig készen 
kell állnunk, hogy életünket is feláldozzuk,  mondotta. Mivel pedig 
a püspöknek esak az örök életben lehet nyugalma, tehát újból 
kezdi a látogatást.4' 

Az elmúlt hét év alatt bérmaúton találta őt minden ősz és 
tavasz, összesen megbérmált 77.100 embert, a katolikus lakosság 
22 százalékát, 238 egyházközséget látogatott meg, 12-őt több-
izben, így a szám 250. Átlag két-két üdvözlőbeszédre válaszolt, 
tehát mondott vagy ötszázat. Mindegyik helyen háromszor beszélt. 
Az elsőben a híveket a látogatás céljára, töredelmes gyónásra, a 
bérmálás méltó felvételére  figyelmeztette.  A másodikban a híve-
ket a körülmények szerint a hitélet dolgaiban érdemileg oktatta. 
A harmadikban főleg  a szülőket, gyámokat, bérmaszúlőket és a 
megbérmáltakat kötelességeikre tanította. így vagv hétszázötven-
szer beszélt. Emellett mindenütt gyóntatott, az iskolákban vizsgát 
tartott, katekizmust kérdezett, jutalmakat, képeket, rózsafűzéreket 
osztogatott. A községek betegeit meglátogatta. A nehéz betegeket 
ellátta. Ahol kórház volt, oda is elment. A hívekkel mindenütt 
együtt imádkozott és előimádkozott. Búcsúkat osztott mindig 
magyarázó és oktató beszédek kíséretében. Ehhez jöttek a testü-
letek tisztelgésére adott válaszok, szellemes asztali felköszöntök. 
Mindenütt sok kérelmet kielégített tanáccsal, utasítással, közben-
járással. Intézetekben, egyesületekben felszólalt.  Hatása mindig 
nagv volt. Szeretete, jósága, bölcsesége mindenütt gondolatokat 
keltett, nyomot hagyott, jóra irányuló érzéseket fakasztott.  Űtja 
valósággal diadalul mindenfelé.41 

Amerre jár, valósággal a nagy Apostol benyomását kelti, 
jegyezték fel  megfigyelői.  Fáradságot nem isinerve int, buzdít, 
bátorít és ha kell, fenyít.  Ezek lángoló szeretetéről, a lelkek 
üdvéért fáradozó  önfeláldozó  lelkéről tesznek magasztos bizony-
ságot. Valóban bámulatraméltó a tevékeny szeretét és atyai gon-
doskodás, amely nem enged nyugtot tevékeny lelkének. Beszédei-
ben nincsenek szóvirágok, de vannak bennük eszmék. Nyelvezete 
nem virágos, hanem komoly. Űgv tesz mint a régi nagy szónokok: 
nem rózsavízzel fecskendezi  a közönséget, hanem gyógyító eledelt, 
borlevest nyújt hallgatóinak. Nem élvezetet akar szerezni, hanem 
orvosságot adni. Ez néha keserű, de biztosan hat. Gyengéd kezé-
nek lassú mozdulataival kísérvén lágyan csengő, zengzetes szavait, 
lassankint a legközönyösebb szivekre is hatott, úgy, hogy látni 
lehetett a meghatottságnak könnyekkel gyöngyözött fátyolát.  A 
templomokban vén, viharedzett parasztemberek térdre hullva 
zokogtak, a fehérruhás  leányok muskátlis csokraikat szórták eléje. 
Ki tudná számba venni, hány beteg, sajgó sebet gyógyított be 
édes szavával. Hánynak könnyítette meg keresztjét vigasztalása-
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val. Csak úgy sugárzott belőle az egész egyéniségét bearanyozó 
emberszeretet. Valóban nem lehetett megállapítani, mi a vonzó 
benne: alázatos megjelenése, leereszkedő modora, vagy a meg-
győző vallásosság, amely egyszerű, keresetlen szavait jellemzi.49 

A püspök az új pápának, X. Piusnak trónja elé térdelve, 
arra kérte őt, hogy tervei végrehajtásában munkatársa legyen. 
E terv: mindent megújítani Krisztusban 1 , 3 E szándékkal haladt 
tehát tovább, hogy új erőre kapott tűzzel híveibe még több 
melegséget öntsön. 



VI. 

A láng lobog. 
(1904—1914) 

A püspök 1904 tavaszán útnak indult, liogy egyházmegyéjét 
másodszor bejárja. Mint hét évvel ezelőtt, most is a bányavidék-
kel kezdte. 

Ugyanúgy emelkedtek égnek a hegyek, lábaikhoz ugyanúgy 
simultak a völgyek. Házaikból ugyanúgy tódultak eléje az embe-
rek. A gyermekek csoportjában azonban már újak állottak. Az 
egykori gyermekek megnyúltak, az idősek arcán a ráncok meg-
szaporodtak. 

A püspök úgy látta, hogy új arcok előtt áll. Akikhez hét év 
előtt mint gyermekekhez szólt, azok most mint ifjak  várnak tőle 
lelki erősítést. Az akkori ifjak  már a családfenntartás  gondjaiba 
mélyedve tekintenek rá bizalommal. 

A nevelő munka örök története ez. Mindig újakkal kezdeni 
és fejlődésük  szerint az egyesekre új meg új hatást gyakorolni, 
ez a nevelés feladata. 

A püspök így találta magát mindig új teendők előtt. Üj meg-
figyeléseket  tett és tapasztalatokat gyűjtött. Az egyes helyekről 
azzal a tudattal ment el, hogy mindent szemmel kísért, a hiányo-
kat észrevette és erősödő egyházközségeket hagyott hátra. 

Egy-egy tavaszi vagy őszi bérmautjának befejezésekor  okulás 
végett észrevételeit külön is összefoglalta  püspöki körleveleiben. 
Megmondta, mit talált helyesnek, miben szükséges a változtatás. 
Örömmel állapította meg, hogy látott képzett, a néppel jó cgvet-
értésben élő papokat, szép tiszta egyházi ruhákat, jól gondozott 
temetőket. Öröme telt abban, ha a gyermekek az iskolában jó 
lelki vezetésben részesültek, örült a hangosan, tisztán imádkozó, 
szépen énekelő nép látásán. Viszont nem titkolta el azt sem. ha 
a gyóntatószékek, a szentségház nem voltak megfelelők,  ha a 
templomi ruhák nem voltak tiszták, ha a nép morogva imád-
kozott. 

Körüljárásai alkalmával szóval is megmondta, pásztorleve-
leiben is megismételte kívánságait, amelyeket mindenütt meg 
akart valósítani. Kívánta, hogy a gyermekek első gyónását ne 



halasszák későre, és hogy az első szent-áldozás mindig ünne-
pélyesen történjék. A felnőtteknél  sem elégedett meg az évi egy-
szeri, húsvéti gyónással.1 

Sürgette a napi szentáldozást, ahogy azt X. Pius pápa is 
kívánta. Főleg a férfiak  és ifjak  megnyerését óhajtotta, mint akik 
inkább a világi tekintet hatása alatt állanak és jobban vonakod-
nak a vallás gyakorlásától. Az ifjakon  kell kezdeni az újításokat, 
mert ha ezeket elhanyagolják, a fényűzés  és az ital elragadja 
őket. Az ilyenek aztán férfikorban  alkalmatlanok a jóra.2 

Nagy volt tehát az öröme, ha egyes helyeken a tanulók 
gyakori szentáldozását vette észre. Elismerte, hogy az Oltári-
szentség tiszteletére sok történt, de a lényegnek, a gyakori szent-
áldozásnak, nem szabad elmaradnia. Enélkiil ugyanis csak járunk 
kincsünk körül, csodáljuk azt, de magunkévá nem tesszük. 
Krisztus pedig nem osak a/ért akart köztünk lenni, hogy csodál-
juk. Kenyér alakjában van közöttünk, hogy eledelünk lehessen. 
Akik tehát megújhodást akarnak, azok a gyakori, sőt mindennapi 
szentáldozást sürgessék, a templomban, családban, az iskolában.3 

Az eredménytelenségért papjait is okolta, mint akik nem 
szívesen ülnek sokat a gyóntatószékben. Biztatta tehát őket, hogy 
ne sajnálják a fáradságot  és ne csüggessze el őket, ha visszaesést 
tapasztalnak is. 1914-ben elrendelte, hogy e tárgyaknak a kerületi 
papság gyűlésein (Corona) állandó előadója legyen minden 
esperesi kerületben Adventi és nagyböjti szózata általában a 
bünbánatról szólt. 

Nem győzte papjait oktatni, hogy hivatásuk magaslatán 
álljanak, teljes lélekkel híveiknek éljenek. A templom, iskola, 
szószék, gvóntatószék, szent edények, ruhák, kössék le figyel-
müket. A jó pap nem nézheti ezek pusztulását, elhanyagolását. 
Papjainak szórakozásait figyelte  és azokat korlátozta. Isten maga 
gondoskodott arról, úgymond, hogy az ember megtalálja üdü-
lését. A szemek számára azért teremtette a szép vidékeket, virá-
gokat, madarakat. A fülek  számára a zenét, éneket. Az orr szá-
mára ezer féle  kellemes illatot. Az érzés számára az ártatlan 
barátság kellemeit.4 

Nem szerette tehát, ha azt tapasztalta, hogy papjai az asztal-
nál sokáig elülnek. \ pap ugyanis mértékletességével tűnjék ki, 
hogy híveit jámborságra ösztönözze. Csak akaraterős egyének 
uralkodói önmaguknak és a környezetnek. Az akarat hiánya 
sokszor ad alkalmat a becses idő elfecsérelésére.  A papság köves-
sen el tehát mindent az alkohol elkerülésére. A papnak, a népnek 
egészségesnek kell lennie, ugyanis Krisztus teste vagyunk. Kez-
dettől fogva  kérte papjait, mondotta, hogy a gyónókra, betegekre 
való tekintettel mellőzzék a nikotin élvezetét is. Hogy közeledjék 



a nép bizalommal azokhoz, akik alkoholtélvezük? Mint az ifjúság 
vezetőinek jó példát kell adniok.3 

Körútjai fokozták  lelki erejét és kitartását. Vigasztalja, úgy-
mond, hogy buzdításai nem voltak hiábavalók és hogy annyi 
év óta nem hiába műveli az egyházmegye talaját. 1914-ben, 
püspökségének tizenhetedik esztendejében, örömmel állapította 
meg, hogy nem gyümölcsteleniil munkálkodott igen nagy kiter-
jedésű egyházmegyéjében. Mindenütt látott példájukkal ragyogó 
öreg papokat és lelkes fiatalokat.5 

Mailáth püspök fogadása  bérmáláskor 

E fiatalok  már az ő nevelő iskolájábol kerültek ki. Erdélyi 
középiskolákból léptek be a szemináriumba, ahol őrködő szeme 
szintén rajtuk függött.  Szerető bánásmódja, lelki vezetése nem 
egynek szívében gyújtott világosságot papi hivatásának felis-
merésében. 

A szemináriumból kikerülő lelki gyermekei vették tehát 
körül, hogy a lelkükben támasztott tyznek továbbhordozói 
legyenek. 

Szemináriumba jövésükkor, a nagy szünidő végén, a törvény-
olvasás alkalmával ö is megjelent. A növendékeket ö akarta a 
munkába bevezetni. A szabályokat kifejtette,  a testvéri szeretetet 
szívükre kötötte. A társas élet az emberszeretet próbája, vallotta, 
amelyre papi működésükben majdan nagy szükségük lesz. Beszélt 
nekik a lemondásra kész lelkületről, a meglarlóztatásról, és a 
templomi szolgálat megkedvelésére buzdította őket.7 Mindezt 
szeretettel, bizaloinkeltéssel telte. 

Dr. Biró Vencel: Gr. Mailáth G. Károly. 1 



A növendékekkel utóbb is állandó kapcsolatban maradt, őket 
névszerint ismerte, családi vonatkozásaikat tudta. Gyakran for-
dult meg az intézetben, a teológiai vizsgálatokon elnökölt. Egy-
házi irodalmi iskolájukban előadásaikat meghallgatta. A jókedv 
ébresztésére és egészségük ápolására a püspöki szőlőbe is meg-
meghívta őket és gazdagon megvendégelte. Felszentelésükkor 
őket a püspöki asztalhoz ültette és felköszöntötte. 

Tudományos és erkölcsi vezetésüket a szemináriumi évekkel 
éppen nem tartotta befejezettnek,  hanem csak alapnak, amelyekre 
utóbb tartalmas élet eredményei építhetők. A tartalmat a pap 
önműveléssel, lelki életének fejlesztésével  szerzi meg. E fejlesztés 
érdekében az évi lelkigyakorlatokon, espereskeriilcti gyűléseken, 
püspöki látogatásokon, pászlorleveleken kívül újabb módszereket 
állított be. Fontos újítás, hogy 1907-ben az egyházmegye életére 
vonatkozó fontosabh  tárgyi és személyi dolgokat ünnepélyes 
szentszéki gyűlésben hirdette ki. E gyűlésén megjelentek a káp-
talan tagjai, a központi szentszéki tanácsosok, a papság, meg-
hívott világi urak, növendékpapok. 

Az ilyfajta  gyűlés ha"i konferencia  néven állandósult és 
minden hó első péntekén a szeminárium kápolnájában a helyi 
papság összejövetelévé lett. A gyűléseket maga a főpásztor  töl-
tötte ki. Valamely tételről beszélt, az alkalmi ügyeket ismertette, 
a meghalt papok érdemeit sorakoztatta fel.  A gyűlés közben 
szentségimádással kapcsolódott, ugyanakkor a papság szentgyó-
nását is elvégezte.8 

A központi gyűlések mintájára konferenciákat  rendszeresí-
tett. 1908-ban azt ajánlotta, hogy ahol háromnál több pap van, 
azok havonként gyűlésre jöjjenek össze. A konferencia  anyagát 
maguk állapítják meg. Ilyen témák: a papi élet követelményei és 
fogyatkozásai;  eredmények és bajok; a hívőkhöz és a feljebbva-
lókhoz való viszony. A tárgyakat egyik vagy másik elmélkedés 
formájában  dolgozza ki, vagy beszéd formában  adja elő. Az elő-
adást rövid megfontolás,  vagy elmélkedés kövesse. Utána ki-ki 
elmondja a hitvallást. A helyi plébános hívja őket össze és a 
püspöknek ő küldi a jelentést. 

A konferenciáktól  nagy eredményt várt, főleg  az Oltáriszent-
ségben rejlő nagy kincs felismerését.  1914-ben elrendelte, hogy 
e havi konferenciákon  ennek a tárgynak előadója legyen. Re-
mélte a papság egymásközt szükséges szeretetének növekedését, 
egymás hibáinak javítását, a közös munka, az összetartozás érzé 
sének felkeltését.9  A konferencia-tartás  nem volt parancs, csak 
tanács. Ez intézménv előnyei miatt életben is maradt. 

Az érem egyik oldalán ilven módon a papságot összefogó 
intézmények állottak, a másik oldalát meg az ifjúságot  és külön 
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a felnőtteket  összekapcsoló szervezetek díszítették. Nem minden 
új, de ebben az egyházmegyében újszerű. Nem mindegyik lett 
általános, de ahol meggyökereztek, a pásztortüzek messzevilágító 
fényével  ragyogtak. A püspök intézmények felkarolásában  és 
arravaló egyéniségek foglalkoztatásában  volt erős. Nagv célokat 
tűzött ki, sokat várt és eredményül mindig eleget kapott. 

Lelki, szellemi, anyagi nyomorok enyhítése volt mindig az 
Egyház törekvése, mondotta. A krisztusi szeretet sugallta csele-
kedetek ne elszigetelten álljanak, hanem minél szélesebb körben 
terjedjenek.10 A különböző egyesületek egy-egy követelmény-
nek tettek eleget. 

Az inasotthonok, a legényegyletek, nővédő egyesületek, cse-
lédotthonok, katolikus körök számának szaporodása, a kat. nép-
szövetség szervezkedése nevétől el nem valaszthalók. Az oltár-
egyletek most honosodtak meg az egyházmegyében, bevezetésük-
ben és terjeszkedésükben övé az érdem. A gyulafehérvári  köz-
ponti Oltáregylet kiállítását azzal a reménnyel nyitotta meg, hogy 
az emberek áldozatos szeretetre buzdulnak. A felkarolásban  szer-
zett érdemeiért az Oltáregylet ötven éves jubileumi ünnepségét 
ő nyitotta meg 1910-ben. Egy lelkes piarista (Szabóky Adolf) 

P. Pucher Anaklét, a püspök gyóntatója 
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alapította meg, úgymond, az Oltáregyletet, és most főleg  azért van 
ünnep, mivel az elmúlt idő alatt számos lélek az Oltáregyletnek 
köszöni a valódi, boldog életet." 

Az egyházmegyei róni. kat. tanítók és tanárok egyesületének 
gyűlései alkalmul szolgáltak neki arra, hogy írásban vagy szóban 
a lelkükhöz férjen.  A hitnek, a nevelési elveknek védelme, a 
krisztusi élet összhangjának kialakítása, beszédeinek tárgya. A 
tanárok és tanítók, hasonlóképpen a gyulafehérvári  helyőrségi 
tisztek lelkigyakorlatai évenkint rendszeresen megismétlődtek és 
a püspök közvetlen hatásának lehetőségeit nyújtották. A csik-
somlyói búcsúkon továbbra is következetesen megjelent és azok 
lelki hatását elősegítette. Éppen a lelki hatás érdekében azon 
volt, hogy a búcsúval összekapcsolódott mulatozások szűnjenek 
meg, a vásári lárma, üzleti ízetlenktdésck a templom környéké-
től távol tartassanak. A rend fenntartására  pöspöki intéző bizott-
ságot szervezett, amelynek pap és világi engedelmeskedni tarto-
zott. Ugyanily kívánságot támasztott egyéb helyek búcsúin is.12 

Az ifjúság  életében életrevaló kezdeményezést tett a maros-
vásárhelyi róm. kat. főgimnázium  új épületének megáldásával 
kapcsolatban. Értekezletet hívott egybe, hogy a két nembeli ifjú-
ságot hogyan lehetne közelebb kőzni az Oltáriszentséghez. Apos-
toli kezét eddig is az ifjúság  erkölcsi ütőerén tartotta. Most szi-
vüket akarta hatalmába ejteni. Előkészületei után az ifjúságot 
bele akarta kapcsolni az isteni Szívbe. 

Tehát a középiskolai ifjak  eucharisztikus díszgvülését hívta 
össze, amelyen a helybeli összes iskolák képviseltették magukat. 
A Róm. Kat. Státus többi középiskoláiból pedig megbízott ifjak 
jöttek. 

Az elnöklő püspök az Oltáriszentség fogalmát  fejtegette, 
majd Bochkor Mihály előadása következett Befejezésül  a püspök 
határozati javaslatot tett: Aki papi hivatást érez, lépjen be 
mielőbb. Illő dolog, hogy a nuk az isteni tiszteleteknél jól segéd-
kezzenek és saját akaratukból gvakran gyónjanak. Majd Torma 
Stefánia  a leányokhoz intézett szózatot, amelynek végén a 
püspök hasonlóképp határozati javaslatot terjesztett elő: egy-
szerűek lesznek beszédben, viselkedésben, ruhában; engedelmes-
kednek és boldoggá teszik a családi otthont.13 E kezdeményezés-
ből az intézeti Mária Kongregációk évi közgyűlése fejlődött  ki. 

A vallástanításnak nagyobb megbecsülését és a vallási isme-
retek mélyebb elsajátítását magának a vallásnak nagyobb meg-
szeretésétől várta. Ezért 1913-ban a vallástanból érettségi vizs-
gálat letételét kívánta a felügyelete  alá tartozó középiskolákban. 
A vizsgálat célja az lett volna, hogy kipuhatolja, a diáknak van-e 
annyi ismerete és jártassága a vallás igazságaiban, amennyi min-



den müveit embernek szükséges.14 E vizsgálat életbelépését azon-
ban a vallásügyi minisztérium megakadályozta. Egyes protes-
táns iskolák ugyanis felszólaltak,  bogy odajáró katolikus fiúk 
túl lesznek terhelve. 

i Mailáth és Lollok József 

Az egyes intézetekben mint a katolikus iskolák főigazga-
tója végzett látogatásokat s ezek állandóan a lelki élet fejleszté-
sével voltak kapcsolatban. A gimnáziumok, a tanítóképzők, a 
polgári iskolák, árvaházak állandóan érezték szeretetének mele-
gét. Mindig ugyanaz volt a hang. ugyanaz volt a módszer, csak 
a helyzetek változtak Az állami iskolák igazgatói is örömmel 
nyitották meg előtte az iskolák kapuit, hogy azokban a katolikus 
ifjakat  összegyűjtse. Kedves modorával, esemény erejével haló 
megjelenésével, tapintatával, erkölcsi érzéseket támasztó beszé-
deivel jó hatással volt bármely vallású növendékekre. Tisztele-
tük nem volt kisebb, inint a katolikusoké, mivel a püspök az 
érintkezésben a gyermekek között nem tett különbséget. Minden-
kit ugyanazzal a szeretettel magához ölelt. 



Az ifjúsági  Szent Imre-egyesület, a Mária Kongregációk, 
egyre-másra alakultak és a püspök buzdító szavaitól hathatós 
támogatást nyertek. Az ifjúsági  lelkigyakorlatokon még mindig 
meg-megjelent az öreg Lollok József  és ugyanakkor a férfiaknak 
külön tartott szentbeszédeket. Nyolcvannégy éves korában Grác-
ban tartott gyémántmiséjére a püspök kérésére a pápa saját alá-
írásával ellátott arcképét küldte meg neki ajándékul. 1913-ban 
halt meg nyolcvankilenc éves korában. Nincs nagyobb, község, 
város, ahol mint missziós pap meg ne fordult  volna. Beszédeit 
mély tudomány és szív jellemezték. Mint gyóntató a legszövevé-
nvesebb helyzetekből ragadta ki a lelkeket. Gyónó gyermekeivel 
állandó levelezésben állott. Erdélyt szerette, mivel, mint mon-
dotta, itt jó emberek laknak és gyönyörű a vidék.15 

Lollokhoz hasonlóan nagy szerepet vitt éveken át Mocik Fe-
licián szentferencrendi  atya, Frigyes, Habsburg-főherceg  pozsonyi 
házi papja. Gyermekénekkarával ejtette bámulatba az embereket. 
Minden gyermeket külön tanított be. Szeretetteljes bánásmód, 
vallásos áhitat és baráti szeretet iskolája volt az övé. Énekkara 
mindössze huszonhat tagból állott. Gyulafehérvárt  1910-ben az 
Immaculata ünnepen lépett fel  először. Ezután többször meg-
jelent. 1912 március 10-én az Oltáregylet böjti estéjét telte szí-
nessé. Glattfelder  Gyula volt a szónok. Mocik sajátos vezénylő 
mozdulataival, mint valami hárfából  és csodálatosan tökéletes 
orgonából, csalt ki soha nem hallott színezetű akkordokat, össz-
hangokat. Leheletszerű pianókban, mesés tisztasággal, könnyedén 
haladtak egymás mellett a szólamok, s a forté-ban  meg döbbe-
netes erővel hatottak. A püspök, mint mindig, ez alkalommal is 
jelen volt. Szokása szerint köszönetet mondott a szereplőknek. 
Közvetlen, szeretettel áthatott atyai szavai könnyeket csaltak elő. 
Majd az ifjúsághoz  szólott és az énekeseknek cukrot osztogatott.1" 

Ha csak szerét lehette, más egyházmegyében is felkereste  az 
ifjakat.  Működése így általánosabbá lett, hatásában erősödött. 

A pécsi cisztercita főgimnáziumba  1913-ban az az alkalom 
vitte őt, hogy itt letelt első osztályos vizsgálatának negyven éves 
fordulója  következett be. Ünnepelni jött, hogy lelkét a visszaemlé-
kezések napsugarában megfürösztve,  azt újabb feladatok  végzé-
sére edzze. Szavaival a kisdiák visszaemlékezéseit az örökdiák 
gondolatvilágába állítva, a tanulókat lelkéhez közelhozta és őket 
a szebb életkezdés vágyára sarkalta. Az ő ünnepségét ilyen mó-
don az ifjúság  lelki megtisztulása napjává tette. Gyóntatta a 
fiúkat,  diákmisét mondott és többször szólott hozzájuk. A szere-
tetre gyúlt kis szivek vonzása annyira fogva  tartotta őt, hegy 
alig tudta magát körükből kiszakítani.17 

A püspöki kar 1911-ben közös főpásztori  szózatot adott ki 



a tanuló ifjúság  erkölcsi nevelésének fokozására.  Úgv látták 
ugyanis, hogy az ifjúság  romlik. E tényre tehát felhívták  a szü-
lőknek, papoknak, tanítóknak figyelmét.  Felszólították őket arra, 
hogy a gyermekeket figyelemre,  önmegtartóztatásra tanítsák. A 
környezet, ismerősök, pajtások hatását kísérjék figyelemmel.  A 
gyakori szentáldozást hathatós eszköznek tartották a bűnös szo-
kások ellen.18 

E körlevél kiadasára mennyi okot adtak az erdélyi ifjak,  azt 
megállapítani nem lehet. De ahol a főpásztor  annyit fáradt  a 
diákokért, ahol lépten-nyomon köztük volt, ahol a püspök az 
egész egyházmegye ifjúságiinak  lelki vezetőjévé vált, oda a hibák-
ból természetszerűleg kevesebb, az erényekből viszont több esett. 
Egységesség állott be a diákok lelki vezetésében, amely egység 
a püspök határozott munkatervéből következett. 

Azt tartotta természetesnek, hogy a gyermek vallásossága a 
család jóhatása révén erősödjék. Azt óhajtotta tehát, hogy min-
den kereszténv család a krisztusi életnek legyen a fészke,  a 
nemes életre tanító iskolának hathatós és buzgó támogatója. Ha 
minden családapa, mondotta egvik ünnepe alkalmából, majd 
együtt imádkozik, a vasárnapot együtt szenteli meg, a szentsé-
gekhez együtt járul gyermekeivel és családnépével, ha saját hit-
valló példájával törekszik a gondjaira bízottakat az üdvösség 
útján előre vinni: akkor lesz itt az ö ünneplésének ideje. 

A szülőt ott szerette látni a gyermek mellett, hogv így az 
összefogás  bensőbb legyen. Nem tartotta tehát elengedhetetlennek, 
hogy a karácsonyi és húsvéti ünnepeken a diákok együttesen 
hallgassanak szentmisét. Hogy a gyermek szüleivel maradhas-
son. azokat esetleg a templomba hívhassa, belenyugodott abba, 
hogy e napokon bárhol hallgathassanak szentmisét. Átérzett 
vallásossággal a dogmák nem maradnak majd meghatározások, 
hanem hitigazságok, mondotta. A vallásosság meg nem lesz csu-
pán vasárnapi vallásosság. Természetessé teszi majd a szertartá-
sokat, emberszeretőkké és alázatosakká az embereket 

így alakul meg a kereztény család, amelynek példáját ő szü-
leinél látta, a családokból meg így jön létre a keresztény társa-
dalom. Vidámnak, megelégedettnek ltnni, a nehéz sorsban az 
egyensúlyt megőrizni, embertársaival minél több jót cselekedni, 
nézete szerint megkívánandó követelmény.19 

Keresztény összefogást  várt a keresztény szociálizmustól, 
amelynek támogatását az egyházmegve tagjainak melegiii aján-
lotta. A keresztény szociálizmus alapelvei ugyanis a vallásosság, 
a szeretet, az önzetlenség, a családi tűzhelyvédés, ameiyek mind 
üdvös tulajdonságok. Szerette volna, ha az egyházmegyéből mi-
nél több vezető kerülne ki.20 



A keresztény társadalom épségenek kelt védelmére, amikor 
a könnyelműen, vagy anyagi előnyökért kötött házasságokat kifo-
gásolta. Ugyanúgy szót emelt a gyermektelenség eilen. A sok-
féle  oldalról hangoztatott felvilágosítás  helyett a gyermekben a 
keresztény szeméremérzet felkeltését  hangoztatta.21 

Síkra szállt a hitvallásos iskolák szükségessége mellett, mi-
vel a vallásos nevelést csak olt látta jó kézben. Egy-egy vallási 
iskolának anyagi okból történt feladásakor,  mint mondotta, úgy 
érezte magát, mintha egy darabot tépnének ki szivéből. Mi lesz 
ugyanis az ifjúságból,  ha nem lesz elég hite? Szenvedélyét csak 
az fékezi,  erejét csak az acélozza meg, Mi teszi őt munkára, 
áldozatra késszé, ha nem a hit? Jobb tökebefektetést  nem ismer, 
mintha valiki a vallásos és hazafias  nevelés céljaira adja a lil-
léreit. 

A keresztény társadalom érdekében küzdölt akkor, amikor 
az erkölcstelen sajtótermékek ellen szólott. Erre, mondotta, a 
többi keresztényeket is felkéri.  Együtt kell ugyanis küzdeniök a 
romboló, féktelen  áramlat ellen.22 

A bajokkal szemben a katolikus hit erkölcsvédő szerepét a 
XI. magyarországi katolikus nagygyűlés szép sikerein fellelke-
sülve különösen kiemelte: 

Üjra fényes  beigazolást nyert, úgymond, a katolikus hitnek 
sziveket átalakító, tiszta erkölcsöt teremtő, a valódi műveltséget 
terjesztő areje és hatása E tudat serkentsen bennünket, hogy a 
hitből fakadó  szép és nemes életet önmagunkban kialakítsuk, a 
társadalom erkölcsi züllésének példáinkkal, az erkölcsöt javító 
mozgalmakkal IpatronázsJ, az alkohol és pornográfia  ellen való 
tevékeny részvételünkkel gátat vessünk, iskoláinkban, nevelő-
intézeteinkben az egészséges önfegyelmezés  és a jóságos ember 
képét kialakító vallásos szellemet fenntartsuk  és fejlesszük.23 

Miként az erkölcsi életre nevelés nemcsak a bűntől való 
elijesztésben, hanem elsősorban mély vallásos érzés megterem-
tésében áll, akként a mételyező sajtó ellen felvett  küzdés sikere 
is a magaslaton álló keresztény szellemű sajtó meggyökeresedé-
sétől függ.  A püspök ezt tisztán látta és életének legszebb tényei 
közé tartozik, hogy ennek érdekében rendkívül sokat tett. 

Már Erdélyben az „Erdélyi Hóm. Kat. Irodalmi Társulatot", 
az erdélyi kat. társadalom egyetlen irodalmi szervezetéi védel-
mébe vette, annak ülésein rendszeresen megjelent. Évi nyolcszáz 
korona adományával e társulat lapjának: a Közművelődésnek 
megjelenését lehetővé tetle E Gyulafehérváron  működő társulat 
gyűlésein felszólalt  és indítványozta, hogy a vidék ifjúmunkásait 
a részvételre szólítsák föl.  A lap ugyanis ilyen niódon összekötője 
lesz a szétszórt erőknek, ami pedig fontos  feladat.24 



Országos viszonylatban lett nagyot, amikor a Regnum Ma-
rianum egyesületet felkarolta,  annak fennmaradását  anyagi támo-
gatásával nagy mértékben elősegítette és erre a célra másoktól 
is gyűjtött. A Regnum Marianum személyi ügyévé lett, közgyűlé-
sein állandóan ő elnökölt/5 

Reichenhall 

A Regnum Marianum világi papok egyesülete Budapesten, 
amely a kor színvonalán álló ifjúság  tervszerű nevelésére törek-
szik. 1903-ban Mailáth, Prohászka és Kanter Károly prelátus 
hozták létre. Az egyesület Mária Kongregációkat, cserkészcsapa-
tokat vezet, egyetemi hallgatókat és végzett urakat szövetségbe 
fog  össze és már iparoi tanuló lelkipásztorkodással is foglalko-
zik. Kiváló írók, szónokok, ifjúsági  lelkipásztorok tömegét látja 
tagjai között. 

A Regnum Marianum több lapot adott ki: a Zászlónk ifjú-
sági lapot, a Nagyasszonyunk vallásos lapot, a Kis pajtást, az 
Élet szépirodalmi lapot Diáknaptárokat is jelengetett meg. 

A modern katolicizmust jellemzi az erő és öröm, szemben 
a minden akarat nélküli pesszimizmussal. Nem szenvedheti a 
nyafogást,  homályt, amily elfedi  az ég csillagait. Szereti a nap-
fényt  és bimbókat kelt. Felfedezi  a világot és benne Isten szép-
ségét. Ideálja a karmonikus embertípus Ezt szolgálja a Regnum 
Marianum irodalma. 



E lapok közül a Zászlónk megjelenését jórészt a püspöknek 
köszönheti, ő adta ugyanis nagyobbrészt hozzá a pénzt. Mindjárt 
több mint 20.000 ifjú  tömörült melléje a kongregációkon kívül. 
A vállalkozás ellen természetesen sokan hevesen felszólaltak,  de 
eredmény nélkül. A katolikus lapok megerősítésére a püspök 
sajtóvasárnapot engedélvezett, amikor a templomba menő hivők 
azok céljára adakoztak. 

A Regnum Marianumhoz tartozott a Maria Kongregáció, 
amelynek értekezletén a püspök elnökölt.28 Itt a helyi kongre-
gációk vezetői jöttek össze, hogy az egységes eljárás módjairól 
tanácskozzanak. A vezetőket a püspök buzdította, hogy a gyer-
mekeket a szünidőben is szemtgyónásra biztassák. Minden pap 
csak nehánv gyermekkel kezdie meg, és lassanként átmegy a 
köztudatba, hogy erre nagy szükség van A kongregációk támo-
gatói az azok iránt érdeklődő tanerők. Ezeknek is volt országos 
értekezletük, ahol a püspök elnökölt. Az intézmény hasznos 
oldalait jól kifejtette  és az érdeklődök támogatását kérte.27 

A támogatás, amelyet a Begnum Marianumnak nyújtott, 
csak egy része azoknak az adakozásoknak, amelyekkel a kato-
likus ügynek állandóan annyi szeretettel áldozott. 

A magyarlápos! róm. kat. elemi iskola létesítéséhez négy-
ezer koronát adott, a szőkefalvi  iskolát nyolcezer ötszáz korona 
költséggel építtette Hasonlóképpen neki köszöni életét a gyimes-
középloki, a bordosi, csöbi, szentdemeteri, székelyszállási iskola. 
A hátszegi Erzsébet leányiskolát kiegészítette, felső  osztályok-
kal bővítette E nagy munka ötvenezer koronába került. A stá-
tusi Igazgatótanács 1907. évi jelentéséből kitűnik, hogy csak 
egyházi-iskolái nevelési célokra egy év alatt 85.992 koronát 
adományozott.28 

Kisebb jótetteinek se szere, se száma. így a gyulafehérvári 
papnevelőt Szent József-szoborral  lepte meg. A gyulafehérvári 
ferencrendiek  főoltárára  szentségházat készíttetett. Másutt or-
gonák és oltárok költségeihez járult hozzá. Ott segített, ahol 
éppen szükség volt. A diákoknak adott segélyezéséről sehol sincs 
feljegyzés.  Adakozásairól csak a beavatottak, vagy még inkább 
a segélyezettek tudtak. Nála ugyanis teljes mértékben érvénye-
sült, hogy a jobb kéz ne tudja, mit tesz a bal. Adakozásai kato-
likus szempontból felmérhetetlen  jelentőségűek. 

Cselekvéseiben a kitartásra buzdítást a katolikus nagygyűlé-
sektől is kapott. 

A budapesti katolikus nagygyűléseken állandóan jelen volt 
és azokon tevékeny részt vett. A VIII. katolikus nagygyűlésen, 
az eucharisztikus összejövetelen elnökölt. Beszédeit szívesen 



hallgatták. Nem cscda, mondja az egyik lap, az erdélyiek és a 
magyarországiak ugyanis jól tudják, hogy a hitélet felvirágo-
zása az ő püspökségével kezdődik. Azelőtt a püspökök a meg-
szokott mederből nem léptek ki. Az egyházpolitikai törvények 
a lelkeket mélyen felkavarták,  a háborgás nagy volt. ő az első, 
aki a közös püspöki körlevél alapján kezdett eljárni, a keresz-
tény mozgalmakat erején felül  támogatta anyagilag, a javítást 
az ifjú  nemzedéknél kezdte, a szellemi munkában legelöl járt. 
Ami Zichy Nándor a világi rendben, a püspök az az egyháziban. 
Mindkettő apostoli lélek. A püspököt országszerte minden kato-
likus ismeri.2fl 

1910-ben, a X. katolikus nagygyűlés befejező  beszédében 
az eredményeket összegezve, a tanult katolikus férfiakat  öntu-
datra buzdította. A gyakorlatban mutassák meg hitöket. Ki-ki 
emberelje meg magát. Az egyház nem akar papi uralom lenni. 
A támadásokat a világiak védik ki, becsületes közviszonyok 
csak velük munkálkodva jöhetnek létre. A regensburgi katoli-
kus nagygyűlésen, 1904-ben, szentmisét mondott és körmenetet 
vezetett.30 

Hasonlóképpen erősítéseket merített a forrásból,  amelyet 
neki Róma, fiúi  ragaszkodásának állandó helye, nyújtott. 
X. Piusnak még 1903-ban mutatkozott be, 1905-ben ismét meg-
jelent az örök városban. Ez év januárjában jelen volt a három 
kassai vértanú boldoggáavatásán. Amikor a templomban a főol-
tár felett  a dicssugárban fénylő  képekről lehullott a lepel, és 
láthatóvá lettek a vértanuk alakjai, térdreborult és szíve mélyé-
ből kérte az erdélyi származású boldogot, Pongrácz István volt 
jezsuita atyát, gondoljon az erdélyi katolikusokra és segítse 
őket abban, hogy az egyháznak hűséges gyermekei lehessenek. 
Bár támasztana Isten sok jó családot, hogy Pongráczokat nevel-
jenek, óhajtotta.21 

Az Immaculata ünnepséggel kapcsolatban a státusi iskolák 
kongregánislái díszes emlékkönyvbe foglalva,  hódoló feliratot 
intéztek a pápához. A. püspök ezt is átnyújtotta. A pápa a fehér-
táblás könyvbe beleírt és azt örök emlékül visszaadta. A köny-
vet a püspök Gyulafehérvárt  tette le.32 

Nagy lelki örömmel segédkezett Zichy Gyula pécsi, Prohászka 
Ottokár székesfehérvári  és Bálás Lajos rozsnyói püspökök fel-
szentelésekor, akiket 1905 december 29-én maga X. Pius szentelt 
püspökökké. Az egyes egyházmegyek küldöttségei, a családtagok, 
százakra menő magyarországi résztvevő emelte az ünnepség 
fényét.33 

Jelen volt X Pius pápa aranymiséjén 1908 november 16-án 
hetvenezer hivő és sok főpap  jelenlétében. Nem az egyházi ruhák, 
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a szertartások változatos pompája volt fő,  amit szemlélt, úgy-
mond, bár ez is Isten dicsőségére szolgál, hanem az, amit a 
pompa, kápiázat kifejezni  akart. A templomokat járta, híveire 
gondolt és értük imádkozott.34 1911-ben Prohászka püspök ügyé-
ben járt Rómában. 

Az 1913. szent évben újból az apostolok sírjához zarándo-
kolt, hogy mint mondta, emberi gyarlóságai okozta vétkeiért és 
mulasztásai miatt vezekeljen. A csapásokért, amelyek talán 
miatta a szegény erdélyi egyházmegyét oly sűrűn érték, Istent 
kiengesztelje, ff.pásztori  működéséről beszámoljon és a keresz-
ténység erejéből a hívei üdvösségére is szolgáló lelki kincseket 
merítsen. Kérte tehát híveit, hogy vele együtt vezekeljenek és az 
ő gyengeségeit szivük szeretetével támogatni siessenek.38 

Továbbá küzdelmeiben támogatást nyert az általános mél-
tányolásban is, amely fáradozásait  kísérte. Ennek kifejezése  volt 
a megtisztelés, hogy a budapesti Tudományegyetem őt 1914-ben 
diszdoktorai sorába avatta. 

A hittudományi kar választásának különös jelentőséget ad 
az a körülmény, amely azt előidézte. Nagy Konstantin római csá-
szárnak, illetve a kereszténység diadalra jutásának magasztos 
emlékezete adta meg a kitüntető megbecsülés alkalmát. 

Amint ugyanis a doktori oklevéllel Gyulafehérvárra  jött 
küldöttség szónoka, Kiss János prorektor, beszédében kifejtette: 
olyanokat választottak díszdoktorokká, akik a keresztény tanok 
hirdetésében és terjesztésében Nagy Konstantinhoz hasonlók. így 
választották meg tehát a püspököt, aki krisztusi életével, papi és 
püspöki működésével, az élő szó erejével a nagy császárhoz 
méltó, ő az Erdélyi Róm. Kat. Státusban, a Szent István-Társu-
latban, egyéb egyesületekben, a keresztény hitet mint igazi doktor 
hirdeti és világnézetre nevel. 

A püspök válaszában a megtisztelésért köszönetet mondva 
és az oklevelet hozó Kiss János és Hanuv Ferenc tanároknak 
fáradozásait  elismerve, örvend, úgymond, a napnak, amely (jan. 
24) Jézus nevenapja. Ez figyelmezteti,  hog|y minden sikert neki 
köszönhet életében. E nap Szent Péter katedrájának ünnepe, 
amely azt juttatja eszébe, hogy az Egyháztól tanult mindent.38 

Az erősítésekre annál inkább szüksége volt, mivel közben 
betegeskedett és lelki csapások is érték. A kimerítő munka, a 
szünet nélkül való fáradozás  elgyengítették. A test nem bírt 
lépést tartani a szellem örök mozgásával. 

Híveiről a jó pásztor gondosságával betegségében is gondos-
kodott és a püspöki teendők végzésére helyettesítőket kért fel. 
1906-ban Prohászka járt Gyulafehérváron  és ott szenteléseket 
végzett. 1907 ben a püspök Reichenhallban, Bajorországban üdült, 



majd Achenseebe ment, onnét meg Bakócára. Tevékeny lelke 
azonban e helyeken sem tudott egészen nyugodni. Így Achensee-
ben lelki gyakorlatot végzett, Bakócán meg az iskolás gyerme-
keket, felnőtteket  gyűjtötte maga köré, őket megáldoztatta és a 
gyakori szentgyóriás áldásaira oktatta 3 7 

Ezalatt 1907-ben és 1908-ban az egyházmegyében Lányi 
József  nagyváradi felszentelt  püspök tett bérmautakat, az udvar-
helyi, majd a felcsíki  esperesi kerületekben járt. 1912-ben a hús-
véti szertartások idején a püspök a templomban meghűlt éj 
újból betegeskedett. Ez alkalommal Fetser Antal nagyváradi fel-
szentelt püspök, utóbb győri megyéspüspök, bérmált helyette. 
A bányavidéken járt, ahol eszerint 1897 óta harmadszor volt már 
bérmálás. A papszenteléseket ez évben Glattfelder  Gyula Csanádi 
püspök végezte. 

Gyógyulásait minden alkalommal páratlan lelkiereje siet-
tette. Legnagyobb bajaiban sem hagyta el magát, Isten segít-
ségébe vetett bizalmát többre becsülve az orvosok tanácsainál. 
Sok teendője között nem ért rá betegnek lenni. Az idegenben is 
új lelki gyermekek után járt és a régiekkel levelezgetett. Bámu-
latos tettereje bátorrá tette, a munka viszont lelkét felüdítette  és 
testét edzette. 

E lelkierő jellemezte akkor is, ha saját hívei, vagy épen a 
papság részéről érte megbán tás így a Szent István-Társulat 
1909-iki évi közgyűlésén mondott megnyitójában arról beszélt, 
hogy a katolikusság félreszorítását  belső bajok is okozzák. A 
papság részéről nagy baj a mozdulatlanság, a késedelmes n\ uga-
tom, a demokratikus gondolkozás elhanyagolása. E demokratiz-
musnak evangéliuma Krisztus, dajkája az Egyház. A mozdulat-
lanságot váltsa tehát fel  eleven élet, nem szabad, hogy az Egy-
házat bárki is megelőzhesse az evangéliumi igazságok megvaló-
sításában. Pap és világi sohse nézzen farkasszemet.  Az egri Egy-
házmegyei Közlöny e beszédet a papságra nézve bántónak találta. 
Ügy vélte, bogv a püspök csak az erdélyi papságról ítélkezhetik. 
Az Alkotmány c. katolikus napilap ezzel szemben kiemelte, hogy 
a szociális tevékenységre szükség van. Iparszerü megszokottság 
helyett krisztusi demokráciára és az erők érvényesítésére.38 

A másik eset, amelv öt elszomoríthatla az volt, hogy Nagy-
szebenben a plébános, herceg Hohenlohe Egon, és az egyház-
községi főgondnok  között elmérgesedett vita kétszáz katolikus 
hithagyásával végződölt. A fájdalommal  eltelt püspök legott liivei 
megerősítésére sietett. Templomi beszédében a sajnálkozás, 
vádolás helyett a lelkiismeret szavának leküzdhetetlen erejéről 
beszélt.39 
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A megpróbáltatások éve 1914-ben következett be. Augusztus 
5-én ugyanis meghalt édesanyja, 20-án meg X Pius pápa. Az 
elsőben a legjobb édesanyát, a másikban legfőbb  jóakaróját veszí-
tette el. Közben kitört a világháború, amely híveit ragadta cl. 
Vérrel, könnyel lett tele a világ. A jó főpásztor  buzgalmát e csa-
pások meg nem törték, sőt iidvös tevékenykedéseire új terek 
nviltak. 



VII. 

Egyházmegyei zsinat. 
Miután a püspök első teljes körútját az egyházmegyében 

befejezte,  az eltelt hét év végén egyházmegyéje állapotáról a 
Szentszéknek jelentést tett A gondos és az Egyház követelményeit 
szem előtt tartó püspök lelkiismeretes aggodalmaira a Szentszék 
egyházmegyei zsinat tartását óhajtotta. .A zsinati kongregáció 
(S. Congreg. Concilii) 1904 június 1-én támasztott kívánsága 
teljes mértékben fedte  X. Pius pápa tervét: Mindent megújítani 
Krisztusban. 

A zsinat megtartását a Szentszék tekintélyén, az Egyház régi 
gyakorlatán kívül az a körülmény is ajánlotta, hogy ebben az 
egyházmegyében 18'J*? óta nem volt zsinat. Akkor Szepesy Ignác 
püspök tartott zsinatot. 1848-ban ugyan Kovács Miklós is össze-
hívta papjait, de e tanácskozás nem tekinthető zsinatnak. A zsi-
nathoz megkívánt szabályoknak ugyanis nem felelt  meg, továbbá 
a hozott határozatokat a püspök nem erősítette meg és nem is 
tette közzé azokat1 

Az egyházmegyei zsinat a püspöki megye papságának gyüle-
kezete. E gyülekezet a püspök vezetése alatt oly célból tanács-
kozik, hogy a keresztény katolikus tanítás hirdetésének, a keresz-
tény életfegyelem  megjavításának, az anyaszentegyház kegyelmi 
eszközeinek alkalmazási módját ama püspöki megye körülmé-
nyeihez képest megtárgyalja és megfelelő  határozatokat hozzon.2 

A zsinat tehát segítő eszköze a püspöknek egyházmegyéje 
kormányzásában. A püspöki látogatással együtt arra való, hogy 
azon a püspök saját tapasztalatait felfedje,  a talált hiányok és 
bajok okait, körülményeit ellenszerekkel és ellenintézkedésekkel 
megszüntesse. Mindegyiknek elve a közvetlenség és szóbeliség.3 

A megyei zsinaton a püspök az egyedüli törvényhozó. A 
határozatra emelés az ő kizárólagos joga. Ez az oka annak, hogy 
az egyházmegyei gyűlés határozatait, ha ífelküldik  is azokat 
Rómába, a Szentszék forma  szerint sohasem hagyja helyben, 
mert ezzel megkötné a következő püspök törvényhozó, törvény-
megszüntető kezét. A zsinat tagjainak ennélfogva  csak tanácsadó 
szavazatuk van. A fiúk  csak tanácsot adnak atyjuknak, de nem 
gyámkodhatnak rajta 4 



A zsinat tanácskozó, vagyis előkészítő és ünnepélyes ülések-
ből áll. Minden ünnepélyes ülést több előkészítő előzhet meg. 
Itt megtárgyalnak egy-egy kérdést, amelyet a püspök, ha azt 
elfogadja,  az ünnepélyes ülésen sz egyházmegyére kötelező sza-
bállyá, kánonná tevén kihirdet, ünnepélyes ülés háromnál több 
nem lehet, és helye a templom.0 

A zsinattól várható eredményeket Mailáth püspök eképpen 
összegezte: Közösen akarják megállapítani, úgymond, hogy mi-
képpen lehetne az egyházmegyét áldásosabban gyümölcsözővé 
tenni. Mit kell tenni a papság emelésére? Hogyan emelhetnék 
a hívek és gyermekeik hitéletét és mozdíthatják ?lö boldogságu-
kat? Eme nagy célok megvalósítására a leghatásosabb eszközöket 
törvénnyé akarják emelni. Olyan szabályzat megkészítésére gon-
dolt tehát, amely az egyházmegye lelki életének egyöntetű irányt 
szabna. Ez alapon állította, hogy a zsinat püspöki ténykedéséinek 
legfontosabb  része Iesz.c 

A nagy munkára való felkészülés  évekig tartott. A püspök 
a zsinat előkészítésére 1905-ben bizottságot rendelt. Ennek tag-
jaiul Dr. Ujfalusy  József  olvasó kanonokot, Dr. Balázs András 
tordai főesperest,  Dr. Kászonyi Alajos kerelőszentpáli plébánost, 
Forster János szentszeki ügyvédet s Rak Józsi'f  te -lógiai tanárt 
tette meg. E bizottság a felvetődő  kérdésekre vonatkozó hatá-
rozatokat feldolgozta  és megfelelő  fogalmazásban,  latin nyelven 
papírra tette. A bizottság egyik tagja, Forster János, külön köny-
vet írt, amelyben a források,  főleg  XIV. Benedek pápának e 
tárgyról szóló müve alapján az egész zsinati eljárást ismertette. 
Saját szavai szerint: „minden nagyképű és terjengős históriai 
fészkelődés  mellőzésével". A Közművelődés című lapban meg a 
tárgy ismertetésére cikksorozatot indított meg. Továbbá latin 
nyelven kidolgozta a zsinatra vonatkozó alakisági rendelkezése-
ket s latin nyelven a zsinati törvénvtervezetet is. 

E bizottság munkálatának eredményét meglküldötte az espe-
reseknek, hogy azok a kerületi papság gyűlésén azokat megfon-
tolhassák és róla a püspöknek véleményt nyilváníthassanak. 
Megmondhatták, mit kíván a kerületi papság, hol szeretne vál-
toztatni. 

Az esperesek véleménymondása után a központi bizottság 
többszöri megbeszélésen újra megtárgyalta és véglegesítette a 
zsinaton előterjesztendő határozatokat. A szabályzat szerint ennek 
mindig a püspökkel való állandó érintkezésben kellett történnie. 
Az egyházi törvénv szerint a törvénytervezetet a püspök köteles 
a káptalannal is közölni 7 

A püspök a zsinatot 1913 július hó 7-re, Gyulafehérvárra 
hirdette meg. Bár egyházi előírás szerint a zsinaton minden pap-



nak részt kellene vennie, a hivek lelki ellátása miatt ez lehetetlen. 
Hogv tehát a hívek papok nélkül ne maradjanak, a püspök 
elrendelte: 

Jelenjenek meg a kanonokok, esperesek, szentszéki jegyzők, 
az iskolátogatók, az esperesi kerületgyűléseken választott kikül-
döttek. E kiküldöttek között minden esperesi kerületből egy-egy 
káplán is jelenjék meg. Legyenek ott továbbá a katolikus gim-
náziumi igazgatók, ha azok papok, ha meg nem pap az igazgató, 
akkor abból az intézetből a legidősebb paptatár. A szerzetesek 
közül azok, akik plébániákat vezetnek, továblá a gyulafehér-
vári papság, kívülük mindazok, akik jelen lehetnek anélkül, hogy 
miattuk odahaza fennakadás  történnék. 

Mivel pedig a zsinat közös, tudtára kell azt adni a népnek 
is. Ki kell tehát őket oktatni a zsinat jelentőségére. A püspök 
kérte, hogy az odahaza maradó papok és a hívek imáikkal támo-
gassák a tanácskozások sikerét.6 

A püspök meghagyása szerint a papságnak úgy kellett meg-
jelennie, hogy a kitűzött nap délutánján az előkészítő gyűlést 
meg lehessen tartani Papi ruhabao, papi süveggel, tiszta kar-
inggel és breviáriummal ellátva kellett jöi.niök. Megkívánta 
tőlük, hogy vallásos gondolatokkal legyenek eltelve cs hogy a 
zsinat ideje alatt más ügyekkel ne foglalkozzanak.  Az ut' ákon 
ne járjanak-keljenek, a gyűlésekre pontosan és ne sebbel-lobbal 
gyülekezzenek. Továbbá a zsinat ideje alatt csendet tartsanak és 
a zsinati tisztikar utasításaira ügyeljenek A zsinati előiiás sze-
rint a tisztikarnak tagjai: 

A szállásmester (magister hospitioruin) a lakások kijelö-
lésére és az élelmezés elintézésére; a prouiotor az ünnepélyes 
zsinati ülések ügyvezető elnöke és irányítója; a titkár (secre-
tarius) az elfogadott  törvényszakaszok hiteles szövegének meg-
szerkesztője, a felolvasásokban  segédje a lektor; a két jegyző 
(nótárius) a jegyzőkönyvek vezetője; a procurator, nála kell 
bejelenteni, ha valaki fel  akar szólalni és a papság bármely 
kérését ő terjeszti a püspök elé; szertartásmester (magister cere-
moniarum), aki a püspök közvetlen segédkező papságát igazgatja. 
Vannak még zsinati bírák (judices querelarum), akik az igazo-
lasokat végzik és a felmerülő  sérelmekben ítélkeznek; ajtónállók 
(ostariusok), akik a gyüléshely ajtajánál csak a zsinathoz tar 
tozókat engedik be és a csendről gondoskodnak. Az egyes zsinati 
tisztek az ügyek könnyebb elintézésére rendszerint segítőtársakat 
is kaptak maguk mellé." 

Július hó 7-re a zsinati tagok pontosan és igen nagy számban 
jelentek meg. Százhatvanegy felszentelt  pap, köztük a szerzetes-
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rendek képviselői, továbbá a szentferencrendiekből  négy növen-
dék volt jelen. 

Délután 6 órakor a tagok elfoglalták  a székesegyházban ki-
jelölt helyüket, magukban a rózsafűzért  iroádkozták és a zsinat 
sikeréért könvörögíek. Félóra múlva megjelent a püspök. Rövid 
szentségimádás után a őjj el Szentlélek Úr Isten" éneklésébe 
fogott,  amelyet a zsinati tagok és a kórus folytattak.  Ezután a 
főpásztor  megköszönte, hogy a zsinati tagok készségesen meg-
jelentek. A zsinat egybegyűlt, úgymond, nemhogy a büszkeség-
nek hódoljanak, nemhogy más egyházmegyénél buzgóbbaknak 
tűnjenek fel,  de a Szentatya és a Szent Kongregáció óhajtására 
és parancsára. 

A zsinat célját a következő három pontban jelölte meg: 
A zsinat először is a tagok lelkületének megszentelésére 

törekszik. A zsinat ugyanis lelkigyakorlatul is szolgál, amelyre 
évenkint össze szoktak jönni. Most mindenki alkalmat nyer lelki-
ismeretének megvizsgálására. Másrészt a püspök is a zsinat alkal-
mából inteni, javítani tartozik, úgy, hogy a rábízott papságnak 
nem csak igazgatója, feljebbvalója,  hanem atyja is lehessen 
Azért vannak panaszvízsgálók (serutatores), hogy sérelmeit ki-ki 
előadhassa. A lelki megszentelés megkönnyebbítésére a zsinati 
tagok is feloldozhatnak  a fenntartott  esetekben. 

A zsinat második célja a reájuk bízottak lelkiiidvének elő-
mozdítása. Erre fog  szolgálni a most alkotandó szabályzat. A sza-
bályzatból főképpen  bárom dolgot akar figyelmükbe  ajánlani: 
1. a papok életéről és tisztességéről szólót. Az itt található szabá-
lyok igen nagyfontosságúak,  egyrészt saját lelkiismeretük nyu-
galmára, másrészt a híveiknek nyújtandó jó példa szempont-
jából. 2. Ajánlja az egyházi előírások és parancsok pontos betar-
tását a szentségek kiszolgáltatásában. 3. Ajánlja a papi ima-
könyv új zsoltárrészét (psalterium). 

A zsinat harmadik célja, hogy a tisztelet, hűség és engedel 
messég az apostoli Szentszék és a Szentatya iránt fiúi  szivükben 
növekedjék. Erősödjék a kölcsönös szeretet és jóakarat a püspök 
és a papság között.10 

Eszerint a szinat tagjainak lelki épülésén, az egvházhoz és 
nnak vezetőihez való ragaszkodásuk előmozdításán, mint a 

lélekben végbemenő eredményeken kívül, olyan szabályzat vég-
legesítése és kihirdetése volt a cél, amely majd a papságnak és 
a híveknek egvaiánt útmutatására és lelkiiidvére szolgál. Szer-
vezeti szabályzat volt a cél, amely a papság teendőiben, a szent-
ségek kiszolgáltatásában, a hívek vezetésében eligazít. 

Szükségességét mutatta az a körülmény, hogy az erdélyi 
püspökök rendeleteit, intézkedéseit már hosszú idő óta nem 





egyeztettek össze. Ugyanazokban az ügyekben sokszor kellett 
intézkedni, mivel nem volt a kézben egységes törvénykönyv. A 
mostani kodifikációval  majd minden pap biztos felvilágosítót 
fog  kézhez kapni. 

Emelte a megalkotandó szabályzat értékét, hogy magának 
az egyetemes egyháznak törvénykönyve is még csak előkészület-
ben volt. X. Pius pápa ez egyetemes törvénykönyv összeállítását 
elrendelte, de befejezésének  időpontja még nem volt ismeretes. 
Az egyetemes törvénykönyv mellett ez egyházmegyei kánon-
gyüjtemény nem lehetett felesleges,  mivel ezek az egyetemes sza-
bályok mellett helyi szükségleteket elégítenek ki. 

Az első ünnepélyes gyűlést július 8-án tartották. A papság 
karinget öltött, papi föveget  kezében tartotta és ugy gyülekezett 
a templom ajtajában. Innét reggel 8 órakor körmenetben a 
püspöki palotába vonult, hogy a főpásztort  a székesegyházba 
vezesse. 

A menet előírás szerint alakult meg. Elől két gyertyatartó 
között a püspöki keresztet vitték. Utána jöttek az egyházmegyei 
papok, majd a szerzetesek kettesével. Azután a működő alespe-
resek, a szentszéki ülnökök, majd a főesperesek.  Következtek a 
tiszteletbeli kanonokok, a tényleges kanonokok, a szentmisénél 
segédkezők, majd maga a püspök. 

A papság mindennapi imádságából karban elmondtak egy 
részt (a Tertiát), azután rövid szentségimádás után a püspök 
elmondotta a Szentlélekről (De Spiritu Sancto) ünnepélyes szent-
miséjét, a papok pedig valamennyien megáldozlak. A kórusban 
az éneket Mocik Felicián vezette. 

Szentmise után, néhány imádság befejezése  utan, a zsinati 
papság lelki vezetője, Tomesányi Lajos jezsuita atya, beszélt. 
Buzdította a megjelenteket, hogy saját leiküknek természetfeletti 
életét őrizzék meg, emellett a másokén is őrködjenek, mivel azok 
az ő gondjaikra vannak bizva. Isten kedveimében bízva, mindig 
erősek lehetnek Isten szolgálatában. 

Ezután a zsinatra jpnatkozó rendeletek olvasása következett, 
majd valamennyien leletlek a hitvallást. 

Az előírás szerint mindeniknek megvolt a maga kijelölt helye. 
A püspök segédpapságával a szentélyben ült. Trónja a szükség 
szerint ide- vagy oda volt helyezhető. A templom hajója irányá-
ban két oldalt ültek a kanonokok, a főesperesek,  köztük két asz-
talnál a zsinati tisztek. Majd a zsinat tagjai ültek felszentelési 
évük szerint. 

A délutáni gyűlés ugyanaz nap fél  öt órakor a katolikus 
gimnáziumban vette kezdetét. A főpásztor  előimákozása mellett 
karban elmondták a napi ima befejező  részét, utána Tomesányi 
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jezsuita atya második beszédét intézte a papsághoz. A nagylelkű 
papról beszélt. E lelkülettel elkerüljük a bűnöket. A mult vétkei 
ne ijesszenek meg bennünket, mivel az üdvözítő megbocsátó. 
Majd a püspök olvasott fel  célokat és szándékokat, hogy azok 
szerint imádkozva, Isten megerősítse őket szolgálatukban, bűn-
bánatkeltés, hivatásszeretet, a pápáért és az egyházért való kö-
nyörgés voltak felkeltett  imaszándékai. A pápától, a magyar 
királytól, gr. Mikes János szombathelyi, gr. Batthyány Vilmos 
nyitrai püspöktől jött sürgönyök felolvasása  után a határozatok 
(statutumok) olvasására került a sor 

Az egyes határozatoknál a püspök magától tett módosítást, 
pótlást vagy adott magyarázatot, majd megkérdezte a promotort, 
hogy a papságnak az előkészítő gyűlések kapcsán van-e kérése. 
A feltett  kérdésre a püspök azonnal válaszolt. Ahol sem a püspök 
nem tett megjegyzést, sem a papság nem terjesztett elő kérést, az 
a határozat végleges lett. A gyűlés fél  hétkor végződött. 

A második ünnepélyes gyűlést a következő nap, július 0-én 
tartották. Heggel 8 órakor minden ünnepélyesség nélkül a püspök 
a templomba ment. Előírás szerint a promotor, Tamási Áron 
nagyprépost, gyászmisét tartott az előző (1822; zsinat óla meg-
halt papokért. Imák után Tomcsanyi páter harmadik beszédét 
mondta el, amelyben a papok kölcsönös szeretetéről szólott. 

Ezután a püspök felszólítására  a procurator cieii a papság 
kívánságait adta elő. Ez kérte, hogy a lelkek gondozására és "z 
ifjúság  nyilvános oktatására vonatkozó törvények és határozatok 
közzététessenek; hogy a plébánost helyettesíti? ferencrendiek 
díjazása rendeztessék; hogy szentferencrendi  nővérek telepíttes-
senek be; hogy a görög katolikus és római katolikus papok ili-
veiket kölcsönösen gyóntathassák és hogy ez kihirdettessék. A 
püspök válaszában mindenben helyeslőleg felelt. 

A délutáni ülésen a római katolikus gimnáziumban a napi 
ima befejező  része (Completorium) után Tomcsányi a papi nőt-
lenségről mondott beszédet. Majd a határozatok olvasása követ-
kezett. A papság nevében a procurator kéréseket terjesztett elő. 
Részben az előző napon kihirdetett szakaszok közül egyesek értel-
mezését kérte, részben új papnevelő intézet építését, a szent-
misénél való segédkezésben az egyöntetűséget, helyi esetek elbí-
rálásában való döntést óhajtott. 

A harmadik ünnepélyes gyűlés napja július 10-én volt. A 
püspök most is ünnepélyesség nélkül jött a templomba. Ott De 
Sacramento fogadalmi  misét mondott, a papságot és a szent-
misén résztvevő híveket megáldoztatta. Majd a nagyprépost 
beszélt. A zsinat bezárása előtt, úgymond, köszönik a föpásztor-
nak, hogy amikor akaratát a kihirdetett törvények útján nyíl-
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vánította, ugyanakkor hűséges papsága kérésének meghallga-
tására füleit  is kegyesen megnyitotta, amikent annyi éven át 
nemcsak vendégszerető házának, hanem püspöki szívének ajtaját 
is kitárta A papság engedelmességre készen áll a határozatok 
végrehajtására. Kérik őt, hogy akaratát ne az Ószövetség prófé-
táinak vasvesszejével, hanem az Újszövetség szelid Jézusának 
szeretetével hajtsa végre. Különösen a falusi  papságot zárja a 
szívébe, amely annyi baj között teljesiti hivatását. 

A püspök szép szavakban váiaszolt. Hálát ad Istennek, mon-
dotta, hogy tizenhat évvel ezelőtt öt ide vezette és kegyelmében 
őt megtartotta. Hálát ad papságának, hogy a három lusztruin-
nál, (5—5 év), több idő óta neki kész engedelmességet mutatott. 
Ha valamelyiküket megbántotta, ha valamelyiknek megbolrán-
koztatására szolgált, ez iinnepelyes alkalommal bocsássanak mtg 
neki, hogy a szeretetben állandóan megmaradjanak. 

Majd kihirdette, hogy a zsinat határozatai 1914 jan. 1-től 
kötelezők és hogy ezután minden öt évben lesz zsinat. A legköze-
lebbi tehát 1918-ban. Ezzel a zsinat befejeződött.11 

A püspökség terhes tisztében eltöltött három lusztrum után, 
— írta körlevelében a püspök — megérte azt a lelki örömet, ami 
miatt örül a lelke és magasztalja az Urat, hogy megvolt a zsinat 
Lelki öröm volt tapasztalni, hogy a messze távolságokból össze-
jövő papság között lévén ,.quam bonum sit ac jucundum habi-
tare fratres  in unuin". Lelke bőségesen táplálkozott a papsú.J 
hitéből, egyetértéséből, tiszteletéből, engedelmességéből, ragasz-
kodásából, erősségéből. A Szentszékhez ragaszkodásuk, egy-
házias szellemük, jámborságuk neki vigasztalást, örömet szerzett. 
Miért féljen  tehát a jövőtől? Nem dicsekedhetnek, hogy minden-
ben tökéletes volt, de a megjelenők közül zsinatot még senki sem 
látott, öt év múlva a határozatokat megfontolás  alá veszik, ame-
lyek rászorulnak, azokat jobbakkal cserélik föl.  Dicséretet érde-
melnek azok, akik eljöttek, úgyszintén azok is, akik otthon imá 
ikkal segítették elő a sikert.12 

Az erdélyi egyházmegye érdeme az, számol be a Státus-
gyülésen, hogy e régi, kipróbált intézményt régi lényében és 
amint reméli, iidvös kihatásaiban állította vissza. Hála az erdélyi 
papságnak, amely szegényes viszonyai között sem feledkezett  meg 
soha kötelességeiről és mindig megőrizte főpásztora  iránt a szere-
tetet és ragaszkodást.13 

Az üdvös hatások forrásai,  amelyeket a püspök a zsinattól 
remélt, a hozott határozatokban rejlenek. A zsinat lefolyásának, 
külsőségeinek körülményei ugyanis csak akkor nyernek értéket, 
ha azok nem lényegét teszik, hanem csak díszítői a kész műnek. 
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A zsinat ériekét a végzésekben és ezek végrehajtásában mutatott 
készség mutatja meg. 

A püspöknek most alkalma nyílt arra, hogy eszméit, elveit, 
kívánságait határozatokba foglaltathassa.  Teret kapott arra, hogy 
nemes törekvései zsinati helyeslést nyerjenek. Törekvései eszerint 
ezentúl két oldalról kapnak erősítést, egyrészt önmaga részéről, 
másrészt a papság részéről, amely azok hordozását vállalta. 

Mailáth aláírása 

Eddig a püspök parancsolt, s a papság engedelmeskedett 
Mostantól a papság a főpásztor  törekvéseivel nagyobb közösséget 
érzett, mert azokat tetszésnyilvánításával kísérte. Innét a püspök 
öröme és bizakodása 

A határozatok három részre oszlanak. Az első a személyek-
ről, a második a szentségekről, a harmadik a lelkek kormány-
zásáról szól.14 E három részhez függelék  címen ezekkel kap-
csolatos iratok, rendelkezések csatlakoznak. 

A személyekről szóló rész a püspökkel, ennek vikáriusával, 
a káptalannal, a főesperesekkel,  a plébánosokkal, a káptalanok-
kal, a püspöki szentszékkel s a patrónusokkal foglalkozik. 

A püspök az egyházmegyét az egyház szabályai szerint kor-
mányozza. Mint az egyházmegyei katolikus iskolák főigazgatója, 
ez iskolákat évenként látogatja, mint pásztor a híveit látogatja, 
a nagyobb városokat legalább két évenként, a többi egyházköz-
séget legalább minden nyolcadik évben. 

A főesperesség  Erdélyben a múltban különleges fejlődési 
irányt vett. A hitújítás idején ugyanis a katolikus püspökség s 
vele a káptalan Erdélyben megszűnt, a hívek gondozását az 
esperesek vették át. így akkor több joghoz is jutottak, mint más 
egyházmegyében. A Báthory fejedelmek  idejeben két esperes volt 
Erdélyben. Az esperesek házassági ügyekben is ítélkeztek. Beth-
len Gábor fejedelem  óta vikárius állott az erdélyi katolikusok 
élén, aki a maga szeme;lyébcn egyesítette mindazokat a jogokat, 
amelyeket a tridenti zsinat a vikárius és az esperes részére előírt.18 

Az 1717 április 9-iki csiksomlyói zsinat azonban kimondotta, 
hogy a tridenti zsinat szerint az esperes a házasságban elválást 
nem tárgyalhat. Maga helyébe a bírói székbe tanítót, világi em-
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bert be nem ültethet, az asszesszorok szavazatát, azok tekintélye 
szerint mérlegelje, és hivatalában senkit fel  nem függeszthet.  Az 
esperest tehát abba a szerepbe helyezték, amelyet számára a 
tridenti zsinat előirt: az egyházközségek látogatása és a hívek 
lelki életéről való jelentéstétel a kötelessége.18 

A mostani zsinat is természetesen ez alapon állott. A főespe-
resek a püspök intézkedéseinek végrehajtásáról gondoskodtak 
és őt kerületük hitéletéről tájékoztatták. Az egyházmegye nagy 
kiterjedése miatt azonban sok részletkérdésben is intézkedtek. 

A plébánosok teendőiben kiváló szerepet visz az iskola. Az 
ifjúsági  egyesületek (inasegylet, falusi  fiúk  egyesülete, Mária 
Kongregáció), a katonasághoz bevonulók külön oktatása, a ser-
dültek vasárnapi hitoktatása, a hívek gyónásának köteles ideje, 
a vasár- és ünnepnapi kötelező szentbeszéd, papi hivatáskeltés 
és a papság gyónása különleges hangsúlyozást nyertek. 

Erdélyben az egyház ügyeinek intézésében, a mult alapján 
a világi elem jobban befolyt,  mint más egyházmegyékben. így 
alakult meg az egyházmegyei autonómia. A patrónusok a zsi-
nati végzésekben külön fejezetet  kaptak. 

A szentségekről szóló rész, a hozott határozatok második 
része, gazdag anyagban és a püspök elveinek kiemelésében. 

A zsinat meghagyta, hogy a plébánosok a népet a kereszt-
ség szentségére gyakrabban oktassák. Gyökeresen szüntessék 
meg azt a szokást, hogy a gyermekek keresztelését hónapokig, 
sőt évekig halogatják. A templomban kereszteljenek, a háznál 
való keresztelésnek szokását irtsák ki. Protestáns áttérőknél 
nézzenek utána, hogy keresztelésük szabályosan történt-e. A 
bérmálás szentségénél a zsinat óhajtotta, hogy püspök odaérke-
zését legalább háromnapos misszió előzze meg. Amenyire lehet, 
a hérmagyermekek megajándékozását szüntessék meg, vagy 
csak illő tárgyakra szorítsák. 

A zsinat örömmel állapította meg, hogy a hívekben az 
Oltáriszentséghez való gyakori, sőt napi járulás vágya növeke-
dett. A zsinat jól ismeri ez isteni szentség hatásait, azért hálát 
ad az Üdvözítőnek szeretete bizonyítékáért és földi  helyettesé-
nek a gyakori áldozásról szóló határozatáért. A zsinat egyértel-
műleg meghagyja, hogy a papság a hívek napi szentáldozását 
mozdítsa elő. Különösen az ifjúság  szívét gyújtsa lángra az Ür 
oltárához való járulásra. A lelkipásztorok ne legyenek ridegek 
a gyermekek odaengedésében, mivel semmi sem veszélyesebb, 
mint a jámborság hangoztatása mellett a fiatalságot  az Üdvö-
zítőtől távol tartani. Gondoskodjanak arról, hogy az Oltári-
szentség imádására egylet alakuljon és a hó első vasárnapján 
a mise Szentség-kitétellel történjék. 
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A szentmisére nézve a zsinat elrendelte, hogy a pap elő-
készülete és mise végén a hálaadása buzgó legyen, hétköznapo-
kon súlyos ok nélkül ne mulassza el a szentmisét. Szükség ese-
tén felhatalmazásra  ugyanabban a templomban kétszer is 
misézhet. 

A papság a gyónás meghallgatására mindig készséges 
legyen. A plébános nyújtson alkalmat arra, hogy a hívek más 
papnál is gyónhassanak. A gyónás ideje a templom ajtaján le-
gyen kihirdetve s a papság azt tartsa he. A lelkipásztor a bete-
gekről jegyzéket vezessen, azokat gyakran látogassa és a lehe-
tőséghez mérten azokat anyagilag is támogassa. 

A lelkipásztorok a híveket a házasság felbonthatatlansá-
gáról oktassák ki és a házasulandókat jól készítsék elő. Irtsák 
ki azt a botrányos szokást, hogy a szülők még fejletlen  gyer-
mekeiknek házastársat válasszanak és őket együttélni engedjék. 
Akadályozzák meg, hogy a szülők a leánygyermekeket erőszak-
kal kényszerítsék házasságkötésre. A vőlegény barátságos úton 
megkérdezendő, hogy szabadon köt-e házasságot. 

A püspök keze főleg  a bűnbánat szentségéről és a házas-
ságkötésről szóló szabályok megalkotásánál tűnik ki. A gyakori, 
a mindennapi szentáldozás, a papság készsége a gyóntatásban, 
pásztorleveleiben, beszédeiben is állandó tárgy volt. A gyermek-
együttélés megszűnése az ő erélyes fellépésének  volt a követ-
kezménye. 

A zsinati határozatok harmadik része a lelkek igazgatását 
tárgyalja. A zsinat a gyermekek vallásoktatásával kapcsolatban 
kiemelte, hogy a lelkipásztor az iskolában hetenkint kétszer 
személyesen jelenjék meg és a. fiúkat,  leányokat vallásra ok-
tassa. Az iskolás gyermekeket a tanév kezdetén és végén, ád-
ventben és nagyböjtben meg kell gyóntatni. A gy akrabban jövő-
ket barátságosan kell fogadni.  A gyermekek első szent áldozá-
sára különös gond fordítandó  X. Pius pápa intézkedése szerint. 
Eszerint a gyermekek első szent áldozása a második osztályban 
történjék. Különös figyelem  fordítandó  az iparos és kereskedő 
ifjakra.  Hetenként legalább egyszer kell őket oktatni a vallásra. 
A lelkipásztorok szorgalmasan prédikáljanak, városokban mun-
kásoknak reggelenként rövid, lelkes beszédet tartsanak. A szent-
mise idejét pontosan tartsák be, a jó könyveket terjesszék, a 
vallásos egyesületeket pártolják. A temetési szertartás latinul 
történjék, de ahol nemzeti nyelven megy végbe, ott e szokást 
engedéllyel megtarthatják. 

A zsinatról kiadott könyv függeléke  nagy anyagot ölel fel, 
amelyben az egyházi jövedelmek kezelésmódja, különböző pá-
pai dekrétumok, szentszéki bíráskodási szabályok, főpásztori 
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intelmek, a tanuló ifjúságra  vonatkozó rendelkezések, búcsú-
ünnepekre való előírások szerepelnek. Mindezek a könyv sok-
oldalúságát, használhatóságát fokozták. 

A zsinati határozatok a püspök munkásságának élénk tük-
rei. Következetes eljárásával érte el ugyanis, hogy az erdélyi 
papság a hitoktatást lelkiismeretesen kézbe vette, a templom-
ban rendszeresen prédikált, több gondot fordított  a gyóntatásra, 
a tanulókkal és inasokkal való foglalkozás  erősödött, a gyakori 
áldozók száma nagyobbodott, a vallásos egyesületek erőre kap-
tak, a házasságkötések szaporodtak. Mindeme törekvései most 
már zsinatilag is erősítést kaplak. Ennek tudata a főpásztor-
nak kedvet s lendületet adott a további munkára. 



VIII. 

X. Pius pápa és nagyrabecsült püspöke. 
A pápaválasztáskor a püspök azt a hírt kapta, hogy az új 

pápa szerénységtből húzódozott a reá\áró méltóságtól. Amikor 
meg a választás befejezésekor  végül is engedett az érvelésnek, 
hogy Isten akarata előtt meg kell hajolnia, akkor e szavakkal 
adta beleegyezését: Ha e pohár nem múlik el tőlem, elfogadom 
a választást. 

Tudatták, hogy az új pápa jóságos ember, megjelenése rokon, 
szenves, némileg IX. Piushoz hasonlít. A kellő erélyesség meglpsz 
benne, hisz a velencei városházán a liberális uralom megbuktatása 
az ő érdeme.1 

X. Pius szerénysége, a hatalom elől kitérni akarása, jósága 
és erőssége eleve megnyerték a püspököt. Mint ismerős elé térdelt 
tehát néhány hónap múlva, amikor a Szentatya szándékainak 
az egyházmegyében való megvalósítására jelentkezett. 

Ott azt látta, hogy az új pápa a leándervirágos falusi  plébánia 
hangulatát a pápai udvarba is bevitte. Szegény sorsból kiindulva, 
lelkipásztorkodásba, püspökségbe, majd pápaságba jutva, szivéből 
nem esett ki a szegénység gondolata. Egyszerű lelkipásztor ma-
radt továbbra is annak minden szeretetével és gondoskodásával. 

Vasárnaponkint a vatikáni palota udvarán a város egyház-
községeit fogadta.  Egv-egy egyházközség plébánosa üdvözölte a 
Szentatyát, mire ez, mindig a hívekhez szólva, válaszolt. Egy-
szerűségében megható szentbeszédet mondott nekik, amelyben 
a teendőkre mutatott. Ennek látásakor a püspök lelke megtelt 
meghatottsággal és lelkesedéssel. A jelenlévőknek az volt az érzé-
sük, hogv van atyjuk, aki velük törődik. 

Mailáth püspök a pápai kihallgatás után bement Szent Péter 
templomába és ott egyházmegyéjéért imádkozott. Vágyva vágyott 
arra, hogy odahaza megvalósíthasson mindent, amit a pápa 
munkatervébe felvett.-

E terv részletei egymásután bontakoztak ki. Az egyénekkel, 
kis csoportokkal való külön-külön foglalkozás,  a papság és a 
hívők vallásos életének újjászervezése és mélyítése, az Oltári-
szentség fokozott  tisztelete, a gyakori, a napi szentáldozás meg-
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kedveltetése, a gyermekek hitéletének gondozása gyöngyszemek 
módjára csoportosultak, hogy fényükkel  messze világítsanak. 
Mind olyan szándékok, amelyek a püspök lelkében hasonló me-
legséggel égtek. Egyes tények: a papi imakönyv (Brevarium) 
-célszerű átalakítása, az új törvénykönyv (Codex juris canonici) 
bámulatos tökéletessége, az egyházi ének és zene elmélyedést 
okozó erejének újból való életre keltése, a nagy tettek óriásivá tor-
nyosultak és a püspököt őszinte elragadtatásra birták. Úgy látta, 
hogy a pápában megtalálta az eszményképet, akit követnie és 
a maga köreben utánoznia kell. A pápa szándékaiban és cseleke-
deteiben a maga nemes törekvéseinek igazolását látta. 

Látogatásai ismétlődésekor gondolatvilágának a Szentatya 
szándékaival való egyezését egyre jobban észrevette. Egymásra 
találtak, telve megbecsüléssel, fokozódó  szeretettel. 

A püspök örömmel tapasztalta, hogy a pápa is mindig szí-
vesen, örömmel fogadja  őt. Előterjesztéseit figyelmesen  meghall-
gatta, aggodalmaiban, örömeiben őszintén egvüttérzett. Jóságos 
tekintete, szemei, bölcs tanácsai és atyai intelmei a püspök lelkét 
mindannyiszor megnyugtatták. 

Ha levélben fordult  hozzá, kéréseit gyorsan meghallgatta. 
Négy napig ment a levél Rómába és négy napra rá rendesen 
megérkezett a válasz. A küldött iratokat a pápa jórészt saját-
kezüleg irta, ritkábban <'sak aláírta. Összesen negyvenkét levelet 
küldött neki a pápa, a püspök egy-esv kérő levelére maga 
vezette rá az elintézést. A színes címerrel, többször a viznyomás-
ban saját arcképével díszített levelek a Szent Atya meleg szivé-
nek, mindenre kiterjedő figyelmességének  utánozhatatlan, örök 
tanujelei. A leveleken látható címer pajzsában szárnyas oroszlán 
nyitott könyvet tart; az alsó kék mező tenger, a habok felett 
fekete  szigony látszik, amelynek felső  szára keresztalakot ölt; 
a kék égen csillag ragyog. A levelek latin vagy olasz nyelvűek. 

A személyes érintkezés és levelezés révén a pápa a püspököt 
a maga egészében, gondolkozásában, terveiben, egyházmegyéje 
viszonyaiban, országos és családi helyzetében tökéletesen meg-
ismerte. A püspöknek sok teendője, egészségi állapota, anyjának 
sorsa, híveinek szükségletei tűnnek elő a levelekből, amelyekbe 
a pápa sok egyéni érzést, figyelmességet,  figyelmeztetést  és aggó-
dást ültetett. Mindezek kifejezői  a tiszteletnek, amelyet a püspök 
áldásos tevékenysége, buzgósága benne keltettek. 

A kérések, amelyeket a pápa kedvezően intézett el, különböző 
természetűek. így a püspök kérte, hogy a budapesti iparosok 
társaságában pápai áldást oszthasson. Látogatásaikor a pápai 
áldás közlésére a püspök általában szóbelileg kapott engedélyt. 
Kérte, hogy a hitehagyottakat halálukhoz közel az egyházba 
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visszavehesse, hogy más egyházmegyében gyónást hallgathasson. 
Ez engedéllyel kapott lehetőséget arra, hogy más egyházmegyék 
ifjúságához  szólhasson és az intézetekben lelki gyermekeket 
gyűjtsön. A püspök beszámolt az egyházmegyéje általános hely-
zetéről, az ifjúság  gyakori szentáldozásáról, megvalósítandó 
terveiről. 

Tudatta a Szentatyát kiállóit betegségéről, miré megkapta a 
kedves figyelmeztetést:  az orvosoknak ne csak parancsait kövesse, 
hanem tanácsainak is engedelmeskedjék, hogy betegsége vissza 
ne térjen.3 Ajánlotta, hogy a püspök az egyházmegye látogatásá-
nak nehéz munkájára püspöktársai segítségét kérje, mert ők kész-
ségesen vállalkozni fognak.4  Jellemzők Zichy Gyula, római 
udvari pap, szavai: „A pápa mindig szívesen hallgatja meg az 
általa nagyrabecsült erdélyi püspök kéréseit".6 

A pápa szentmiséjében megemlékezett a püspök édesanyjáról. 
Halálához közel pápai áldását küldte neki, amikor meghalt, 
szentmisét mondott érte. A püspök összes rokonainak részvétét 
fejezte  ki, kívánván nekik a hit vígasztalásait. E vígasztalásokat 
a rokonok szívesen fogadták.  Örvend, fejezte  ki a pápa, hogy a 
püspököt megint biztosíthatja nagy szeretetéről.0 

A bizalom jele, hogy a püspököt ismételten nagyobb feladat 
elé akarta állítani. Mailáth kétszer állott közel ahhoz, hogy az 
erdélyi püspökséget a kalocsai érsekséggel cserélje fel.  X. Pius 
a változtatás gondolatát mindkét alkalommal szívesen fogadta. 
1905-ben a bíboros államtitkár értesítette erről a püspököt.7 Ha-
sonló a helyzet 1914-ben. A tervnek sok részlete van. A dolog 
elintézedésekor a püspök megköszönte a pápa végső szavát ez 
ügyben.8 

A pápa bizalma nyilatkozott nieg a megbízásokban, ame-
lyeket a püspök a Szentszéktől kapott. Így 1906-ban a magyar-
országi kegyes tanítórend nagygyűlésén elnökléssel bízták meg őt. 
A rend életében fontos  gyűlés volt, amennyiben a római rendi 
központtal való nagyobb kapcsolat felvevéséröl  volt szó. II. József 
császár erőszakos intézkedése miatt ugyanis a római rendi gene-
rálistól való függés  meglazult. A püspök a Szentszéknek és a ma-
gyar államnak megelégedésére vezette le a gyűlést. Apponvi 
Albert, akkori vallás- és közoktatásügyi miniszter a végién meg-
köszönte a püspök önfeláldozó  és sikeres működését. A Szent-
atya ez ügyben nagy előzékenységet mutatott, amit a magyar 
kormány is hivatalosan megköszönt. A pápa kijelentette kész-
ségét, hogy e kérdésben a magyar kormánnyal tárgyal, mivel a 
magyar tanügy önállóságát érinteni nem kívánja.9 1908-ban a 
püspök az Istenes Szent János-rend házainak látogatására kapott 
megbízást. Egészségére való hivatkozással azonban a terhes 
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munka elöl kitért. A pápa maga mentette őt ki az Inquiziciós 
Kongregáció előtt, amely e megbízást adta.10 

Különös jelentőségű a szerep, amelyet a püspök a pápa 
nagyrabecsülése révén a püspökajánlásokban betöltött. 

A magyarországi törvény szerint a katolikus püspököket az 
apostoli király nevezte ki és a pápa erősítette meg. A kiszemelés 
az uralkodótól indult ki, vagy a vallásügyi miniszter hozott 
előtte javaslatba alkalmasaknak tartott jelölteket. Más alkalom-
mal a kezdeményezés egyenesen Rómából jött. A megerősítés 
biztosítása és nézeteltérések elkerülése végett a személyt illető-
leg rendszerint már előzőleg megbeszélést folytattak.  A kinevezést 
tehát rendszerint tanácskozások előzték meg. amelyeket a pápa 
megbízásából akkor még a bécsi apostoli nuncius, továbbá a val-
lásügyi miniszter tartottak. Ha szükség volt rá, a jelöltek arra-
valósága felől  mindkettő bizalmi emberektől kérdezősködött. 

A püspök többször részesült abban a megtiszteltetésben, hogy 
véleményét kikérték. Különösen a pápai udvar, vagy a nuncius 
fordult  hozzá tájékozódásért, hasonlóképpen a miniszter is tuda-
kolta nézetét. 

Nemcsak megkérdezték, hanem tanácsait követték is. Meg-
történt az is, hogy a maga kezdeményezéséiül szólott valaki 
érdekében és pedig sikerrel. Ez eredmények mutatják, hogy 
szavának súlya, személyének tekintélye volt és így az egyház-
megyéknek jó főpásztorokkal  való ellátása körül hivatást töl-
tött be. 

Az 1900-as években belső politikai zavarok miatt a püspök-
ségek betöltésében késedelem állott be és egyszerre négy püspök-
ség volt üresedésben: a kalocsai, a pécsi, a szatmári és a rozsnyói. 
Báró Fehérváry Géza miniszterelnöksége idejében a betöltésüket 
nem halasztották tovább. A jelöltekre nézve Lukács György val-
lásügyi miniszter folytatott  tárgyalásokat. 

A kalocsai érsekségre Mailáth volt a kormány jelöltje, aki 
azonban a felség  bizalmát megköszönve, a kinevezés elől kitért 
Maga helyett Városv Gyula székesfehérvári  püspököt ajánlotta 
Kalocsára, mint akinek jelölését a Szentszék is szívesen látja.1 ' 
A püspök jelöltek közé a közvélemény hangos megnyilatkozásától 
is elősegítve, Prohászka Ottokár egyetemi tanár is belekerült. 
Sipeki Bálás Lajos váci kanonok is a jelöltek közé tartozott. 

Lukács György miniszter kikérte Mailáth püspök véleményét 
is. ö Prohászka jelölését örömmel üdvözölte, annál is inkább, 
mivel az ő jelölése ügyében már két évvel előbb közbenjárt 
Wlassich Gyula akkori vallásügyi miniszternél, de Wlassich akkor 
szabadkozott, hogy Prohászka kiváló ember ugyan, de ránézve 
még határozott ígéretet nem tehet.12 Maga Prohászka is azt val-
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lotta, hogy az ö kinevezése Mailáthnak a müve. Ha tehát rosszul 
teljesíti hivatalát, a felelősség  Mailáthé, — írta neki tréfásan.13 

Bálás személyére vonatkozólag Mailáth előbb kérdezősködni 
akart, mielőtt a miniszternek választ adna.14 Prohászka érdeké-
ben a püspök Rómába is írt, ahonnét a biboros államtitkár egy-
idejűleg közölte, hogy Prohászka kinevezésébe a Szentatya bele-
egyezik.15 

Szatmárra Mailáth Csernoch János esztergomi kanonokot 
gondolta megfelelőnek,  akit Székesfehérvárra  emlegettek. Kérdést 
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intézett tehát hozzá, hogy a jelölést vállalná-e? Csernoch azon-
ban egészségi állapotára tekintettel nem tartotta magát a püspök-
ségre megfelelőnek.  Lelkiismerete ellen valónak tartja, mondotta, 
hogy szobából kormányozza az egyházmegyét. Ugyanis hívei és 
papsága között szeretne lenni. Utóbb is köszönte Mailáth jóakara-
tát, de kijelentette, hogy jobb neki megmaradni szerény működési 
körében és tehetsége szerint szolgálni Isten ügyét.16 

Másfél  hónap múlva azonban magától kereste fel  levelével 
Mailáthot és előző válaszát módosította: 

Kezdettől hangoztatta, úgymond, hogy egészségi állapota 
folytonos  aggodalomban tartja és fél,  hogy munkaképtelen lesz. 
Mindazonáltal, ha ráparancsolnak, ő, aki éleiében semmit sem 
kért, és valóságos szerzetesi engedelmességhez van szokva, azonnal 
elment volna. Kijelenti egyébként, hogyha ismét előfordulna 
oly eset, hogy Mailáth őt érdemesnek tartaná kegyeire, nem 
habozik, engedelmeskedni fog.  Történjék Isten akarata, szent 
ügyét ezután is a legnagyobb odaadással szolgálja.17 

Közben Mailáth a szatmári püspökségre Mayer Bélát aján-
lotta. E gondolatot Rómában Zichy Gyula is felkarolta.18  A püspök 
javaslatát hasonlóképpen elfogadta  Lukács György miniszter is. 
Mailáthnak Bálás Lajosról szerzett magánértesülései is ked-
vezőek voltak. 

A jelöltek közt szerepelt még gróf  Zichy Gyula, akinek leg-
erősebb méltánylója kétségkívül maga a Szentszék volt, ahol 
éveket töltött el. Kölcsönös tiszteletük és rokonságuk természe-
tessé teszi, hogy püspökségre kerülését Mailáth szívesen látta. 

Mailáthnak e püspöktevésekben vitt szerepét Lukács György 
miniszter szavai világítják meg leginkább. 

A nuncius kikéri a Szentszék hozzájárulását, úgymond, 
azután a névsort a kinevezésre felterjeszti  a királyhoz, így be 
lesznek töltve az összes püspökségek. A király a közölt neveket 
ugyanis már elfogadta:  Városy Gyulát Kalocsára, Prohászka 
Ottokárt Székesfehérvárra,  Zichy Gyulát Pécsre, Malás Lajost 
Rozsnyóra, Mayer Bélát Szatmárra Láthatja a püspök, mon-
dotta, hogy mennyire „deferált"  bölcs tanácsainak. Közvetítését 
köszöni és hajlandóságát a jövőre is kéri. ö pedig, mondotta, 
azzal a nyugodt öntudattal távozik miniszteri állásából, hogy a 
katolikusság iránt kötelességét teljesítet le. lu 

A közvélemény megnyilatkozásának Hossu Vazul lugosi 
görög katolikus püspök adott legszebben kifejezést.  A kinevezések 
közzétételére hivatkozva Mailáth ,.gvönyörü" művéhez szerencsét 
kívánt.20 

A püspök végzett munkájának elismerése volt a figyelem, 
amelyet a pápa az új püspökök felszentelésekor  iránta mutatott. 
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Felszentelésüket ugyanis magának tartotta fenn,  és azt kívánta, 
hogy azokon, mint lárspüspökök, Mailáth és Városy Gyula, az 
új érsek, segédkezzenek. Mayer Béla betegsége miatt a szente-
lésen nem jelenhetett meg, így három püspök szentelése követ-
kezett be. 

Ezenkívül is \oltak esetek, amikor püspökök kinevezésében 
része volt. Közbenjárását kérték, vagy magától cselekedett egye-
sek érdekében. 

Egy év előtt folytatott  beszélgetésükre visszatérve, írta neki 
Csernoch, tudatja, hogy ha Csanádra számításba vennék, kész-
ségesen vállalkozik. Egészsége ugyanis teljesen helyreállott. 
Szavait ne vegye felkínálkozásnak,  de e kijelentéssel tartozik a 
püspöknek. Másnak nem említi, ügyét Istenre bízza. 

Mint csanádi püspök, 1911-ben isniét felkereste  levelével: 
Váradra van jelölve, úgymond, de jó lenne, ha a Szentatya bele-
egyeznék az ő áthelyezésébe Kalocsára. Könnyen jöhetnek ugyanis 
változások a kormányban es nálánál rosszabb betöltés is történ-
hetik. Csanádra fiatal  püspök kell, aki húsz éves tervet készít. 
A sok munka és kellemetlenség miatt ő Csanádon hamarább meg-
őrlődik, mint Kalocsán. Innét több időt is szentelhetne az 
országos katolikus dolgoknak. Mailáth sietve írjon érdekében 
Kómába, mert ez ügyet el akarják intézni.-" Kinevezése annyira 
belement a köztudatba, folytatta  néhány nap múlva, hogv nem-
sikeriilése tekintélyét kisebbítené, amire pedig szüksége van. 
Mailáth tehát használja fel  befolyását  a Szentatyánál, hogy ez 
az áthelyezésbe beleegyezzék.23 

Mailáth beleszólását megkönnyítette, hogy a pápai állam-
titkári hivatal Csernoch felől  éppen tóle kért felvilágosítást.  Cser-
noch, gr. Zichy János kultuszminiszternek a jelöltje, tudatta a 
püspök. Nincs ellene semmi kifogás,  ha csak nem az, hogy Csa-
nád nélkülözni fogja.  Ott töltött ideje ugyanis nem elég lelki 
segítségnyújtásra. A pápa maga is irt a Csernorh-ügyben. Áthelye-
zése után Csernoch azonban úgy látta, hogy áldozatot hozott. 
Kalocsát ugyanis elhanyagoltnak tartotta, Csanádon ellenben az 
anyag kitűnő.24 

Hasonlóképpen Mailáth mozdította elő Mikes János szombat-
helyi püspök kinevezését is.25 A pápának e kinevezésben muta-
tott kegyét külön is megköszönte. Tudatta egyben, hogy a prí-
más akaratából az új püspököt Fischer Colbrie Ágoston és Várady 
Árpád püspökökkel együtt ö szentelte fel.-8  Már X. Pius halála 
után, de az ő pápasága idejében Mailáth iránt mutatott nagyra-
becsülése eredményeképen, iíott Nándor veszprémi püspök ki-
nevezésében is része volt. Rottért osztozik Mailáthtal a felelősség-
ben, írta neki Fischer Colbrie Ágoston püspök. Könnyen visel-

l)r. Bíró Venoel. Gr. Mailáth G. Károly. » 
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hetik a felelősséget  oly püspökért, aki a legjobbak közé fog 
tartozni.2' 

Csernoch kalocsai érsekké való kinevezésével egyidejűleg a 

f> á p a i á l l a m t i t k á r i h i v a t a l t ö b b p ü s p ö k r ő l i s é r d e k l ő d ö t t n á l a . 
g y g r ó f  S z é c h e n y i M i k l ó s r ó l , a k i t G y ő r b ő l a n a g y v á r a d i p ü s p ö k -

s é g r e k é s z ü l t e k á t t e n i , V á r a d y Á r p á d r ó l , G l a t t f e l d e r  G y u l á r ó l , 
a k i k p ü s p ö k i k i n e v e z é s e l ő t t á l l o t t a k . 

Széchenyi, felelte  Mailáth, rokonának, Aerenthal külügy-
miniszternek és Izabella főhercegasszonynak  a jelöltje. Áthelye-
zését maga is kérte, mivel a papság nem szereti és a család miatt 
adósságai vannak. Áthelyezésének kánoni akadálya nincs. Várady 
Árpádnak sok érdeme van, de a Szentszék már kétszer vissza-
utasította. Csanádon sok rokona és ismerése van Az államtitkár-
ság újabb kérdésére felelte:  véleményt szerzett be Csernoch János-
tól, Hossu Vazul püspöktől és másoktól, mind Váradvt ajánlják. 
() inkább más egyházmegyét szeretne.26 Glattfelderről  nemcsak 
legjobb véleménye volt, hanem püspöki működése közben is taná-
csokkal látta el öt Köszöni a buzdításokat, írta neki a pápa, az 
alig két éves püspök egyházmegyéjében sok jót tett.2" 

Bjelik Imre tábori püspök kinevezését Mailáth ismételten 
kérte. Firczák Gyula munkácsi görög katolikus püspök hozzá 
fordult  Papp Antal püspökségének előmozdítására. Mayer Béla 
kinevezett szatmári püspök lemondásának elfogadását  kieszkö-
zölte. Hossu Vazul lugosi püspöknek Szamosújvárra való áthelye-
zését elősegítette. Andor György viszont arra kérte őt, hogy 
püspökké tételét akadályozza meg, a minisztériumban ugyanis 
a katolikus ügyért többet tehet.30 

A miniszterek is tárgyaltak vele. Wlassich Gyula miniszter 
már 1897-ben hozzáfordult,  hogy ajánljon olyanokat, akiket fel-
tűnő képességük, s egyéb jeles tulajdonságuk miatt, a közeljövő-
ben, akár későbben egyházkormányzati vezető állásra alkalmasok-
nak tart. Ilyen módon ajánlotta azután Prohászkát. Berzeviczy 
Albert miniszternek is sorolt fel  neveket.31 

Igen fontos  ügy, amelyben Mailáthnak a pápától élvezett 
bizalom révén nagy szerep jutott, X Pius híres iratának, a Ne 
temere dekrétumnak Magyarországon való alkalmazása. A dek-
rétum a vegyes házasságokról intézkedik és a sok vallásra oszlott 
országban nagy izgalmat keltett. A protestánsok hangosan szólal-
tak fel  ellene, alkalmazását a kormány nem tartotta gyakorlati-
nak. A püspöki kar is azon volt, hoigy az általános rendelkezés 
magától a dekrétumtól adott lehetőség szerint Magyarországra 
nézve függesztessék  fel  és a Németországnak adott engedmény 
lépjen életbe. i 
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A püspök az 1908 november 12-iki státusgyülésen kifejtette, 
hogy e rendelet általános, amelynél mindig szabad külön kéréssel 
előállani. Nem szabad mindjárt a Szentszéket támadni, hanem 
ahhoz ragaszkodni kell. Az üdvözlő iratot, amelyet ilyen gyűlés 
alkalmával a Szentszékhez intéztek, maga fogalmazta  meg. Főleg 
a köteles hálára utalt, amelyet a Szentszék a török ellen való 
segítségnyújtásával kiérdemelt.32 

X. Pius pápa 

Csernoch János, mint csanádi püspök, ez év őszén járt 
Rómában. Azzal az érzéssel tért haza, hogy ott a Ne temere dol-
gában fokozatosan  engedni fognak.  Jó híre kedvezően hangolta 
Apponyi Albert vallásügyi minisztert, aki ez ügyben emlékiratot 

a* 



132 

szerkesztett a Szentszékhez. Értesítette Mailáthot, liogy a király 
külön is irt a Szentatyának, és fontosságot  tulajdonítanak annak, 
hogy levelet Mailalh személyesen nyújtsa át a pápának.33 

A püspök tehát 1908 október 29-én kihallgatáson jelent meg 
az uralkodónál. Ez átadta neki a Szentatyához írott levelét, vele 
együtt az Apporyitól és a Csernochtól fogalmazott  írásokat. Fára-
dozásában sikert kívánt neki. Az uralkodó az 184l-es állapot 
fenntartását  óhajtotta és kifejtette  a nehézségeket, amelyek a 
dekrétumból a kormányra származnak. 

A következő hó 13-án Mailáth Apponyihoz ment, ahol gróf 
Tisza István újra a lelkére kötötte, hogy Rómában járja ki az 
184l-es állapot meghagyását. Két nap ínulva, november 15-én 
a püspök már Rómában volt. A kővetkező napon nagy lelki gyö-
nyörűséggel vett részt X. Pius aranymiséjén. Kétszáznegyven 
püspök, negyven biboros ment a pápa előtt es mutatta be hódo-
latát. Elragadó volt az énekkar, az Úrfelmutatás  alatt ezüst trom-
biták harsogtak. A hívek a Szent Peter templomban két sorba 
állva fogadták  a pápai áldást. Hetvenezer ember volt jelen. 

E nap délutánján a püspök De Lai bíborosnál, a Ne teinere 
szerzőjénél jelent meg. A biboros magyarázta a dekrétumot és a 
nehézségeket oszlatta. A püspök Kanipolla bíborost is felkereste, 
aki szívesen fogadta  öt. Magyarázgatta, hogy kikhez kell ez ügy-
ben fordulnia,  mivel ő maga nem volt benn a megfelelő  Kongre-
gációban. 

Miután a püspök így az útat előkészítette, Széclien Miklós, 
Magyarország vatikáni nagykövete, a kormány emlékiratát szét-
küldte. Mailáth több bíborost keresett fel  ezután. Az elfoglalt 
Merrv del Wal biboros államtitkainál ismételten sokat kellett 
várakoznia, amíg hozzá bejuthatott. Az államtitkár ellenvetésül 
felhozta,  hogy a polgári házasság behozásakor nem kérdezték 
meg a Szentszéket. 1841-bsn más volt a helyzet, akkor ugyanis 
biztosítékai voltak a Szentszéknek, amelyeket azonban nem 
teljesítettek. 

Majd a pápai kihallgatás következett. November 27 én a 
püspök újból a király előtt állott és átnyújtotta neki a pápa olasz 
levelét. Az ő római szereplése nagyban hozzájárulhatott ahhoz, 
hogy megnyugtató határozatokat hozott. Mint Csiszárik János, 
magyar követségi tanácsos a Vatikánban, értesítette öt, a püspöki 
karnak és a kormánynak beadványai kedvező benyomást kel-
tettek. „A jó Isten, úgymond Csiszárik, vigye kedvező fordulóra 
ezt az ügyet, amelyért Excellenciád oly áldozatkészen exponálta 
magát és amely körül annyit láradott".34 

A pápához lenyújtott kérés eredme»iye a Németországnak 
adott kedvezmény mega4ása lett 
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Ugyanez üggyel együtt a püspök a magyarországi katolikus 
önkormányzat (autonómia) előmozdítására is kapott megbízást. 
Az uralkodó az önkormányzathoz beleegyezését adta, és a kor-
mányban főleg  Apponyi Albert fáradozott  megvalósítása érdeké-
ben. Az erdélyi önkormányzatot akarták mintának venni, innét 
Mailáth különleges sülva a tanácskozásokban és az előkészítésben. 
A Ne temere üggyel együtt az önkormányzat támogatására is 
megbízást nyert. 

Merry del Wal államtitkár előtt ismertette tehát az önkor-
mányzatot, amin az államtitkár aggodalmaskodott. A nagy tes-
tület, úgymond, ellenkezésbe kerülhet az egyházzal és a püspökö-
ket tehetetlenné teszi. Szükség volna tehát valami záradékra, 
amely a püspöki karnak, vagy a prímásnak tiltakozó jogot biz-
tosítana. Mindamellett a püspök Rómából azzal az érzéssel tért 
vissza, hogy ott az ügynek nincs akadálya.8*1 

A pápával utóbb is beszélt az önkormányzatról. X. Piust 
megnyugtatta, mondotta a státusgyűlésen, hogy az autonómia 
nem veszedelmes az egyházra, mert a világiak közreműködése 
akár iskolai, akár gazdasági ügyekben az egyháznak csak hasz-
nára lehet, ő mindenkor maga mellett látta őket, valahányszor 
az egyház érdekét veszély fenyegette  és a katolikus iskolák jelle-
gét kellett biztosítania. Előterjesztését a pápa jónéven vette.38 

Az elintézés azonban csak húzódott. A bekövetkezett világ-
háború és a sok tanácskozás ugyanis hátráltatta, Apponyi azon-
ban kitartott az eszme mellett, utóbb is értesítette Mailáthot, hogy 
a pápa az autonómiához általánosságban hozzájárul. A szabá-
lyok megreformálása  ellen emelt csak kifogást.  Gasparri állam-
titkár szerint a világi elemnek csak részesedés adható a vagyoni 
és nem szorosan vallási meg tanulmányi ügyekben, ami megfelel 
az önkormányzati tervezetnek. Könnyű lesz tehát a Szentatya 
aggodalmait eloszlatni. A püspök tehát a stálusgyülésen örömmel 
üdvözölte az önkormányzat közeli megvalósulását. Az autonómia, 
mondotta, hivatva lesz egyesült erővel a Krisztustól elpártolt, 
ízlésében, művészetében, élvezeteiben, életfelfogásában  pogánnyá 
lelt modern társadalomba hitéleti, kulturális és szociális téren az 
örökifjú  kereszténység gvógyító szérumát beoltani."7 

A háborút befejező  események más ügyekre terelték a 
figyelmet. 

Mailáth római befolyásának  jele Apponyi kérése is, amely-
ben őt a római interparlamentáris unióban való részvétel felöl 
pápai intézkedés kieszközlésére szólította fel. 

Az interparlamentáris unói, ahogy azt Apponyi a püspök 
előtt ismertette, a világ parlamentjeinek az unióhoz csatlakozó 
képviselőiből és felsőházi  tagjaiból áll Ezidőben kb. háromezer 
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emberből. E lagok nemzeti csoportokra oszlottak. Cél a nemzet-
közi bíráskodás fejlesztése,  nemzetközi vitás kérdések elintézése, 
a nemzetközi jog kiépítése, a hadi jog emberiesebbé tétele, a nem-
zetek egymáshoz való közelebb hozása, a béke előmozdítása. 
Ebből fejlődött  a hágai konferencia. 

Az olasz csoport meghívására 1911-ben Róma lett az ülés 
helye. Ez év éppen összeesett Itália egyesítésének ötvenéves és 
Róma elfoglalásának  negyvenéves fordulójával.  A Szentszék ez 
évre minden zarándoklást felfüggesztett.  Most tehát az inter-
parlamentáris katolikusokban aggodalom támadt, hogy elmenje-
nek-e a római gyűlésre. Apponvi véleménye szerint, ha a pápa 
megtiltja, nem mennek el, neki magának azonban az a nézete, 
hogy a távolmaradással a negyvenéves fordulóra  méginkább 
ráterelődik a figyelem  és az olasz nép nemzeti érzésében meg-
bántva érzi majd magát. Kérte tehát a püspököt, járjon közbe 
X. Pius pápánál, hogy ne bocsásson ki olyan rendelkezest, amely 
szerint néni mehetnek el. 

A püspök eleget tett a kérésnek és a Szentatyához fordult. 
Ez azonban szinte hihetetlennek tartotta, hogy Apponyi, a leg-
jobb katolikus be ne látná, mennyire nem egyházias a gyűlésen 
való részvétel.38 Apponyi megköszönte a püspök válaszát és nem 
ment el Rómába. 

X. Piust a püspök 1913-ban látta utoljára. A pápanak 1914 
augusztus 20-án bekövetkezett halála, a saját édesanyjának elvesz-
tése és a háború kitörése ránehezedtek a lelkére. 

Megpróbáltatásai halmozódtak, írta a pápa halálakor hívei-
nek, hogy őt felemeljék,  l ' j veszteség nyomán új szenvedés fakad. 
Kialudt az „égő tűz '. X. Pius a lelkek jó pásztora volt egész 
életében: a vallásosság elterjesztését tűzte ki célul és lelkipásztor-
pápa típussá lett. Harcot indított a modernizmus ellen, javította 
a papnevelést, főleg  a bibliai ismeretekben erősítette őket. Biz-
tosítani kívánta a családot, házassági rendelete vallási összhangot 
célzott a gyermekek nevelésére. Összes intézkedései között talán 
legjellemzőbb a gyakori szentáldozás behozatala és elterjesztése.39 

Hívei szeretetnyilatkozatára alkalmat adva, a pápa síremlé-
kének építésére adománygyűjtést rendelt el. Különösen a gyer-
mekek ragaszkodásara számított, akiknek érdpkében sokat tett. 
Nem sokat, de sokaktól kért, hogy a megemlékezés általános-
ságában híveinek szive eggyé legyen.40 

Örömmel töltötte el, hogy a megholt pápát állandóan sokan 
keresik fel  és a virág sohasem hiányzik sírjáról. 
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Két apostol kézfogása:  Mailáth és Prohászka. 

Az erkölcsi törvények öiökéletüek és akik azokat betartják, 
nemes cselekedetük összekötő érzetében egy ek lesznek. Prohászka 
Ottokár Mailáth mellett állott Esztergomban, vigasztaló szavaival 
mellette volt testi betegségében, és okos tanácsaival lelki elmé-
lyedéseiben. Egyetértettek céljaik azonosságában, emberboldogító 
elveik hangoztatásában. Ugyanannak a kivert pénzdarabnak két 
oldala gyanánt tűnnek fel.  A pénz maga ugyanaz, csak a felírás 
kettő. Náluk is az eszme egy, csak nem egyforma  a megnyilat-
kozás. Prohászka odaállott akkor is, amikor Mailáth püspök lett, 
hogy lelki melegei a saját tüzével izzásban tartsa. 

Gondviselésszerű a kis társaság, amely az első évtizedekben a 
püspök körül csoportosult. Prohászka, báró Jósika Samu és Rott 
Nándor alkották a kis kört. Egymástól függetlenül,  egymás eljárá-
sáról valószínűleg nem is tudva cselekedtek, de a jóakaratban, a 
segíteni akarásban egyesüllek. Rott fiatalos  hevével, lelkesedésé-
vel a hangulatkeltésre, Jósika Samu a józan mérséklésre, a Kato-
likus Státus ügyeinek megismerésére, Prohászka pedig bölcs el-
gondolásaival, méltánylásaival a tervszerű munkára nyújtottak 
erősítést. 

Rott Mailáth kinevezésekor túláradó örömmel tudatta a 
Collegium Cermanicum növendékeivel és elöljáróival lelkesedését 
Mily örömet okozott valamennyiüknek a hír, írta, azt leírni bajos 
volna. Gyermeki hódolattal zúgták: Isten éltesse és lehetőleg 
tartsa fogva  Erdélyben. A pirosruhás sereg élén a rektor járt. 
Mindenki örül, főleg  Steinhuber András bíboros; a Collegium volt 
igazgatója. A püspök említette, hogy szívesen készülne a Szentek 
városában arra a nagy méltóságra, arra a rendre, amelyben a 
papi méltóság teljességét közli az Úr Jézus az ő szolgáival. A rek-
tornak és valamennyiüknek szivóhajtását fejezi  ki, bárcsak római 
szentelésre határozná el magát és közéjük jönne. 

Tehát főpap!  Minő hatalom — kiáltott fel  Rott. Élesebben 
tűnik szemünkbe, ha a történelem gyászlapjain végignézünk. Mit 
érnek ugyanis a legjobb papok püspök nélkül? Halandó félben 
lévő családhoz hasonlítanak, korhadó törzsekhez, amelyek ki-
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dőlnek, amelyeknek címerét nemsokára feliordítják.  Főleg azért 
örül, hogy oly ínséges helyre — Erdélybe — jutott, epedő lelkek-
hez, gyermekekhez, akik kenyeret kérnek és nincs, aki törjön 
nekik, örül a sokszázezer lélekkel együtt, akik végre igaz pász-
tort nyernek és örül a püspökkel, akivel az Ür lelke lesz Erdély-
ben.1 Hosszúnak kívánt élete folyamán  mutassa meg mindnyá-
junknak, úgymond, mit kell nemcsak éreznünk, de tennünk, s 
mint kell elveket nemcsak vallanunk, hanem érvényesítenünk. 

Valóban merész és határozott volt a püspök fellépése  kör-
levelében a szabadkőművesek ellen, állapította meg Rott ennek 
hatásakor. A lapok kifakadásai,  tréfái  semmit sem eredményez-
nek, a kormány sem rendez több dévai tüntetést.2 

Olvasta szép pásztorlevelét, írta más alkalommal, amelyet az 
újév alkalmával papjaihoz intézett. Igen szép és amellett csupa 
gyakorlat, csupa élet. Az Oltáriszentség buzgó imádása, a Szent 
Szív egyesülete valóban csodákat müveinek. Örvend a sok meg-
térőnek, ott még talajra talál a buzgalom.3 

Figyeli a püspök tetteit a gimnáziumi lelkigyakorlaton, írta 
neki. Leghasznosabb és legszükségesebb dolog a szegény, lelkileg 
árván hagyott diákokat felkarolni.  A későbbi értelmiség ugyanis 
belőlük telik ki. Lehet, hogy a lelkigyakorlatok csak egy ütés 
lesz, amely alatt feljajdul  a lélek, egy buzgalmi mámor, amelvtöt 
megindul, de nemsokára ellankad. I)e legalább hitet visznek ma-
gukkal az ifjak  és ennek talaján mindig erősek lesznek szeren-
csés és vallásos újjászületésre. Csak az egyetemen el ne kallódjék 
minden. Itt is tenni kell.4 

Lelkesült szavai a jó ügyért tenni akarás vágyából fakadtak, 
innét a püspökre gyakorolt hatásuk és szíves fogadásuk.  Szeretné 
egész életét, írta Rott, hivatása kötelmeibe befektetni,  mert csak 
így boldog. Emésztő munkát kíván, mert csak így fékezi  meg 
nyugtalanul törekvő lelkét.5 Igen jól érzi magát, úgymond, főleg 
ha prédikálhat és az anvagi munkát a szellemi termeléssel vált-
hatja fel.6 

Jósika Samu miniszter, mint a Státus világi elnöke, oktat-
gatta az új püspököt teendői végzésére. Megbeszélte vele az ügye-
ket. Igazi főúr  és katolikus gondolkozású ember volt. Helyesen 
Állapította meg önmagáról, hogy minden nagyravágyás nélkül 
azt tekinti élete feladatának,  hogy kötelességeit egyházával és 
nemzetével szemben tehetsége szerint teljesítse.7 

Azért volt szószólója püspökké kinevezésének, írta Mailát-
nak, mert meggyőződése volt, hogy egy fiatal,  tehát erélyes, hiva-
tásos, tehát hithű főpap  az elhanyagolt egyházmegyét újjászer-
vezi Tegye, amit jónak lát, de, tanácsolta neki egy fegyelmi  űgy-
gvel kapcsolatban, kerülje az olyan modort, amely a közcélé-
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niény fóruma  elé rántja. A harc tüzében jó a szomszéd segély-
csapat működését is támogatni és nem szabad elragadtatnia ma-
gát. Kérte, hogy a liberálizmus szót ne használja politikai értelem-
ben. Figyelmeztette öt arra, hogy az engedékenység mindig hiba 
az igazgatásban, ha az nem alapszik a viszonyok és az emberek 
kellő ismeretén8 Tanácsainak meghallgatásakor megnyugodott. 
Mindig örül, úgymond, ha őszinte meggyőződésből mondott véle-
ménye baráti megértésre talál M 

Prohászka Ottokár, gr. Zichy Gyula, Bálás Lajos piispökké-
szente.lcse Rómában 

A püspökre tett hatásban azonban a főszerep  Prohászkának 
jutott. A püspököt lépésről-lépésre kísérte életmenete útján. Ké-
zenfogva  haladt vele, hogy a nehezebb örvényeken átsegítse. Ha 
meg ő bukkant akadályra, akkor Mailálh segített elhengeríteni a 
járást nehezítő köveket. Erős kézfogással,  céllátásuk biztosságá-
val haladtak. Prohászka gondolatát Mailáth mindig első helyen 
vette figyelembe  és véleményét gyakran kikérte. 

Mailáth első püspöki szerepléseinek hatását, az alsó papság 
méltányló együttérzését és támogatását Prchászkának, az akkori 
lelkiigazgatónak a szavai világítják meg legjobban. 

Ha latba esik, úgymond, az ő meggyőződésük és a püspök 
tudakozódik benyomásaik után, amelvet apostoli fellépése,  pász-
torlevele reájuk gyakorolt, akkor csak a hála érzelmeivel és a 
lelkesülés hangján nyugtathatja meg. Lekötelezve érzik magukat 
a szolgálatért, amelyet az egyháznak és elsősorban a püspöki 
tiszt jellegének tesz. Pásztorlevelének latin írásmódja IX. Pius 
pápának s a syllabusnak stílusa. 
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Már az irány, amelyet szolgál, az a liarc, amelyet visel, 
közel tartja a püspököt az ö szivükhöz. S ha nem is eröt, de biz-
tatást meríthet a falanxból,  mely ott lenn sorakozik. Legyen 
meggyőződve, hogy felülről  a biztatások körmönfontak,  körül-
tekintők, késedelmesek s hidegek, lelkes biztatás s törtető erők 
alulról jönnek, onnan, ahol nincs diplomácia, hanem egyenes hit, 
nincs politika, hanem a szentnek, nagynak őszinte tekintete s 
szeretete. Erre a támogatásra mindig számithat, bár többször le 
kell mondania arról, hogy a feszes  és pózos magaslatok elismeré-
sekkel kitüntessék. Mert van-e kevésbbé gyakorlatias ember, mint 
az apostol, van-e eszményi olyan, mint a vértanuk? Eddig nem 
írt, mivel a bizalom miatt jobb, ha főleg  eleinte egyházmegyeiek-
kel véteti magát körül 1 0 

Prohás/ka szavai csak fokozhattak  az érzést, amelyet Mailáth 
püspöksége kezdetétől l'ogva mulatott: bizonyos idegenkedest a 
hatalmon lévő politikai nagyságoktól, ha csak mélyebb lelki érté-
kük nem nyerte meg tiszteletét. Kedvük keresése helyett, elveihez 
való következetes ragaszkodásában, inkább szembehelyezkedett 
velük. Éreztette, hogy kegyüktől nem vár semmit, sőt inkább 
elhárítja segítségüket. 

A püspök más pásztorlevele vételekor Prohászka szívből 
örvendett az abból áradó hangnak. Ilyen hangsúlyozásokai, mon-
dotta, sohsem hallottunk eddig magyar püspök ajkáról. Itt a szív, 
a lélek, a szellem szól.11 

A főgondot,  mondotta Prohászka, a püspök által végzett 
lelkipásztorkodásra kell fordítani.  Ez tetszik neki legjobban 
Mailáth szerepében. Az emberek, a gimnazisták, a klerikusok, 
a gyerekek közé menni, megtörni a magyar püspökök arisztok-
ratikus elzárkózottságát s ezáltal érvényesíteni közvetlen a lel-
kekben a küldetés kegyelmét: elmenvén az egész világra, hirdes-
sétek az Evangéliumot: ez a hivatás. Bizonyára az emberek közé 
kell menni.12 

Az ellentétek, nehézségek között kitartásra van szükség, a 
küzdés végén győzelem áll. 

Jézus legszentebb neve, mondotta Prohászka, legyen Mailáth 
nak olyan, mint a sáfrány  illata Kolumbusnak. Ez lengett feléje 
Amerika partjairól, amikor a tenger hullámain küzködve, bízva 
bár, de partot nem látva, hajózott az Újvilág felé.  Szétágazó 
gondolatok, egyet nem értő nézetek mindig lesznek. Kolumbus 
hajóján is voltak. De a győzelem azé, aki sikert arat, s az arat, 
kit az ismeretlen világ illata izgat.13 

E siker érdekében a püspök Prohászkának nagy tudását és 
szónoki erejét is igyekezett felhasználni.  Nemcsak férfi  konferen-
cia-beszédek tartására hívta meg őt, hanem tanácsait is kikérte. 
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1900-ban a magyar kereszténység kilencszázéves ünnepén gondo-
latokat kért tőle. A jubileumnak, felelt  erre Prohászka, azt a moz-
zanatát hangsúlyozza, hogv ez csak felbuzdulás  a jövőre. Az ered-
mény a kilencszázéves múlthoz viszonyítva kevés. Nagyobbszabá-
sunak, szervezettebbnek kellene lennie a kilencszázéves katoli-
cizmusnak.14 

Más alkalommal a püspök tervezeteket küldött vélemény-
mondás végett Prohászkának. így szó volt a hittanárképzésről. 
Egyidejűleg sokat beszéltek a Fogarasy-alapból Gyulafehérvárt 
szervezendő egyetemről. Prohászka semmi különválást sem he-
lyeselt, e helyett jó tanárokat óhajtott. Az állami intézeteket, 
mondotta, nem szabad egészen átengedni a másvallásuaknak.15 

Prohászka előmenetelei élénken foglalkoztatták  Mailáthot. 
Amikor egyetemi tanárságáról volt szó, Prohászka megnyugtatta 
az aggodalmaskodó püspököt, hogv ne aggassza őt az ügy. 
Együttérzett, sőt segítségére volt Prohászkának, amikor püspökké 
lett. Prohászka köszönte is jóakaratát, de nem az utánjárásait, 
mondotta tréfásan. 

Kérte, hogv Mailáth szentelje öt püspökké. Azonban nem 
Pesten, mert ez nem hoz áhítatot. Gyulafehérvár  meg messze van, 

Mailáth püspök 
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oda nem vihet magával segédkező püspököket. Mailáthot kérdezte 
tehát, hogy mit tegyen. Gróf  Csáky Károly püspök Vácra hívta 
őt szentelése végett, de ő, mondotta Prohászka, már kitart Mailáth 
mellett. A kérdést a pápa döntötte el azzal, hogy Prohászkát és a 
többi püspököt maga óhajtotta felszentelni.  Prohászka örült a 
Szentatya szándékának. Tehát tengerre magyar! — hangoztatta 
tréfásan.18 

A következő évben a szatmári püspökség betöltésénél Pro-
hászka áthelyezése is szóba került. Prohászka azonban élénken 
tiltakozott, ilyen hírekre Mailáth mit se adjon, írta. A közönség, 
főleg  Székesfehérvárott,  a nagyobb jövedelemre gondolna, ö meg 
visszautasít minden ilyen látszatot.17 Prohászka nem mulasztott 
el egy alkalmat sem, hogy Mailáthott megfelelő  alkalmakkor 
üdvözölje, vagy kellemetlen helyzeteiben erősítse. Nagy ünnep-
napokon, névnapkor, jó kívánságait küldte neki. Mindig szelle-
mesen és tanulságosan. 

Bensőséget, lelki mélységet, Isten-szeretetet, kegyelmet kivánt 
neki Ezek tartják fenn  s élesztik a lelket, erősítette. Mindig azt 
kívánja, írta neki, hogy az ügykezelés sírkövei között találja meg 
a lelki élet és lelki kihatás útjait. Ereje és lelke ne veszítsen iide-
ségéből és frisseségéből.  Bár tudja, mondotta, hogy a püspöknek 
Károly nem a keresztneve, dehát e részben több nagy szentnek 
jár nyomában. Nem csak ebben, de másban is. Fölényes lelket 
kívánt a sok földi  nyomorúság fölé.  Ha az ember, úgymond, csak 
egy emberfejjel  tud kiválni a földi  tülekedés alacsony szintjéből, 
hát áldhatja az Istent. 

Máskor minden jót kívánt Istentől, akit Mailáth annyira 
szeret. Hasonlókép szereti az embereket, köztük őt, Prohászkát 
is. Csak azt akarja névnapjára megírni, mondja másutt, hogy 
sokan imádkoznak egészségéért és kívánják, hogy napsugaras 
kegyelem aranyozza be útjait, s a színes mezőket, amelyeken 
Mailáth szeme nyugszik, s amelyekről érzi, hogy ez az ő aratása.18 

Prohászka Mailáth nehéz napjaiban hasonlókép felemelő  és 
vigasztaló volt. így az egri papság lapjának támadásakor szeren-
csét kívánt a „kirohanáshoz". Reméli, úgymond, hogy a püspök 
jót nevet a hősködésen és dolgozik tovább. \ Mailáthot támadó 
levelek olvasásakor irta neki: „Legokosabb ember az, aki az em-
beriség patkányügyeit nem méltányolja és emlékezetének finom 
fiókjaiba  el nem teszi, hanem kisöpri és szemétdombra veti. Az 
ilyen kevésbbé lesz diplomata s okos ember, de annál inkább lesz 
jellem, s ami fő,  Isten gyermeke." A nagvszel>eni tömeges hiteha-
gyást sem hagyta figvelmen  kívül. Képzeli, írta, mily fájdalmat 
okoz ez a püspöknek. Nem azért, mert engedetlenség, hanem 
mert a hithagyás felé  tereli az embereket. Ilyenkor a lelkipásztor 
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szíve fáj,  kesereg, sajnálja a lelkeket és szeretne segíteni rajtuk. 
Osztozik a püspök lájdalmaban és jól esik ennek kifejezést 
adnia.19 

Szeretetnek szeretet a jutalma. Prohászkának a ragaszko-
dása Mailáthban csak növelte a tiszteletet, nagyrabecsülést, 
amellyel vele szemben viseltetett. 

E tisztelet indító okait Prohászkának harminc éves írói 
ünneplésekor fejtette  ki legszebben. A katolikus nőegyesület gyű-
lésén ugyanis elmondotta, hogy Prohászkától, mint spirituálistól, 
mint tanulta meg az imádkozás iennségét. Töle, akit a kápolna 
éjjeli csendjében, úton és a természet ölén mindig oly lélekbeme-
rülten látott imádkozni. Arca úgy ragyogott, mint_az alpesi magas 
ég a nap sugaraiban. Töle látta és tanulta meg. mennyire kell 
szeretni a gyermekeket és mily fontos  az ifjúságban  kezdeniök 
Isten országát. Tőle tanulta meg, hogy a lelkekkel való foglalko-
zásban finomságra  van szükség. Nagy erénye, hogy mindenkihez 
ragoszkodik rangkülönbség nélkül. A lelket nézi s azt értékeli és 
e tulajdonságaiban sohasem váltakozik.20 

E tisztelet késztette Mailáthot, hogy az indexre tétel ügyé-
ben szavát és tekintélyét Prohászka érdekében teljes erővel latba 
vesse. 

Prohászkának egyes művei több ízben nehéz tárgyuk és 
emiatt előálló homályosságuk mialt különböző megítélésben része-
sültek. A Föld és Eg című művét illetőleg Mailáth őt 1903-ban 
egy bírálatról értesítette. Prohászka e bírálatot azután sárgacsőrü 
ember véleményének minősítette. Egyetemi tanárok bírálatára 
hivatkozott, akik egész másképpen ítélnek.21 

A különböző megítélések hatása alatt püspöki kinevezésekor 
a bécsi nuncius mérsékletre és óvatosságra intette őt. Prohászka 
megköszönte a figyelmeztetést,  és amint Majláthnak tréfásan 
írta, javulást ígért.22 

Az index kongregáció 1911 június fi-iki  határozattal három 
dolgozatát indexre tette. Ezek: Az intcllektualizmus túlhajtásai, 
Modern katolicizmus, Több békességet. Legalaposabb ismerője, 
Dr. Schütz Antal egyetemi tanár szerint a szigorú ítéletre a mun-
kákban előforduló  homályok adtak okot. Felhívta a figyelmet 
arra, hogy Prohászka annyira az apostolkodásra adta magát, 
hogy a fejlődő  teológiai irodalmat nem kísérte eléggé figyelemmel. 

S Mailáth püspök, mint Schütz kifejezi,  Prohászkának Esz-
tergomban is odaadó híve, ezekben a nehéz időkben is előkelő 
jellemességgel mellette állott.23 

Két héttel az indexre tétel után levele ment már a pápához, 
amelyben az eset megdöbbentő hatását vázolta. A három mű 
indexre tétele, úgymond, szomorúsággal és ámulattal töltötte el 
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azokat, akik az Egyházzal együtt éreznek. Prohászka ugyanis a 
magyar püspöki kar gyöngye, az apostoli lelkület mintaképe, akit 
csodálnak és nem ritkán követnek azok is, akik az Egyházon 
kívül vannak. Az Egyház ítéletét tisztelettel fogadják,  de félős, 
hogy ez eljárás a püspököt elkedvetleníti, a katolikus hívők 
hűség|ét meg az egyházi felsőbbség  iránt kisebbíti. Az orvosság 
rosszabb lesz a betegségnél.24 

A következő hónapban meg már Rómába utazott ez ügyben. 
Július 27-én P. Essernél, a kongregáció dominikánus titkáránál, 
tett látogatást, aki Prohászkának munkáiról és szerepléséről 
előtte elitélöleg nyilatkozott. Modernista kifejezéseit,  úgymond, 
nem lehet megérteni. Nem szól a kegyelmi életről és annak esz-
közeiről a modern katolicizmusban. Tanítsa a katolicizmust, 
mondotta, az méltóbb a katolikus püspökhöz, mint érthetetlen 
tanokat hirdetni. Prohászkának karácsonyi cikke a szociálisták 
malmára hajtja a vizet. Mit ért ugyanis kultúra alatt, amelyet 
elsősorban kellene az egyházi javaknak szolgálniok? Az intellek-
tualizmusról szóló munkája a scholastica philosophia perennis 
ellen irányul. Kaas Ivor temetésén való részvétele a szent dolgok-
ban való közlekedés (communicatio) gyanúját kelti. A szentek 
egyessége kifejezés  egy jóhiszemű protestáns temetésén katolikus 
szájból legalább is veszélyes. Még helytelenebb Petőfi  felesége 
temetési ünnepségén való szereplése abban a társaságban. Elmél-
kedései telve vannak hamis misztikumokkal. Az én, öntudat foly-
tonos kiemelése, a kegyelmi eszközökről való hallgatás értékte-
lenné teszik azokat a gyakorlati hitéletre. Jó lenne, ha többi iratát 
is visszavonná és ezután érthetőbben fejtené  ki az igazságokat. 

Mailáth ezután másoknál tett látogatást. Ezek közül Ferrata 
bíboros a Congregatio de Sacramentis prefektusa  úgy gondolta, 
hogy Prohászkát Rómába kellett volna hivatni és vele megértetni, 
hogy így írni püspöknek nem szabad, és veszélyes. XIII. Leó 
idejében egy francias  püspök volt hasonló helyzetben. A kongre-
gáció két órát tárgyalt vele, mire a püspök visszavonta a tanait 
és nem lett semmi bántódása. 

A következő nap Mailáth Della Volpe bíborost, az index kon-
gregáció prefektusát  kereste, de a bíboros nem volt Rómában, 
Merrv del VVal államtitkárral azonban beszélt, aki olvasta a kon-
gregáció jelentését. Nagytekintélyű teológusok összehangzó állítása 
szerint, mondotta, a súlyos hibák és téves tanok egész halmaza 
fordul  elő Prohászka írásaiban. Magyarországból jött a feljelen-
tés, tekintélyes emberek, köztük pap is akad, részesek benne. 
Nem szükséges, hogy Prohászka elégtételt adjon, hanem azon 
kell lennie, hogy máskép írjon. Rampolla bíboros érdeklődéssel 
hallgatta Mailáth előterjesztéseit, de nem igen nyilatkozott a 
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dologról. Respigli bíboros is inkább hitbuzgnlmi dolgokról be-
szélt érdekesen. A püspököt e látogatásaiban Dr. Vezér László és 
Rés János erdélyegyházmegyei papok kísérték." 

Prohászka Ottokár 

Mailáth a pápával magával nem beszélhetett, mert beteg 
volt. I)e levelezett vele és Prohászka számára a pápa kegyességét 
sikerült is biztosítania. Ennek jeléül a pápa Bressan titkos káp-
lánja útján arcképét küldte neki, hogy azt Prohászkának adja át .2 8 

Mailáthnak Proliászkáról itt-ott hangoztatott dicsérő szavai 
és a pápától kieszközölt arckép, az index kongregáció tagjaiból a 
nemtetszés érzelmeit váltottók ki. A kongregáció — tekintélyének 
megóvása végett — nem is mulasztotta el, hogy rosszalását a 
püspök előtt ki ne fejezze.  A kongregációnak főleg  egyes sajtó-
termékekben megjelent célzatos beállítások nem tetszettek. 

Csodálkozással értesült a lapokból, írta Della Volpe bíboros, 
a kongregáció prefektusa  Mailáthnak, hogy ő, ámbár a hazája és a 
vallás szempontjából annyira érdemes, lelkes, mindamellett az 
Egyház legfőbb  tekintélyével néhány írása miatt sújtott embert. 
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dicséretekkel illet. Visszatetsző az is, ami az Alkotmány c. lapban 
olvasható, hogy a pápa saját aláírásával ellátott képét, mint ame-
lyet Mailáth eszközölt ki, jóakaró szókkal küldte Prohászkának, 
és pedig mintegy elégtételül a Szent kongregáció ítéletével szem-
ben. Azt is tartalmazza az írás, hogy a püspök Rómától kérte, 
hogy az index kongregáció ítélete ellen észrevételeket tegyen. 
Biztosra veszi ugyan a kongregáció, írta, hogy e közlés nem 
Mailátlitól ered, de jó lett volna, ha a módot helyteleníti, ahogyan 
e katolikus lap a kongregáció véleményéről, amelyet a pápa hely-
benhagyott, beszélt. Ha a pápa jóakaratának jelét mutatta 
Prohászkának, ezt talán azért tette, mivel engedelmeskedett a 
kongregáció ítéletének. Sajnálatos, hogy az a látszat, hogy 
Prohászkának iratai érdemtelenül kerültek indexre.27 

Mailáth az iratot szeptember 24-ikén kapta meg és arra 29-én 
már válaszolt. Válasza Hossu Vazul püspök tudósítása szerint 
nem keltett kedvező hatást a kongregációban. A választ a püspök 
Della Volpe bíborosnak küldte.28 

Az ügy nem aludt el. A következő 1912. évben, a hírek sze-
rint, Prohászkának A Magasságok felé  c. könyve került az 
indexre tevés veszélyébe. E hírre Prohászka nagyon izgatott lett. 
Nem magát tekinti, úgymond, hanem az ügyet. Félt, hogy emiatt 
a Szentszék tekintélye veszít. Magas pártfogókat  mozgatott tehát 
meg a baj elhárítására. Prohászka tisztelői Mailátiiot is támoga-
tásra kérték.29 Az indexre tétel elmaradt, amiben Mailáthnak is 
szerepet tulajdonítottak. Köszöni, írta neki Prohászka, hogy 
miatta is írnia kell Rómába, de abban nem hibás, ha az Élet cik-
keit is indexre teszik. Amit tehet, azt megteszi, nem ír. Leteszi 
a tollat, amíg a szélvész elül.30 

Mailáth a levelet, amelyet ez ügyben a pápától kapott, el-
küldte Prohászkának. Ezt a levelet megköszönve írta Prohászka: 
Látni a levélből, hogy a pápa igazán szereti Mailáthot. ő ör-
vend, hogy újabb kirohanás nem történt és részéről erre nem is 
ad okot. A könyv nem azért jelent meg approbatio nélkül, mert 
befolyásoltatni  engedte magát illetéktelen elemektől. Jól esett 
neki, hogy Mailáth az ő ügyét felkarolta  és az olaszok intézke-
dését megakadályozta. Nem ismerik viszonyainkat, mondotta. 
A pápának szánt levelet már megírta és el is küldte. Könyvet 
nem ír, és ha meg is teszi, kiváló emberek bírálata alá bocsájtja.31 

Prohászka 1913-ban maga is elment az Örök Városba, ahol 
a pápa őt szívesen fogadta.  Itt sajnálkozását fejezte  ki az index-
ügyben, amire a pápa kegycsen felelte,  hogv a püspök előtte 
teljesen tisztán áll. Prohászka mindamellett kérte a Szentatyát, 
hogy a jövőben ne tegyenek ilvent. Kérését a pápa jónéven 
vette.32 
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Mikor azonban 1914-ben Hossu Vazul püspök Rómában 
járt, a pápa, bár, Hossu szerint, igazán atyai szeretettel beszélt 
Mailáthról, az ő nagy erényeiről és érdemeiről, mindamellett 
elmondotta, hogy a püspöknek Della Volpe bíboroshoz írt levele 
rossz hatást váltott ki. Hossu püspök úgy vette észre, hogy a 
Szentatya Prohászkával szemben még mindig elfogult.  Erre ő, 
tudatta Hossu püspök, Mailáth mellett szerényen, de határozot-
tan síkraszállt, kiemelvén rendkívüli érdemeit. Említette a pá-
pának, hogy milyen csapás lenne a magyar katolicizmusra, ha 
két ilyen szent püspöke elkedvetlenedne. 

Szavai, ahogy látta, nem maradtak nyom nélkül. Ugyanez 
áll az államtitkárral való beszélgetésére is. De jó volna, vélte, 
ha a Prohászka modernizmusáról táplált balvelemények végle-
gesen eloszlanának Rómában. Ilyen irányban talán a primás 
is hathatna.33 

Prohászka, amikor Hossu leveléről értesült, úgy gondolta, 
hogy annak szeretete kelleténél jobban akadt fenn  azon, mintha 
ő róla még mindig rossz vélemény lenne Rómában. Hisz a pápa 
az ő látogatásakor megmondta volna, ha szívén lett volna saj-
góbb seb. Ha ír a pápának, mindenesetre megemlíti a Volpe-
féle  levelet, de talán csak érintve azt.34 

Mailáth azonban a maga önfegyelmezésében  nem tudta el-
viselni, hogy a pápa őt a legcsekélyebb mértékben is hibáz-
tassa. Egyházmegyéje helyzetét ismertetve, részletesen kifej-
tette tehát, mi késztette őt a Prohászka érdekében való közbe-
lépésre. 

A kongregáció figyelmeztetését,  úgymond, Isten különle-
ges ajándékának tekinti. Amikor a levelet kapta, egyházme-
gyéje látogatásával lévén elfoglalva,  válaszát éretten megfon-
tolni nem tudta, tiszteletből azonban azt későbbre nem halasz-
totta. így történt, hogy válasza az oktalan mentegetőzésnek és 
nem a fiúi  alázatosságnak formáját  mutatja. A székggfehérvári 
püspökhöz, mint a lelki élet mesteréhez és a püspöki erények 
élő példaképéhez, hálás lélekkel ragaszkodik ugyan, de miatta 
saját ítéletét akkor sem helyezte volna előtérbe, ha a kongre-
gáció igazságtalanul, vagy meg nein gondoltán járt volna el, 
csak a büntetés gyógyító hatását illetőleg volt aggodalmak közt, 
mert az ilyen elintézés a katolikus ügynek Magyarországon ká-
rára lehetett volna. 

Mint aki szavaira és cselekedeteire nem ügyel kellőképen, 
ez eset kapcsán a világi felsőbbségekkel  szemben érzett hibá-
járól is önvallomást tett. A jövőben jobban ügyel vélemény-
mondásaira, igérle, bárhol is teszi azokat, nehogy a világi ható-
ság előtt gyűlölködőnek mutatkozzék. Megvallja ugyanis, hogy 

Dr. Bíró Vencel Gr. Mailáth G. Károly. 10 
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talán a függetlenség  hamis szeretetéből, bizonyos hiu tetszel-
gésből, a kelleténél legalább is kisebb tiszteletet mutatott azok 
iránt, akik az állami életet vezetik. Nagyravágyás, Istennek 
legyen hála, sohsem kergette a lelkét. A Szentatya bocsásson meg 
neki és áldja meg törekvéseit, hogy így ő a lelkek mindennapi 
gondozásában Istennek tetszését keresse és széles egyházme-
gyéje kormányzását mindig szem előtt tartsa.35 

Megkapó a figyelem,  amelyet Mailáth emelkedése lehető-
ségeiben Prohászka mutatott és Mailáth netalán támadó kese-
rűségeit eloszlatni igyekezett. 

Vaszary Kolos primás félrevonulásakor  a primási székre a 
közvélemény Mailáthot várla. Amikor Csernochot nevezték ki, 
Prohászka rögtön tollat fogott. 

Ez időben, írta, többször gondolt rá Ügy érezte, hogy Mai-
láthnak sok kellemetlen érzése lehetett. Nem a sértett nagyra-
vágvást érti, mert tudja, hogy bizonyára örül, hogy a roppant 
tehertől mentve maradt. 'Hanem érti a rossz benyomásokat, 
amelyeket az ember másoktól vesz. Ezek végre is úgy néznek 
rá, mint akik hiszik róla, hogy ő ama bizonyos várományos. 
Most idegenkedéssel, csalódással néznek rá, hogy még sem ő. 
Dehát Mailáth megalázza magát és mondja: Bizony csalódtatok.26 

Nem kellene-e Mailáthnak meggondolnia, amit ő az előző 
évben mondott már Pallavicini Edina grófnőnek  (Mailáth Etelka 
leányának): Mailáthnak Rómában székelő bíborosnak kellene 
lennie. Vagy nem megv-e át a legalább most megürült Kalo-
csára? 

Kalocsára csakugyan Mailáth volt a jelölt. Elmeneteléről 
komolyan tárgyaltak és Mailáth erdélyi utódjaként Prohász-
kára is gondolt. Ez azonban szabadkozott: egyszerűen nem 
bírná. Az utóbbi időben ugyanis nem alszik, vagy csak rosszul. 
Két éve történt hülése óta ereje megtört, nagyobb egyházme-
gyét elvállalni lelkiismerete tiltja. Betegsége az idők jele: 
„öregszik a gyerek". 

ürült azon, hogy a lapok, főleg  a Pesti Hirlap oly nagy 
szeretettel és elismeréssel írtak Mailáth Kalocsára jelöléséről, 
így mindenek kielégítésére, szóval közkívánatra vonulna be. 
Épp azért sajnálná, ha Mailáth nem mehetne, nem annyira ön-
maga miatt, hanem a jó ügy miatt.37 

Prohászka a pápánál történt kihallgatásánál is azt mon-
dotta, hogy Magyarország közvéleménye Mailáthot várja a ka-
locsai érseki székre, ö is ezt akarja, válaszolta a Szentatya, de 
Mailáth most nincs a király kegyében. C nagvrabecsüli a 
püspököt, mondotta, és ami tőle függ,  meg is teszi, tette hozzá 
hangsúlyozottan.88 
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S mikor nem Mailáth lett a kalocsai érsek, az erkölcsi ma-
gaslaton álló lélek emelkedettségével Prohászka ismét megszólalt. 

Tehát a dolog megtörtént, mondotta Prohászka. Ezzel 
Mailáth csendesebb vizekre evezhetik. Isem mintha ezentúl nem 
bántaná tán néha-néha a jeles emberi igazságosság, hanem mert 
nem érzi magát feszélyezve  mások kérdezősködéseitől és okos-
oktalan megjegyzéseitől. Isten adjon hozzá jókedvet és annál 
több áldást működésére. Tudja, úgymond, hogy benne nincs 
keserűség és hogy mindent a hit világosságában néz és ha érzi 
is a méltatlan bánásmódot, megtartja nyugalmát és nem érez-
teti kedélvi felhevüléseit  senkivel. Tudja, hogy családja sem 
kesereg, hisz ily zűrzavaros világban gentlemenek halászni nem 
szoktak. Szóval a dolog elsült, a püspököt nem találta szíven, 
sőt még meg sem pörkölte. Imádkozik érte, Isten tartsa jókedv-
ben és adjon neki szeretetet.39 

A két püspököt összekötötte a Regnum Marianum ügye is. 
Ez intézményen mindkettőnek szeme ugyanis egyforma  szere-
tettel és hasonló áldozatkészséggel csüngött. 

Prohászka nem fukarkodott  a szóval, hogy Mailáth érde-
meit elismerje és jóakaratát a Regnum iránt ébren tartsa. Oly 
nagy dolog az, úgymond, ha a világi papságban megmozdul a 
lélek és a szó igaz értelmében ki akarja venni részét az idők 
kérdéseiből, a megkívánt munkából. Ez az értelme és érdeme 
a Regnum Marianumnak. S Mailáth tartja bennük a lelket. 
Tartsa tehát kezét e küzködő intézmény szívén és segítsen rajta 
tovább is. Figyeli a Regnumban az önzetlen papokat, akik ott 
elhagyatva mindenkitől, kivéve az erdélyi püspököt, rójják a 
munkát és buzgólkodnak. Jó, hogy Mailáth mindig kimutatja 
irántuk való szeretetét és nagyrabecsülését. Ez sokat ér.40 

Prohászka méltán is tehetett ilyen nyilatkozatokat, mivel 
Mailáth nemcsak a Regnum közgyűlésén elnökölt, elismerésé-
vel és lelkesedésével nemcsak lelkesített, hanem az intézményt 
anyagilag is nagyban támogatta. Saját adakozásainak összegét 
nem is lehet megállapítani, de másoknál, főleg  a püspököknél 
való kopogtatásairól maradtak fenn  adatok. A jótevőktől évi 
hozzájárulást kért és azt össze is gyűjtötte. így Gr. Széchenyi 
Miklós és Br. Hornig Károly püspökök évenkint 3000—3000 
koronát adtak a Regnum egyik lapjára, az Életre. Glattfelder 
Gyula püspök 5000 koronát. A Regnumnak részletek gyanánt 
beküldtek: Csernoch János 1000 koronát, Radnai Farkas 2000 
koronát, Széchenyi 2250, majd 1500 koronát. Több püspök ér-
tesítette őt arról, hogy mihelyt pénzhez jutnak, eleget tesznek 
ígéretüknek. Rendesen egyéb nagyszabású jótékonykodásaikra 
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hivatkoztak. Irataik megvilágítják az áldozatok nagyságát, 
amelyeket vallási és kulturális intézmények létesítéséért hoztak.41 

Mailáthnak a háborús időben végzett munkáját más alig 
méltányolta jobban, mint Prohászka. Örömmel látta, úgymond, 
hogy Mailáth járja a hegyes Erdélyt, beszél, vígasztal. Isten 
áldja meg őt a jó példáért, a sok vígasztalásért, amelyben híveit 
részesíti. Áldja meg Isten őt apostoli szeretetében.42 

Prohászka ezidőben betegeskedett, állandóan álmatlanság-
ról, gyomoridegességről panaszkodott. Terhes volt számára a 
bérmaútakon elkerülhetetlen sok beszéd és ünneplés. Szó volt 
arról, hogy Mailáthtal együtt mennek külföldi  üdülésre. Mivel 
azonban, mint püspök ott sem remélhetne nyugalmat, tréfálko-
zott Prohászka, szívesen szegődnék Mailáthoz, mint káplánja. 
Az útlevéllel utazás az ilyesmit kizárja, nem marad tehát más 
hátra, mint nyílt sisakkal utazni, sajnálkozott Prohászka.43 

A háborút követő időben kívánta, hogy Mailáth híveinek 
ezután is apostola legyen. A gondolatban állandóan mellette 
időzés bátorításával biztatta: 

Bármikor érkezik is levele, írta a nehéz levélközlekedés 
idején, azért az érzések, amelyek a levelet sugalják, már ott 
vannak oltárai körül, templomaiban, apostoli útjain és áldják 
Istent a sok kegyelemért, amelyeket kapott és a sok áldásért, 
amelyeket osztott. Isten vezesse, éltesse, támogassa, vigasztalja 
ezentúl is soká Isten nagyobb dicsőségére és égőbb szeretetére.1* 
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Eljegyzése egyházmegyéjével. 

Lelkesült pillanatok feltevései  életelhatározásokká válnak, 
ha azok nem hangulatszülte fellobbanásokból,  hanem lelki adott-
ságokból keletkeztek. 

Mailáth püspökké szentelésekor saját szavai szerint arra 
kérte az Istent, hogy a szent frigyet,  amelyet egyházmegyéjével 
kötött, csak a halál oldja fel.  Azzal a szándékkal jött Erdélybe, 
hogy minden erejét egyházmegyéjének szenteli. Odafordult 
ugyanis teljes szívvel, ahonnét minden erény, kegyelem, öröm és 
vigasztalás árad, az Üdvözítő legszentebb Szívéhez, hogy ez adjon 
neki új szívet, bölcseséggel, tudománnyal, bátorsággal, Isten iránt 
való szeretettel, hogy ily szívvel hívei között lehessen és élhessen 
élete utolsó leheletéig.1 

Eljegyzése Erdéllyel vissza-visszatérő kifejezés  gyanánt újult 
fel  beszélgetéseiben, szentbeszédeiben, írásaiban. A családi házas-
ságok összetartó rözsaláncával kötötte tehát egyházmegyéjéhez 
magát és vallotta azt jegyesének. 

Ez összetartozás megszakadását más egyházmegye élére állí-
tás könnyen veszélyeztethette. Kisebb fáradsággal,  kevesebb 
járás-keléssel való kormányzás, nagyobb jövedelem, emelkedés a 
méltóságban, mind megannyi okok lehetnek egy-(egv püspöki 
megye otthagyására. 

Nagy kiterjedése és magas hegyei miatt az erdélyi egyház-
megye a legnehezebben volt bejárható. Megállapítható, hogy.más 
püspökségekről nem kívánkoztak ide püspökök és a felkínált 
áthelyezést egészségi okokból visszautasították. Erdély bejárása 
önfeláldozást,  egészséget, nemes áldozatot kívánt. 

Mailáth egészségi állapotában többször állott be rosszabbo-
dás. Túlfeszített  munkája a lelkek keresésében, az üdítő pihené-
sek kerülése gyengébb szervezetét kemény próbára tették. S még-
sem fordult  elő eset, hogy más egyházmegyébe való tételét egész-
ségi okokból kérte volna. Ügy vette, hogy mint minden, az egész-
ség is Isten kegyelme, amelyet az érte végzendő munkákkal meg-
hálálnunk kell. 
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Vagyon se vonzotta, ez annyiban állott előtte csak becsben, 
hogy azzal jót tehet. Egyházmegyei bevételét adakozásai jórészt 
felemésztették,  ő maga inkább családi jövedelmeiből élt. 

A püspöki jövedelem felhasználásában  Prohászkával volt egy 
véleményen. A jövedelem egy része a püspöké legyen, a többi 
egyházi célokra fordittassék,  kívánta Prohászka a katolikus auto-
nómiatervezettel kapcsolatban. A katolikus közvélemény úgy nézi 
a püspököket, írta Mailáth Széchenyi Miklós nagyváradi püspök-
nek, mint akik az egyházi jövedelmeknek felelős  kezelői. A pén-
zekből a tisztességes megélhetésen kívül semmit sem igényelhet-
nek. Nem elég tehát a jövedelem tekintélyes részét odaadni, hanem 
a megfelelő  ellátás költségein kívül, egész jövedelmük az egy-
házé.2 

Mailáthnál tehát csak a nagyobb méltóságba helyezés kisért-
hetett az egyházmegyével kötött jegyesség felbontásának  gondo-
latával. Emelkedés tehát, amely idő haladtával érdemekkel öve-
zett és nagyobb feladatokra  hivatott főpapoknál  természetes vál-
tozás. Ilyen lehetőségekből tűnik ki, hogy Mailáth egyházmegyé-
jéhez ragaszkodott és lelkéből hiányzott a változásokhoz szüksé-
ges hozzájárulás. Már 1905 ben, amikor a Fehérváry kormány 
idejében a kalocsai érseki székre ő volt a kormánynak a jelöltje, 
a kinevezést vonakodott elfogadni. 

Lukács György vallásügyi miniszter élőszóval, írásban, igye-
kezett őt meggyőzni és Kalocsát vele elfogadtatni,  Mailáth ezzel 
ellentétben az erdélyi feladatait  hangoztatta. 

Ugyanez időben valóságos belső titkos tanácsossá való kine-
vezése is folyamatban  volt. A kitüntetésekről neki megvolt a 
saját véleménye. Az ilyen kitüntetések, mondotta, csak arra jók, 
hogy az ember lelkében gyengítsék az önzetlen kötelességteljesítés 
megnyugtató tudatát, vagy hogy őt liiuvá tegyék. Emiatt ő a 
kitüntetéseknek sohasem tud örülni.3 Mivel azonban e címet 
idővel a püspököknek meg szokták adni, annak visszautasí-
tását nem tartotta illendőnek. E megtisztelő címadás és az érseki 
székre való emelés azonban olyan módon kapcsolódtak össze, 
ami öt gondolkozóba ejtette és vonakodóvá tette. 

Az érseki szék elfogadására  vonatkozó válaszadásra végül is 
nyolc napi gondolkozási időt kért. Ennek tartama alatt azonban 
a bécsi kabinetirodából, Br. König Károly kabinetirodai főnök 
aláírásával, olyan írást kapott, amely a döntésien határozottá 
tette. 

A Felség tudomására jutott, szólt az írás, hogy a képviselő-
háznak a kormány („darabont-kormány") vád alá helyezésére 
vonatkozó várható javaslatára a főrendek  között rábeszélés folyik. 
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Az uralkodó kércli Mailáthot, hogy haladéktalauul ellenmozgal-
mat indítson meg ahból a célból, hogy a képviselőház esetleges 
javaslatát a főrendek  vessék el.4 

Mailáth püspök 
Festmény a pécsi városi múzeumbaii 

Mailáthot a felszólítás  kellemetlenül lepte meg. Ügy tünt fel 
ugyanis előtte, hogy e felszólítás  és tervezett kettős kitüntetése 
között összefüggés  van. Különben sem volt egyikhez sem ked\e, 
tehát a megbízást férfiasan,  határozottan visszautasította. 

Az uralkodó minden akarata parancs, felelte,  amire lelkiisme-
rete szerint vállalkozhatik, de jelen esetben, sajnálatára, akara-
tának nem tehet eleget, mivel nyolc éves püspöksége alatt távol-
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tartotta magát a politikától, annyira lefoglalta  terjedelmes egy-
házmegyéjének rendezése. Hogy most lépjen a cselekvésbe, és 
pedig olyan kormány érdekében, amelyről a közvélemény úgy 
gondolkozik, hogy nélkülözi az alkotmányosság feltételeit,  annyit 
tenne, mint főpásztori  működésének eredményét kockára tenni, 
híveinek egyéni jelleme érintetlensége miatt is élvezett bizalmát 
elveszíteni. Arra pedig szüksége van, hogy szavainak hatása 
legyen. A felsőbbség  iránt mindig őszinte hitbeli meggyőződésből 
fakadó  tisztelettel viseltetett, a tekintélynek mindig védője volt, 
az uralkodónak családi hagyomány és hálás szíve révén is oda-
adó alattvalója volt, úgy, hogv ha csak személyéről lenne szó, azt 
szívesen feláldozná  érette, de amíg püspök, gondoskodni tartozik 
arról, hogy hívei rajta meg ne botránkozzanak.5 

Ugyanaznap Lukács György minisztert is értesítette, hogy-
ha most lépne a cselekvés terére, mivel politikával sohasem fog-
lalkozott, úgyszólván az egész országgal szemben találná magát, 
elveszítené papjai és hívei bizalmát. Kérte tehát a minisztert, az 
uralkodónál hasson oda, hogy az ő érseki és belső tanácsosi kine-
vezésétől tekintsen el.6 

A miniszter sietett kijelenteni, hogy kitüntetései és a kabinet-
iroda főnökének  levele között nincs összefüggés.  König levelének 
semmi hatása sem lehet a főpapi  székek betöltéséle, a kormány 
nagyon fontosnak  tartja, hogy Mailáth az érseki szék elfogadá-
sára rávehető legyen.7 

Közben Városv Gyula püspök válasza is megérkezett, akiuél 
Mailáth érdeklődött, hogy az ö esetleges előlépése esetén az erdé-
lyi püspökséget nem vállalná-e? Városy püspök örömét fejezte  ki, 
hogy Mailáthot az uralkodó érsekké akarja tenni, amennyiben 
méltóbbat nem tudna úgysem találni. De hogy ő menjen Erdélybe, 
arra nem vállalkozhatik. E nagy egyházmegye öregedő és nem 
éppen vasegészségü embernek nem való.9 

A nyolcnapi gondolkozási idö eltelt és Mailáth kész volt a 
válasszal. Kijelentette a miniszternek, hogy élőszóval és írásban 
előadott okaira támaszkodva, elhatározásánál megmarad. Kéri 
tehát az uralkodói, hogy ne öt bizza meg. Megerősítette őt Városy 
Gyula válasza is, aki semmi esetre sem hajlandó Erdélybe jönni, 
így tehát ő az egyházmegyét nem akarja bizonytalan jövő esé-
lyeknek kitenni. Sok rendezetlen ügy van ilt, amelyeket aggoda-
lom és lelkiismerelfurdalás  nélkül nem hagyhat utódjára. Az 
elvi és egészségügyi okokon kívül ez okok késztetik őt az ittmara-
dásra. Ha az uralkodó a második helyen felterjesztett  Városy 
Gyula kinevezéséhez hozzájárulna, a Szentszék örömmel látná azt 
a kalocsai érseki széken.9 
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A szóbanforgó  egészségügyi nehézség abból állott, hogy a 
mocsaras, poros Kalocsa a tiszta levegőjű gyulafehérvári  várral 
nem ér fel.  Méltányos szempont Mailátlinál, akinek az ő egész-
ségügyi helyzetében tiszta levegőre volt szüksége. 

A püspök anyja 
Festmény a pécsi városi múzeumban 

Lukács György miniszter a püspök visszautasító válaszát 
a kormány nevében sajnálattal vette tudomásul. Határozott 
állásfoglalása  után, mondotta, nem erőltetheti. Azonban most is 
az a meggyőződése, hogv minden szempont a püspököt javal-
laná.10 

Az utolsó szót még, X. Pius pápa mondhat la volna ki, ha 
Mailáth kinevezéséhez ragaszkodik. Mikor tehát a bíboros-állam-
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titkár őt arról értesítette, hogy a Szentatya Kalocsára menéséhez 
hozzájárulását adja, nehézségeit sietett a Szentszék előtt felszám-
lálni. Felhozott érvei az egyházmegyéjéért, az ifjúságért  való 
aggódásnak, az ezekhez való ragaszkodásnak megiható bizonyí-
tékai. 

A Szentatya kifejezett  akaratának készséggel engedelmeske-
dik, úgymond, az engedelmesség erejénél fogva,  amellyel fiatal-
ságától kezdve az apostoli Szentszék előtt mindig meghajolt. De 
szabadjon előadnia; Ámbár Kalocsa nagyobb munkateret bizto-
sít, de ott se a papok, se a plébániák száma, se az apostoli munka 
sokfélesége,  sajátossága nem éri el az erdélyiekét. Kalocsa anyagi 
viszonyai jobbak, a plébániák felszereltebbek,  így mint egyház-
megye könnyebben ellátható. Az ifjúság  nevelésére ott egy kato-
likus gimnázium van, a kalocsai, Erdélyben ellenben hét gimná-
zium van, benne ifjúsággal,  akiknek lelki gondozása legfőbb 
gondját alkotta. A nagykiterjedésű Erdélyben a papság fegyel-
mezése, a hívek lelki élete, a kiterjedés és a sokféle  vallás miatt, 
az apostoli munkára nagyobb teret biztosit, mint a kalocsai. Fé-
lig befejezett  munkájától nyugalomba vonulni annál kevésbbé 
van tervében, mivel a már egyszer meglátogatott egyházmegyét 
kormányozni és rendezni is szándékában van. 1822 óta nem volt 
zsinat, ennek megtartása a leggondosabb előkészületet kívánja. 
Jegyesét elhagyni aggódik. S nincs itt benn, sem künn, akit utód-
jául ajánlani tudna, így az ügy hátrányára egyházmegyéjét itt 
nem hagyhatja. Városy ugyanis, akinek áttételébe a Szentszék 
belenyugodott, egészségi okokból nem jön Erdélybe. Ellenben 
ajánlotta Kalocsára Városyt.11 

Mailáth tehát, kérésének megfelelőleg,  Gyulafehérváron  ma-
radt, örök emlékéül a gondos pásztornak, aki önmagát adja oda 
juhaiért. Városy a fordulatra,  hogy ő megy Kalocsára, kedves 
hangú levélben mentegetődzött. Nagyon sajnálná, ha Mailáth 
miatta maradt volna vissza Erdélyben, ő nem számításból adta 
v álaszát, de úgyis gyenge egészségű ember, sokáig nem él. Mailáth 
a jövőben könnyen odajut, ahová a Gondviselés szánta.12 

Kitüntető eredményül a belső titkos tanácsosság maradt meg. 
Megkönnyebbülés lett volna számára, mondotta Mailáth, ha a 
vallási miniszterhez írt kérése e tekintetben meghallgatásra talál. 
Isten látja lelkét, nem vágyott e cím után, az uralkodóhoz e nél-
kül is hű lett volna.13 Híveit tehát kérte, ünneplés helyett imád-
hozzanak érte, nehogy rangban emelkedvén, Istennek kegyéből 
kiessék. Imádkozzanak érte, hogy a jő emberek becsülését meg-
tarthassa.14 

A közvélemény azonban nem nyugodott meg, egyházi téren 
való emelkedését állandóan várta. Amikor tehát arról volt szó, 
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hogy Vaszary Kolos prímás betegeskedése miatt a primásság ellá-
tása rendeződik, az emberek azonnal reá gondoltak. Ö szabad-
kozott. 

Szive repes az örömtől, hogy jobb jövő virrad és pedig 
Mailáth vezetése alatt, irta neki 1905 őszén Hossu Vazul püspök.' 
Nagyon kéri őt, üzente neki 1906-ban a bécsi nuncius, ne mondja 
többé senki előtt, hogy nem lesz prímás, és nem is akar az lenni. 
A Szentatya véleménye szerint ő az egyedüli. A dolog nem is 
érett még meg. Nem is jó ilyent előre hangoztatni, mert az ilyen 
nyilatkozatokból sokan éppen az ellenkezőt olvasnák ki.18 

Hasonló volt a helyzet 1912-ben Vaszary félrevonulásakor. 
Mailáth várása általános véleménnyé erősödött, ö maga azonban 
semmi hajlandóságot sem árult el. Sohse imádkozzék azért, hogy 
ő primás legyen, hallgattatta el egy tisztelőjét.17 

Nem csoda tehát, hogy Csernoch kinevezésekor a csalódás 
több felől  megnyilatkozott. Ezt fejezte  ki Prohászka is. Apponyi 
Albert, aki politikai szempontból ítélte meg Csernoch kinevezését, 
ismételten eltöprengett: 

Tehát Csernoch primássága befejezett,  irta. Mint ilyenbe, 
katolikus engedelmességgel belenyugszik és utógondolat nélkül 
felajánlja  támogatását. Csak ne akarjon politizálni. Csernoch pri-
másságát illetőleg Mailáth felfogása,  mondotta, csak túlvitt lelki 
jóságáról és gyengédségéről tanúskodik. Majd fejtegette  Cser-
noch politikai szolgálatait, amelyeknek előlépését tulajdonította 1 9 

Csernoch Kalocsáról való távozása után oda, most már má-
sodízben, Mailáth volt a komoly jelölt. Nem csak a hangosszavu 
közvélemény előtt, hanem a hivatalos tényezők előtt is. A pápa 
most sem változtatta meg jóakaratát,19 a kormány hozzájárulá-
sát meg Csernoch primás tette fel  magában. 

Az elhatározás idejében Mailáth szíve most is Erdélyhez hú-
zott. Nehéz ostromnak volt kitéve: lelke Erdélyhez nőtt, külső 
befolyások  viszont távozásra biztatták. 

E befolyások  közé tartozik a közvélemény, amely már szinte 
türelmetlen volt ittfelejtése  miatt. A lapok mellette írtak, a köz-
tudat már befejezett  tényről tudott.20 Más oldalról a család is 
fellépett.  Természetesnek vette, hogy többszöri alkalom után a 
püspök illő megtiszteléshez jut. A legnehezebbet el is érték, a 
sok beszédre ugyanis a püspök a családnak, kinevezése esetére, 
az elfogadásra  ígéretet tett. 

A kierőszakolt beleegyezés azonban nem lélekből fakadt,  ő 
maga ugyanis kétségek között hányódott. Töprengett és kedvező 
megoldást várva engedte, hogy az iigyek előkészületben legyenek. 

Levelével nincs megelégedve, írta neki bátyja, Gvörgv. Miért 
a sok „ha", a sok habozás, a sok határozatlanság'/ A Szentatyá-
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nak bizonyosan semmi kifogása  sincs az ellen, ha egy kedvelt 
püspöke nagyobb hatáskörbe lép és több jót tehet. Az elhatáro-
zást tehát bízza a pápa őszentségére. Azt írja, hogy kinevezését 
eleve nem utasítja el, másrészt meg elvárja, hogy megkérdezzék, 
mert azt talán megérdemli. E iétovázások azt a gondolatot 
ébresztik, hogy megbánta elhatározását és nem akar többé érsek 
lenni, pedig ezt a családnak Budán megígérte, amikor ö Csernoch 
üzenetét neki mondta és előadta az okokat, amelyek miatt az 
elfogadást  okvetlenül szükségesnek tartja. Tehát ha megkínáljak, 
az érsekséget okvetlenül fogadja  el. A katolikus közvélemény is 
őt jelöli és ha nem fogadná  el, tekintélyét vesztené, mivel mint 
legöregebb püspöknek mellőzését senki sem magyarázhatná meg. 
Csernoch erkölcsi kötelezettséget érez vele szemben, mivel a pri-
másságtöl „elütötte". A kormány sem mellőzheti, mint legöregebb 
püspököt, bár a néppárti Mailáthot egy kanál vízben szívesen 
megfojtaná.  11a vonakodását észreveszik, két kézzel kapnak rajta. 
Ez az utolsó alkalom, hogy a katolikusok benne ne csalódjanak. 
Az Erdélyben töltött tizenhat év elég idő volt arra, hogy jóravaló 
papokat neveljen és ez biztosan sikerülvén, nyugodtan hagyhatja 
őket hátra. Ott maradása esetén működése ellaposodik, a terhes 
bérmautak pedig megemésztik egészségét. Most itt az alkalom. 
Az állást nem keresi, de mindenki öt jelöli. Hallgassa meg a 
testvéri szeretetnek és a viszonyok alapos ismerőjének szavát.21 

Bátyja jól ítélte meg a helyzetet, amikor a kormány maga-
tartásában a politikai szempontra utalt. Mailáthnak állandó hibá-
jául tudták be, hogy hallgatólagosan az ellenzékkel tartott, helye-
sebben a kormánypártot nem támogatta. Politikai magatartása 
magának az uralkodónak sem tetszett, amiről a pápa is tudott. 

Mailáth éppen ebben az időben járt Rómában, ahová 1913 
október 30-án érkezett meg. A búcsúkihallgatáson, november 6-án 
a pápa feltette  a kérdést: Miért neheztel rá a király? 

A püspök kifejtette,  hogy a politika ürügye alatt távol ma-
radt Lukács László kormányának támogatásától. Az igazi ok 
azonban az volt, hogy Lukács László elvált a feleségétől  és pol-
gárilag új házasságot kötött, ő erre kérte is a királyt, hogy ez 
tekintsen el Lukács miniszterelnökségétől. A pápa mindezt érdek-
lődéssel hallgatta, a püspök álláspontját helyeselte. Azt tanácsolta 
azonban, hogy most. Lukács bukása után, menjen el a királyhoz 
és őszintén tárja fel  előtte gondolkozásmódját.22 A püspök ezt 
december 13-án meg is telte, de akkor az uralkodó betegsége 
miatt nem tartott fogadásokat.  Így aztán a látogatás el is maradt. 

Amikor ilyen körülmények között Mailáthnak az uralkodó 
és a kormány kedvét kellett volna keresnie, az ellentét fokozá-
sára önmaga dobta be a bombát. 
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Az 1913 november havi státusgyűlésen mondott beszédében 
ugyanis elhárította magától a sajnálkozást, amellyel őt egyesek 
Kalocsára kerülésének huza-vonája miatt illették. Ne sajnálja őt 
senki, jelentette ki, mivel ö nem sajnálatraméltó. Boldognak és 
megelégedettnek érzi magát és ezt az érzést senki tőle el nem 
veheti. Két erőssége van: egvik tiszta lelkiismerete, a másik hívei-
nek bizalma. E kettőt akarja biztosítani és halála után a sírba 
vinni. 

Politikai hitvallása után érdeklődtek, folytatta.  Tizenöt éves 
püspöksége alatt senkinek se kellemetlenkedett vele, senkire reá 
nem nehezedett, senki politikai szabadságát nem korlátozta, neki 
is joga van tehát ahhoz, hogy politikai meggyőződése legyen. Es 
ez ma is ugyanaz, mint ami húsz évvel előbb volt. Akkor is ott 
állott annak a pártnak a bölcsőjénél, amelynek tüneményes és 
hitvalló vezéralakja még ma is szent előtte és áhítatos kegyelettel 
említi nevét: a gr. Zichy Nándorét. A néppártnak volt kezdettől 
híve, mert annak a pártnak célját, mint magyar és katolikus em-
ber, magáénak vallotta.23 

Ez őszinte színvallása eldöntötte az érsekség kérdését. Tisza 
István miniszterelnök ugyanis a beszéd után elvben már hatá-
rozott. 

A püspök édesanyja 
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Csernoch primás azonban még nem látta befejezettnek  az 
ügyét és Mailáth érdekében lépéseket tett. Tisza Istvánnal folytatott 
beszédében kijelentette, hogy ö Mailáth érseksége mellett van, 
annál inkább, mert a katolikus közvélemény is őt akarja. Tisza 
erre a Mailáth család ellenzéki érzületét hangoztatta. Helyesebben 
nem is annyira az övékét, mint a sógorságban lévő Andrássyakét. 
Csernoch erre a pápa akaratára hivatkozott. A beszélgetés alatt 
azonban úgy vette észre maga is, hogy Tisza az érsekségre Várady 
Árpádot akarja.24 

A következő 1914 január hónapjában Csernoch az uralko-
dónál járt, de az ez ügyben még nem döntött. Jankovich Béla 
vallásügyi miniszter szerint az uralkodó Mailáth mellett volt, amit 
azonban Csernoch nem hitt.25 Március 11-én tehát a bécsi nun-
ciushoz küldött felterjesztésében  feltárta  az okokat, amelyek 
Mailáthot az érsekségre ajánlják. 

Ü a legöregebb püspök, írta, aki -szóba jöhet. Egyházmegyé-
jében nagy érdemeket szerzett. Plébániákat állított fel,  katolikus 
iskolákat alapított, a püspökség jövedelmén kívül jelentékeny 
családi vagyont osztott szét kegyeletes célokra; főleg  az ifjúság 
nevelésében szerzett halhatatlan érdemeket. A fővárosban  nagy 
költségen alapította a Regnum Marianumot. Ennek tagjai, ifjú  és 
lelkes papok, gondozzák az ifjúságot,  Mária kongregációkat léte-
sítenek, ifjúsági  lapokat terjesztenek, amelyek százezer példá-
nyokban mennek szét, úgv, hogy a katolikusok Magyarországon 
mások előtt elragadják a pálmát. A püspök egyházmegyéjének jó 
részét egészsége kockáztatásával látogatja, a híveket, főleg  az 
ifjakat  gyóntatva, prédikálva, alamizsnát osztogatva. Működése 
joggal Szalézi Szent Ferencével hasonlítható össze. Ehhez járul 
jámborsága, életszentsége, a lelkek gondozásában égő vágya. 
Ezek révén az Egyház legnagyobb püspökei közé tartozik, akik 
valaha éltek. Eme és még ezer tulajdonságai Magyarország ösz-
szes katolikusainak tiszteletét, szeretetét és becsülését annyira 
megnyerték, hogy a közvélemény őt jelöli Kalocsára. 

Hozzájárul, folytatta,  hogy Mailáth, aki csodálatos dolgokat 
művelt, határozott gyenge egészségi állapotában, ifjú  erejét a 
hegvvidékes Erdélyben ma jdnem kimerítette és megérdemli, hogy 
a kormányzásra könnyebb Kalocsára kerüljön. Szíve van arra, 
hogy a gazdag kalocsai érsekség javait a nyomor sebeinek gyó-
gyítására fordítsa.  Továbbá a Mailáth-család szinte egyedüli, 
amely minden tagjában katolikus és a vallásért áldozatot hoz. 
Mailáth felemelése  az életszentségnek, a buzgóságnak, a lelkekért 
való heviilésnek, az igazi püspökképnek elismerése lenne.26 

A kormány azonban a Várady Árpád személyében már vég-
leg megegyezett és így Csernoch szép életismertetése csak törté-
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neli emléknek maradt meg. Elküldte ugyan azt a nunciusnak, 
amint azt Mailáth a nunciustól hallotta, felterjesztése  végére azon-
ban rávezette: az erdélyi püspök politikai okokból nem lehet.27 

Tisza István Hossu Vazul görög katolikus püspököt ezalatt, 
még március hóban Rómába küldte, hogy ott a Várady kinevezé-
séhez a pápa előzetes jóváhagyását kikérje. 

A pápa Hossu püspöknek azt felelte,  hogy válaszadása előtt 
bevárja a nuncius előterjesztését. A püspök Rómában azt a be-
nyomást nyerte, hogy az lesz az érsek, akit a király akar.28 

A pápa elhatározására minden esetre hatással volt Mailáth 
magatartása, aki Erdélyhez mindig annyira ragaszkodott. Áthelye-
zését most sem erőltette, tudta, hogv a püspököt csalódás nem 
érheti 

És csakugyan Mailáth köszönő iratot küldött a Szentatyá-
nak. Ebben háláját fejezte  ki, hogy őt Erdélyben hagyta, ahol 
még szükség van reá. Egészsége helyreállván ugyanis, ismét lelki 
eredménnyel és lelki vigasszal látogathatja és kormányozhatja 
egyházmegyéjét.29 

Majd püspöki körlevélben híveihez szól. Hálát ad Istennek, 
úgymond, aki nem engedte, hogy őt híveitől elszakítsák ós más 
egyházmegyébe helyezzék át, ámbár magasabb méltóságra. Isten 
fgv  intézkedvén, mintegy újból híveinek adva, változatlanul 
továbbra is az övék.30 

Jegyzetkönyvébe meg pár szóval így jegyezte le az esemé-
nyeket : 

Hossu püspök Várady érdekében Rómában járt. Várady Tisza 
miniszterelnöknek a jelöltje, akinek nem tetszett az ő státusgyűlési 
megnyitójában mondott álláspontja, amely szerint néppárti, és 
az is marad érzelmei szerint, örül, úgymond, hogy ez a Damok-
les kard, mely már oly régóta fenyegette,  végleg elmúlt tőle. 

Csakugyan végleg. Püspökségének húszadik évének kezdetén 
is ugyanazokkal a szavakkal fordult  híveihez, amelyei püspöki 
széke elfoglalásakor  hangoztatott: Adja meg Isten a kegyelmet, 
mondotta, hogy hívei között élhessen élete utolsó lehelletéig. 
Ugyanígy nyilatkozott 1927-ben. Harminc év előtt jegyességet 
váltott Erdéllyel, úgymond, hű maradt hozzá utolsó lehelletéig. 
Idejővén, Erdélyt megszerette, nem akarja otthagyni haláláig,.31 

Ilyen érzelmei mellett püspöki fáradozásainak  legszebb el-
ismerése bíborosságra emelése lett volna. XV. Benedek pápasága 
és IV. Károly magyar királysága idején ez már befejezett  szándék 
is volt. Gr. Ésterházy Móric volt akkor a magyar miniszterelnök. 
Gr. Apponyi Albert, meg a vallásügyi miniszter. Bíborossá tevé-
séről Scapinelli bíboros értesítette is Mailáthot. Valfre  di Bonzo 
volt akkor a bécsi pápai nuncius, utóbb bíboros. Ez később 
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Mailáth egyik római látogatásakor, a Collegium Germanicumban 
sajnálatát fejezte  ki, hogy a világháborút követő változás miatt 
az elintézés abban maradt.32 

A híveiért élő főpásztor  e lemaradásában is a Gondviselés 
bölcs akaratát látta és alázatosan vette azt tudomásul. A bíbo-
rost megillető pompához ugyanis, mondogatta, nincs módja, 
emellett a gyermekekkel, a szegényekkel sem tudna olyan 
könnyen érintkezni. A megkötöttség neki kényszerzubbony 
lenne. A külső fényben  különben is sohasem gyönyörködött, 
Isten dicsőségének emelésére azt csak az istentiszteleteknél 
szerette. Maga többnyire egyszerű fekete  ruhában járt. Egyszerű 
lelke az egyszerűséget szerette. 



XI. 

A püspök és anyja. 

Ha szabad Isten országának nagy érdekei mellett, írta kör-
levelében a püspök, gyermeki szíve legfontosabb  kívánságának 
teljesülésére híveinek imádságait bizalommal kérnie: úgy emlé-
kezzenek meg az Ür oltára előtt boldogult édesapjának halha-
tatlan lelkéről is. Isten után neki köszöni, hogy pályáját becsü-
letesen, magyar jellemnek megfelelően,  befuthatta.  És emlé-
kezzenek meg nyolcvanegy életévet betöltő édesanyjáról, akinek 
érdeme, hogy tizenhatéves püspökségének ideje alatt sokak 
szenvedésén enyhített és sok-sok lelki érdeket kielégített.1 

Egy évvel édesanyja halála előtt tett e vallomása anyja 
hivatásszerű szerepének a legszebb kinyilatkoztatása. Fia mel-
lett állott annak tanuló évei alatt, nevelő munkája kifejtése  ide-
jében, lelkipásztor korában és ott állt most a főpásztor  mellett is. 

Megpillantásakor melegség kapott a szívbe. Régi mesék 
világa egyszerre ismerőssé tette őt. Benne a fehérhajú  bájos 
nagymamák, redősrubájú, gyászcsipkés matrónák alakjával 
találkozunk. Akik teremről-teremre visznek magukkal egy régi 
fájdalmat,  amely fölé  halk, finom  behúzást fon  a sok nyár, a 
sok tél. Magas, büszke, délceg tartású. Olyan, mint valami ezüst 
fejedelemasszony  Erdély aranykorából. Ott a fejedelmek  várá-
ban. Megjelenése: gyászruha, felemelt  fej,  fekete  márványala-
pon villogó fehér  szobor. Méltóságos, határozott. Tiszteletet 
parancsoló, előkelő. Zárkózottnak látszó, de hozzáközeledés-
kor felemelő.  Beszéde maga a hit és megnyugvás. Arca derűs, 
mint egy fiatal  leányé. így jellemezte őt az egykorú ismerős.2 

Rendesen a telet töltötte Gyulafehérvárt,  főleg  a karácsonyi 
és húsvéti ünnepeket. Szent tisztelet ömlött el már a készülő-
désben is, amikor ,.haza" jött. Két szobából álló lakása volt az 
emelet egyik oldalán, a másik oldalon a fia  lakott. A kettő 
között van a kápolna, egyben összekötő az anya és fia  között. 
Mindennap fia  szentmiséjét hallgatta és naponként áldozott. 
Betegsége idejében szentmisekor szobájában imádkozott. A ká-
polnában találkoztak délben, szentségimádáskor; este lefekvés 
előtt itt fogadta  püspök fia  áldását. 

Dr. Biró Vencel: Gr. Mailáth G. Károly. 11 
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Ha nem a püspöki városban tartózkodott, gondolatai akkor 
is egybeforrtak  fiáéval.  E gondolatok levelekben jutottak kife-
jezésre. Az anya igen nagy jót tett már azzal is, hogy fia  leve-
leit megőrizte és azok gazdag tartalmát ilyen módon közkinccsé 
tette. A maga leveleit német nyelven írta, telve féltő  gonddal, 
vigasztalással és buzdítással. Nem lírai bőbeszédüséggel, hanem 
a határozott emberek biztosságával. Személyes érintkezésben, 
levelezés útján találkozott az anya és fia,  hogy így egymás eré-
nyein épülve, felbuzdulva,  lelkük kincseit embertársaik javára 
kiöntsék. 

Gondolatai és imái kísérik fiát  lépésről-lépésre, írta az 
anya, ennek első bérmaútjakor. Türelemmel várakozik a tőle 
érkező hírre, tudja ugyanis, hogy elfoglaltsága  miatt nem jut 
ideje az íráshoz. Szentmise-hallgatását érte ajánlja fel,  hogy 
jó idő legyen, hogy jó szállás és élvezhető ételek várják. Ha 
egészsége jó, feladatát  akkor teljesítheti.3 

Ez az alapérzés, amellyel az anya fiának  útjait általában 
nézte. Ennek minden elindulása, mindmegannyi gond volt 
számára. Elképzeli, mondotta aggódásában, hogy milyen volt 
gyakran, talán mindig, étkezése az erdélyi zsírkatlanban.4 Ag-
gódott abban a félelemben,  hogy fia  megbetegszik és abban a 
tudatban, hogy a munkájában való fennakadás  azt lelki be-
teggé tenné. 

Aggodalmát a sok levél, főleg  sürgöny oszlatta el, amelyek-
kel fia  őt bérmaiitjairól elárasztotta. Ha nem volt ideje az 
írásra, akkor kísérő papja küldött tudósítást. Máskor a püspök 
szöveget mondott tollba, amelyet ő maga csak aláírt. 

A féltő  anva gondoskodása mindenre kiterjedt. Időjárás, 
egészségi állapot jönnek elő állandóan a levelekben. Figyelmez-
tetés, tanács, közben szemrehányás váltakoznak e levelekben. 

Menjen naponként sétálni, bíztatja fiát,  tornásszák, hasz-
nálja fel  a jó időjárást. Üdiiléstervet készíttet fiával,  kívánja, 
hogy e tervét ő vele is tudassa.8 

Amikor fia  napi munkáját közelebbről megfigyelte,  nagv 
elfoglaltsága  láttára, nem várt tőle hosszú leveleket. Sőt azt 
gondolta, hogy az ő „semmitmondó" leveleinek olvasása fiát 
visszatartja a munkától. Fiának rendbehozott íróasztala is ag-
gasztotta, ebből értesült munkájáról, tudja, hogy emiatt sétája 
megrövidült.6 

Fiának nagyméretű levelezése különös aggodalmat keltett 
benne. Idegeit teszi tönkre a sok írással, mondotta. Keressen 
tehát valakit, aki sokfelé  küldendő levelezésében segít neki. 
Oly sok fiatal  pap helyezkedik el a plébániákon, vélte, fonto-
sabb lenne őket az aulában hagyni, ahonnét az egész egyház-



163 

megyét igazgatják. Sajnos, az állandó szellemi tevékenység, 
állapította meg, fiának  idegeiben van, túlfeszítette  ezeket és 
nem tud rajtuk uralkodni. Mennyi időt nyerne, ha a kispapok, 
tanulók ünnepnapi leveleit felelet  nélkül hagyná. Inkább jó 
könyvet venne kezébe és idegeit pihentetné. Több ideje ma-
radna egyéb munkákra és több levegőt szívhatna.7 

Nehezére esett, hogy a püspök pihenései idejét sem hasz-
nálja fel  előírás szerint. Tudja, mondotta, hogy a püspök min-
denütt jól érzi magát, ahol nagy szeretetével áldásosán működ-
hetik és hogy embereket mindenütt talál, akik az érintkezést 
vele keresik. De egészségéért aggódik. Istenre bízza tehát fiát, 
Isten mindenütt meg fogja  őt védeni. Amikor a püspök Reichen-
hallba ment üdülésre, az anya aggodalmaskodott. Tudja, úgy-
mond, hogy őt ott is sok ember ismeri és nyugalmát el fogják 
rabolni. Sok intelme közben, egyszer-egyszer ki is fakadt:  Neki 
állandó gondja van, mondotta, mivel fia  sok gonddal törődik 
mások egészsége felől,  de a sajátját nem veszi figyelembe.  Ha 
ily könnyelműen veszi a dolgot, akkor az ő imádságai fiáért 
semmit sem használnak.8 

Szeretett tehát fia  közelében lenni, hogy napirendjét job-
ban ellenőrizhesse, egészségének ápolására figyelmeztesse.  Rad-
nai Farkas püspök egyik levelében olvassuk: Régen volt, úgy-
mond, amikor Mailáthtal találkozott Rómában. Néhány lépésnyi 
sétájukat Mailáth azzal szakította félbe:  nem mehet tovább, 
úgymond, mert anyja ellenőrzi az erkélyről. Lépéseinek száma 
megvan határozva.9 

A püspök és anyja a püspöki parkkan 

II* 
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A legfőbb  ok, ami az anyát fia  mellett tartotta, a nagy ha-
tás élvezése, amely abból reá kiáradt. A vallásos anya épült 
a fiával  való együttléten és távollétében lelkileg szenvedett. 

Nem tudja megmondani, vallotta meg fiának,  jelenléte mit 
jelent neki. Nincs hozzá hasonló érzése, mint amelyet fia  kö-
zelségében érez. Azt hiszi, hogy közelebb van hozzá az Isten. 
Ezért köszöni fia  szeretetét, amelyet az iránta mutat, a türel-
met, amelyet az gyengeségével szemben állandóan kifejt. 
Másutt: „Szomorú és üres az élet nélküled, jó Gusztáv."10 

Köszöni a szeretetet, úgymond, amelyet fia  az együttlétük-
kor bőven érezletett vele. Isten jutalmazza a szeretetet, amelyet 
az minden ember iránt, főleg  ő iránta érez. Szeretetét csak 
állandó imájával hálálhatja meg és fia  példája szerint fárad 
saját lelkének megmentésén.11 

Természetes tehát, hogy ott találjuk őt, amikor fia  örül, 
vagy szomorúságot érez. Lelki összetartozásuk annyira köztu-
domású volt, hogy a püspökhöz irt levelek állandóan szépítve 
vannak az anyja felöl  való kérdezősködésekkel. Amikor a püspök 
első bérmaútjakor a dévai hatóság ellene tüntetett, az anya 
azonnal megszólalt. A dévai eseményeket, írta, a jobb lapok 
hozták, illendő módon a főispánt  ócsárolva, ahogyan azt meg 
is érdemelte. Az ellentüntetés jó hatással lehetett fiára,  mon-
dotta, látván, hogy a jobb érzésűek működését elismerik. 

Amikor a püspök a valóságos belső titkos tanácsosi címet 
a Fehérváry kormánytól kelletlenül fogadta  és a pápa gondol-
kozásmódja felől  aggodalmaskodott, az anya megint ott volt 
vigasztaló szavával. A Szentatya bizonyosan jól van tájékozva 
a politikai eseményekről, úgymond. Hogy a kitüntetés, amely 
régóta elintézés alatt volt, most jött meg, az a tényre nézve kö-
zömbös. A kitüntetés személyi érdem jutalma.12 

Amikor a püspök a kalocsai érseki szék elfogadására 
Lukács György minisztertől nyolc napi gondolkozási időt kért, 
elhatározásában az anya imái segítették. 

Fájdalmasan érintette őt, mondja, hogy fia  nehéz küzde-
lemben van: Megkezdett művét feladja-e?  Bántotta, hogy a vá-
lasztás fiának  idegeit kimeríti. A nyolc nap alatt nem szűnik 
meg Istent ostromolni, mondotta, hogy fia  az igazit választhassa.'3 

Fia második jelölésekor, annak mellőzését olvasva, nem 
tudta visszatartani könnyeit. Isten meg fogja  őt jutalmazni, 
mondotta az igazságtalanságáért, amelyet vele az emberek elkö-
vettek. Tudja, hogy fia  mindenben Isten akaratát ismeri fel  és 
azt alázatosan fogadja,  neki azonban fájdalmat  okoz, hogy az 
emberek igazságtalanul bánlak vele és munkáját lebecsülték. 
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Hallgatni fog,  de szívét nem tudja megnyugtatni most, amikor 
e hihetetlen esemény történt.14 

Az anya és fia  nemcsak Gyulafehérvárt  találkoztak, hanem 
a kiterjedt család birtokain is. Legtöbbet azonban Gyulafehér-
váron. Az anyát ide egy-egy családtag kisérte le, többször Döb-
rössy Alajos is. Igv a gyulafehérvári  püspöki udvar kedves csa-
ládi és rokoni együttidözés színhelye lett Ilyen alkalommal jött 
le egyszer-egyszer Lollok József  is. Eszerint a püspök volt ne-
velői is hozzájárultak a különben csendes püspöki palota han-
gulatának emeléséhez. 

E hangulatkeltés főforrása  magának az édesanyának ott-
léte volt. Kezébe vette a háztartást, ő szabta meg az étkezési 
rendet. Az ő személye tette meleggé a palotát. Közvetlen mo-
dora, tiszteletet keltő egyszerűsége lebilincselték a megjelen-
teket. Tekintete végigsuhant az egész épületen. Fia holmijá-
nak számonvetésétől, rendbehozásától kezdve figyelme  min-
denre kiterjedt. Mindent ismert és magához vont a házban. Ott 
időzése alkalmával az egész személyzet bejött esténkint a ká-
polnába, ahol együtt imádkozták a rózsafűzért  és a püspök ál-
dásával tértek nyugovóra. Fia pénzügyi viszonyaiba is ilyen 
alkalmakkor tekintett bele és rendezte azokat. 

A fiával  való szórakozásra többnyire az ebédet és vacsorát 
követő szabadidő jutott. Közös játékuk a tarokk és a billiárd. 
A többi időt szorgalmas munkával töltötte. Sokat kézimunkált, 
minek eredményét különösen a kispapok és az Oltáregylet 
élvezték. 

A bécsi Pázmáneum karácsonyesti hangulata ugyanis a 
gyulafehérvári  szemináriumban is felújult.  A püspök nemcsak 
megjelent a teológusok kis ünnepségén, hanem mint Bécsben, 
itt is ajándékokat, tombola-tárgyakat osztogatott. Az ünnep-
ségre vele jött édesanyja is, aki mindig szerette a kispapokat, 
Bakócán sétálgatott is velük. A tombola-tárgyak között voltak 
ujjasok, nyakvédők is, amelyeket ő kötött. Az ajándékokat a 
kispapok kívánságainak megfelelőleg  szedték össze. A püspök 
beszédében felhívta  a figyelmet  a jó szándékra, amelyet anyja 
adakozásakor minden egyes tárgyhoz fűzött.  Kérte őket, emlé-
kezzenek meg anyjáról, ha majd szemük e tárgyakra esik.4* 

Az Oltáregylet gyűlésein, szentségimádásain a püspök anyja 
mindig megjelent és az egylet iránt melegen érdeklődött. A ki-
állított szebb tárgyak hozzá vezettek vissza. Amit a püspök ren-
delt, azt is rendesen ő fizette  ki. Az ő kézimunkái voltak a leg-
szebbek.18 

Ahol csak mutatkozott, mindenüvé kellemes érzéseket vitt. 
Ugyanis mindig csak nyújtott: jó példát, bizalmat, jó arcot, 
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anyagi segítséget. Magas műveltsége, vallásossága mindenkit 
lekötött, előkelőségéből csak alázatossága maradt meg. 

A társadalom szeretetét a közmegbecsülés mutatta, amely-
nek alkalomadtán kifejezést  is adott. Ilyen kedves megnyilatko-
zás volt 1908-ban az anya születésnapján. A gimnázista diákok 
ugyanis december 5-én vacsora alatt esti zenét adtak tiszteletére. 
ö könnyezve nézte a diákok seregét, akiknek a püspök azt ma-
gyarázta, hogy mi az anya a gyermek életében. Másnap a lelki 
igazgató a kispapok szerencsekivántait adta át, a „Nagyasszo-
nyunknak" című alkalmi vers kíséretében. 11-én az Oltáregylet 
tisztelgett, este meg a püspök a barátok templomában kérte 
anyjáért a hívek imáját.17 

így ment ez 1914-ig, amikor az anya nagy mértékben bete-
geskedni kezdett. Tavasszal Karlsbadban keresett gyógyulást, 
onnét gyógyultan horvátországi birtokára ment. Betegségében 
leánya, Etelka volt mellette, aki anyjuk állapotáról a püspököt 
állandóan értesítette. Hívta, hogy ő is jöjjön oda, lehetőleg huza-
mosabb időre, mivel közelléte jól esik a betegnek, felvidítja  őt.18 

Betegsége fel-felújult  úgy, hogy ez év augusztus 5-én bekö-
vetkezett a halála. Előző nap este érkezett meg a Szentatya 
áldása, egyidejűleg kis érmet is küldött. A beteg azt áhítattal 
emelte ajkához. Két órával halála előtt megáldozott. Két gyer-
meke állott mellette: a püspök és Etelka. Isten kegyelméből 
éppen azok, akik leginkább fogják  őt nélkülözni, jegyezte meg 
egyik testvérük. A beteg jelenlevő gyermekeit megáldotta, han-
gosan imádkozta velük az olvasót, majd karjaival intve mondotta 
fiának:  „Gyorsabban menjünk valamivel." A kérdésre: Hová? 
azt felelte:  Az örökkévalóságba. Utolsó szava volt: „Jézusom 
neked halok."19 Reggel hét órakor fia  karjaiban csendesen 
elhunyt. 

Fájó, de hálával telt szívvel vette Isten kezéből a csapást, 
— értesítette híveit az anya nélkül maradt püspök. Isten határ-
talan jósága ugyanis a veszteséghez sok vigasztaló kegyelmet 
is küldött. Fájdalmában ugyanis hivő lelkének megvolt az a 
mindennél értékesebb öröme is, hogy édesanyjának Isten vég-
telen jósága és irgalma a boldog halál kegyelmét megadta. Hogy 
gyermekded hittel, odaadó bizalommal, az Istenbe vetett üdvös-
ség szent vágyával, megerősítve a szentségekkel, megvigasztalva 
a Szentatyának halála estéjén érkezett áldásával, jelenhetett meg 
az örök Biró előtt, hová elkísérték őt kedves papjainak és 
híveinek érette nemeslelküen felajánlott  imádságai is.20 

Vigasztalására szolgált az is, hogy a Szentatya néhány nap-
pal a saját halála előtt még oly szépen emlékezett meg az édes-
anya haláláról.21 
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Anyja emlékére a püspök az ismerősöknek szentképeket 
küldött szét. A kép hátán anyja kedvelt imádságával és arc-
képével. Örömére szolgálhatott, hogy a képecskét mindenütt 
szívesen fogadták,  anyjáért imádkoztak és részvétüket meleg 
szavakban kifejezték.  A család elhatározta, hogy nevének emlé-
kére helyre állíttatja Hocsa nevű község jórészét, amelyet a 
háború idején az oroszok feldúltak.22 

A megholtat ideiglenesen Mosdóson temették el 1914 augusz-
tus 7-én. 1932 júliusában onnét Zavarba szállították át, hogy 
férje  mellett várja földi  része feltámadásának  napját. 

Jelentősége igen nagy volt fiának  az életében. Pótolta neki 
a megértő barátot, úgy, hogy kívüle a püspöknek barátra nem 
is volt szüksége. Nevelési szempontból az a jelentősége, hogy 
fiának  iránta mutatott szeretete örök példakép gyanánt áll az 
ifjúság  előtt. 

Az anya és fia  között lévő viszonyt protestáns írók is kife-
jezik szépen és határozottan. 

Schneller István, a kolozsvári egyetem neveléstan tanára, 
írta a püspök anyja halála alkalmából: A krisztusi szeretet ter-
mészetes alapja az édesanya iránti szeretet. A természeti, s 
isteni szeretetnek harmonikus egybeolvadását meghatottan szem-
lélte a püspökben. A halállal a természetes szeretet parányi 
salakjai is eltűnnek, s jó anyánk dicsfényben,  a szív bensőséges 
melegével nemtőként kisér áldólag, erősítőleg életünk útjain.23 

A püspök harmincötévcs jubileumakor meg Reménvik Sándor 
írta:24 

Mit tett, — egyházát hogyan építette, 
Hogy rakta dómját eleven kövekből — 
Hogy óvta nyáját nádi farkasoktól, 
Hogy vezette vérzivataron át, — 
Hogy hordozta az óriás Kerék 
Vak történelmi sorsfordulatát,  — 
Hogy jutott el a szent pásztorlevélig: 
..Szegényen, életemnek alkonyán" . . . 
Tudom, hogy mindez ámen és igaz, 
De csak úgy mondom most — mások nyomán. 

Előttem így áll: mind a két keze 
Kis érempénzecskékkel van tele: 
Lourdesi szent Szűz és magyar Mária, 
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Kicsi Jézus és Isten nagy Fia, 
Szentlélek-galamb, Töviskorona, 
És mindenütt az Anya, az Anya . . . . 
Egyszer így szól hozzám, a máshitiihöz 
A fehérvári  rezidencián: 
Az ön anyja, s az én édesanyám . . . . 
Az anyák: anyák, — jöjjön imádkozzunk 
Előttem így áll: mind a két keze 
Kis érempénzecskékkel van tele, 
Es osztja, osztja a boldog Anyát, 
A hét tőrrel is, mégis boldogat, 
Farkasvermen, vérzivataron át —: 
Egész lénye egy osztó mozdulat. 

Kis érempénzek: kicsi rendjelek. 
De nem kell értük harctereket járni, 
És nem kell értük karriért csinálni, 
Ki bűnösnek, s embernek született: 
— ó ez több minden vaskoronarendnél — 
Megkapja ingyen ezt a rendjelet 
Istentől — általa. 



XII. 

A fájdalom  könnyeinél. 
(1914—1918) 

A fájdalmat,  amelyet a legjobb anyának és a legnagyobb 
jóakarónak, X. Pius pápának, elvesztése okozott, elviselhetőbbé 
tette a püspök számára erősödő aggodalma szeretett híveiért. 
Haláluk hónapjában, 1914 augusztusában, ugyanis a világháború 
csatái megkezdődtek és sok családban osztogatták a csapásokat. 

A háborúba induló katonák vallási előkészítése, szükséges 
lelki gondozásuk, a harctereken, táborokban, kórházakban lévők 
ellátása, a hátramaradók megnyugtatása és támogatása, a fő-
pásztor előtt elsőrendű teendők gyanánt jelentkeztek. Ügy 
érezte, hogy püspöki egyházmegyéje határai kiterjednek és a 
harcterek növekedésével szélesednek. A vonatra ült katolikus 
katonák messze földekre  eső állomáshelyei rajzolódtak meg lel-
kében. Híveit átölelő gondja átlépte a hegyeket, völgyeket, a 
távoli országhatárokat, hogy azokat féltő  szeretetében egybe-
fogja. 

Erős meggyőződése, úgymond, hogy a béke áldásaiban az 
emberek akkor fognak  megint részesülni, ha társadalmi életük-
ben a hitbeli közönyösséget mélyebb vallásosság, az önhittséget 
alázatos lelkület, az élvezetvágyat komoly munkásság, a szer-
telen fényűzést  nemes egyszerűség, a csalárdságot őszinteség, az 
egyéni önzést a magáról megfeledkező  felebaráti  szeretet vál-
totta fel  az egész vonalon.1 

Örömmel vette tehát észre, hogy e háborukitörés megrázó 
érzése, a családszétszakítás fájdalma,  a nélkülözések, a terhes 
katonáskodás megtörő hatása, a sok baj mellett lelki javulást 
is eredményeztek. A belső egyenetlenség megszűnése, a régi 
idők egyszerűségét, emberi és családi erényeit felelevenítő  ereje, 
vigasztaló tünetek gyanánt jelentkeztek. Közelebb jutott egymás-
hoz a család, az ember. Ügy látta, hogy a lelkek soha hajléko-
nyabbak nem voltak a jó irányában.-5 

A lelkek irányítóihoz, a papsághoz fordult  tehát, hogy e 
kedvező időpontot lelkileg megfelelően  értékesítsék. Már azt 
hittük, mondotta, hogy a lelkek a kézből kisiklottak és ime 
most Isten vezeti őket vissza.3 
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A papok lelkesítsék tehát a híveket, hogy ezek Isten láto-
gatásait életük jobbítására fordítsák.  Szüntelen imádságokkal, 
erényes életükkel, a szentség gyakori vételével hárítsák el a 
háború nyomán járó egyéb csapásokat. Gyónjanak, áldoz-
zanak sokszor. A lelkipásztorok esténkint közös imádságra 
gyűjtsék össze a híveket. Maguk pedig az elesettekért havonkint 
legalább egy szentmiséjüket ajánlják fel.4 

A katonaság és a szükségbe jutottak anyagi megsegítései is 
erősen foglalkoztatták.  A katonák meleg ruhával való ellátása, 
az otthon maradó, arra érdemesek támogatása, "a sebesültek 
iránt a türelem megőrzése, elő-előjönnek intelmei között. 
Ugyanúgy a köztisztaság, közegészség, a hadiárvák ügye, a fény-
űzés korlátozása is. Az állam ilv irányú gondoskodásainak sike-
rét előmozdította. 

Erősítést merített abból a tudatból, hogy a bajokban meg-
maradt a legnagyobb érték: a lelkek élete, és a paradicsomi 
örökség: az imádság és a munka. Amikor minden elhagyja az 
embert, akkor érték az Istenhez való fordulás,  mondotta. Az 
irgalmasság cselekedeteinek gyakorlása, mondotta, sokaknak 
örömet okoz. Az imádságos lelkület sok érdemszerző cselekedet 
forrása.6 

A hívekkel való foglalkozást  a vidéken eleinte papjaira 
hagyta, mivel a felszaporodó  teendők lefoglalták  az embereket.8 

Utóbb azonban, mondotta, nem tudott ellenállni a vágynak, 
hogy híveit fel  ne keresse. Megfogyatkozott  papságának mun-
kája kielégítette ugyan, bérmaútján azonban hiányokat is vett 
észre. A papság vallásosságának fokozására  a lelkigyakorlatokat 
megtartatta és azok helyéül az esperesi kerületek székhelyeit 
jelölte meg. Ez összejöveteleken az esperes vezetése mellett 
főleg  a bennsöbb lelki élet lehetőségéről esett szó. ő maga csend-
ben ment bérmaútjaira, az ünneplést kerülte, igényeit a hábo-
rúhoz mérte.7 Ügy érezte, ha valaha, különösen most van szük-
ség vigasztaló és erősítő szavaira. Papságát hivatásának fontos-
ságára, az anyagiasságtól való tartózkodásra, a híveikkel való 
törődés kötelességeire nyomatékosan figyelmeztette.8 

Amikor a román beavatkozás idején Erdély hadszíntérré 
lett és hívei közül sokan elszéledtek, érdekükben 1916 szeptem-
ber 22-én Budapesten, a főrendiházban  felszólalt. 

Nemcsak azért szólalt fel,  mondotta, hogy elszéledt nyája 
a törvényhozás termében mondott szavait meghallja, hanem, 
hogy azt a küzdő székely katonák is megértve, övéikért ne 
aggódjanak. Kérte, hogy ne tekintsék nyűgnek a menekülő csa-
ládokat, a gyermektelen anyák fogadják  sajátukká az odajutott 
gyermekeket. A menekült papok és tanítók kapják meg járan-
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dóságaikat. A diákok tanulhassanak, a gyermekhalandóság 
üdvös intézkedésekkel korlátoztassék. Kérését nemcsak a kato-
likusokra, hanem általában az erdélyi menekültekre vonat-
koztatta.9 

Katonák bérmálása 

Híveit figyelemmel  kisérte. Fájdalmasan érintette tehát, hogy 
a Budapesten elhelyezkedők a nagyvárosi környezetben itt-ott 
vesztettek ellenálló erejükből. A háborús könnyelmű életmód 
egyikét-másikát ugyanis elszédítette. Új hatások alá került, 
úgymond a falu  is. A falu  érintetlen népe új világot látni kény-
szerült és ellentétes felfogások  közé jutott.10 

Szomorú valóság, szögezte le, hogy a háború hosszú ideje 
alatt atyai felügyelet  nélkül maradt sok gyermek és ifjú  erkölcsi 
halált szenvedett. A háború sok bűnt eredményezett, mérhetet-
len lelki nyomorúságnak lett a melegágya. A lelki fegyelmezet-
lenség, az anyagi eszközök hiánya, a sok gond romboló hatással 
voltak a gyermekvilágra. Nemcsak tehetségük mételyeződött 
meg, erkölcsi érzésük is felbomlott.  A sok erkölcsi kihágás, a 
tulajdon tiszteletének megvetése, az elzüllés mélységes foka,  a 
fiatalkorú  bűnösök nagy százaléka bizonyítja, hogy sínylik az 
apa hiányát és érzik az anyai szív melegének ellankadását. Fel-
emelkedést az erkölcsrontás megszüntetésétől és az erkölcs meg-
tisztulásától várt.11 Az elszomorító esetekért kárpótlást kapott 
a ragaszkodásban és lelki rendezettségben, melyeket a harctérre 
került és otthon maradó lelki fiaiban  tapasztalt. 
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A háború ideje alatt is látogatta az iskolákat, gyóntatta, 
erősítette lelki fiait.  Gondosan ügyelt arra, hogy a jóban meg-
maradjanak és a háború okozta káros lelki hatásoktól mentesek 
legyenek. Imádságaikat kérte a sok nyomorúság megszűnéséért 
és a béke áldásainak elérkezéseért. 

A harctéren küzdő lelki fiait  az érintkezés fenntartásával 
vonta magához. Böjtölnek ott is, írta az egyik, együtt mondják 
el az Urangyalát. Az ő lelki fiai  kezdték, mire a többi katona 
is odaszokott. Más vallásúak is jöttek. A templombamenéskor 
mindenki jön, alig lehet otthon őröket tartani, írta a másik. 
Most látja, mit tesz a hit, írta a harmadik. A püspök-atya intelme 
őt felfrissítette.  A főpásztor  katonája ott is megállja helyét, 
tiszta életet él. Mások imáját, áldását kérték, leírták vallásos 
ténykedéseiket. Köszönettel vették a szentképeket, érmecské-
ket, imakönyveket, az írásokat, amelyeket jó lelki atyjuk 
utánuk küldött.12 

Megszámlálhatatlan a lapok, levelek száma, amelyeket a 
katona-diákok neki küldtek. Üdvözletek, kérések egyaránt. Az 
otthonuktól elszakadt fiuk  hálaszavai, hogy nem feledkezik  meg 
gyermekeiről. írásaikból kiérzik az öröm, hogy nehéz napjaik-
ban a püspök szeme rajtuk van. Lelki örömmel számolt be a 
püspök híveinek, hogy sokan keresik fel  őt a harcterekről ben-
sőséges levelekkel. Egyesek imát kérnek, a szentmiseáldás 
kegyelmét, mert a csaták zajában nem imádkozhatnak úgy, mint 
lelkük óhajtja.13 

Egészen különleges a lielyzet, amelyet a harctérre induló 
katonák lelki előkészítésével, a betegek vígasztalásával, a harc-
téren küzdők erősítésével a püspök a maga számára teremtett. 
Püspöki palotájának jórészét katona-kórházul engedte át. Ha-
sonlóképpen tett Budán is a családi házban. A kertben a betegek 
közé ült, beszélgetett velük és szivart osztott ki köztük.14 Bérma-
úljai alkalmával az ott talált kórházakat látogatta meg, gyónta-
tott és bérmált bennük. A kiképzés alatt álló katonaságot és 
tisztképzőket is felkereste  hasonló célból, az induló menetszáza-
dokat bátorította és lelküket megtisztította. Amerre csak járt, ott 
mindenütt a katonák közé ment, bármely egyházmegye területén. 
Majd bátor lelkülettel a harcterekre indult és áldó kezét a küz-
dők fölé  tartotta. A harctereken küzdő katonákhoz és a rokkan-
tokhoz buzdító szózatot intézett. 

Nevének varázsa, ritka példája, szerető szava, atyai bánás-
módja a harcosokban szokatlan lelki hatásokat keltettek fel. 

Az 1915. évben Fischer Colbrie Ágoston püspökké szentelése 
tíz éves ünnepségéről, Kassáról Perbenvikre, Királvhelmecre, 
Sátoraljaújhelyre, Miskolcra ment és ott mindenütt sebesült kato-
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nákat bérmált, gyóntatott, vígasztalt. Ez évnek egész tavasza 
ilyen munkában telt el. Budapesten kilenc napot töltött, Pécsen 
is megfordult.  Majd Erdélyben a kézdivásárhelyi, feketehalmi 
katonakórházakban találkozunk vele. Majd Nagybányán tartott 
hadi ájtatosságokat, majd a szatmári kórházakat tekintette meg.16 

Előkészület a katonák gyóntatásához 

Ritka kedvességű élménnyel kapcsolatos kolozsvári beteg-
látogatása. Mocik Felicián csodás tudásu gyermek-énekkarát 
vitte le ugyanis a betegek közé, hogy őket szenvedéseikben szóra-
koztassa. Először az elmebetegeket keresték fel,  akik között töme-
gesen voltak katonák. A püspök a betegeket szép beszéddel üdvö-
zölte, azután az énekkar állott elő. A betegek arcán jelentkező 
hatás a szemlélőkben meghatottságot keltett. Majd a Pasteur-
intézetbe mentek, itt is sok sebesült katona jött össze különböző 
nemzetekből. A sebészetet is meglátogatták, ahol különösen sok 
volt a csonka beteg. Ép akkor szólalt meg a déli harang, mire a 
püspök előimádkozása mellett együtt mondták el az Ürangvalát.19 

Augusztus havában Salzburgban járt a sebesült katonák kö-
zött. ősszel a Székelyföldön  tett nagy bérmautat. Útjában a kato-
nákat mindenütt felkereste.  Sepsiszentgyörgyön a hadiárvaházat 
áldotta rneg, Marosvásárhelyen német katona-századot gyónta-
tott meg és a kórházakat járta be.17 
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Közben a külső hadterületen is megfordult  bérmaútjában. 
Mindenütt látta, mondotta, mily boldogító a vallás vigasza és 
mily nagy erőssége a lelkeknek az erkölcsi törvények szeretete, 
megtartása. Isten bölcs intézkedését látta abban, hogy amidőn 
az asszonyok és a gyermekek egész odaadásukkal pótolták a 
munkaerőt, akkor a nemesen végzett munkájuk nyomán beta-
karítotott termés bősége őket is az állandó munka szeretetére 
és az áldott anyaföld  megbecsülésére serkentette.18 

Nem hallgatta el azonban azt sem, hogy katonalátogatásai 
őt közben az önzetlen hősiesség eszményképéből való kiábrán-
dulás veszélyével is fenyegették. 

Nem a kötelességteljesítés alól való kibúvás, mondotta, a 
tisztességtelen vagyonszaporítás fáj  neki annyira, mint a statisz-
tikai kimutatás fájó  tudata: miként lehetnek a hősök képtele-
nek a harcra, mikép lehet egy nemzet jövő nemzedékét tönkre 
tenni, ha az önmegtartóztatás helyébe az erkölcstelenséget bo-
csátja szabadjára, 

Ne engedjük átmenni a köztudatba, hogy a tisztességtelen 
vagyonszerzés szabad, hogy a katonákat nem kötelezik az er-
kölcsi törvények. A megrontott vérnek is van szava, mint Ábel 
vére bosszúért kiált. Csak akaraterős, egészséges vérű, munka-
bíró egyénekből álló nemzedéknek van jövője.19 

Még nagyobb mozgalmasságú az 1916. év. Januárban az 
50-ik gyalogezredet áldoztatta meg harcba indulása előtt. Utána 
Bajorországba utazott. Ott megfordult  a regensburgi püspöknél 
és Lajos királynál. Mettenben és Ettalban a bencések vezetése 
alatt álló nevelőintézetet gyóntatta. Majd Innsbruckban a ma-
gyar növendékpapokat, Lúgoson, Marosvásárhelyen, Pécsen és 
Pesten a katonaságot és ifjúságot  erősítette meg lelkileg. 

Augusztus 17-én gróf  Festeticli György autóján a hadveze-
tőség engedélyével az olasz harctéren jelent meg. Arsieronál, 
230 kilométerre a küzdőtértől. Hosszú gyaloglások, lövészár-
kok nehezítették az útat. A püspöknek lovagolnia is kellett. 
A következő nap IV. Károly magyar király születésnapja követ-
kezett, amikor a katonák jobban felszabadultak  és így a püspök 
foglalkozhatott  velük. Szerencsés napon járt ott, mert egy nap-
pal később két alkalommal is telitalálat érte a házat és kápol-
nát, ahol tartózkodott. A hónap hátralevő napjain már más 
helyeken járt, kórházakat látogatott.20 

Az 1917. év tavaszán székelyföldi  helyeket keresett fel, 
július-augusztus hónapokban meg a Kövess Hermán hadtest-
parancsnok vezetése alatt álló hadsereg vonalát járta be. A harc-
vonal mögött, majd a templomokban, kórházakban fordult  meg. 
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Bukovinában a lembergi érseknek, a hetedik hadtest területén 
meg a szatmári püspöknek az engedélyével végzett egyházi 
teendőket. 

Mailáth a tábori katonák között 

A látogatásnak a célja az volt, mondotta, hogy a katonák-
nak Erdély nevében köszönetét nyilvánítsa, a kiképzés alatt 
álló csapatokat a kegyelem eszközeivel erősítse, a tiszti kép-
zőkben kifáradt  fiatalságot  felüdítse,  a kórházakban szenvedő-
ket vigasztalja, a drága fiatalságot  az eldurvulástól, erkölcsi 
zülléstől megvédje. Látogatásának helyei: Beszterce, Borgó-
prund, Dornavatra vidéke, Honvédvölgy, Kirlibaba völgye, 
Máramarossziget, Huszt és-egyes erdélyi helyek: Csík. Három-
szék, Brassó, Fogaras, Marosvásárhely. Tevékenvkedése: kór-
házlátogatás, menetszázadok, kiképzés alatt állók gyóntatása, 
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bérmálása, erősítése.21 ősszel a bécsi hadapród-iskola és a sop-
roni iskolák ifjúságát  kereste fel. 

Az istentisztelet-tartás módját a Gyergyóban állomásozó 
tábor meglátogatása szemlélteti. A katonák Borszéknél a fenyők 
árnyékában gyülekeztek. Miközben az oroszok lövései hallat-
szottak, a püspök szentmisét mondott, bérmált. Szép imádság-
ban az Isten áldását kérte a katonákra. 

Kérte a bölcseség lelkét, hogy lássák be kötelességeiket. 
Az értelem lelkét, hogy önfeláldozásuk  az otthonlévőkért törté-
nik. A tanács lelkét, hogy vezesse őket a hűség útján. Az erős-
ség lelkét, hogy türelmesek legyenek. A tudomány lelkét, hogy 
hasznosak legyenek. Az istenesség lelkét, hogy a hitben erősek 
maradjanak. Az Ür félelmét,  hogy mentse meg őket a bűntől.22 

A zord katonák alázattal hajtották meg fejüket,  hogy rej-
tegessék csillogó szemük felgyülemlő  gyöngyeit. 

Bármenyire is vonzotta a szíve, nem mehetett el min-
denüvé. A hadiállások miatt sem engedték mindenkor, másrészt 
egyházmegyéje kormányzása is visszatartotta. De ahova nem 
juthatott el a szó, eljutott oda a vigasztaló írás. A törődés 
állandó gondja annyira egybeforrasztotta  őt a katonákkal, hogy 
a háború vége felé  már valamennyit lelki gyermekének tekin-
tette. Látogatásai alkalmával tapasztalta, hogy a nélkülözések-
nek kitett, a békesség után vágyó katonák kemény próbára tett 
lelke mennyi nehézséggel van tele. Úgy érezte, hogy a szívükre 
nehezedő súlyok elhengeritésében reá hivatás vár. 1916-ban 
tehát körlevelet intézett hozzájuk. A következő év karácsonya-
kor újabb püspöki szózatot küldött nekik, hogy a szent ünne-
pek meleg hangulatát a fagytól  és a távollét hidegétől fázó 
katonák lelkületébe bevigye. 

Minél szorongatottabbak lettek az idők, írta szózatában, 
annál inkább vágytak az emberek a Megváltó: a béke után. S 
mégis a negyedik karácsony jött a harctérre. Nem a béke, ha-
nem az egyiptomi öldöklő angyal járt körül, s bár imádkoznak 
a békéért, az ágyúk szava hallik. A lelkeknek meg kell hajol-
niok az Üdvözítő előtt, várniok kell őt. De hogyan? Nem azzal, 
hogy mondjuk, nincs Isten, hanem azzal, hogy dicsőség menny-
ben az Istennek. Csak vallásos lelkület hoz békét a szívbe. A 
vallásosság nem türelmetlenséget, zúgolódást, hanem békés lel-
ket teremt, embertársainkban Isten képmásának felismerését. 
A hősiesség nem zárta ki a könyörületes szeretetet. Ki-ki gon-
doljon csak otthonlévő és epedve váró kedveseire. Nincs 
nagyobb szeretet, mintha valaki életét adja övéi biztonságáért. 
Én vagyok a feltámadás  és élet, mondja az Üdvözítő, ő hozza 
a békét, őt kell követnünk.23 
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Az ilyen körlevelek fogadását  és hatását egyik fia  beszámo-
lója szemlélteti. 

A püspök a katonákat látogatja 

Szavának meghallgatására, írta, a katonák eljöttek vallás-
különbség nélkül. Letették lábhoz a fegyvert  és levették a sap-
kájukat. Áhítattal hallgatták a felolvasást  és csendesen imád-
kozak. Felengedett a szív kérge, a kéz merevsége, s a fegyverek 
elhagyták az előírt állást. A székely kettős bakák nagyon meg-
köszönték az atyai gondoskodást. Hogyha már kis harangjukat 
nem hallják, legalább a levél juttassa eszükbe Isten jóságát. 
A püspök elért hatását a katonai parancsnokságok is bizonyí-
tották s ezért neki köszönetet mondtak. Látogatását felejthetet-
lennek minősítették s azt örömmel várták. Sok fáradozása  elis-
meréséül a püspök a Vaskorona és a Vöröskereszt I. o. érdem-
rendjét kapta meg.24 

Dr. Biró Vencel: Gr. Mailáth G. Károly. 12 
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Elteltek az évek, a győzelem fordulása  eldőlt. Magyarorszá-
gon forradalom  támadt, amelyből köztársasági államforma  ala-
kult ki. A forradalom  túlzásai és az új kormányforma  célkitű-
zései a püspököt a vallásra építés hangsúlyozására késztették. 
Sokan a forradalomtól  várják az élet megújhodását, mondotta 
híveinek, ez pedig csak akkor következhetik be, ha az ember 
magáévá teszi az evangéliumban lefektetett  igazságokat, min-
den időre ráillő elveit, s tanításait. Senkisem hirdeti az Isten 
előtt való egyenlőséget jobban, mint az evangélium. De ez ne 
rombolásra szolgáljon, hanem építésre. A testvériséget Krisztus 
előtt senki sem hangoztatta. De hogy valósuljon meg ez a krisz-
tusi szeretet ereje nélkül? Az evangélium teremtette meg az 
igazi szabadságot, de ezt nem valósítják meg azok, akik a szen-
vedélyek, a bírásvágy rabszolgái. Vissza kell tehát térni az 
evangéliumhoz. 

A közrend fenntartásában,  a közbiztonság helyreállításá-
ban híveinek megígérte a támogatását. A magyarsággal együtt-
élő nemzetek kívánságainak megértését és teljesítését óhajtotta.25 

Ugyanazok az érzések fogták  el, amelyeknek a háború ki-
törésekor is hangot adott. Meggyőződése volt, hogy békét csak 
Isten törvényeinek megtartása tarthat fenn. 

„Ha minden erőnkből arra törekedtünk volna, mondotta 
szemrehányólag az egész emberiségnek, hogy megnyerjük s biz-
tosítsuk a belső szívnyugalmat és embertársainkkal békében 
éljünk, ha kerestük volna az Urat s az ő útjain jártunk volna 
mindenkoron: nem áztatta volna el a földet  annyi könny és 
fájdalom." 

Nem csodálja, fűzte  tovább, ha csapásait most is olyan 
bőven osztogatja az Isten. Most is vannak ugyanis, akik nem 
szűnnek meg bűnös élvezeteket hajhászni, nem tudnak krisz-
tusilag szeretni, megbocsátani. Pedig a mindenki által óhajtott 
boldogsághoz jóakaratnak s égi békének kell honolnia a szí-
vekben.28 

Az események gyorsan követték egymást. Erdély Románia 
részévé lett. 



XIII. 

A püspöknevelő. Lelkipásztorkodás 
a Habsburg-családban és a főurak  udvaraiban. 

Hosszúnak kívánt élete folyamán  mulassa meg mindnyá-
juknak, mit kell nemcsak érezni, de tenni és mint kell elveket 
nemcsak vallani, hantm érvényesíteni is, — kívánta a püspöknek 
kinevezése idején Rott Nándor.1 

Ahol az emberi szó gyenge, ott a példa erős lehet. A püspök 
sem szavával, hanem életpéldájával apostolkodik. Senkitől sem 
hallotta, hogy a püspök így meg így beszél. De lelkesedve hir-
detik a szeretetétől megtisztult lelkek: az én püspököm így meg 
így él. Ha a tudomány magában elég lenne, a hittudósok már 
ezer évvel ezelőtt újra teremtették volna a világot. Amikor a hit-
tudomány még csak pislogó mécs volt, akkor volt az Egyház 
fénykora,  a szentek és vértanuk korszaka. így írt Hoch János a 
püspök erdélyi munkálkodásának tizenkettedik esztendejében.2 

Amit Mailáth működéséről akkor felmondhattak,  ugyanaz 
állapítható meg utóbb is. Nem a jelszavaknak, hanem a példa-
mutatásnak lett az embere. Lényéből kiömlő szeretetével fel-
emelte az embereket és mindent elkövetett lelki emelkedettségben 
való tartásukra. Nem a kapkodásnak, hanem a nyugodt átgon-
dolásnak vált a hívévé. Nem látványos megrendezések vonzották, 
hanem lelki adottságok megteremtésére és értékesítésére ügyelt. 
Sikereit nem a felvonuló  tömegek nagyságához, hanem a szent-
ségekhez járulók számához mérte. 

Időbeosztását káplánokhoz méltónak is mondották. Az 
egyénekkel való foglalkozással  felaprózza  napjait, állították 
előtte, llynémü foglalkozását  azonban sohasem a püspöki teen-
dők köteles óráiból, hanem a maga kényelméből vette el. Az ügy-
kezeléssel járó teendőket is elvégezte, mindamellett nem az íróasz-
talnak, hanem a lelkek keresésének lett a rabja. 

Lélekkeresésének módjai nagy feltűnést  keltettek, tiszteletre 
indítottak és követőkre találtak. Cselekedeteivel magában a 
püspöki karban is tisztelőket, méltánylókat szerzett. Egyesek 
elragadtatásuknak adtak kifejezést,  mások viszont utánzói közé 

12* 



180 

állottak be. A követésére való készségüknek kifejezést  is adtak. 
Mailáthnak jelentősége ennélfogva  e téren is igen nagy és hatá-
sát nagy területen éreztette. 

Ismerve az ő apostoli lelkületét, fordult  hozzá adományért 
Drohobeczky Gyula körösi püspök, ügyanö a püspöknek titkos 
tanácsossá tevésekor mondotta: Oly nemes, fényes  erényekkel 
tündöklő főpászlort  ért a kegy, akinek párját keresni kell. 

Hidasy Kornél szombathelyi püspök őt, a fiatal  püspököt, 
lángbuzgalmunak mondota. Nemes lelkesedéséhez s valóban 
épületes buzgalmához szerencsét kívánt. 

Hírneve megelőzte őt, írta neki kinevezésekor Batthyány 
Vilmos, utóbb nyitrai püspök. Egy előharcos kitüntetése máso-
kat is buzdít, telte hozzá. Alázatos szívét ismerve, a jó Isten 
kísérni fogja  lépteit.3 

őszinte csodálattal kíséri a püspök működését és örömmel 
tapasztalja, hogy az immár vallási, s általában természetfeletti 
ordo szempontjából közönbös körökben is legalább liszteletet 
parancsol. Fokozza örömét, hogy éppen Erdélynek jut a szeren-
cse, ahol a katolikusságért nem lehet elég sokat tenni. így nyilat-
kozott Várady L. Árpád miniszteri osztály tanácsos, utóbb győri 
püspök, kalocsai érsek.4 

Kéri az Istent, hogy adjon neki egészséget, mondotta Szmre-
csányi Pál szepesi püspök. A többit ugyanis, amire szüksége van, 
Isten ritka bőkezűséggel megadja. Szmrecsányi Lajos egri 
érsek örvendett az elismerésnek, melyet Erdély a tizenöt éve 
püspök Maiáthnak, „a ritka főpásztornak"  mulatott. Ez idő alatt 
áldásában mindenkit bőségesen részesített, nem gondolva sohsem 
arra, hogy odaadó munkaja közben önmagát emészti meg. 

Annyi oka van, hogy őt lélekben megcsókolja. Lenne Isten-
nek vagy egy tucat Mailáth ja. Áhítattal lekinl rá, írta neki Rimely 
Károly besztercebányai püsi>ök. Ugyanő már 1892-ben a Szepe-
syek nyomdokába lépést kívánta neki,® s Mailáth csakugyan 
Szepesy Ignác egyik ulóda lelt az erdélyi püspöki székben. 

Apostoli működését nagy lelki örömmel és élvezettel szem-
léli és reá Isten segítségét kéri, tudatta vele Németh József  temes-
vári felszentelt  püspök. 

Mailátliban nemcsak a lánglclkü püspököt tanulják csodálni, 
mondotta Lányi József  nagyváradi felszentelt  püspök, hanem a 
fennkölt  lelkű művelt embert, ki közvetlen, természetes nyílt 
modorával embertársait szívéhez bilincseli, s magát örökre feled-
hetetlenné teszi. 

Ügy igyekszik élni, értesítette őt Fetser Antal nagyváradi 
felszenteli,  utóbb győri megyéspüspök, hogy az ő apostoli lelké-
nek szomorúságot sohse szerezzen, sőt minél több örömöt keltsen. 
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Firczák Gyula munkácsi görög katolikus püspök az „Isten-
szerető Károly püspökért" imádkozott. 

Sok-sok erőt kér a maga számára abból a lelkületből, amely 
oly szépen sugárzik ki a püspök pásztorleveleiből, kívánta Rott 
Nándor.6 

A püspök házi kápolnája 

Mailáth működése a magyar papság éietében iskolát jelent, 
írta Glattíelder G\ula csanádi püspök. Egyéni szempontokon 
felemelkedő  apostoli buzgalma, a lelkipásztorkodásban soha ki 
nem merülő tevékenysége, a lélekmentés és nemesítésben mű-
vészi készsége olv tökéletes formában  érvényesült, hogy az a 
másnézetü lélekből is a katolikus papi hivatás iránt hódolatot 
váltott ki. Emellett az emberi jóság és igazságosság földi  virá-
gaival is sikerült ékesítenie az Űr kertjét és ezzel is bevezetni 
oda számtalan lelket. Mindez iranta nemcsak tiszteletet paran-
csol, hanem az emberek üdvéért buzgolkodó minden papi lelket 
utánzásra serkent.7 

Isten tartsa soká őt „nekünk, alázatos püspöktársainak is 
mintaképül és buzaitóul", kívánta Hossu Vazul lugosi, utóbb sza-
mosújvári görög katolikus püspök.3 

Mailáth iránt mindig nagyrabecsüléssel volt. Követésre buz-
dító példás apostoli működése forrása  a hozzá való ragaszkodás-
nak. jelentette ki Radnai Farkas besztercebányai püspök. 
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Hogy milyen püspök lelt Mailáthból, mondotta Csernoch 
János, akkori kalocsai érsek, azt a többi püspökök tudják, akik 
bámulattal nézik az ö apostoli működését. Üj püspöktípust alko-
tott. Magyarosan szólva modern püspököt a szó legjobb értelmé-
ben, akit ők, epigonok, csak gyengén tudnak utánozni. Tudja, 
hogy szavait a püspök pirulva olvassa, talán neheztel is érte, de 
ő az igazat írja." 

Amit Mailáth követéséről Csernoch János, Hossu Vazul, 
Radnai Farkas, Glaltfelder  Gyula általánosságban mondottak, azt 
egyes püspökök magukra vonatkozólag határozottan ki is fejez-
ték. 

Gróf  Csáky Károly váci püspökké kinevezése idején éber 
figyelemmel  kísérte Mailáth működését. Isten segítségével ipar-
kodni fog  jó példáját követni, irta neki. 

Hálával és fiúi  szeretettel gondol Maiiáthra, irta neki gróf 
Mikes János szombathelyi püspök, mert amit bérmaútjában jól 
csinál, azt az ő példájának köszöni. 

Köszöni Mailáthnak a gyulafehérvári  szíves fogadtatást, 
mondotta Fren{iu Valér lugosi, utóbb nagyváradi görög katolikus 
püspök. E látogatás iskola is volt neki. Okulva az ott tapasztalt 
sok jó szokáson, igyekezni fog  azokat püspöki székhelyén is 
megvalósítani. 

Isten védje Mailáthot, kívánta Bálás Lajos rozsnyói püspök, 
hogy ne csak mint csalhatatlan tükörbe tekinthessenek megalku-
vást nem tűrő apostoli lelkületébe, hanem jó példáját kövessék 
is, amely mint világító fáklya  mutatja nekik az utat, amelyen 
mindnyájuknak haladniok kell, ha nem akarnak a sötétségben 
maradni. 

Kéri Istent, hogy Mailáth apostoli működését mindig szem 
előtt tartva, hálálja meg szeretetét, óhajtotta Bjelik Imre tábori 
püspök. 

Régtől fogva  főpapi  eszményképét tiszteli Mailáthban, 
tudatta Csiszárik József  c. püspök. 

Megpróbalja, amit a püspök ajánlott, írta Shvoy Lajos, 
utóbb székesfehérvári  püspök, esténkint várja, elfogadja  lelki 
fiacskáit,  kicsit, nagyot egyaránt. Komoly lelki tanácsok, végtelen 
fontosságú  benső ügyek kerülnek elö. Ha ilyenkor egy-egy fel-
tárja életét, sokat gondol a püspökre, aki ővele is sokat vesző-
dött. Amikor ilyen esetekben órák múlva kicsordulnak a jobb 
élet után való vágy cseppjei, eszébe jut, amit neki a püspök 
mondott: Ezek drága, értékes cseppek. Érzi, úgymond, hogy 
önmaga is tisztul ilyenkor.10 

A gyermekek lelki nevelésében mulatott példája követéséről 
a tanitórendek főnökei  is nyilatkoztak. 
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Főleg a nevelöket fogja  el a megértés és leginkább ezek tud-
ják öt értékelni. Megbecsülhetetlen a példa, amelyet nekik a 
püspök nyújt, mondotta Szinger Kornél, a nagyarországi piaris-
ták rendfőnöke.  Hivatása és igénytelen egyszerűsége őt arra a 
területre utalta, nyilatkozott önmagáról Burány Gergely csornai 
premontrei prépost, ahol sem kincsben, sem egyéb külsőségekben 
nem keresheti lelki szükséglete kielégítését. Eszméje a vallásos 
neveles és tanítás, ahol a tiszta önzetlenség elengedhetetlen fel-
tétel az akadályokat leküzdö lelkesedésre. Negyvenkét évi szol-
gálata alatt nem egy fiatalembert  nyert meg s erősített meg má-
sokat a vallás iránt való szeretetben. E tekintetben is a püspök 
nagy példája lebegett előtte, mert öt mindenkor fenséges  ideáljá-
nak mondotta. Ha gyenge erejével messze elmaradt is, megnyug-
tatja a tudat, hogy jó úton haladt.11 

Jó példát mutatott Mailáth püspöktársainak abban is, hogy 
egymás tekintélyét védeniök kell. Státusgyülésen kelt ki az ellen, 
hogy egyes lapok egy időben a püspökök ellen terrvszerüen táma-
dásokat intéztek. E tekintélyroinbolás ellen tiltakozott. Az sem 

Szobrocska a püspök házi kápolnájában 



184 

tetszett neki, hogy egyesek a püspököket osztályozták. Hangoz-
tatta, hogy mindegyiket a jószándék vezeti, valamennyien egy-
formák.  Széchenyi Miklós püspök külön is köszönte, hogy poli-
tikai meghurcolásakor mellette szólott. Párvy Sándor szepesi 
püspök hasonlókép köszönte védelmét egy öt érintő zsarolási 
ügyben.12 

Az Egyház két elemből tevődik össze, a papságból és a 
világiakból. A papság joga a vezetés, a hívők kötelessége a köve-
tés. Miként az erdő fái  sem egyformák,  e követők tömegéből is, 
akik állásban, rangban jobban kimagaslanak, azok messzebbre 
látszanak. Példaadásukkal több emberre hatnak, erösebb han-
gon szólanak. 

E felfogás  magyarázza meg, hogy a püspök az előkelők lelki 
vezetésére mindig nagy gondot fordított.  Lelki életüket éppúgy 
figyelte,  mint a kisebb rangú híveiét, nehogy az udvariasság lát-
szatával őket akár mellőzze, akár a kelleténél többre becsülje. 
Ö a lelkeket egyforma  szeretettel kereste és a jó kertész gondos-
ságával a díszesebb és egyszerűbb virágokat egyformán  ápolta. 

Kereste tehát az alkalmat arra, hogy lelki hatását az előke-
lőbbekre kiterjeszthesse. Családi események: születések, halál-
esetek, házasságkötések, a gyermekek első szent áldozása, bér-
málása, mindmegannyi lehetőség volt számára a megemlékezésre, 
lélekhez szólásra, levélben, élőszóban, vagy magának a szertar-
tásnak végzése közben. Ilynemű munkáját megkönnyítette, hogy 
születése, szétágazó rokonsága révén a legmagasabb körökbe is 
bekapcsolódott. Éppen ez alapon szereplése messze elhatott, fel 
a legmagasabb helyig: a Habsburg-családig. 

Ferenc József  magyar királyt már mint gyermek különös-
képpen tisztelte. E tisztelet családi érzésen alapult, a király iránti 
hűség családi hagyomány volt. Bécsben és Budán órákszámra 
várakozott, hogy láthassa a királyt és köszönhessen neki. Erzsé-
bet királynénak ritka szépsége és kedvessége lebilincselték. Mivel 
ritkán láthatta, szentmise alatt messzelátóval is iparkodott őt 
megfigyelni.  Csernoch János mint kalocsai érsek mondotta, hogy 
Mailáth szemináriumba vonulásakor a király megjegyezte: „Ez 
nagyon szép, őt rövid idő alatt püspökké tesszük, és ő derék 
püspök lesz.13 Mint püspök majdnem minden évben felkereste 
a királyt. A király mindig érdeklődéssel kérdezte ót a család és 
az egyházmegye állapotáról. Jó emlékezőtehetsége révén a 
püspök kéréseit emlékezetében tartotta és kívánságait szívesen 
teljesítette. A püspököt jróasztala mellé ültette, kezet azonban 
— ez volt a szokása — sohasem adott. A püspök a királyt lova-
gias embernek tartotta A királynéval és fiával,  Rudolf  trónörö-
kössel Mailáth sohsem beszélt. 
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Károly Habsburg főherceget,  utóbb IV. Károly néven ma-
gyar királyt, 1901 nyarán, mint fiút  Gyulafehérváron  vendégül 
látta. A főherceg  tanulmányúton volt. Gr. Wallis György és Dr 
Huszár Károly kíséretében rangrejtve utazott, hogy seholse érje 
hivatalos fogadtatás.  A marosújvári sóbányanak, Gyulafehérvár-
nak, Vajdahunyadnak és Dévának megtekintését vették tervbe. 
A püspök szívesen látta őket és Tövisre kocsiját küldte eléjük.14 

Az oltárkép a püspök házi kápolnájában 

Július 20-án értek Gyulafehérvárra.  Vasárnapi nap a püspök 
házi kápolnájában misézett, ahol a szentmisén a főherceg 
minisztrált neki. Megtekintette a Batthyány-könyv tárt, nevét be-
írta a látogatási könyvbe. A főherceg  magyar nyelven társalgott. 
A főherceg  és a püspök közös fényképen  vétették le magukat. 
Gyulafehérvár  után Vajdahunyad, Zalatna megtekintése követ-
kezett. Mindenki elragadtatással beszélt a szép szőke, mosolygó 
arcú, élénk vérmérsékletű hercegről.10 További útján siirgönyi-
leg köszönte meg a püspök vendégszeretetét. A dobsinai jégbar-
langból és egyéb helyekről is képeket küldött neki. 

Közvetlen érintkezésük azután is folytatódott.  Mailáth ez 
év decemberében a bécsi Pázmáneumban járt. Ez alkalommal 
vele volt a főherceg  is.16 Megküldte neki a Zászlónkat, a katoli-
kus középiskolások lapját. Nagy élvezettel lapozgatta, — kö-
szönte meg neki sajátkezű íráshan a főherceg.  Örömmel üdvö-
zölte a tudtával első katolikus ifjúsági  iratot, annak erős jövőt, 
minden szépet kívánt.17 A főherceggel,  mint trónörökössel és 
feleségével,  Zita főhercegnövel  a püspök utóbb, 1915 január 
14-én, Schönbrunnban jött össze. A trónörökösnek a Szent 
István rend nagykeresztjével való kitüntetésekor és gyermeke 
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születésekor szerencsét kívánt, amit az köszönettel vett.18 Fe-
renc József  halála után kihallgatáson jelent meg az új magyar 
királynál, akinek koronázásán is résztvett. Benne volt abhan a 
küldöttségben, amely a koronázáson használt szent keresztért 
ment. Zita már mint királyné köszönte meg a püspöknek a ma-
rosvásárhelyi istentiszteletről szóló jelentését, szentmiséjét és 
imáit. Különös érdeklődéssel vett tudomást a püspöknek a had-
bavonuló katonák és a hazatérő menekültek között végzett 
pásztorkodásáról és tevékenykedéséről.19 

A püspök József,  Frigyes, Ottó Habsburg-főhercegek  és 
Mária Valéria főhercegasszony  családjában rendszeresebb lelki-
pásztorkodást is végzett. Érmeket, szentképeket, rózsafüzért, 
imakönyveket ajándékozott nekik, a pápa névaláírásával ellá-
tott arcképét szerezte meg, vagy áldását eszközölte ki számukra. 
Szóban, írásban jó tanácsokat adott nekik, gyóntatta őket. Az 
idevonatkozó adatok élénken mutatják a családban uralkodó 
vallásosságot és a gyermekneveléssel való törődést. 

A püspök a nagybeteg Ottó főhercegnek,  Károly főherceg 
atyjának, a pápa aláírt arcképét vitte el. Frigyes főherceg  fele-
sége, Izabella főhercegasszony,  köszönte a püspöknek fiához, 
Albrechthez, írt barátságos intelmét. Fia lelki élete miatt, mon-
dotta a főhercegasszony,  nincs ok aggodalomra, mert az nyitott 
könyv őelőtte. Csak jövője miatt aggódik, mert a fiú  lágy, érzé-
keny kedélyű. A jól megválasztott környezet, függés  a szülői 
háztól, elfoglaltság  a legbiztosabb szerep fia  irányításában. 
Utóbb kérte, hogy a püspök hadbavonuló fiához  küldjön iratot, 
amelyet az ő anyai meggyőződése szerint szívesen olvas. Szíve-
sen vette, ha a püspök Erdélyben megforduló  fiáról  írt neki.20 

A Fiúméban betegen fekvő  öreg József  főherceget  és családját 
meghatotta a pápa arcképe és áldása, amelyeket a püspök szer-
zett részükre, örvendettek, hogy a Szentatya reájuk gondolt. A 
püspök vértanú-ereklyéket is küldött a beteghez, amelyeket az 
ottani plébános nyújtott át, szentmise mondással kapcsolatban. 
A beteg jobban is lett. A Hazánk című fiumei  újság a tartós ja-
vulás reményében a betegről a további híradásokat abba is 
hagyta. Utóbb azonban a beteget újabb gyengeség fogta  el, és 
meg is halt. A püspök az elsők között volt, akik részvétüket a 
családnak kifejezték.  Az özvegy a püspöknek emlékül meg-
küldte férje  arcképét, úgyszintén a püspök anyjának és néhány 
erdélyinek is, mint akik a főherceget  szerették. A képért cserébe 
a püspök imáját kérte.21 

Mária Valéria főhercegasszony  hálás volt, hogy a püspök 
gyermekei első szent áldozásához a Szentatya áldását megsze-
rezte. Az arcképet és az érmeket hálásan fogadták  a gyerme-
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kek. Más alkalommal örült a püspök kilátásba helyezett láto-
gatásának, annak, hogy ez misézik és gyóntat is. A püspöktől 
könyvről is kért véleményt és tőle rózsafűzért  fogadott  el.22 

A Mailáth-palota Budán 

Ezeken kívül a püspök összeköttetést tartott fenn  Jenő fő-
herceggel, aki újévi jókívánságait köszönte meg, József  főher-
ceggel, a meghalt József  főherceg  fiával,  aki a betegségek ellen 
való védekezések megbeszélésére Gyulafehérvárra  tervezett láto-
gatást. Előzőleg a püspök IV. Károly magyar királynak elis-
merő nyilatkozatát ismertette, amelyet a király a főhercegről 
mondott. Az elismerés József  főhercegnek  jól esett, mivel, mint 
mondotta, minden tudását, akaratát, erejét abba veti, hogy a 
királyát és a hazáját szolgálja. Másként meg egész szeretete a 
katonáié, akikkel összeforrt  annyi idő alatt. Velük akar élni 
vagy halni.23 

A püspök összeköttetésben állott Lipót Szalvátor főherceg-
gel is, aki Gyulafehérvárt  a székesegyház építkezését nézte meg 
és ebéden is vendége volt.24 

A világi emberek közül Gr. Zichy Nándor volt a püspök 
eszményképe, aki a katolikus ügyek iránt püspökhöz méltó 
lelkesedést és áldozatkészséget mutatott. Megérzett mindenütt 
mindent, ami az Egyháznak javára, vagy kárára szolgált. Egy-
házpolitikájának célkitűzése szerint a kötelező polgári házas-
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ság, az állami anyakönyvek ellen, s a keresztény irány előmoz-
dításán dolgozott. Mailáthot, mint fiatal  papot, terveibe avatta. 
Gyulafehérvárt  is megfordult.  Ö is a püspök lelki hatása alá 
került. Eleinte ugyanis nem volt gyakori áldozó, de a püspök 
csodálkozó kérdésére megtette. 

Hasonló módon hatolt Gr. Apponyi Albertre, aki a püspö-
köt nagyrabecsülte. Mint miniszter őt meghallgatta és kívánsá-
gait a lehetőség szerint teljesítette. Szeretettel beszélt a püspök-
ről, ragaszkodását sokak előtt, így Prohászka előtt is kifejezte. 
Többször tanácsát is kikérte. 

Gyermekei első szent áldoztatását a püspök végezte, hason-
lóképen ő bérmálta meg őket. A püspök látogatását, amelyet ez 
az említett célból Eberhardton tett. Apponyi Gyulafehérvárt 
viszonozta 1913-han. Két év múlva fiával  együtt járt Gyulafehér-
váron. 

Mindkét alkalommal azzal az érzéssel távozott, hogy rövid 
ottartózkodásából is lelki hasznot húzott. Megállapította, hogy 
a ház légkörében lelkielőny nélkül egy napot sem lehet eltöl-
teni. Gondolja, mondotta, hogy ez a püspöknek legnagyobb 
elégtétele.25 Budai lakásán gyakrabban felkereste  a püspököt és 
nála szentgyónást végzett. 

Gr. Széchen Miklósnál, Gr. Cziráky-családban is bérmálás-
ban részesítette a gyermekeket. Saját családjában az első szent-
áldoztatást, bérmálásokat, házasságkötéseket rendszeresen vé-
gezte. E ténykedései szép családi ünnepekké avatódtak. 

Nagy tömegben lehetne felsorolni  az előkelő családokat, 
amelyekben vígasztalásokkal, családi viszályok elintézésével 
lelki épülésül szolgált. Papi hivatáskeltés, áttérési ügyek elin-
tézése, sokféle  figyelmesség  szerepel tetteiben. 

Fia halálára küldött részvétét köszönte neki gróf  Csáky 
Albinné. A fiút  a püspök utolsó napjaiban felkereste  és erősí-
tette. A beteg utolsó tette az volt, hogy homlokára keresztjelet 
tett, utánna meghalt. 

Hasonlóképen köszönte a püspöknek gróf  Széchenyi Emii 
a fia  hősi halálakor kifejezett  részvétét. A püspök megnyugta-
tására tudatta, hogy fia  halála előtt néhány nappal ünnepélyes 
tábori misekor áldozott. Mikor holttestét megtalálták, összekul-
csolt kezeiben a kis keresztet tartotta, amelyet hadbavonulása-
kor anyjától kapott. Fia mindig ájtatos, vallásos volt, köteles-
ségét mindig teljesítette, az első csatasorokban esett el, érte-
sítette a püspököt gróf  Wencheim Gézáné. Báró Apor Gábor 
tudatta, hogy fia  halála előtt az ágyban letérdelt és anyját át-
karolva, hangosan imádkozott. 
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Jó szívébe olyan sokakat fogadott  be a püspök az ő hoz-
zátartozói közül, hálálkodott gróf  Zichy Aladár, oly sok ízben 
volt örömhozó és vigasztaló, hogy ezért hálás és hálás is marad. 

A székesegyház 

Br. Forster Gyula a püspök pihenést nem ismerő apostoli buz-
góságáról beszélt, Thallóczy Lajos a katolikus vallás egyik osz-
lopa gyanánt emlegette őt. Báró Gerliczy István köszönte, hogy 
a püspök őt nehéz napjaiban szilárd elhatározáshoz segítette. 
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A püspök jósága enyhíti fájdalmát.  Br. Jósika Gyula köszönte, 
hogy a püspök őt a római Collegium Germanicum-ba segítette. 
Sajnálja, úgymond, hogy éveket elvesztett és bolygó tüzeket 
követett világosság helyett. Isten vezette lépésről-lépésre, ami-
ből hivatására következtet.26 

A Kat. Státus évi közgyűlései és Igazgatótanácsának havi 
ülései magasrangú és nagy állású embereket hoztak össze, kö-
zöttük a püspök sok lelki fiát  számolhatta össze. Részben azért 
járt el oly szorgalmasan az Igazgatótanács havi üléseire, hogy 
az igazgatótanácsosokat lelkileg gondozza.27 



XIV. 

Az Egyházért és a gyermekért. 
(1918—1932) 

A hatalomváltozás az erdélyi katolikusság életébe nagy vál-
tozást hozott. Az új államalakulat keretében ugyanis a magas-
latról, amelyet a volt Magyarországon, mint a többségi katoli-
cizmus elfoglalt,  leszállott és a kisebbségi egyházak sorában he-
lyezkedett el. Az államban elfoglalt  helyzetét illetőleg jelentősé-
géből eszerint veszített, az apostoli királyság fogalmából  reá-
háramló előnyből kiesett. 

Saját hívei szervezetét, összefogását,  s azoknak az állam-
hatalom előtt való képviseletét illetőleg jelentősége viszont emel-
kedett. Az állam ugyanis vallási, iskolai ügyekben inkább a val-
lási alakulatokat veszi figyelembe,  mint a politikai szervezeteket. 
A valláson keresztül nyújt lehetőséget erkölcsi, iskolai! nevelésre, 
népmívelő tevékenységre. 

Innét a felelősségteljes  szerep, amelyet a püspök egyház-
megyéjében az államfordulat  óta betölt. Az autonómikus beren-
dezkedés, amelynek az egyházmegye örvendett, az átmeneti idő 
nehézségeiben különösen bevált. Részben azért, mivel erejével a 
püspök mellett, mint az autonómia egyházi elnöke mellett állott, 
részben azért, mivel annak a felelősség  elviselését könnyebbé 
tette. 

A béke ratifikálásáig  a püspök az egyházmegye szoros kor-
mányzásán kívül alig tehetett egyebet. A magyarság, a békö rati-
fikálásáig  általában a passzivitás álláspontjára helyezkedett, 
ugyanúgy a püspök is az ideig az előbb letett hűségesküje alól 
nem tekintette magát feloldozottnak.  Amennyiben mozgása lehet-
séges volt, annyiban bérmaútakat tett és a Státus Igazgatótaná-
csának ülésein elnökölt. Eleinte szabad járás-kelésében akadá-
lyokba ütközött; egyik bérmaútját nem tarthatta meg és egyik 
státusi igazgatótanácsi ülésen sem vehetett részt.1 Az 1920. év 
tavaszán már hívei lelki megerősítésére siethetett. 

Most bérmaútra indult, s erre szükség is volt. A világháború 
szörnyű vihara ugyanis, úgymond, megritkította a falvak  lakos-
ságát, összetörte a lelkek sok és szép értékeit, kétségbeesést és 
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kishitüséget teremtett. Útjában örömmel tapasztalta, hogy amerre 
csak megfordult,  megmozdultak a lelkek és megnyíltak a lelki-
ismeretek. Ügy látta, hogy a papság a bérmálandókat szorgalma-
san összegyűjtötte, a szegénységet és az iskolákat felkarolta,  s a 
tanítók is helytállottak. örömmel állapította meg, hogy a lelki 
megerősödés vágyától nagy tömegek mozdulnak meg, ha szá-
mukra különös és maradandó emlékű alkalmat szereznek. Azért 
a népmissziók újra való megkezdését sürgette.2 

A püspök közéletbe lépésének és az őt megillető közjogi sze-
replésének megindítója ünnepélyes hűségeskü-tétele lett. 

Az eskütételre az Averescu-kormány vallásügyi minisztere, 
Goga Octavian, szólította fel  a püspököt és vele egyidejűleg a 
többi erdélyi kisebbségi egyházfőket.  A kormány ugyanis elérke-
zettnek látta az időt arra, hogy az egyházfők  eskütételével az 
ország lelki egységét elősegítse. 

A püspök a miniszter részéről jött kezdeményező lépést meg-
köszönve, az eskü letételére készségesnek mutatkozott, de állásá-
nak megfelelőleg  azt több körülménnyel hozta kapcsolatba. 

Mivel, mondotta, az ő esküje az egyházjogi kérdések tisztá-
zását is kívánja (legfőbb  kegyúri jog gyakorlása, az egyházmegye 
viszonya az érsekséghez, az egyházmegyei önkormányzat beillesz-
tése az ország törvényeibe stb.) annak letételére a Szentatyával 
való tárgyalás nélkül nem tartja magát illetékesnek. A kormány 
tehát tegye lehetővé, hogy ezek megbeszélésére Rómába mehessen. 

Továbbá, amennyiben az Egyház, jelesen a püspök tevékeny-
ségének alapját a hívek teszik, az Egyház és az állam között a 
kapcsolat rendezéséről, bensőbbé tételéről nem lehet beszélni 
anélkül, hogy elsősorban a hívek lelki nyugalma, polgári jóléte 
kellő figyelembe  ne részesüljön. Az egyházmegye katolikus hívei 
99%-ban a magyar fajhoz  tartoznak, az egyházmegye bensőséges 
kapcsolata tehát a román állammal, csak a magyarság feltétlen 
nyugalmának, kisebbségi jogainak, polgári jólétének biztosítá-
sával mint előfeltétellel  alakítható meg. „A megértés csak a jogi 
és erkölcsi alapon létesülhet, mindama jogoknak őszinte tisztelet-
bentartása, s a biztosítékokkal körülbástyázása által, melyeket a 
békeszerződés a kisebbségek védelmére lefektetett." 

Kiemelte, hogy a legfontosabb  kérdés az iskolák ügye. 
Ezekre vonatkozólag hangsúlyozta, hogy „a magyar hitvallásos 
iskoláknak a magyar hitvallások kultúrigényeihez, s szükségle-
teihez mért korlátlan felállíthatása  és fenntarthatása,  ami a 
békeszerződésekben a kisebbségek létérdekeinek védelmére kikö-
tött jogbiztositékok között a legfőbb  helyen áll, a román állam 
részéről nemcsak feltétlen  elismerést, tiszteletbentartást igényel, 
hanem az egyházak joggal számítanak az állam erkölcsi és anyagi 
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támogatására, már csak azért is, mivel az államot fenntartó  ténye-
zőkhöz, az állami élet erkölcsi pilléreihez a legszilárdabb köve-
ket éppen a hitvallások szolgáltatják." 

Nagyon örülne, úgymond, ha a miniszter a személyét illető 
fejtegetésekből  azt a meggyőződést merítené, hogy ő, miként 
eddig is a rendre és nyugalomra, a lakósság minden rétegében, 
faj-  és valláskülönbség nélkül, a testvéries együttműködés ápo-
lására törekedett, ezúttal is minden igyekezete, esküvel, vagy 
anélkül, arra fog  irányulni, hogy a legmagasabb, az állam lét-
érdekeit érintő szempontoknak, tegyen tőle telhetőleg szolgálatot.3 

Hét évi távollét után tehát, 1920 őszén útra kelt Rómába, 
hogy, mint mondotta, az apostolok sírjánál erőt merítsen, XV. 
Benedek pápától a lefolyt  évek minden lelki mulasztásaiért fel-
oldozást nyerjen és hogy az az ő további püspöki működésének 
irányt szálljon. 

Az örök város felemelő  varázsa most is megragadta lelkét, 
annyi év után lelkes magasztalásban tört ki. Mély hálával telt 
meg, hogy Isten az Egyházat annyi baj között, sértetlenül fenn-
tartja. 

November 1-én jelent meg a pápánál. XV. Benedek hat-
vanöt éves volt ekkor. Inkább törpe, mint közepes termetében 
most is nagy tetterő lakozott. Szavaiból szív és érdeklődés sugár-
zott. Arcának elhalványulása azonban már betegséget jelzett. 
Közel állott ahhoz, hogy utolsó órája üssön. 

A pápa figyelmesen  hallgatta meg a püspököt. A részlet-
kérdések is érdekelték őt. Aggodalommal töltötte el öt a kato-
likus iskolák sorsa, amelyek államsegély hiányában válságos 
helyzetbe jutottak. Bizalmát a hívek áldozatkészségébe és a 
tanítók hithűségébe helyezte. Jól esett neki, hogy az egymásra-
utaltság közelebb hozta a lelkeket és megnyitotta a szíveket. Az 
eskütételt azért is szükségesnek tartotta, nehogy a püspök attól 
vonakodva, gyanúba keveredjék 4 

így következett be a püspök eskütétele, amelynek körülmé-
nyeit a szemtanu Dr. Gyárfás  Elemér szenátor, mint a Róm. Kat. 
Státus ottlevő igazgatótanácsosa, így írja le: 

„A ratifikálás  után, Goga tapintatos formában  beindított 
és vezetett tárgyalások rendén, méltányos államsegélyt ígért a 
püspökök hűségesküjétől kezdődően, s kilátásba helyezte egyéb 
fontos  sérelmeink orvoslását is... Ilyen légkörben készítette elő 
Goga, mint kultuszminiszter, a püspökök eskütételét, mely a 
közállapotok megszilárdulását is hivatva volt bizonyítani, s 
amelyet azért a legnagyobb ünnepélyességgel vettek be tőlük. 

Az első ünnepélyes eskütétel 1921 márc. 19-én volt a buka-
resti királyi palota tróntermében. Ez alkalommal gróf  Mailáth 

Dr. Biró Vencel: Gr. Mailáth G. Károly. 13 
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Gusztáv Károly erdélyi, Dr. Glattfelder  Gyula Csanádi püspökök 
és Teutsch szász lutheránus püspök tették le a hűségesküt Fer-
dinánd király kezébe, oki az eskütételnél, még inkább az ezt 
követő udvari ebéden szívélyes közvetlenséggel viseltetett irán-
tuk és láthatóan örült neki, hogy e kiváló egyházfejedelmeket 
alattvalói közé fogadhatta. 

A nemes uralkodó lelkületére és tapintatára jellemző az a 
mód, ahogy a kényes nyelvkérdést kettévágta. Hosszas diplo-
máciai tárgyalások folytak  arról, hogy miután a püspökök nem 
tudnak románul s a király nem ért magvarul, a katolikus püspö-
kök latinul, az Egyház hivatalos nyelvén tegyék le az esküt, s 
nevükben Mailáth püspök francia  nyelven üdvözölje a királyi. 
Alig fejezte  be azonban Mailáth püspök a diplomácia nyelvén 
gondosan megszövegezett történelmi jelentőségű beszédet, Fer-
dinánd király barátságos meleg hangon, megnyerő közvetlen-
séggel németül felelt  a püspököknek, s németül folyt  a társal-
gás az udvari ebéden is, melyen az ünnepélyesség emelésére Ave-
rescu miniszterelnök, a boldogult Mi§u udvari miniszter s más 
előkelőségek is résztvettek. 

Jellemző az akkori felfogásra  és helyzetre, hogy Mailáth 
erdélyi püspök mellett, az eskütételre hivatalos volt az erdélyi 
Kat. Státus is, melynek képviseletében Dr. Balázs András elő-
adóval engem (Dr. Gyárfás  Elemért) küldött ki az Igazgató-
tanács. E meghívás nyilvánvalóan azt bizonyította, hogy — a 
kölcsönös szándékoknak s az eskü szövegének megfelelően  — 
a püspök a hűségesküt nemcsak a maga, hanem hívei nevében 
is letette a Irón zsámolyánál. 

Ugyanezt az eljárást követték Nagy Károly református 
püspök pár nappal későbbi eskütételén, amelyen két főgond-
noka volt jelen. 

Gróf  Széchenyi Miklós váradi püspök később tette le külön 
az esküt, az előrehaladott korú Boromisza Tibor szatmári 
püspöktől és Ferencz József  unitárius püspöktől az esküt királyi 
biztos vette be székhelyükön. 

Az eskütétel megnyitotta a magyar főpásztorok  előtt is a 
szenátus ajtaját, hol elfoglalták,  akkor még érvényben lévő 
magyar törvények szerint, megillető jogszerinti helyeiket. Mai-
láth püspököt — s később néhai Nagy Károlyt is — széke elfog-
lalásakor a szenátus elnöke meleg szavakkal üdvözölte. Mailáth 
püspököt az üdvözlés váratlanul érte s így francia  nyelven rög-
tönzött válaszban mondott köszönetet, melyet lelkesen meg-
tapsoltak. 

Mindezek a külsőségek mutatják a megenyhült légkört, 
melyben a kisebbségbe szorult magyarság hivatott vezetői a 
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román közéletbe Wptek s amely remélni engedte, hogy három 
hosszú esztendő keserves megpróbáltatásai után, szebb napok 
virradnak ránk és kölcsönös jóakarattal sikerülni fog  népünk 
számára az élet és fejlődés  lehetőségeit biztosítanunk. 

XV. Benedek pápa 

Ide tartozik még annak megemlítése, hogy a főpásztorok 
eskütételével teremtett kedvező atmoszférában  megindult az 
erdélyi magyarság első politikai szervezetének, a Magyar Szövet-
ségnek megyénként való megalakítása, s negyedévvel az eskü-
tétel után, 1921 július 6-án, Kolozsvárt, az alakuló nagygyűlést 
is megtartottuk, Báró Jósika Sámuelt, a magyar főrendiház  volt 
elnökét választva meg az új alakulat elnökévé. 

Mindenki bizott, reménykedett s alapos is volt a feltevés, 
hogy a helyesen kijelölt úton az új államalakulatban is megta-
lálhatja az ideszakadt magyarság boldogulásának előfeltételeit. 

Az a meleg szivélvesség, mellyel Ferdinánd király az eskü-
tétel alkalmával Mailáth püspököt és társait s kíséretüket 

ij* 
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fogadta,  nemcsak az udvarisság és okosság volt, hanem az 
uralkodó nemes lelkének őszinte érzése. Ferdinánd király felnőtt 
korában került Romániába s a Hohenzollern-család mélyen val-
lásos katolikus ágából származott. Érthetően közelállónak érezte 
magához a részben német, vagy legalább német kultúrán nevel-
kedett főpapokat  és köztük saját egyházának püspökeit. Mailáth 
püspök, ki az udvari ebéd alatt a király jobbján ült s aki ott-
honos volt már Ferenc József  udvarában is, veleszületett tapin-
tatával s finom  modorával pár percen belül láthatóan megnyerte 
az uralkodó rokonszenvét. 

Ez a rokonszenv aztán megmaradt a nagy uralkodó haláláig 
s Mailáth püspöknek — talán általa sem eléggé felismert  — 
tekintélyt és nimbuszt biztosított a román közéletben. A boldo-
gult Ferdinánd királynak nemcsak fogadószobája,  hanem csa-
ládi ebédlője is gyakran megnyílt Mailáth püspök előtt s bár-
mily nehézségek és súrlódások merültek is fel  utóbb, minden 
irányadó politikus tisztában volt Mailáth püspöknek az udvar-
nál elfoglalt  s méltósággal viselt előkelő helyzetével, mely bol-
dogult Ferdinánd király élete végéig megóvta őt saját személyé-
ben is s megóvta a vezetése alatt álló intézményeket is a táma-
dásoktól. 

Az a nagyrabecsülés, mellyel néhai Ferdinánd király Mai-
láth püspök iránt viseltetett, kiterjedt a főpásztor  intézményei-
nek vezetőire is s az erdélyi katolikus Státus küldöttségeinek 
ismételten volt alkalmuk elpanaszolni nehézségeiket a neme* 
uralkodónak, aki ezeket mindig jóindulattal hallgatta meg s ha 
érdemben néha nem is tudott segíteni, biztató és megnvugtató 
meleg szavaival megkönnyítette a felmerült  nehézségek leküz-
dését vagy legalább elviselését. 

Nagy Károly református  püspök markáns egyénisége szöges 
ellentéte volt a Mailáth püspök finom  alakjának . . . Ha talán 
nem is ő volt a kezdeményezője, de mindenesetre ő volt a 
lelke azoknak az egyházközi értekezleteknek, melyeken az 
elnöklést is átengedte a pátriárka-koru Ferencz József  uni-
tárius püspöknek, vagy a korra is, s püspökségre éppen jóval 
idősebb Mailáth püspöknek, de Nagy Károly volt a kezdemé-
nyező, javaslattevő, buzdító, lelkesítő, soha el nem csüggedő, s 
itt hozta a mindennél magasabbra értékelt közös nagy ügyért 
a legnagyobb áldozatokat, alárendelve számtalanszor saját fel-
fogását  a többségnek, hogy ezzel megóvja az összhangot, biz-
tosítsa az egységes fellépést. 

A püspöki eskütételtől, a Magyar Párt jelentős csoportjának 
a parlamentbe való bevonulásáig — 1921-től 1926-ig — a több-
nyire Nagy Károly püspök által kezdeményezett és általa irányi-



197 

tott egyházközi értekezletek vették fontolóra  a teendőket, hatá-
roltak a követendő magatartásra nézve. 

Ami ezeken a sűrűn tartott értekezleteken határozatba ment, 
annak emlékiratok benyújtásával, küldöttségek szervezésével, a 
kormány tagjaival folytatolt  tárgyalásokkal, több esetben leg-
felsőbb  helyen is igyekeztek hangot adni és érvényt szerezni. Elvi 
jelentőségű nagy kérdésekben — a nyelvi nehézségiek dacára — 
Mailáth püspök, sőt egyszer-kétszer Nagy Károly is, a szenátus 
szószékéről is megnyilatkoztak. 

Hogy az impérium változáskor reánk szakadt elcsüggedés tel-
jesen meg nem fojtott,  hogy ismét kiderülhettek az arcok és biza-
kodóan merlek a jövőbe nézni, az elévülhetetlen érdeme azok-
nak a nagy föpásztoroknak,  akik e nehéz esztendőkben az erdélyi 
magyarság háromfelé  szakadt nyáját kormányozták s nem lehet 
e korszakról beszélni anélkül, hogy e történelmi szerepükről méltó 
megemlékezés ne történjék."5 

Gyárfás  Elemér e fejtegetésében  történelmi jelentőségűnek 
mondta a beszédet, amelyet a püspök a Felség előtt az eskütétel-
kor mondott. 

„Mélyen meghajolva Isten hatalmas keze előtt mondotta 
többek között Mailáth, ki gondviselésével a nemzetek sorsát intézi, 
s engedelmeskedve lelkiismeretünk szavának, mely azt súgja 
nekünk, hogy kötelességünk példaadásunkkal híveink előtt a tör-
vényes hatalom iránti tiszteletet szorgalmazni, a nyugalmat és 
közbiztonságot tőlünk telhetőleg előmozdítani, letettük Felséged-
nek a hűségesküt... Meg vagyunk győződve, hogy a vallás sza-
bad gyakorlatát és az oktatás teljes szabadságát meg fogja  védeni, 
hogy hathatósan támogatni fog  jogaink megőrzésében, melyek 
alapján az istentisztelet fényét  kifejthetjük,  keresztény tanintéze-
teinket fenntathatjuk,  s hogy véget fog  vetni oly sok lélek szen-
vedéseinek, kiknek egyetlen vétkük az volt, hogy szenvedélyesen 
szerették hazájukat."" 

Az uralkodó kegyessége és a püspökének hódolata a béke 
és a megértés érzését keltette az erdélyi katolikusokban. Úgy 
gondolták, hogy a háború befejezése  óta fennálló  rendezetlenség 
a vallás ügyeiben megszűnik. Azt hitték, hogy vallási életük, egy-
házi intézményeik nyugodt lépésekkel haladnak majd az úton, 
amelyet törvényekkel szabályozott helyzetük kijelölt és biztosított. 
Hónapok és évek azonban megmutatták, hogyr az iskolákat illető-
leg irányváltozásról van szó. Üj szempontok keletkeztek, a régiek 
tünedeztek. Üj célok öltötlek formát  és sepertek el régi rendszere-
ket. A beállott változások vagy közösek a többi erdélyi kisebb-
ségi hitvallással, vagy a katolikusoknak különleges esetei. Esze-
rint a katolikusok eljárása is különböző. Vagy a más hitvallá-
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súakkal haladtak együtt, vagy a maguk külön útját járták és ke-
restek megoldásokat. 

Törvények, miniszteri rendeletek láttak sűrű egymásutánban 
napvilágot, amelyek az irányváltozás előzményei és kísérői. 

Törekvéseikben a vallások a párisi külön egyezmény 9., 10. 
és 11. cikkeit vették irányadóknak. A kilencedik kimondja, 
hogy faji,  vallási, nyelvi kisebbségek saját költségükön vallási, 
szociális intézményeket, iskolákat, más nevelő intézeteket létesít-
hetnek, igazgathatnak, felügyelhetik  azokat, azokban nyelvüket 
és vallásukat szabadon gyakorolhatják.7 

A beállott új időkben az alapok birtokállományáért folyta-
tott küzdelmet a földbirtokreform  idézte elő, amelyet az 1919— 
1922. években hajtattak végre. A megindult sok tárgyalás közben 
maga a püspök is résztvett a küldöttségben, amely a földmívelés-
iigyi minisztertől engedményt igyekezett elérni. A vallási, tanul-
mányi, nevelési alapok 14.000 hold mezőgazdasági birtokából 00 
hold, 11.000 hold erdejéből 1900 hold maradt meg. E vagyoná-
hoz járult hét középiskolája, néhány épülete, s a bankbukások 
után megmaradt készpénze, mint az alapítványok összejye. Va-
gyona mindig templomok, iskolák, nevelőintézetek fenntartására 
szolgált.8 Leszegényedett helyzetében iskoláit csak egyházközségi 
hozzájárulással, vagy a tanulóktól szedett nagyobb díjak segít-
ségével tarthatja fönn.  Érthető tehát az a törekvése, hogy az állam-
tól állandóan támogatást vár. 

A küzdelem másik ága az iskolakért folyó  fáradozás.  A ki-
adott intézkedések következtében átalakult az iskolai ügykeze-
lés, szigorúbb lett az állami főhatóság  irodai és iskolai ellenőr-
zése. Az autonómiából következő eljárás mellőzésével az állami 
főhatóság  közvetlen levelezést kezdett az iskolákkal, közvetlenül 
küldte azokhoz rendeleteit. Megváltoztatta az iskolák belső éle-
tét, tantervét. A tanerőket több tárgyból gyorsan leteendő román 
nyelvi vizsgára utasította. 

A legtöbb változást az 1923. és 1925. év hozta. Mindkét év-
ben Angelescu közoktatásügyi minisztersége alatt. 1923-ban jelent 
meg Középiskolai Rendelete, amely szerint a kisebbségi közép-
iskolákban az állami rendtartás lépett életbe. A tantárgyak közé 
a román nyelv mellett Románia történelmének, földrajzának  és 
alkotmánytanának román nyelvű tanítását vitte be, a tanárokat 
ugyané tárgyakból az állani nyelvén leteendő vizsgára kötelezte. 
Előírta, hogy magántanulók csak az állami iskolába vehetők fel 
és hitvallásos iskolába más valláshoz tartozó nem járhat. A mi-
niszter Népiskolai Rendeletében kimondta, hogy a hitvallásos 
iskolában másvallású tanuló nem tanulhat, továbbá, hogy a ro-
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mán nyelv az első és második osztályban napi egy, a harmadik 
negyedik osztályban napi két órában tanítandó." 

A miniszter rendeletei az 1925. évi Magánoktatási Törvény-
ben módosultak, vagy állandósultak. A törvényt megelőzőleg a 
magyar hitvallások próbákat tettek engedmények kieszközlésére. 
E célból megjelentek az értekezleten, melyet a miniszter a meg-
beszélésekre rendezett. Az állami felfogás  kezdetben a hitvallá-
sos oktatásnak kedvezett. Hrani^te Valér közoktatásügyi vezető 
ugyanis a kisebbségek számára az autonom iskolákban jelölte 
meg a nemzeti és vallásos kultúrájuk ápolására szolgáló eszközt.10 

Majd ismét felvették  a miniszterrel való tárgyalás fonalát, 
amit Duca külügyminiszter közvetített. Az 1925 november 3—6. 
napjain tartott értekezleten meg is állapodtak tizenkilenc pont-
ban, hogy azok a törvény készítésénél irányadók legyenek.11 Ezek 
aztán a törvényben részint meg is valósultak. 

A törvény szerint a hitvallások új tanítóképzőket nem állít-
hatnak fel.  Azok az iskolák, amelyek 1918 előtt nyilvánosak vol-
tak, továbbra is azok maradnak. Az azóta keletkezett iskolák 
nyilvánossági jogát felülvizsgálják.  A hitvallások beleszólása az 
iskolai ügyekbe nagyobb mértékben biztosítva maradt, mint az 
utóbbi években történt. A hitvallásos iskolák, románok és zsidók 
kivételével, másvallású tanulót felvehetnek,  de más nyelvűt nem. 
Magánvizsgálat csak az állami iskolában tehető. A tantervnek 
az államéval egyeznie kell. Az elemi iskolában a román nyelv-
tanítása a harmadik osztályban kezdődik. A nemzeti tárgyak 
tanítása az elemi és középiskolákban is az állani nyelvén törté-
nik. Az elvi jelentőségű kérdéseket a miniszter közli a fenntartó 
hatóságokkal.17 

A törvény alapján a katolikus iskolákl>ól kiszorultak az ör-
mények, németek, zsidók és sok más nem magyar katolikus 
gyermek. 

A püspöknek a többi (temesvári, szamát-nagyváradi) püspö-
kökkel is voltak közös ügyei, amelyekben a kormánynál vagy 
az egyes minisztereknél együttesen jártak el. Az együttes véle-
ménynyilvánításra maga a minisztérium nyújtott alkalmat. 

így az új alkotmánytörvény készítésével kapcsolatban a kor-
mány az egyházi viszonyok rendezését is célul tűzte ki. Es 1922 
július 21-én maga a vallásügyi miniszter, Banu Konstantin, je-
lent megi Gyulafehérvárt,  hogy ott a négy katolikus egyház-
megye püspökeivel tanácskozzék. A püspökök vallási és iskolai 
kívánságait Glaltfelder  Gyula temesvári püspök terjesztette elő. 
1923 szeptemberében a római katolikus főpásztorok  az iskolai 
sérelmek orvoslását közös emlékiratban kértek a minisztertől, 
majd 1921-ben a Magánoktatási Törvénytervezet megbeszélése 
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végett Bukarestben jöttek össze, ahol előttük a miniszter a ter-
vezetet ismertette.13 

Külön ügy a szerzetesektől vezetett iskolák tanítási nyelve, 
amely, a kolozsvári közoktatásügyi vezérigazgatóság 10.390— 
1923. sz. alatt közölt rendelete szerint, csak román.14 E rendelet 
különösen a nőnevelést érintette, amennyiben az ilyfajta  iskolák 
nagyobb részben t. nővérek kezében vannak. E rendelet végre-
hajtása egész sereg iskola tannyelvét változtatta meg, ami miatt 
a Katolikus Státus is felszólalt  ellene. Mailáth püspök, másokkal 
összefogva  tett lépést e rendelkezés megváltoztatására. Fellépé-
sének meg is volt a maga eredménye, amiért a Státus s közgyű-
lése Gyárfás  Elemér indítványára köszönetet mondott a püspök-
nek.11 ' 

A Magánoktatási Törvény szerint a szerzetesektől vezetett 
iskolák tannyelve ugyan román, de a meghatározás értelmezé-
sére a miniszter olyan értelmű kijelentést tett, hogy az egyházi 
főhatóság  állal fenntartott  ilynemű iskolák hitvallásos iskolák-
nak tekintendők.18 A hitvallásos iskolák pedig tannyelvüket ma-
guk szabják meg. Az elbírálásnál tehát a tulajdonjog irányadó. 

Tisztán az erdélyi katolikus egyházmegye ügye volt a Ka-
tolikus Státus létjogosultságának megvédése. Mailáth püspök 
1924-ben a szenátusban tartott beszédet az egyházi intézmények 
védelmében.17 

A tárgyalásokban, a feliratok  készítésében, azok beterjesz-
tésében Mailáth tevékenyen részt vett. Mivel a hitvallásos isko-
lák fontosságát  egész életében hangoztatta, csak következetes 
maradt, amikor azok fenntartása  érdekében kitartott. Mint egy-
házmegyéjének, papságának, általában híveinek, a diákoknak 
szerető atyja, azokért nem ismert fáradtságot.  A gyermekek testi, 
lelki javát munkáló tevékenysége ez időkben még nagyobb mun-
kateret kapott. 

A hitvallásos iskola védelmére kelt akkor, amikor 1921-ben 
a közoktatásügyi miniszterhez az iskolai önkormányzat ügyében 
írt fel.  A tanulók terhén akart könnyíteni, amikor a baccalau-
reátusi vizsgán enyhíteni kívánt.18 Legmegragadóbb és legna-
gyobb figyelmet  keltő fellépése  volt, amikor 1925 május 14-én 
a Katolikus Státus rendkívüli közgyűlésén a nagv nyilvánosság 
előtt kelt síkra a hitvallásos iskolák védelmében. A Maps'mokta-
tási Törvényt ugyanis a miniszter ez időben, május 9-én, terjesz-
tette megvitatásra a szenátus elé, s e testület kimondta a sürgős-
séget. A törvény a hitvallásos iskolákat magániskoláknak nevezi. 

A közgyűlést megnyitó beszédében megrázó szavakkal ecse-
telte lelke mélységes aggodalmát, amely őt a hitvallásos iskolák 
működéséért eltöltötte. 
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„Nagyon fontos  oknak kellett lennie — úgymond — annak, 
amely arra bírt, hogy ily rendkívüli, szokatlan időben, erdélyi 
egyházmegyém papságát és hívő seregiét e képviselőtestületben 
összegyüjtsem magam köré, hogy megoszthassák ők is velem fő-
pásztori szívemnek nagy aggodalmát és a nagy felelősségnek  ter-
hét, amelyet talán sohasem éreztem annyira, mint most, amikor 
az a rettegett veszély fenyeget,  hogy a velünk nemrég közölt 
iskolai törvénytervezet esetleges életbeléptetésével megfosztatnék 
Anyaszentegyházunk attól, hogy gyermekeit saját hitelvei szerint 
taníthassa és nevelhesse, és pedig saját anyanyelvén. 

XI. I'ius pápa 

Megvallom, mélyen tisztelt Státusgyűlés, — emeli ki, — 
hogy nem tartottam soha szerencsétlenségnek, ha gyermekeink-
nek az életre nem adhatunk gazdagságot, s előkelő pozíciókat a 
társadalmi és politikai élet terén, de az mindig boldog megnyug-
vásomra szolgált, ha szilárd erkölcsi alapot tudlunk nekik az élet 
nehéz, küzdelmes útjaira kísérőül adni, melyet más intezetekben, 
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úgy mint hitvallásos iskoláinkban, meg nem kaphatnak. E szo-
katlan közgyűlésnek egyetlen célja az, hogy lássa a kormány, 
miszerint nem egyedül csak a püspök az, akinek a közoktatás-
ügyi miniszter úr törvényjavaslatával szemben oly nagy aggo-
dalmai vannak, hanem ezeket az aggodalmakat osztják vele pap-
testvérei, éppúgy mint nagyterjedelmű egyházmegyéjének min-
den rendű és rangú hívei is és vele együtt mindent megkísérel-
nek, hogy hitvallásos iskoláink zavartalan működését biztosítva, 
módosításainkat a kormány elfogadja  és olyan javaslatot terjeszt 
a törvényhozás elé, mely a kisebbségek lelkét megnyugtatni és 
megvigasztalni képes legyen."19 

A főpásztor  aggodalmát a Státus közgyűlése teljes mérték-
ben osztotta, határozati javaslatot fogadott  el tehát, amelyben a 
törvénytervezetet bírálva, azt több pontban hátrányosnak találta. 
A Felséghez fordult  tehát orvoslásért és új törvény tervezet benyúj-
tását kívánta. A szenátus azonban a törvényjavaslatot eredeti 
formájában  megszavazta. A püspök az említett tizenkilenc pont 
tárgyalásában is résztvett és a megbeszélések befejezésekor  a ho-
zott pontokat ö is aláírta.20 

A képviselőház a törvényjavaslat tárgyalását 1925 december 
2-án kezdte meg s a javaslatot meg) is szavazta. 

Az értekezleteken, amelyek a Magánoktatási Törvény körül 
a minisztériumban zajlottak, katolikus részről a püspök és Dr. 
Gyárfás  Elemér, státusi igazgatótanácsos, vettek részt. Gyárfás 
ott volt mindenütt, ahol az utóbbi időkben a katolikus ügyekről 
szó esett. Vele karöltve Dr. Balázs András, prelátus kanonok, 
státusi előadó munkálkodott legnagyobb erőfeszítéssel  az iskolák 
érdekében. Több tárgyaláson Dr Bitay Árpád is részt vett. So-
kat fáradt  az emlékiratok megszerkesztésében. 

Gyárfás  Elemér kivételes tehetség a dolgok lényegének fel-
ismerésében és kifejtésében.  Jogi tudása is erősen segíti. Hatá-
rozottsága az utóbbi évek küzdelmeiben irányadó és bátorító. 
Kiváló szónok, beszéde nyugodt, biztos, erőteljes és élénk. Beszé-
dének lebilincselő ereje van, megjelenése hatásos. Tervei nagy-
vonalúak, tekintélyével irányt szab és szava döntő súlyú. Fárad-
hatatlan és a katolikus ügyek intézésében önzetlenül munkálko-
dik. Nagy nyelvtudása megkönnyíti tárgyalásait. A katolikus 
ügyek érdekében erőteljesen síkra száll, működése a nagy gr. 
Apor István tetterejével hasonlítható össze. 1931 óta a Kat. Stá-
tus, utóbb Egyházmegyei Tanács, világi elnöke. 

Balázs András 1920 óta előadó a Katolikus Státusnál, majd 
az Egyházmegyei Tanácsnál. Az elgondolásban és végrehajtás-
ban a Státus ügyeit illetőleg sokat vártak tőle. Keze minden ka-
tolikus ügyben benne volt. Emlékiratokat szövegezett, szerkesz-
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telt. Világos érvelése, rendszeres felépítése,  szókimondása, erós 
meggyőződése, faji  érzése, akaratereje és tárgyi tudása vonulnak 
végig írásain. Ez évek iskolai kérdéseiről könyvet adott ki. 1937-
hen az Egyházmegyei Tanács előadótisztében őt Dr. Boga Alajos 
kanonok váltotta fel. 

Az utóbbi évek eredményei a közéletben szemheszököek: 
Általános felfogás  lett, hogy az iskola a nemzeti nevelés alapja, 
a faj  fennmaradásának  biztosítéka. Általánossá vált a ragasz-
kodás az Egyházhoz, mint védőhöz és fenntartóhoz.  Áldozat-
készség, a gyermek megbecsülése, fokozott  kötelességteljesítés, 
kötelességérzet, kevéssel való megelégedés és meghajolni tudás, 
ez idők jellemzői. 

A római katolikus egyház és iskolák ügyében nyugvópontot 
jelentett a konkordátum, amelyet a Szentszék és Románia 1929-
ben kötöllek. Létrehozásában a püspöknek is szerep jutott, úgy 
hogy személyétől el nem választható. 

A konkordátum létrejövetele hosszú idő és sok fáradozás 
munkája. Már 1920-ban tervezet feküdt  a Szentatya asztalán, 
amelyet november 26-án Rómában a püspök is megtekintett. Hoz-
zászólását kívánták, ö azonban megkérte Gasparri államtitkárt, 
hogy a püspökök megjegyzéseit várja meg, mielőtt tárgyalásokba 
bocsátkozik.21 Mailáth sokat fáradozott  az ügyben. Pacha Ágos-
ton püspök 1925-ben kifejezte,  hogy valamennyien hálásak a fá-
radozásért és a sok munkáért, amelyet a konkordátum ügyében 
helyeilük végzeit.12 

A konkordátum-tárgyalásoknak nagv lökést adott ama kö-
rülmény, hogy 1923-ban Angelo Maria Dolci lett a pápai nuncius 
Bukarestben, aki azt sietett tető alá hozni. Továbbá a konkor-
dátum hathatós támogatója volt maga az uralkodó, őfelsége  Fer-
dinánd király, aki forrón  óhajtotta, hogy a konkordátum meg-
kötésével a Szentszéket az ország, családja és önmaga iránt köze-
ledésre hangolja, amint azt Gyártás Elemér kifejtette.  Midőn ha-
lálát közeledni érezte, türelmetlenül sürgette annak aláírását, 
hogy annak létrejövetele az ő nevcbez fűződjék.  A konkordátum 
előkészítése, megkötése, ratifikálási  körül felmerült  nehézségek 
eloszlatása töltötték ki Dolci működésének első felét.  „Tény, 
hogy Dolci bíborosnak ez az alkotása teremtette meg azokat a 
kereteket, amelvek között ma a romániai katolicizmus él és mű-
ködik."23 

A konkordátum biztosítja a katolikusok szabad vallásgya-
korlatát, felsorolja  az egyházmegyéket, szabályozza a püspökök 
jogait, szól a kanonokokról, a román járadékkötvényekből ala-
kult Patrimonium Sacrumról, a szerzetesek jogi személyiségéről, 
a katolikusok iskoláztatási és iskolafenntartási  szabadságáról, a 
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hitoktatásról. A szerzetes iskolák is élvezik a tanítási nyelv meg-
állapításának jogát, kivéve azokat az iskolákat, amelyekben a 
tanítási nyelv akkor már román volt. 

Szerepe van a püspöknek az aggodalmak eloszlatásában, 
amelyeket a konkordátummal szemben az erdélyi róm. katoli-
kusok támasztottak.24 Az elégedetlenség egyre gyengébb lett, s 
utóbb végképpen elaludt. 

A konkordátum kiegészítése az 1932-ben kötött római kat. 
Egyezmény. Az Egyezmény (Accord) szerint az erdélyi római 
katolikus Státus szervezete átalakult Egyházmegyei Tanács 
néven az Egyházi Törvénykönyv 1520. és 1521. számú 
canonjának előírása szerint. A Státus régibb beosztásának 
megfelelöleg,  mint történeti fejlődés  eredménye, megmaradt a 
közgyűlés és az igazgatótanács, szabályzatában azonban kisebb 
átalakulások történtek. A Tanács határozatai az Ordinárius jóvá-
hagyásával válnak érvényesekké és végrehajthatókká. Az Ordiná-
rius jóváhagyása minden esetben kifejezetten  szükséges. Fontos 
pontja ez egyezménynek, hogy mindazok a javak, amelyek 1932 
január 1-én a volt Státus birtokában voltak, egyházi Jellegű va-
gyonnak számítanak. 

Az egyházközségek és az egyházmegye életében a világi elem 
kívánatos befolyásának  biztosítását Gyárfás  Elemér í szervezeti 
szabályzatban látta. Véleménye szerint ebben nyilik alkalom a 
Codex Juris Canonici-ban lefektetett  elvek és a konkordátum 
között mutatkozó hézagok kitöltésére. A közreműködést a nép 
széles rétegeinek az Egyház életébe gyakorolt hagyományos be-
folyásától  várta. S nincs nemzedék, mondotta, amely jobban ra-
gaszkodnék Egyházához, mint a mai. E nemzedék Mailáth pél-
dájából tanulta megszeretni a katolikus hitet s annak minden 
intézményét. E nemzedék soha jogokat nem kér az Egyháztól, 
csak a lehetőségét az Egyház érdekeinek védelmére.26 

A római egyezményre vonatkozó kérdések élénk eszmecserét 
váltottak ki a katolikus közvéleményben. Dr. Gyárfás  Elemér 
saját nézetét így fejti  ki: 

„Ösi egyházi intézményeink helyzetének és működésének 
megvizsgálásánál ne induljunk ki az autonómia fogalmának 
multszázadvégi liberális és laikus értelmezéséből, hanem a 
szokásjog s az egyházi törvénykönyv keretei között keressük 
meg azt a hatáskört, melyben egyházmegyei ősi szerveink mun-
kálkolni hivatottak. 

Az ú. n. egyházmegyei autonómiának forrása  az a fájdalmas 
adottság volt, hogy e földön  másfélszázadig  nern volt püspök 
és káptalan, s következőleg egyházi ügyeinkkel azok fog-
lalkoztak. — túlnyomóan világiak — kiknek ez leginkább szívű-
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kön feküdt.  A jogi keretet megadta erre a Rákóczy György alatt 
kodifikált  erdélyi törvénykönyv: az Approbata. Mikor a püspök 
visszakerült az egyházmegyébe, természetszerűleg ő állott élére 
az ősi intézménynek, mely — külsőségeiben és formájában 
többször átalakulva és megújhodva — visszatért főpásztorát  a 
további két századon át mindig odaadóan támogatta apostoli 
munkájában. 

E két évszázad alatt kisebb, nagyobb és legnagyobb egyházi 
tényezők és hatóságok számtalanszor elismerték egyházme-
gyénk eme ősi intézményét; azzal, mint adottsággal számoltak, 
s működését előmozdítani és támogatni igyekeztek. Nem a fő-
pásztoron s nem a Státuson mult, hogy előre nem látható rossz-
hiszemű félremagyarázásokat  is teljesen kizáró alakban nem 
nyert olyan formális  szabályokat az ősi intézmény szervezete 
az Apostoli Szentszék vagy az állami törvényhozás részéről, 
amiként szabályozást nyert az 1932. évi egyezményben. 

E látszólagos hiányosság volt alapja az ellenünk megindult 
támadásoknak, melyeknek elnémítása céljából köttetett meg 
1932 május 30-án a Szentszék és a Király Őfelsége  között az az 
interpretativ akkord. 

A legkiélezettebb támadási pont az volt, hogy a katolikus 
egyház szervezetével nem egyeztethetők össze a Státusunk által 
gyakorolt jogok, s így a Státust már ezért is fel  kell oszlatni. 

E támadások kivédése céljából az Apostoli Szentszék az 
egyezményben ősi szervezetünk hatáskörének alapjául az 1521-i 
canon 2. §-át jelölte meg, mely biztosítja érintetlenségükben 
azokat a jogokat, melyek a világiakat az egyházi vagyon ke-
zelésében az alapítás jogcímén vagy a megyés főpásztor  enge-
délye alapján megilletik (competunt). Minthogy pedig ősi szer-
vezetünk az akkordban taxatíve felsorolt  alapok vagyonára 
nézve az alapítás jogcímén is, s a mindenkori főpásztorok  hoz-
zájárulásával is évszázadokon át ilyen jogokat gyakorolt, eze-
ket most az Apostoli Szentszék az akkori s az ahhoz csatolt 
szabályzat formális  szentesítésével ünnepélyesen megerősítette. 

Sőt, az Apostoli Szentszék bölcsesége tovább ment egy lé-
péssel és megerősítendő még inkább az általa immár kifejezet-
ten elismert intézmény helyzetét, hatáskörébe utalta az 1520. 
canonban írt tanácsadó és véleményező teendőket is, melyek-
kel a Státus eddig nem foglalkozott. 

A régi hatáskör tehát itt érintetlenül megmaradt és az 1521. 
canon 2. §-ának felhívásával  a Codex szempontjából is törvé-
nyesíttetett. Hogy az államhatalommal való rivalizálásra ma-
gyarázható Státus elnevezés megváltozott, az épp oly kevéssé 
csorbította az ősi jogokat, mint ama kikötés, hogy határoza-
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taink csak a főpásztor  jóváhagyásával hajthatók végre, mert 
hiszen senkinek sem volt, nincsen, s remélhetőleg sohasem is 
lesz szándékában, hogy főpásztorával  szembehelyezkedjék. 

Az akkord-tárgyalások során, megvitatva az ennek kiegé-
szítő részét képező szervezeti szabályzat szövegét, magunk részé-
ről igyekeztünk a szokásjog alapján is érvényben levő szabály-
zatunkat teljes épségben fenntartani,  de be kellett látnunk annak 
az érvelésnek helyességét, hogy a régi szabályzat részletekbe-
menő, jelentéktelenebb intézkedései nem illeszthetők diplomá-
ciai okmányok kereteibe, s megnyugodtunk a magas szerződő 
felek  megbizottainak ama kijelentésében, hogy e részletkérdé-
seket foglaljuk  össze a közgyűlésünk által megalkotandó ügy-
viteli szabályzatban. 

Egyedül ez volt az oka, hogy újjászervezett Egyházmegyei 
Tanácsunk 1932 november 17-iki első közgyűlése ügyviteli sza-
bályzatot alkotott, előrebocsátva, hogy ezt a magas szerződő 
felek  által kötött Egyezmény, s az általuk jóváhagyott Szerve-
zeti Szabályzat „végrehajtása céljából és ennek kereteiben ' 
alkotjuk meg. 

Tudatosan történt, hogy a főpásztor  e szabályzatot kettős 
jogcímen hagyta jóvá: a Szervezeti Szabályzat XX. szakasza 
alapján is, és püspöki joghatóságánál fogva  is, melynek alapján 
módjában lett volna újabb és szélesebb jogkört is engedélyezni. 
Ez a formula  azonban csak elejét akarta venni esetleges gán-
csoskcdásoknak, de nem intencionálta sem a jogok, sem a hatás-
kör kiszélesítését. 

A főpásztor  tehát nem ruházott át ezzel püspöki jogokat az 
Egyházmegyei Tanácsra, s ez nem ilyen új és egyoldalú püspöki 
intézkedés alapján gyakorolja ezeket, hanem az Apostoli Szent-
szék által jóváhagyott ősi jogon."20 

Az egyházmegye részéről az előzetes tárgyalásokban Buka-
restben a püspök és Gyárfás  Elemér igazgatótanácsos vetlek 
részt, később Balázs András prelátus előadót is bevonták abba. 
Az állam részéről a tárgyalásokat Dr. Pop Valér igazságügy-
miniszter vezette. Utána a tárgyalások Rómában folytatódtak, 
ahol az egyházmegye képviseletében Gyárfás  Elemér és Balázs 
András is megjelentek. Itt a megbeszélésekben az egyházmegye 
részéről továbbra is Gyárfásé  volt a vezető szó. Az egyezmény 
létrejöttének körülményeit Pop Valér miniszter könyvben ismer-
tette, Gyárfás  Elemér meg értekezést írt róla.27 
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Napsugarak. 

A küzdelmes időszak is, amelyben a gondos püspök az Egy-
ház és az iskolák érdekében olaadással fáradt,  megteremtette a 
maga lelki örömeit. 

A püspök ugyanis sohasem tartozott a kifáradt  emberek 
közé. Lelki erejét mindenkor megőrizte és bajaiban tétlen el-
csiiggedésbe sohsem süllyedt. Ügy vette, hogy a lelki életet élő 
ember felemelkedik  a bajokon, Isten szolgálatában keres és talál 
lelki erősséget. 

Erőslelkűsége példát mutatott a vallásos élet gyakorlására, 
a lelki háborgások lecsillapítására. Ez összeszedettsége a szem-
lélőkben mindig a jól vértezett katonába vetett bizalom meg-
nyugtató érzését keltette. 

Természetes következmény, hogy ilyen módon a vallásosság 
gyakorlásában a pásztor és a nyáj összeforrt.  A hívek hitének 
fája  a gondviselő kertész örömére bőséges termést hozott. Örö-
met lelt a munkában és boldogságot talált annak eredményében. 

Napsugarak csillantak tehát: lelki élmények, felemelő  érzé-
sek, igehirdetések, megerősítések. 

Örömei között jelentékenyek a felüdülések,  amelyekben az 
Örök Városban minden útjakor része volt. Megnyugvást adtak 
számára az erősítések, amelyeket a Szentatya áldásából és a 
szent helyek látogatásából merített. Benyomásokkal, kegyel-
mekkel meggazdagodva tért mindig onnan vissza, hogy azok 
lelki bőségét híveire is kiárassza. 

XV. Benedek 1922 januárjában meghalt. Február 6-án XI. 
Piust választották helyébe. A következő évben a püspök már 
Rómába készült. Szerelne jelentést tenni arról, úgymond, hogy 
a papság Isten dicsőségét keresi, a tanárok és tanítók az ifjúság 
valláserkölcsi nevelésére szentelik életüket, a hívek keresik az 
örök értékeket, az államhatalom pedig szeretettel és megértéssel 
igyekszik meglátni és teljesíteni minden polgárának jogos igé-
nyeit. Útitársa, úgymond, a hívek imája. Onnét megerősödve 
visszatérvén, megerősíti híveit is.1 
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Elszegényedése miatt ez útját már bátyja, László, fedezte, 
feleségével  együtt. Hasonló a helyzet a püspöknek 1925 és 192G 
őszi hónapjaiban tett útjaikor. A püspök misét mondott X. 
Pius pápa sírjánál, ahol most is állandóan virágok díszlettek, 
gyertyák ragyogtak és a sírt az imádkozók tömegesen vették 
körül. Kihallgatásakor a pápa, úgymond, rálehelte Krisztus Egy-
házának gyógyító szeretetét, hogy ezt származtassa át híveire. 
A Szentatyának örömet szerzett a hívek ragaszkodása a hitval-
lásos iskolákhoz. Az új pápát nem ismerte eddig. 1923. év 
november 6-án történt audencián úgy tapasztalta, hogy bár 
különbözik X. Piustól, lelkülete hasonló azéhoz, csak benne 
nehezebb azt észrevenni. Tekintetében nincs meg az a melegség, 
mint volt X. Piuséban.2 1925-ben december 20—29-én járt Rómá 
ban. 1926-ban november 3-án volt a pápánál kihallgatáson s 
nagyon jó indulattal találkozott.3 

A 1927-iki csíksomlyói katolikus nagygyűlésen a hívek a 
Szentatya iránt érzett különleges hűségükről tettek nyilvánosan 
nyilatkozatot. Ezt küldöttség adta tudomására. A küldöttség 
tagjai a püspökön kívül Br. Jósika Gábor, a Kat. Státus világi 
elnöke, Dr. Gyárfás  Elemér és Dr. Jelen Gyula státusi igazgató-
tanácsosok, továbbá Cziffra  Kálmán volt főispán.  A Szentatya 
kihallgatásán úgy tapasztalták, hogy annak mozdulatai akarat-
erőt mutatnak, öntudatos, egyenes testtartásű. Testalkata erő-
teljes, arca kissé sápadt. Beszélgetésükben az erdélyi egyház-
megyének hír szerinti felosztásáról  is szó esett. A püspök Rómá-
ban, mint mindig, most is jól érezte magát. Főpásztori gondjai, 
hívei küzdelmeinek, bajainak minden terhével indult útra, de 
a nyomasztó gond könnyebb lett a szent városban, ahol a vér-
tanuk küzdelmeinek és győzelmeinek szelleme él. Megerősödött 
Krisztus helytartója közelében. Innét levelet írt az ifjúságnak, 
hogy az őket is erősítse vallásosságukban.4 

Az 1928. év őszén tett útjakor megint szentmisét mondott 
X. Pius pápa sírjánál, mivel azt érezte, hogy onnét mindig meg-
vigasztalódva és az örökélet erőteljes gondolataival eltelve 
távozott.5 

Bátyja pénzén utazott 1929 őszén is. XI. Pius ez évben volt 
ötvenéves pap. A püspök tehát zarándokcsapat élén ment a 
jubileumi évben Rómába. A drágaság miatt kicsiny csapat élén, 
amely azonban megnőtt azzal, hogy az itthonmaradók őket 
imáikkal támogatták. Az egyházmegye hódolatát kívánták a 
Szentatya lábaihoz tenni, egyben aggodalmaikat, hogy annak 
vigaszával térhessenek vissza. A püspök a pápai magánkihallga-
táskor bemutatta a borbándi plébánia aranykönyvét, a Jóbarát 
ifjúsági  lap szeptemberi számát. A pápa a zarándokló csapatot 
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kitüntető szívességgel fogadta.  A püspök e tizenhatodik zarán-
dokútja alkalmával elmondta, hogy kicsiny számhan ugyan, de 
százezrek nevében jöttek, akik valamennyien áldásra vágynak. 
Az ottlévő papokat a Szentatya pápai áldás adására hatal-
mazta fel. 

A székesegyház szentélye 

Dr. Bíró Vencel: Gr. MaiUlh G. Kiroly. >1 
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A püspöknek a Szentatya mellé kellett állania, hogy beszé-
dét a zarándokoknak tolmácsolja. Tízperces bensőséges beszéd 
után végigment a körülállók előtt, mindegyiket külön meg-
áldotta és kezét csókra nyújtotta. A menetben volt Dr. Juhász 
Kálmán, Temesvár-egyházmegyei jeles történetíró és Mécs László 
költő. Ez útjában a vatikáni román követség tanácsosa tisztel-
gett a püspöknél, felajánlva  szolgálatait. A püspök a román 
követnél, annak távollétében, névjegyét tette le. A szíveslátás 
jele, hogy ebéden volt a követségen. Meglátogatta a görög kollé-
giumot, az ottlévő román teológusokat magához kérette. Ezek-
nek jólesett a püspök felemelő  szeretete.6 

A püspök az 1930. évi római útjából visszatérve, örömmel 
jelentette a státusgyűlésnek, hogy a Szentatya, kit az isteni Gond-
viselés világra szóló nagy tervek vitelére szemelt ki, jó egész-
ségnek örvend, szemben a riasztó hírekkel, amelyek betegsé-
géről elterjedtek.7 

Az 1931. év őszén, okt. 27—nov. 7-ig, ismét Rómában járt. 
Ez alkalommal egyházmegyéjének fiatal  papját, Dr. Dávid 
Lászlót, mint manuduktor vezette első szentmiséje végzéséhez. 
A püspök kíséretében volt Márton Áron püspöki levéltáros.8 

1932-ben a püspök nagy kegyelemnek tartotta, hogy mint 
mondotta, élete alkonyán az örök városban végezhette lelki-
gyakorlatát. Oly szerencsés volt, hogy ugyanabban az időben, 
amikor a Szentatya is udvartartásával lelkigyakorlatokat végzett. 
Az apostolok sírjának közelében a Jézus-társasági atyák kollé-
giumába vonult vissza és készült el a nagy számadásra, amely 
reá várt. Erői hanyatlása ugyanis, mondotta, mindennap arra 
figyelmezteti,  hogy készen álljon. Szükséges volt, hogy a min-
dennapos aggodalmak közül és a kimerítő munkából kiragadja 
magát, és miután egész papi életét s püspökségének közel 36 
esztendejét, minden napját másoknak adta, rendes évi lelki-
gyakorlatain felül,  ez időt lelke előkészítésére fordítsa. 

Megerősödve jött haza, folytatja  híveinek írt körlevelében, 
és készséggel vállalja tovább a fáradságot,  amelyet reá bízott 
az Úr, hogy utolsó esztendőiben sikerüljön megoldani a meg-
oldatlan kérdéseket, rendeznie a szükséges ügyeket és megerő-
sítenie Isten országát hívei között. Fáj a szíve, úgymond, hogy 
a szegénységiben nem adhat több anyagi segítséget és éppen most 
minden kérést teljesítetlenül kell hagynia, de adja helyébe Isten 
országának békéjét, szeretetét, sőt magát Istent. „Készséggel 
viselek el ezért, mondotta, minden megalázást, gyanúsítást és 
üldözést is: örömmel fogadnám  a vértanúságot is, ha Isten jósága 
megadja egy jámbor lélek egykori jövendölésének teljesülését: 
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hogy amire törekszem és vágyakozom, megadja nektek az Isten, 
boldog látásának örök örömét."9 

Báthory István fejedelem  és lengyel király szobrának 
leleplezése a Báthory-Apor szeminárium udvarán. 

Első sor balról jobbra: Dr. Balázs András, Dr. Gyárfás 
Elemér, Br. Jósika János, Mailáth a két lengyel kikül-

dött között, Dr. Betegh Miklós 

E római utak alkalmával előre örült mindig, hogy mehet, 
ott lelkileg felüdülhet,  onnét pápai áldást hozhat és azt minden 
felé  oszthatja. A római utak hangulatából élt sokáig és ez érzésbe 
vitt be másokat. Az elmenetel az ő életében szükségletet töltött 
be és előkészítőül szolgált az utolsó útra. XI. Piust minden 
látogatás után jobban csodálta. Sikereinek örvendett és azokat 
nagyra tartotta. A lateráni béke alkalmával, a maga és paptársai 
nevében üdvözölte a Szentatyát, mire az államtitkártól meleg-
hangú választ kapott. Erdemének tudta be a konkordátum meg-
kötését, státusgyűlésen fejezte  ki nagyrabecsülését a pápa egye-
nes, igazságos lelkületéért10 Államtitkáráról, Pacelliről is rend-
kívül kedvező volt a véleménye. Komoly, szerény, barátságos, 
megnyerő embernek tartotta. Ezzel szemben elődjével, Gasparri-
val, nem tudott bizalmasabb összeköttetést teremteni, természe-
tük annyira különbözött. Ügyes, tapintatos eljárását, azonban 
mindig csodálta. 

A püspök római útjainak megvolt az az üdvös eredménye 
is, hogy a Szentatya az egyházmegye ügyeit mindjobban meg-
ismerte, azok iránt állandóan érdeklődött és amennyiben tehette, 
azokban állandóan segített. 

14* 
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Más lelki öröme a híveivel való közvetlen foglalkozás,  a 
közöttük töltött idö. Ennek lehetőségét főleg  bérmaútjai adták 
meg. Ezekkel kapcsolatban tapasztalatokat szerzett. Amit elő-
nyösnek talált, azt elismerte, ahol hiányok voltak, azokan segí-
teni igyekezett. 

A háborús időkben ugyanis a szegénység, és más akadályok 
miatt lényeges dolgok elmaradtak. Igv olajhiány miatt nem 
égett mindenütt az örökmécses, viasz hiányában az oltárokon 
nem viaszgyertyák égtek. A csend és áhítat rovására a templo-
mokban többet engedtek meg, mint rendes viszonyok közt, 
a munkaerők hiánya miatt a temetők is itt-ott gondozatlanok 
maradtak. Megszűntek, vagy csak gyéren fordullak  elő missziók, 
közben közlekedési nehézségek miatt ellátatlanok maradtak a 
leányegyházak. A gondos püspök tehát most mindent rendes 
állapotába helyeztetett vissza. Különös gondja volt a temetőkre, 
amelyekben minél több fát  és virágot óhajtott látni. Böjti időkre 
minél több gyóntatót kívánt, hogy a hívők oda mehessenek, 
ahova akarnak. 

1927-ben elrendelte, hogy ahol tíz év óta nem volt misszió, 
jó előkészülettel ez évben ott tartassék meg.11 Ügyelt arra, hogy 
a papi lelkigyakorlatok ne maradjanak el. 1926-ban státus-
gyűlésen sürgette a Katholikus Népszövetség felkarolását,  amely 
intézmény az államtól jóváhagyást nyert. A Katholikus Nép-
szövetség csakugyan virágzásnak indult, amiben az egyes igaz-
gatóknak: Br. Zombory Lászlónak, utóbb pápai prelátusnak, 
Szilágyi Dózsa, utóbb premontrei perjelnek, Sándor Imre, utóbh 
udvarhelyi főesperes  plébánosnak, Márton Áron, utóbb kolozs-
vári plébánosnak van nagy érdemük. A Népszövetség kifejlett 
szervezet, amelynek a nép szociális nevelése szempontjából igen 
nagy fontossága  van. 

Előrehaladást tett a papnevelés, főleg  azért, mert a teoló-
gusok képzésébe több életet, több gyakorlatiasságot vittek be. 
Fellendült a katolikus sajtó, aminek eredménye több katolikus 
szépirodalmi és ifjúsági  lap megjelenése lett. Ilyenek: Erdélyi 
Tudósító, Kalholikus Világ, az átalakult Hirnök, továbbá a Jó-
barát, Mária Kongregáció és Magyar Lányok ifjúsági  lapok. 
Dr. Floznik György Erdély címen jól szerkesztett hetilapot indí-
tott, amely 1923-ig élt. 

A főpásztor  nehéz bérmaútjainak megkönnyítésére a Szent-
atya Zomora Dániel nagyprépostot 1930-ban protonótáriussá 
nevezte ki, aki e minőségben bérmautakra járt. 

Különös örömet okoztak a püspöknek a Katolikus Nagy-
gyűlések, amelyek 1923 óta szinte évenkint megismétlődtek. 
Az első évben Nagyváradon, majd Aradon volt gyűlés, azután 
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Nagykárolyban, 1927-ben Csíkszeredán, 1930-ban Kolozsvárt, 
1931-ben Székelyudvarhelyen, 1933-ban Gyergyószentmiklóson, 
1934-ben Kézdivásárhelven, 1936-ban Marosvásárhelyen, 1937-
ben Brassóban. 

A püspök kézírása 

A püspök a lehetőségek szerint mindegyik katolikus nagy-
gyűlésen megjelent, ott szentmisét mondott és beszédet intézett 
az egybegyűltekhez. A felvonuló  nagy tömegek látása, katolikus 
öntudata erőt nyújtottak neki buzgó működésének folytatására. 

Aradon a katolikusok békés természetéről beszélt és az 
egyesületek működési szabadságát óhajtotta. Csíkszeredán meg-
nyitót tartott, Csíksomlyón ő tartotta a tábori misét. A kolozs-
vári nagygyűlésen nem lehetett jelen, hasonlóképpen az udvar-
helyin sem. Ez utóbbi nagygyűlés alkalmával maga a Szentatya 
kívánta, hogy gyógykezeltesse magát. Maga helyett azonban 
levelet küldött a nagygyűlésre, amelyben az Anyaszentegyház 
üdvös hatását fejtegette  az emberi szükségletek kielégítésében. 
Dr. Pacha Ágoston püspök, a jelenlévők meghatódása közben 
fejtegette:  Erdélyben egy hang van, amelyet harmincöt esztendő 
óla minden katolikus ismer és követ, ez Mailáth püspök hangja. 
Egy szív van, amely akkora, hogy belefér  az erdélyi katolikus 
szív minden örömével, vágyával és szomorúságával. Ez az ő 
szíve. Tudja, hogy a püspöknek lelke a gyűlésen időzik és szíve 
minden dobbanásával azonosítja vele magát. 

A gyergyószentmiklósi nagygyűlésen a püspök az irreden-
tizmus fel-felbukkanó  vádja ellen szólott. Rómába azért megy 
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olyan gyakran, mondotta, hogy jelentést tegyen egyházmegyéje 
állapotáról. Továbbá, megkérdezi a Szentatyát, hogy alkalmas-
nak tartja-e őt még az egyházmegye vezetésére. Ha a Szentatya 
engedi, ő mindig szívesen nyit útat fiatal  erő érvényesülésére. 
A kézdivásárhelvi katolikus nagygyűlésen Fiedler István szat-
már-nagyváradi püspök jelent meg és végzett el mindent.12 

Mailáthnak öröme telt abban, hogy a Szentatya intézkedé-
seit végrehajthatja. Cselekvéseit azokhoz szabta. így püspök-
társaival közös körlevelet adott ki az érzéki olvasmányok ellen, 
a Szentatya elgondolásának szellemében a lelkigyakorlatok fon-
tosságát hangsúlyozta. Az irgalmasságot, amelyet a pápa kör-
levelében kiemelt, lelkére kötötte híveinek, a saját szíve vágyát 
is követve. Elrendelte, hogy az egyesületek, intézmények vegyék 
ki részüket az inségakcióból, ajánlotta az Actio Catholica támo-
gatását. A pápa hangsúlyozta az ifjúság  nevelésének fontossá-
gát, ez is a püspök terveibe vágott. A Szentatya gondoskodott 
az ifjú  szentek tiszteletének felkarolásáról.  Ebben a püspök is 
egyetértett vele. A Szentatya gondolkozásának szellemében 
bocsájtotta ki böjti szózatait. Hosszú élet tapasztalatain okulva, 
fájdalommal  telt meg a szíve, ha a híveit bűnben látta.13 

Gyakran felkereste  az iskolákat, megnézte, milyen karban 
áll ott a hitélet, nincs-e hátraesés, van-e előrehaladás. Örömmel 
jelenthette, hogy az itjúságban komoly és őszinte lörekvest lát 
a katolikus szellem kiépítésére és mélyítésére. Nem sajnálta tehát 
fáradozásait,  aggodalmait, áldozatait, amelyeket az ifjúságra 
fordított.  Mindenét feláldozta,  úgymond, ha kell, életét is oda-
adja a reábízott lelkekért. örvendett teliát, ha az ifjúságért  tett 
lépéseit siker koronázta. Az iskolák lenntartasának erdekében 
szorgalmazta az egyházi adó fizetését,  e célra a papság hozzá-
járulását kívánta meg. Fejtegette, bogy áldozatuk a lelkipásztor-
kodás munkájának egyik legfontosabb  része. Óhajtotta, hogy 
ugyanúgy járjanak el hívei is. Igv fejlődhetik  ki erős vallásos-
ság, amelynek gyakorlásában a katolikusok hivatást töltenek 
be. Legyenek példaadók, úgymond, a szelídségben, jóságban, 
türelemben, a nélkülözések elviselésében.14 1933-ban jelen volt 
Báthory István fejedelem  mellszobrának leleplezésén a Báthory-
Apor szemináriumban, nyakán a Polonia Restituta lengyel 
érdemrend nagykerésztjével. Buzdító szavakat intézett a kato-
likus főiskolai  ifjúsághoz.  A szobor Vágó Géza műve. 

Fáradozásaiban jól esett neki, ha megértéssel találkozott és 
törekvéseiben a hivatalos körök is támogatták. így örömmel 
számolt be a bukaresti tanácskozásokról, ahol a mindkét szer-
tartású katolikus püspökök tárgyaltak. Egymás kölcsönös meg-
becsülésében és egyetértésben igyekeztek ugyanis az Egyház 
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közös nagy érdekeit előmozdítani. Hasonlóképen örvendett, ha 
a Szenátusban történt felszólalásakor  méltánylást talált, továbbá, 
ha a vezető egyének részéről megértést tapasztalt. Ez érzéseiről 
nyilvánosan is beszámolt.15 

Mailáth püspök 

A gyergyószentmiklósi katolikus nagygyűlés után Bécsbe 
ment, hogy ott a katolikus nagygyűlésen résztvegyen. Beszélt a 
néphez és megnyerő szavaival, barátságos modorával óriási 
hatást keltett. Beszédében megállapította, hogy a volt osztrák-
magyar monarchiának immáron ő a legöregebb püspöke. A 
jelenlevők meghatódása közben hívta meg őket Erdélybe, 
püspöki székhelyére, püspökségének negyvenéves ünnepségére. 
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Főpásztori tevékenységében az sem zavarta, ha közben 
súlyos támadások érték. Kellemetlenségei csak arra szolgáltak, 
hogy benne lelki érzéseket támasszanak, alázatosságra buzdít-
sák. Már 1920-ban a tövises élet lelki hatásáról beszélt a státus-
gyülésen. Lehetetlen észre nem vennünk, mondotta, hogy a 
tövises élet mennyire edzi az akaratot, nemesíti a szívet, leszál-
lítja az igényeket, sokoldalúvá teszi a tevékenységet, találé-
konnyá a szeretetet.16 

Mivel híveivel együtt érzett, azoknak minden baja lelkére 
nehezedett. Ugyanis „jöttek nehéz napok, írta Dr. Gyárfás  Ele-
mér. Kis emberek, értelmetlen doktrinérek akartak érdemeket 
szerezni, s hiuságuknak szobrot emelni vetéseink letiprásából, 
intézményeink legyöngítéséből. Ekkor bontakozott ki Mailáth 
egyéniségének minden akadállyal dacoló ereje. Fáradhatatlanul 
igyekezett jobb belátásra bírni, szenvedéseinket enyhíteni, a 
a könnyek árjából felszárítani.  Kifelé  alig látszanak eredmé-
nyei e nagy munkának. Erdély népe a rája zuduló intézkedé-
seket látta, de a háttérben maradt az a megsebzett kéz, amely 
a sebekre gyógyító olajat csepegtetett, s annyi ellentétet letom-
pí to t t . . . " 1 7 

Sok gondot okozott neki az egyházmegye önkormányzatá-
nak, annak vagyonának védelme. Fáradtságot nem ismerve járt 
és beszélt ez ügyben, abban a meggyőződésben, hogy fáradozá-
sait siker koronázza. 



XVI. 

A diákok püspöke. 

Tízperces szünetben toppant be a gimnázium udvarára. 
Nesztelen lépéseivel a fiúk  között termett. Meglepetésszerűen, 
senkitől sem sejtve. Mosolygó tekintete diákról-diákra siklott. 
Szemeiből látszott az öröm, hogy ennyi fiút,  ennyi diákot 
együtt láthat. 

Itt a diákok püspöke! E névvel tisztelte meg ugyanis őt a 
diákok szeretete. Megjelenésére megszűnt a lárma, félbemaradt 
a futkosás.  A sapkák lekerültek a fejekről.  A fiúk  a meglepetés 
örömével vették körül a püspököt, hangosan üdvözölték és gyű-
rűjét, kezét csókolva útjában kísérték. E ragaszkodás annyira 
összekötötte őket, hogy a püspök alig tudott utat nyitna a tö-
megben. 

Odament a kőig, amely ilyen alkalomra szolgált, vagy a 
székig, amely hirtelen előkerült. A diákok vállaira támaszkodva 
fellépett  és áttekintette a sereget, aztán az ő közvetlen, szeretet-
teljes modorában megszólalt: 

„Kedves, drága jó gyermekeim! A jó Isten megsegített és 
egészségem gyengesége ellenére is adott annyi erőt, hogy ismét 
közétek jöhessek. Ez nekem mindig felüdítő  és olyan jól esik, ha 
a ti kis lelkeiteket megvigasztalhatom és az Isten nagy jóságára 
figyelmeztethetlek  benneteket. Ugyebár, ti is örültök kissé a ti 
püspök atyátoknak? Jó, helyes! Nagyon szívesen dolgozom érte-
tek, amíg az én gyenge egészségemben tart, csak ti is teljesítsétek 
becsülettel kötelességteket. Tudom, hogy ti mindnyájan jól tanul-
tok, csak néha nincs szerencséje egyiknek-másiknak. De a tanár 
urak feleltetni  fogják  azokat, akiknél egy kis hiba csúszott be 
a katalógusba, hogy lássák, hogy nem is tanultatok ti olyan 
rosszúl. Jó lesz, picik? Na, jó! Délután pedig szívesen látom az 
én kis negyedikes fiaimat,  akik a kis érettségi után elhagyják az 
iskolát, és a nagy fiúkat,  hogy végezzék el nálam szent gyónásu-
kat. Ügy-e, igazgató úr, holnap a korai szentmise összeegyeztet-
hető a tanrenddel? Nem baj, ha kissé megkésnek. Igen, ez nek-
tek nagy öröm, de hát ti is megszerzitek nekünk azt az örömet, 
hogy engedelmesek, szorgalmasok lesztek. Ügy lesz-e, fiacskáim? 
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Vigyáztok úgy-e lelketek tisztaságára, hogy a tisztaságban eltöl-
tött ifjúkor  záloga lehessen egy lisztúltabb, boldogabb jövőnek. 
Hopp, és nem logtok cigarettázni!? Helyes, legalább nem ront-
játok a ti gyenge tüdőtöket a nikotinnal. Majd az egészségtan ta-
nár úr megmagyarázza nektek, hogy az milyen ártalmas. Hányan 
jönnek hozzám gyónni a hetedik osztályból? Fei a kezekkel! Hát 
a hatból? Az ötből?" 

S beszélt tovább, beszéd közben hol egyikre, hol másikra 
mutatván rá és intézvén hoízájuk valami kérdést. 

így történt ez minden városban, ahol fiúk  voltak, főleg  ott, 
ahol állandóan tartózkodott, vagy ahol gyakrabban megfordult. 
Megjelenése felvillanyozta,  lázba hozta a fiúkat.  Vegre áldását 
adta rájuk és távozott az intézetből, vagy felment  a termekbe és 
órákat látogatott. Itt is, ott is megszólított egy-egy diákot, régi 
ismerőst látott benne. így folytatódott  a termekben, ahol végig-
járt. Közben-közben cukrot osztogatott, hogy a reá való emléke-
zést még édesebbé tegye. 

A következő nap korán reggel szentmiséjét az áldozó diá-
koktól körülvéve végezte. Az intézeti kápolnában, Kolozsvárt 
meg rendszerint a klinikai nővérek kápolnájában. Ide gyülekez-
tek a betegek is, akik előző nap, vagy aznap reggel szent gyóná-
sukat végezték. 

Megszólalt a szentmise kezdetét jelző csengő. A csend áhí-
tata lett úrrá a lelkeken. Négy fiú  minisztránsnak öltözve lépett 
az oltár elé, majd a püspök következett oldalpapja kíséretében. 
Csengő, határozott hangján megkezdte a lépcsőimát, amelyet fel-
váltva mondott vele az egész ifjúság.  Majd a tiszta gyermektor-
kokból felharsant  az ének, a népének, halkabban, erősebben, a 
maga egyszerűségében. Áldozáskor a fiúk  közösen mondták el 
a Confiteor-t.  Mise után a püspök pár buzdító szót intézett hozzá-
juk, mire csendben elvonultak. A püspök a minisztrálókat rend-
szerint visszatartotta reggelire. Ügyszintén tgy-két diákot, akik 
leveleit ide-oda széthordták, megbízásait eljárták. Étkezéskor a 
fiúk  illedelmes szerénységét a püspök kedélyessége, jósága multa 
felül.  Szeretettel beszélgetett el a fiúkkal  és miután jól tartotta, a 
tantermek felé  útnak indította őket. 

Hatása a konviktusokban volt legerősebb. Itt egészséges 
szellemben nevelt fiúk  kész csoportja került szerető gondozása 
alá. Munkája tehát itt volt a legeredményesebb. Sokat is foglal-
kozott a konviktusi ifjúsággal,  a megjelenést itt sohasem mulasz-
totta el, ha egy-egy városban megjelent. Buzdításban, lelki erő-
sítésben részesítette a diákokat. Többször ajándékot is osztott ki 
köztük, cukrot, süteményt, és amíg tehette, szőlőt, fügét  es egyéb 
gyümölcsöt. 
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Egy-egy esetben, mint azt a diákoknál általában telte a kon-
viktusi fiúk  ügyes-bajos dolgainak elintézésében közbenjárt a 
tanároknál. Sok esetben történt, hogy a szegényebbeket anyagi-
lag segítette, iskolai és konviktusi díjaikat kifizette  helyettük. A 
konviktusokba váratlanul is be-betoppant. Megfigyelte  napirend-
jük betartását, volt rá eset, hogy az esti órákban, ah ás közben 
lepte meg őket. Nesztelenül ment végig a termekben és megál-
dotta a csendesen alvókat. 

A püspök a diákok között 

Iskolalátogatásai, gyakori megjelenései, a diákok életében 
örömnapokká magasztosultak. A diákokkal levelezett is, jó kíván-
ságaikat sajátkezűleg írt levelekben köszönte meg és szívesen 
vette, ha főleg  szünidő idején, őt képeslapjaikkal, lelki életükről 
való beszámolóikkal felkeresték.  Idővel majdnem minden faluba, 
városba került valaki, aki lelki gyermekei közé tartozott. Ha tehát 
egyik helyről a másikra ment, volt diákjai útja közben itt is, 
ott is jelentkeztek, hogy őt láthassák, hogy lelki megerősítésben 
részesülhessenek. Diáktól diákig rohanó utazásai eszerint telve 
voltak megkapó eseményekkel és kedves körülményekkel. 

Egy ilyen leírás szemlélteti a helyzetet. 
Még egy utolsó áldás a kápolnában, olvassuk egyik utazásá-

ról, „a kis csöppökre", akik eljöttek a szentmisénél minisztrálni 
Kegyelmes Atyjuknak, aztán a soffőr,  Stiez, begyújt a motorba, 
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s a Chrysler halkan, sisteregve síklik ki az ódon, püspöki vár 
falai  közül. Még egy pillantás a székesegyházra, a hatalmas vár-
kapura, eltűnik a városka és előbb a Maros, majd a Nagyküküllő 
völgyén repül az autó. Közben minden csendes, csak néha sóhajt 
fel  a zsoltározó püspök. Balázsfalván  megrokkant vállú véndiák 
jelentkezik az autó melleit, s megígéri karácsonyra a szokásos 
megtisztulási látogatást. Kiskapus előtt egy ifjú  ugrott az autó 
elé. Egyszerre gvóntatószék lesz az autóból, amelynek hűtőjén 
különben is ott ragyogott Szent Kristóf  ezüst alakja, vállán a kis 
Jézussal. Megáldjuk Rudi fiam  házát, minisztránsom volt, most 
házasodott, — mondotta a püspök ott elhaladásukkor. A med-
gyesi ferences  atyák nagy ebédlőjében mindegyik noviciustól volt 
kérdezni valója, megdicsérte az értelmes felolvasókat.  Segesvárt 
áthaladva a famennyezetes  hídon, éppen iskolás gyermekek jöttek 
szembe. Egyiknek hirtelen a homlokán koppant a Stollwerck. A 
diákok földre  hajoltak felszedni  a közéjük szórt édes áldást. A 
püspök boldogan mulatott a sikerült tréfán.  Keresztúron a plé-
bánia előtt sorfalat  állottak az unitárius gimnáziumba járó ka-
tolikus fiúk.  Kibontották püspök atyjukat a bundából, aztán 
rendre jöttek, hogy eléje járuljanak. Udvarhelyen már a saját 
intézetbeli fiúk  várták atyjukat és leszálláskor mindegyik segí-
teni iparkodott. Azután kezdetét vette a lelki megtisztulás.1 

A helybenlakás révén a fehérvári  diákság különleges helyet 
foglalt  el a püspök szívében. Szemefénye,  kedves, éltető öröme 
volt mindig a nevéről elnevezett intézet. A gimnáziumnak közel 
háromszáz növendéke évtizedek óta családi kört jelentett a püspök 
számára. A kicsi elsőstől az érettségiző ifjúig  minden diák lelki 
gyermeke lett. Névszerint ismert mindenkit, ismerte gondjukat, 
bajukat, tudta, ki mikor gyónt nála utoljára. E diákok kapták 
a legközvetlenebb lelkiatyai gondoskodásnak a ható erejét, amely-
nek párját nehéz megtalálni másutt.2 

A közvetlen érintkezésnek kedves alkalmai voltak a reggeli-
zések, amikor a püspök atya a minisztrálni jött fehérvári  diáko-
kat megvendégelte. E reggeli az ő részére igazi felüdülés.  Kedé-
lyessége a legnagyobb fokát  érte el, amikor csak a fiúk  voltak 
az ő vendégei. Ilyenkor kikérdezte őket. Ismerte szüleik nevét, 
gyakran személyesen is felkeresték  öt a gyermekek hozzátarto-
zói. Eltréfálkozott  a diákokkal, kedves csipkelődéssel utalva a 
csinyjeikre, konviktusi viselkedésükre, egy-egy mondásukra, ta-
nulásukra. Bármilyen baja is volt, felvidult  a gyermekek között. 
Megismétlődő jelenet volt, hogy az asztalkendő négv sarkát össze-
fogta,  mindegyik diák megfogott  egy-egy sarkot és aki azt fogta 
meg, ahol a címer volt, azé lett a maradék sütemény, kávé. Ami-
kor a fiúk  az asztal körül elhelyezkedtek, hogy ügyességüket gya-
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korolja, mint a labdát, szokta nekik dobni a süteményt, vagy 
gyümölcsöt. Amelyik kapás közben ügyetlen volt, a süteményt 
visszaadta. A címerfogás  módszerével sorsolta ki a fiúk  között 
a bélyegeket is, amelyekre a bélyeggyűjtők erősen számítottak. 
A szőlőt vagy más gyümölcsöt más alkalommal egyik fiu  osz-
totta ki. Aki kevesebbet kapott osztás közben, azét a püspök a 
magáéból pótolta. 

Úgy gondolta, hogy e családiasság, a magas helyről jövö 
észrevevés a gyermek emlékezetében marad. Prohászka mondotta 
neki, hogy a reggeli időt jobban felhasználhatná  munkára. Be-
látja, mondotta, hogy annak is igaza van, de a gyermekek között 
feledi  a jó tanácsot. Meggyőződése volt, hogy egyéni hatása min-
dennél maradandóbb. 

E hatást nemcsak a középiskolai diákokra akarta kiterjesz-
teni, hasonló módon bánt az inasfiúkkal  is, akik kora reggel 
hozzá jöttek, hogy szent áldozásukat végezzék. Ezeket is az asz-
talhoz ültette és hasonló szeretettel foglalkozott  velük. 

Magán a szentmisén, amelyet kápolnájában mondott, rend-
szerint négy fiú  minisztrált. Szentmise előtt, a felöllözéskor  és az 
előkészületi imáknál, a diákok forgatták  a könyveket, feleltek, 
ahol a szöveg szerint felelni  kellett, és ügyeltek arra, hogy latin 
kiejtésük tiszta legyen. A püspök utólag nyelvi hibáikra mindig 
figyelmeztette  őket. 

Reggeli után megbízások, üzenetek következtek a konviktusi 
igazgatóhoz, a gimnáziumi igazgatóhoz, hogy a következő nap 
hány fiú  jöjjön szent áldozásra. Szünetnapon egy-egy diák tovább 
is ottmaradt, hogy tollbamondásra levelekre válaszoljon vagy 
azokat széthordja. A diákok a püspöki palotában otthonosan 
jártak-keltek, szabad bejárásuk volt a püspök dolgozószobájába 
is. Reggeli után a fiúktól,  különösen azoktól, akik körülményeik 
miatt ritkábban jöhettek fel,  elbúcsúzott és tanácsokat adott nekik. 

Ha egy-egy diáknak meghalt a szülője, szentmisét mondott 
a megholtért. Helyi halottnál a szentmisére a családtagok is 
eljöttek. Egyébként szentmisék alkalmával mindig tekintélyesebb 
számban voltak felnőttek  is. Ugyanígy történt mindenütt, ahol a 
püspök megfordult.  Szeretetének láttára a diákok mindenütt szí-
vesen szolgálatára álltak, mindenütt voltak jó minisztráló fiai. 
Faluhelyen megtörtént, hogy az odavaló fiúk  mezítláb minisztrál-
tak neki. Amikor emiatt restelkedtek, vigasztalta őket: Nem baj, 
a szentképeken az angyalok is mezitlábosak. Séta közben is szí-
vesen látott maga körül fiúkat,  amikor is őket vallási dolgokra, 
erénygyakorlatokra oktatta. Pályaválasztási nehézségek, lelki 
harcok, többször anyagi gondok oldódtak meg séták keretében. 
A kínálkozó alkalmakat, helyzeteket nem hagyta felhasználatla-
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nul, mindenre volt találó megjegyzése. Mindig hatások elülteté-
sében fáradt,  amelyek majd a jövőben gyümölcsöznek. E gondo-
latban kereste a fiúkat,  ahol őket tömegesebben találta. 

A fiúkkal  nemcsak az iskolában, a konviktusokban foglal-
kozott, hanem mindenütt megjelent olyan helyeken, aliol nagyobb 
csoport diákot valami közös gondolat hozott össze. Ilyen 
csoportosulások voltak a Mária-kongregációkban való tömörülé-
sek, a cserkész-otthonok és táborozások, továbbá a Marosvásár-
helyre gyűlt katolikus középiskolák dalosversenye. Ügyes pe-
dagógiai érzéssel mélyítette a hatásokat, amelyeket a diákok az 
ilyen intézményekben szereztek. 

Mária-kongregáció minden egyes középiskolában van és 
virágzik. Létrehozásukat a püspök óhajtotta és működésüket 
figyelemmel  kísérte. Tagfelvételeket  tartott. Megjelent a gyűlése-
ken, ünnepélyeken. Átolvasta a gyűlési jegyzőkönyveket, a veze-
tőknek utasításokat adott, a diákokat feladataikra  figyelmeztette 
és őket buzdította. Nevelési volt a kongregációs jelszó: tiszta lé-
lek, egészséges test. 

Ott volt a katolikus középiskolai diákok közös megbeszélé-
sein, amelyekben főleg  a kongreganisták vettek részt. Ilyen meg-
beszéléseket tartottak 1927-ben Nagyváradon, 1928-ban meg Ma-
rosvásárhelyen. Egy-egy intézetből négy-öt fiú  jelent meg. 

E megbeszéléseket Olasz Péter jezsuita atya szorgalmazta, 
aki ez időkben az egyes intézetekben ifjúsági  lelkigyakorlatokat 
tartott, és úgy gondolta, hogy az ifjúság  vallási kérdései az ő be-
vonásuk révén könnyebben megoldhatók. Ez összejövetelek célja 
tehát a diákoknak kölcsönös megismerése, a közös katolikus 
diákkérdések megbeszélése, a katolikus gondolkozásbeli egy önte-
tűség elérése, felújítása  tehát annak a kezdeményezésnek, ame 
Ivet régebben a püspök Marosvásárhelyt tartott az ottani iskolák 
közreműködésével. Ákkor a megbeszélések az Oltáriszentség kö-
rül csoportosultak. 

Nagyváradon a püspök nem volt jelen, a második összejöve-
tel zárógyülésén és ünnepségén azonban résztvett. Buzdító sza-
vakat intézett a fiúkhoz  és eredményeket összegezett. A beszélge-
téseket szent gyónás és áldozás fejezte  be. A hatások főleg  a kon-
gregációk belső életében folytatódtak. 

A katolikus iskolák cserkészszervezkedése a kolozsvári főgim-
náziumban kezdődött, ami leginkább Puskás Lajos parancsnok, 
tanár fáradtságot  nem ismerő buzgóságának köszönhető. Segít-
ségére voltak Uilz Mátyás és Dr. Wildt József  tanárok. Majd a 
gyulafehérvári  intézetben hódított tért, utána egyéb intézetekben. 
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A táborozást is a kolozsvári cserkeszek kezdték meg, elsőknek a 
fehérváriak  következtek utánuk. 

A püspök érdeklődése a cserkészetet erősen számításba vette. 
Jellemképző fontosságát  méltányolta és törekvéseiket elősegítette. 
A cserkész-ünnepélyeken szívesen megjelent. A vallásos szellemet, 
amely a cserkészetből kiárad, fokozni  igyekezett. Célja elérésére 
a cserkész táborozások alkalmát hathatósan felhasználta.  Meg-
jelent táborozáskor és lelki gondozásba vette a fiúkat. 

A kolozsvári intézet cserkészei 1928-ban Gr. Mikes Mihály 
csesztvei birtokán, 1929-ben Br. Apor Péter földjén,  Torján, a 
következő évben Br. Jósika Gábor birtokán, Várfalván,  1931-ben 
Br. Bánffy  Albert jószágán, Válaszúton, 1934-ben Gr. Béldi Kál-
mánnál Zsibón, 1935-ben Urmánczy Jeromos birtokán, Hévizén 
töltöttek el néhány hetet. Mindenütt a szállásadó jótékony urak 
támogatásától segítve. Emellett 1930-ban a Piatra Neam{-on, 
1932-ben a Szebenben tartott országos cserkésztáborozásokban is 
résztvettek. Ez utóbbi helyen a fehérvári  cserkészek is meg-
jelentek. 

A püspök 1932-ig minden táborhelyen megjelent, hogy lelki 
fiai  gondozás nélkül ne maradjanak. A Csesztvén táborozók lap-
jába, a Tábori Postába, a helyszínen egy fiú  által tartott papí-
ron cikket írt. Várfalván  a cserkészekkel együtt vacsorázott, saj-

Gvóntatás a cserkészek között 
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kából tejes kását evett. Válaszúton felkapaszkodott  a dombon el-
helyezett táborba. A Piatra NeamJ-ban táborozó fiai  lelki ellá-
tására titkárát, Márton Áront, küldte el. A szebeni országos tá-
borban maga jelent meg a táborparancsnokság hivatalos, s leg-
nagyobb tiszteletet megadó fogadásától  kísérve. A fehérváriak 
táborhelyén az összes katolikus cserkészek részére szentmisét 
mondott, az összes fiúkat  megáldoztatta és szentbeszédet intézett 
hozzájuk. 

Történelmi hangulat és természeti szépség szempontjából leg-
megkapóbb a torjai táborozás volt a Bálványos hegy lábánál. A 
hegytetőről az Aporok ősi lakóhelye, a romjaiban is megkapó 
Bálványos vár, tekintett le a táborra. Kézdivásárhelytől húszon-
négy kilométerre, a Bikszád felé  vezető út mentén, a Torja patak 
mellett, fürdővillák  közelében négyszáz ölnyi sima területen he-
lyezkedett el a tábor. Mellette lombos erdő terüli el, melynek év-
tizedek óta lehullott gallyait és száraz fáit  a konyha és a tábor-
tűz részére esténként összegyüjtögették. Vékony csermely vizét a 
tábor közelébe vezették, medrét kimélyítették és mosdóhelyül 
használták fel. 

A tábort zöld ágakból font  kerítéssel vették körül, annak 
jeléül, hogy e szük határok között a cserkésztörvények szerint 
akarnak élni. A kerítést a Vadgalamb-őrs készítette. A szépen ki-
faragott  székely kapun belépve, tizenhárom sátor sorakozott fel. 
Négyszögalakban vették körül a tábor főterét.  Ennek közepén 
tizenkét-lizenöt méler magas rúdon a cserkész zászló lengett. A 
zászlórúd körül virágágy díszlett, cserkész liliom-jelvényt for-
málva. Egy faragott  oszlopon postaláda, egy másikon a tábori 
napirend csüngött. 

A parancsnoki sátrat a Rókák őrse állította össze. Sorban 
jöttek az őrsök lakóhelyei: a Vadgalamb, a Sólyom, a Bagoly, 
a Kopók, a Zergék, a Sirály, a Mókus, a Szarvas őrsök sátrai. 
Mindegyik körül virágok, páfrányok.  A tábortűzhely előtt ten-
nisz-oszlop állott, a jálék gróf  Bethlen Györgvné ajándéka. 

A táboron kívül öreg fa  tövében és lombjainak védelme 
alatt állott a zöld gallyakkal, virágokkal feldíszített  oltár, a Vad-
galamb őrs munkája. A táborozó ifjúság  félrevonultságban  élt. 
A közeli fürdőhelyről  jött csak egy-egy vendég, máskor egy-egy 
szülő, látogatóba. 

Ide érkezett meg a püspök Dr. Boga Alajos kézdivásárhelyi 
gimnáziumi igazgató, utóbb kanonok, és Dr. Jakubek István je-
zsuita atya kíséretében. Közeledésekor a cserkészifjúság  a zászló-
rúd köré gyülekezett és vigyázzállásba helyezkedett. Amikor a 
püspök a kapun mosolyogva belépett, körülfogták  és kézcsókkal 
halmozták el őt. Kiszabadulva a tömegből, szép beszéddel köszön-



tötte a fiúkat.  Majd kimentek a tábor területéről, ahol ünnepély 
következett. A püspök ezt élvezettel hallgatta, szívesen nézte \égig 
a mutatványokat. Az ünnepségre egy órát engedett, utana vissza-
mentek a táborba. Ott elvégezték a szent gyónás előtti imákat, 
utána gyónás következett. Közben előrehaladt az idő, úgy, hogy 
kevés maradt hátra a cserkészek legkedvesebb időtöltésére, a tá-
bortűzre. Egy éneket énekeltek el, a püspökkel együtt elvégezték 
az esti imát, majd zászlóbevonás kövelkezett, utána a püspök 
lakóhelyére, a fürdőbe  ment. 

Másnap reggel már hét órakor kezdte szentmiséjét a tábor-
ban. Minden fiú  megáldozott. Ez időre a reggeli szürkületet me-
leg napsugár tette barátságosabbá. Köröskörül csend honolt, 
csak az ifjúság  éneke csendült fel  azon a helyen, ahol főpap 
imája még sohasem szállt az Éghez. Szentmise végén a püspök 
megbérmált egy pásztort, akitől kérdezősködve megtudta, hogy 
eddig még nem bérmálkozott. Jakubek atya a szentmise kereté-
ben beszédet intézett az ifjakhoz. 

Mikor a püspök elment, a fiúk  őt éljenzéssel búcsúztatták. 
Majd a szerpentinúton eléje kerültek, hogv még egyszer láthas-
sák. A püspök atya, szokása szerint, karamellát osztogatott. 

A gyermekekkel való foglalkozás  sok apró eseményből: találó 
szellemes mondásokból, tanácsadásokból, biztatásból, oktatásból, 
érdeklődésből, közös sétákból, közbenjárásokból, anyagi segítség-
ből tevődik össze. Mindezek a gyermekeket felemelik,  hálaérzés-
sel telitik, életre szóló benyomások megőrzésére hevítik. Hely-
zetek, élmények, meghatódások, mint méhkasban a sejtek, rakód-
nak össze emlékezetükben. 

Lehetetlen megindulás nélkül olvasni a sorokat, amelyek az 
ifjak  lelkébe zárt emlékeket, életre szóló elhatározásaik indító 
okait tárják fel.  Mint nyíló virágok kelyhüket, akként e sorok 
is őszinte vallomásokban tárják fel  írójuk lelkét. A püspöknek 
a gyermekekkel való törődése nem korlátozódott helyre, korra, 
rangra, egyedül a lélekmegnyerés, a lélekmentés vágya tűzött 
eléje nemes célokat. Szeme tehát nemcsak az előtte lévőkre tekin-
tett, hanem messzebbre: minden kisdiák otthonába, magányába, 
környezetébe. Levélben figyelmeztette  diákjait erős fogadásaikra 
és mint szerető atya hívta őket. Szemeit tehát a diákok mindig 
magukon érezték. A lelkébe gyűlt gazdagság értékére sok diák 
nem is most, hanem az élet vívódásaiban eszmélt rá igazán. Akkor 
tehát, amikor a nagy nevelőnek lelki átsugárzását a maga jelen-
tőségében értékelni tudta. Sokan ezt ki is fejezték.  Elismeréseik 
a fényszórók  világosságával tündökölnek, hogy egy eszmény 
életrevalóságáról bizonyságot tegyenek. Bizonyítják azt, hogy az 

Dr. Bíró Vencel: Gr. Mailáth G. Károly. 15 
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emberiség javára igazán az tesz nagyot, aki másokat jellemala-
kulásuk eredményeivel gazdagít. 

Eltelt megint egy év, írja az egyik, és közelebb vagyunk az 
örökkévalósághoz. Neki utolsó éve ez a középiskolában és örvend, 
hogy azalatt is élvezheti a püspök csiszoló munkájának eredmé-
nyét. Ezt az életbe is kiviszi. A fiúk  jól végeztek, tudatja a másik, 
s így a Kegyelmes Atya osztálya csaknem teljes számában fogja 
viszontlátni az ö szeretett és sokszor emlegetett püspök atyját. 
Köszöni a szentképet, írta a nyaraló diák, és az arra írt sorokat 
A püspök atya ö érette is imádkozzék Rómában.' 

Pályaválasztásra kéri tanácsát a középiskolát végzett ifjú. 
ü orvos szeretne lenni, édesanyja papot szeretne belőle nevelni. 
A püspök döntsön. Olyan boldog, amikor e sorokat írja, tesz val-
lomást egy VlI-es diák. S csak azért, mivel a püspök atyának 
írhat. Küldi neki a kézdivásárhelvi diákok házilapját, a püspök 
láthatja belőle kicsi, fiatalos  szellemi röppentyűiket.4 

Sok évig hirdesse még az igazi krisztusi szereletet kisdiákjai-
nak, kívánja az öreg lelki fiú.  A harctér, a fogság  ezernyi szen-
vedése között, a férfi  nehéz lelki tusáiban, a regnumi kis kápolna 
képe volt a mentővár, amelybe kapaszkodott lelkük, abból merí-
tett erőt. A püspök mindent megértő, mindent megbocsátó moso-
lyával szemük előtt lebegett. A legvadabb lelki harcokban meg-
simogatta fejüket  és nem engedte, hogy elvesszenek.5 

Mindig jó volt hozzá a püspök, ismeri el az Erdélyből elsza-
kadt diák. Sok panaszát meghallgatta, sokszor felemelte  őt és 
utat mutatott neki. Gyermekkori emlékei között szent érzés szállja 
meg, amikor megjelenik neki a püspök alakja, ő, akitől félt,  ha 
rosszat tett, aki előtt sokat szégyenkezett és akit annyira szeretett.® 

Sokszor szüksége lenne a püspök biztatására, erősítésére, 
mert elfogja  a kicsinvessség, csüggedés, panaszkodott a nagy-
városba jutott diák. Tiszta életet akar élni, de itt nehéz. De nem 
csak vétek nélkül, erényekben is szeretne élni.7 

Köszöni atyai gondoskodását, amelyet akkor sem tagadott 
meg tőle, amikor tanácsait nem követte s ezáltal legnehezebb 
évein átsegítette, hálálkodott a visszagondoló diák. Rég gondolt 
arra, fordult  hozzá kéréssel a lelki fiú,  hogy a püspöktől kikö-
nyörög egy arcképet, hogy sokszor nézhessen a szemekbe, ame-
lyek jósággal telve, fürkészve  kutattak a lelkébe. Köszöni a jó 
tanácsot, hálálkodott egy másik, a fejlődés  nehéz éveiben, köszöni 
gondoskodását a tiszta életben maradás érdekében. Amikor leg-
jobban rászoridt, lelke ment maradt. Szeretetét, jóságát köszöni, 
mondotta egvik lelki fia,  amellyel sok gondjai közt, az ö kis 
ügyeivel is foglalkozott  éveken át.8 
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Nem tudja leírni, írta neki egy küzködö diák, milyen az az 
érzés, amikor a feloldozás  után belenéz a püspök jóságos sze-
meibe, amelyek oly boldogok, kedvesek, barátságosak, megértők, 
ö ismeri, hogy a tizennyolc-tizenkilenc éves fiú  lelke forrong. 
Harcolnia kell, úgymond, hogy felemelt  fejjel  járhasson és tiszta 
szemmel nézhessen a püspök jóságos szemeibe.0 

Fiacskái elszóródtak a nagyvilágba, emlékezik vissza a volt 
kisdiák, s mindannyian imádkoznak a püspök atya egészségéért. 
Reméli, hogy nagy bajusza ellenére, őt most is befogadja  kis fiai 
közé. A püspökre gondolva, most is kisdiáknak érzi magát.10 

Szentmise a cserkészek között 

A püspök képe olt lóg és őt sokszor eszébe juttatja, értesí-
tette őt a volt diák. Legszebb éveit töltötte el mellette, mint tanuló. 
Oda vágyik most is az anyagias világból. Képet adva, emlékszik 
vissza egy lelki fiú,  a püspök tréfásan  mondotta: Ha jó leszel, 
ez a kép mosolyogni fog  rád, ha rossz, szigorúan fog  rád tekin-
teni. S a kép mosolyog.11 

Sok küzdelme volt, amióta távozott. De a tiszta élet becsü-
lete és a kötelességtudás ereje mindig magasra emelte küzdel-
meiben, állapította meg a volt diák. Isten után a püspöknek 
köszön mindent. Házasodik és a püspök áldását kéri. 

Sok évvel ezelőtt meglátogatta őket a püspök Udvarhelyen, 
újul fel  a véndiák emlékezetében. Belépett a szülői házba, kezét 
az ő vállára tette, szemébe nézett, magához \onta, homlokát meg-

1* 
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csókolta és ezt mondta: Ember légy, fiain.  E szavak azóta sok-
szor eszébe jutnak. 

A klinikai kis kápolnában mindig oly nyugodt, megelégedett 
volt, írja a messzekeriilt diák. Szeretete segítette lelki boldog-
ságához. 

Kis diák korukban megtanultak öntudatos, vallásos életet 
élni és szereztek a felejthetetlen  hajnali miséken soha el nem muló 
benyomásokat. Ha azután meg is botlottak, erőt adott újból egy 
jóságos arc, eg.v szívbe néző szerető szempár, melegen simogató 
kéz, s e szeretet bátorította őket szebb, emberibb életre. így szá-
mol be érzelmeiről az egykori kisdiák.12 

Olyan derűs és nyugodt így az élet, hálálkodott a vissza-
emlékező diák, ha az ember megbecsülte azokat az atyai intel-
meket és megvalósítani törekedett minden tanítást, amelyet annak 
idején édesanyján kívül a püspöktől hallott. Sok-sok szava, sok-
sok jóságos példája maradt meg lelkében és kísérte életén át. 
S mikor évek múlva a világ minden tája felé  sziétszóródott iskola-
társai valamelyikével összetalálkozott, oly jól esett a püspökről 
megemlékezni. Egy-egy róla hallott hír mindig erősítőleg hatott 
rá, mintha a távolból is szavait hallotta volna, amelyek öt kitar-
tásra buzdítják.13 

Kegyes sorait boldogan teszi a püspök többi levele mellé, 
amelyeket tőle még Párisban kapott, írja az onnét visszatért volt 
diák. Az utolsó évek sok vajúdásai után ismét táplálkozhatik a 
püspök friss  életet vetítő kezeírásából. A kisdiák lelkében elévül-
hetetlenül ott rejtőzködnek az örök üde benyomások, mint ék-
kövek, erősítette az öregdiák. Jelleme alapköveit a püspök rakta 
le. Az életben is érzi a szeretetet és gondoskodást, amelyeket 
részéről Kolozsvárt és Gyulafehérvárt  diákkorában tapasztalt, 
állapította meg a volt lelki fiú.14 

A püspök nemes lelkének képe az ő esetéhez hasonló szám-
talan mozaikszerű eseményből lenne összeállítható, írja az egyik 
öregdiák, akit a püspök az elemi iskolában vett észre, felkarolt 
és segített. Az ő esete, ligymond, mutatja a püspöknek szeretetét 
a gyermekek iránt. Mutatja a nagy gondolatot, amellyel a gyer-
mekekben látja az erős katolikus társadalom oszlopait és ezek 
megfelelő  nevelését tűzi ki célul.1F 

Ez anyagi megsegítés a püspök életében gyakran ismétlődött. 
Csak az iskolavezetők, még gyakrabban csak a segített diákok 
tudtak róla. Adakozásait ugyanis csendben intézte. Finom lelké-
vel nem akart érzékenységet sérteni és az érdemesség felülvizs-
gálására állandó alkalmat adni. Többnyire lelki érzésére hall-
gatott és aszerint cselekedett. Őszinteségük révén, a fiukat  köze-
lebbről ismerte, mint bárki más, gyöngyszemeket talált ott is, 
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ahol mások csak dudvát, hanyagságot, makacsságot állapítottak 
meg. Adományai azért legtöbbször örök titkok maradnak, köz-
ben-közben tűnnek csak elő levelekből, emlékezésekből. 

Mindig jó volt hozzá, mint fiának  segítséget küldött neki, 
hogy lélekzetet vehessen, írta az egyik. Csak neki köszönheti, 
hogy ember lett, mert diákkorában anyagilag melegen támogatta, 
írta a másik. Minden egyes levél tele van szeretettel, hálával. 
Beteg gyermeket helyezett el kórházban, nyaralásra vitt szegény 
fiúkat  családi birtokára. Beteg fiút  fenyves  helyen gyógyíttatott. 
Más betegeket is saját költségén kezeltetett, főleg  tüdőbajosokat 
karolt fel,  köztük kispapjait is. A konviktusokban a betegszobá-
kat mindig felkereste  és a betegeket lelkileg megerősítette. Ha-
sonlóképen a klinikán is meglátogatta a beteg tanulókat. Ha meg-
tudta, hogy beteg diák van a városban, ha csak tehette, ahhoz is 
elment. Beteg fiának  halálos ágyán visszaadta Isten iránt való 
bizalmát, és öt meggyóntalta, hálálkodott neki egy apa. 

Az egyeseken kívül a diákság közben a maga tömegében 
mozdult meg a püspöktől nyert jó hatás kimutatására. A püspök 
fellépése  ugyanis a sokaság lelkét megfogta,  akárcsak az egye-
sekét, aminek egész intézetek, egyesületek kifejezést  adtak. így 
a vidéki katolikus családoknál elhelyezett gyulafehérvári  diákok 
kérték, hogy arrajártában látogassa meg őket. Egy intézetben 
a hatodik osztályos diákok köszönetet mondtak neki, hogy lelki 
életüket egész éven át gondozta. Máskor a konviklus igazgatója 
és növendékei köszönték meg apostoli fáradozásait,  amelyek révén 
közelebb jutottak az Úr Jézushoz. A közös Írásban névaláíráskor 
minden diák megjegyzést telt: Tanácsait igyekszik követni; azt 
a szent gyónást sohasem felejti  el; a jellemes ifjú  kepe lebeg 
előtte stb.18 

A csíki katolikus ifjak  szociális konferenciára  összegyűlve 
1932-ben, üdvözletükkel keresték őt fel.  Máskor elemista diákok 
énekkara köszöntötte írásban a kegyelmes püspök bácsit, és adta 
elő közvetlen szavakkal apróbb élményeit. Nem lehet leírni a 
hatást, amelyet a püspök látogatása keltett, írta egy kisdiák. 
Arra a hírre, hogy jön, sokan a vasúthoz akartak menni, de 
este lévén, a tanárok nem engedték. A tett jó ígéretekel nem 
felejtik  el, az érmeket köszönik. Jöjjön megint.17 A nagybányai 
fiúk  és leányok köszönték ottlétét, a hitet, amelyet bennük fel-
ébresztett, a tanítást, amelyben őket a szenláldozásra, a szülök 
megbecsülésére és a nekik való engedelmességre buzdította. 

Nevelése, többször egy-egy megjelenése, életcél kitűzésével 
járt. A jó pap eszményképét ismerték meg benne és egyesek 
követésére vállalkoztak. Papi hivatást kaptak, vagy a bennük 
rejlő hajlam érlelődött bennük elhatározássá. 
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A püspök lelki fiainak  jó része a főiskolákon  folytatta  tanul-
mányait. A gondos lelki atya szeme ide is elért, sőt fokozott  mér-
tékben ügyelt reájuk. A diák önállóságának az életbe kikerülés 
az erőpróbája. Itt tűnik ki, hogy a kisdiákban színtkapó lelkiség 
virággá bontakozik-e, vagy dérütötten fonnvadásnak  indul. A testi 
fejlődés,  a könnyelműségre való alkalom, a környezet, az erény 
életfáját  meg-megrázza, törzsét csavargatja, csak erős gyökér-
szálak menthetik meg azt. 

A gondos püspök e gyökérszálak erősítésében segítségül 
sietett. A középiskolát elhagyott lelki fiai  közül szemmel tartotta 
az egyeseket, a tömeget, az összeseket. Levelezést tartott fenn 
velük, lelki életük iránt érdeklődött és őket a jó betartására buz-
dította. Meglepő az őszinteség, amellyel az ifjak  képet adtak lel-
kűkről, önvallomásokat tettek. Csak olyannak tárhatták fel  eny-
nyire szívüket, aki őket jól ismerte és akikhez bizalommal voltak. 

Ila a püspök megjelent, az egyetemi ifjak  tömegiesen keres-
ték fel,  hogy neki számot adjanak. A püspök évek múlva is meg-
ismerte, régi gyermeknevükön szólította őket, és hozzájuk fűződő 
emlékeit felújította.  Többször lehetetlen volt megilletődés nélkül 
szemlélni, amikor a lelkiatya és fia  így összetalálkoztak. A jó 
gyermek, vagy a tékozló fiú  alázata hajolt le, hogy a legjobb 
atya kezére az őszinteség forróságát  lehelje. A szerető, a megértő 
szemek ragyogása lett alázatuk jutalma. 

Különös szeretettel kereste fel  a bennlakásokat, ahová a 
főiskolás  lelki fiai  gyülekeztek. A nevelőintézetek hivatásuknál 
fogva  ébresztgették, erősítgették a vallásos érzelmeket, amelyeket 
a bekerült diákok magukkal hoztak. 

Az erdélyi katolikus főiskolai  ifjúság  helye nagyobbrészben 
a kolozsvári Báthory-Apor szeminárium, másnéven Szent József-
intézet. Az intézmény Báthory István fejedelem  alkotásaira nyúlik 
vissza és sok viszontagság után ma is hivatása betöltésére szolgál. 

A püspök a városba jövetelekor rendszerint bejött az inté-
zetbe. Többször már délelőtt megjelent. Az ifjúság  ilyenkor az 
udvaron gyűlt össze. A püspök felállott  egy székre vagy asztalra 
és onnét beszélt az ifjúsághoz.  Szeretettel, jósággal, az ifjúság 
szivéhez férkőző  atyai melegséggel. Ilyenkor felhivta  a figyelmet 
a délutáni szentgyónásra. 

Többnyire azonban csak este jött be. Együtt vacsorázott az 
ifjakkal  és utána felállva,  szólt hozzájuk. Végigment a sorok 
között, majdnem minden egyest nevén szólított. Hívta őket magá-
hoz és a lélek megkönnyebbülés ígéretével bátorította. Beszédé-
ben sok volt az ifjúság  lelki, tanulmányi kérdéseiből, úgyannyira, 
hogy azokat érdeklődéssel hallgatták. A fordulatosság,  szelle-
messég, találósság, csattanósság, mely a beszédében megnyilat-
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kozott, csak fokozták  a hatást. Egyszer-egyszer még a szobákat 
is végiglátogatta, betekintett a társalgóba, hallgatta a rádiót, 
amelyet az otthon inegkedveltetésére ö vett az intézetnek. 

A gyóntatást az esti órákban az igazgatói irodában végezte. 
Tekintélyes számú, nem egyszer feltűnő  sok volt a jelentkezők 
száma. Másnap reggel ő maga áldoztatta meg őket, a klinikai 
kápolnában mondott szentmiséje közben. Többeket közülök 
anyagilag is támogatott, amíg az módjában állott. Tandíjak, vizsga-
díjak, bennlakási dijak nyertek ilyen módon elintézést. Vallásos 

A püspök a cserkészek között Puskás Lajos parancsnok-tanár társaságában 

életük bensőbbé tételére a katolikus főiskolai  ifjak  először a Szent 
Imre körben, majd ennek megszűnése után a Katolikus Népszö-
vetség keretébe tartozó Mailáth-körben tömörültek. A püspök mű-
ködésüket mindig élénk figyelemmel  kísérte és törekvéseiket elő-
mozdította. A Báthory-Apor szemináriumba külön lelki vezetőt 
küldött, elsőnek 1932-ben Márton Áront, akkor püspöki levél-
tárost. Gondoskodását a bukaresti magyar diákotthonban élő 
katolikus főiskolai  hallgatókra is kiterjesztette. Templomlátoga-
tásukat, gvónásaikat figyelemmel  kisérte, ha meg olt tartózko-
dott, magához várta őket. Ottlétekor egy női kolostorban lakott, 
ahol az ifjak  nála szentgyónást végeztek és miséjén megáldoztak. 
Ilyen alkalmakkor meg is vendégelte őket.18 

Hogy az ifjúsággal  való lelki foglalkozásban  milyen szándék 
vezette, annak eredményéről egy lelki fiának  levele nyújt képet: 
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Hogy annak az édes, tiszta kislánynak közelében lehet, irta 
neki az ifjú,  az olyan hatással van rá, hogy önmaga lebecsülésé-
nek tetszik, hogy más valakivel bármiként is foglalkozzék  Azt 
szeretné, hogy majdan valamikor tiszta lélekkel állhatna eléje.19 

Szerető viselkedése és példája a másvallású diákokra sem 
maradt hatás nélkül. A püspök az érintkezésben nem tett senimi 
különbséget, iskola-látogatásaikor a másvallásuakkal is jóakarat-
tal bánt. E bánásmódnak volt az eredménye, hogv a másvallású 
diákok is szeretettel beszéltek róla, őt szívesen látták és hálát 
mutattak iránta. Szeretete egynek-egynek annyira a szívébe mar-
kolt, hogy utóbb hívei közé állott. így Komáromban történt, ami-
kor ott lelkipásztor volt, hogy egy második osztályos kisfiút 
magához ölelt. Ez a fiú  évek múlva jelentkezett, elmondta, hogy 
a püspök viselkedése annyira hatott rá, hogy katolikussá lett. 
Attól fogva  lelki gondviselésébe helyezte magát. Lúgoson egy 
negyedosztályos zsidó fiú  titkon vonzódott a katolikus valláshoz, 
szülei azonban ezt nem jó szemmel nézték. A réten játszva, ka-
tolikus iskolatársának beszélt ez érzelmekről. Mi sem könnyebb, 
felelte  ez, minthogy megkeresztelkedjék. Éppen egy patak mel-
lett állottak, szabályszerűen megkeresztelte tehát a zsidó fiút. 
Mikor ezt a püspök megtudta, gondoskodott annak további neve-
léséről szülei beleegyezésével. Ez aztán leghűségesebb lelki fiai 
közé állott. 

A püspök a diákok lelki vezetését, kiábrándulás nélkül, kö-
vetkezetesen végezte. Közben lelki fiai  sodródtak el az élet örvé-
nyeiben. ő azonban nem érezte magát csalódottnak, meggyőző-
dése volt, hogy erkölcsileg rossz nincs közöttük, csak könnyelmű 
Nem fordult  el tehát az ilyenektől sem, nem engedte hogy az 
Egyháztól eltávolodjanak. A kispapoktól sem vonta meg támo-
gatását, ha azok az egyházi rendből kiléptek. Sőt a hitehagyott 
papokat sem vetette meg, abban a reményben, hogy esetleg az 
Egyházba visszatérnek. 

Azt állította, hogy legnagyobb öröm az életében, amikor az 
általa nevelt ifjak  az egyházi, világi pályán beváltak, elveikhez 
hűek maradtak, közmegbecsülésben részesültek, az Isten országa 
terjesztésében tevékeny részt vettek. Ezek ellenkezője viszont el-
szomorította. 

A diákok jogosan vallhatták tehát őt püspöküknek 



XVII. 

Otthonában. 
A gyulafehérvári  püspöki palota U-alakú épület, a középen 

udvarral. Fele a nagyprépost, kanonokok számára lakásul szol-
gál, másik fele  a püspöki lakosztály. Ez utóbbi a művészi, barokk 
stílű kapubejáróval szem beesik. A palota ősrégi épület, eredetileg 
kétemeletes volt, tűzvész után egyszerűsítették egyemeletessé. 
Várszerű s ünnepélyes. Az épület háta megett díszlik a meglehe-
tősen kicsiny kert, ahol a püspök szívesen időzött. Virágágyai és 
filagóriái  enyhítik a kertet határoló vársánc komor hatását. 

A püspöki udvar 

Az épület az erdélyi fejedelmeknek  is lakóhelye vqU. Beth-
len s a Rákóczyak emlékét őrzik a termek, s keltenek századokra 
visszatekintő gondolatokat. Megilletődéssel járunk a falak  közt, 
amelyeken fejedelmek  és nagynevű püspökök szemei pihentek. 

Az emeleten a püspök lakásának középpontja a kápolna. 
Mellette egyik oldalon vannak a vendégszobák, az udvari papok 
lakásai, a másik oldalon sorjában az ebédlő, a fogadóterem,  a 
dolgozószoba és a hálószoba következnek. Mennyezetrepedés, 
elhanyagoltság miatt e részt a püspök átépíttette és inegfesttette. 
A kápolnában a fából  faragott  díszes oltár, az ebédlőben a stucco-
díszítések, az ebédlő falairól  letekintő olajba festett  püspök-

ámm A 
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képek, s mindenütt csinos bútorok lepik meg a szemlélőt. A dol-
gozószobában az egyszerű felszerelés,  a hálószobában a diákos 
vaságy a pompakerülés kifejezői.  Ízlés honol a termekben. 

A ház ura reggel V4(j-kor kelt, hét órakor már szentmiséjét 
kezdte. Közben gyóntatott. Rendesen akadtak már ugyanis olya-
nok, akik a hajnali időben felkeresték.  Különösen vasárnap jöt-
tek sokan a szentmisére, diákok, iparosifjak,  felnőttek  egyaránt, 
az udvar alkalmazottjai teljes számban bevonultak. Szentmise 
alatt a püspök felolvasta  az evangéliumot és magyarázatot fűzött 
hozzá. 

Szentmise után, tíz óráig, a püspök levelezését végezte. A 
kapott levelek száma igen nagy volt. Maga olvasta át valamennyit 
és lehetőleg sajátkezűleg írt rájuk választ. Rendesen még az nap, 
hogy ezzel a levélíró célját szolgálja. Levelezése órákat vett el. 
Szép időben a reggeli és utána a levelezés a kertben történt. 

Tizenegy órakor a püspöki irodaigazgató, a nagyprépost, a 
tilkár, majd a kérelmezők, ügyesbajosok, hivatalos ügyekben já-
rók jelentek meg. Ebéd idejéig tehát az egyházmegye fontos 
ügyei, sokféle  nehéz teendők elvégzése, alkalmi tennivalók, gyű-
lések, elnökösködések következtek. Ez időszak volt a nap leg-
terhesebb része. 

Az ebéden egy órakor az udvari papságon kívül rendszerint 
egy-egy vendég is résztvett. Többnyire hivatalos ügyekben járó 
papok. Régebben, amikor jobban telt rá, farsangi  vasárnapokon, 
vagy csütörtökön, ugyanahhoz a társadalmi osztályhoz tartozó-
kat, vagy foglalkozásúakat  közös étkezésre hívott meg. Így a ka-
tonákat, máskor a vármegyei, városi főtiszteket.  Újabban szegé-
nyesebben, inkább egyeseket lát vendégül, vagy kisebb csopor-
tokat. De azért képviselve vannak a legkülönbözőbb társadalmi 
állásúak, nem egy esetben különböző vallásúak. A katolikusokat 
rendszerint dolgozószobájába is behívta és lelkiállapotuk felöl 
kikérdezte, esetleg meg is gyóntatta őket. 

Ebéd kezdetén a püspök rövid felolvasást  végzett valamely 
vallásos, közérdekű könyvből, vagy a szentek életéből. Emiatt 
rendszerint utolsónak kezdte meg ebédjét. Megkapó látvány volt, 
amikor az asztalánál gyakran megforduló,  szinte vak papjának, 
maga vágta fel  a húst és vitte oda helyére a tányért. Az utóbbi 
években az asztaltársasághoz Dr. Gajdátsy Béla irodaigazgató, 
előzőleg ugyané minőségben Dr. Floznik György, továbbá Már-
ton Áron püspöki levéltáros, majd Adorján Károly püspöki tan-
felügyelő,  utóbb Ferenc Benjámin, Nagy Jenő tartoztak, mint 
udvari papok. Szélyes Dénes prelátus-kanonok sorakozott még 
a társasághoz. 

A püspök mérsékelten evett, közben élénken társalgott. 



Konyhája polgáriasan egyszerű volt minden tékozlás nélkül. 
Kellner István és Leitner János hűséges komornyikjai szolgállak 
fel.  Az előbbi négy évtizeden át kísérte őt bérmaútjai alkalmá-
val, még 1897-ben jött vele együtt Gyulafehérvárra.  Az utóbbi 
tíz évvel később kezdte a szolgálatot, édesanyjától került hozzá. 
Rendszerint elkísérte bérmaútjaira is. 

A püspök a családja körében 

Ebéd után szentségimádás következett a kápolnában. A 
püspök öt órától kezdve gyónókat fogadott,  diákokat, felnőtte-
ket. Más alkalommal sétát tett a kertben, a közeli réten. Este 
nyolckor volt a vacsora, most is rövid felolvasással,  a vegén a 
kápolnában szentségimádással. Imádság után a fogadószobában 
szerény szórakozás következett. A püspök szívesen billiárdozott, 
régebben édesanyjával, Zomora Dániel nagypréposttal és Kár-
piss János gimnáziumi igazgatóval. Fél tíz órakor a ház tagjai 
a kápolnába vonultak. Az esti imádság elvégzése után a püspök 
az egybegyűltekre áldását adta és az. egyébként is zajtalan ház 
elcsendesült. A püspök rendszerint még magpinimádságaiba me-
rült és késő éjjel tért nyugovóra. 

A püspök megtisztelő figyelmessége,  nyájassága, amelyet a 
vendégekkel szemben mutatott, kedves emléket hagyott azok 
lelkében. A hatást egyik vendége így fejezte  ki: Szerencsés volt, 
hogy a püspök magas és mégis benső, közvetlen és mégis képző 
hatású, püspöki, de egyben szeretetben is kifogyhatatlan  társa-
ságában lehetett. Olyan valódi lelki boldogságot rég nem érzett, 
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mint az ott töltött pár nap alatt, mondotta egy másik. A püspök-
nél volt egy napig, onnét boldog érzéssel, örömtói repesve jött 
haza, és a család könnyek közt hallgatta beszámolóját, irta egy 
harmadik.1 

A püspök személye, vallási elmélyülése, beszedtárgyainak 
megválasztása, kifejezésbeli  finomsága  rányomta bélvegét az 
egész udvarra. Az ő gondolkozásmódját, viselkedését sugározta 
vissza minden és teremtett a házban egységet. Ottlétekor lelki-
gyakorlatos hangulat szállta meg a szemlélőt. Innét van az, hogy 
onnét lelki épülés nélkül senki sem távozhatott. 

A püspök székesegyházi ténykedései méltóságának megfele-
lően történtek. Melegséget adott azoknak az ő közvetlen alkalmi 
beszéde, esetleg gondolatainak terjedelmesebb kifejtése.  Meleg 
hangja betöltötte a székesegyházat és ájtatos hangulatba hozta 
a híveket. 

Kedves napjai voltak a hónap első péntekjei, amikor a 
papságot összegyűjtve, őket oktatta. Szívesen ment a szeminá-
riumba, ahol leült a teológusok közé és beszélt hozzájuk a papi 
hivatás megbecsüléséről és ápolásáról. A kedves ottlét örömének 
adva át magát, szellemes, tréfás  beszélgetésekben töltötte az időt. 
Hasonló jó hangulatban vezette le a teológiai vizsgálatokat, köz-
ben alkalmilag oktatgatva a kispapokat. Beszélt nekik a hosszú 
haj levágásáról, mint önmegtagadásra alkalmas eszközről, sok 
más alkalmilag előjövő tárgyról. 

Egyszerű életmódját szünidei pihenő napjaira is kiterjesz-
tette. Bárhol tartózkodott, a szabad levegőt, az erdőt kereste. 
Órákat időzött egyedül. A fürdőhelyeken  is a magányt kereste, 
a szórakozó tömegeket nem szerette. Olvasgatott, vagy ritkán 
harmóniumon játszott. Zenei előadások egyébként fárasztották 
őt, hallgatásukkor nem érezte idejét kitöltöttnek. Legszebb zené-
nek tartotta a lélek sebének hallgatását és gyógyítását. 

Elég gyakran felkereste  testvéreit és birtokaikon több-keve-
sebb időt töltött el. Testvérei közül Etelka Pallavicini Ede őr-
grófnak  volt a felesége,  majd özvegye; György Esztergom megyé-
nek volt főispánja,  később a Szent István-társulat elnöke; Sa-
rolta előbb Erzsébet magyar királyné udvarhölgye, később Ho-
henlolie Waldenburg Klodvig herceg felesége.  József  közgazda-
sággal, társadalomtudománnyal, zenével foglalkozott.  Géza előbb 
tengerészkapitány, később Nógrádmegye főispánja.  Legfiatalabb 
testvére volt László. A testvéreket bensőséges szeretet fűzte  egybe. 
Az egyes családi ünnepeken, valamikor a szülők nevenapján és 
születésnapján szerettek összejönni és egymásnak örvendeni. 

A családi birtokok szerint a püspök is különböző helyeken 
üdült, különösen azokon, amelyeket egészségeseknek tartott. 



XVIII. 

Visszapillantások a megtett útra. 
A püspök életkönyvében szaporodtak a lapok, szoros össze-

függésben,  sűrűn írott sorokkal. Betelt az első lap, a második, 
a tizedik. S a lapok beszéltek az ő apostoli cselekedeteiről, híveit 
átölelő szereteléről, saját lelki életének ragyogó ékességeiről. 

Egy-egy lapfordításkor  a szemlélő felfigyelt.  Elfogódott, 
amikor látta, hogy a püspök tetteiben hívei érdekében történik 
minden, üvék az élete, minden gondolata. A szemlélő úgy erezte, 
hogy a lapok soraihoz neki is van hozzátenni valója: saját lelki 
jobbrafordulásának,  a kapott lelki jók, anyagi megsegítések fel-
sorolása. Saját élményeivel bővítve, színesedtek a lapok, bájo-
sabbakká lettek a díszítő képek, megelevenedtek a sorok. El-
fogta  a vágy, hogy a Gondviselésnek hálát adjon és .jótevője előtt 
tisztelettel meghajoljon. 

A hála és tiszteletnyilvánítást a püspök, a maga alázatos 
magatartásában mindig csak a vallásosság előmozdítása céljából 
engedte meg. örvendett, mert ilyen módon is alkalom nyilt hívei 
számára a valláshoz való ragaszkodásuk ápolására. 

Május elseje, püspökké szentelésének ideje, a hálavirág szó-
rásnak évenként visszatérő napjává állandósult. A főpap  temp-
lomi szentmiséje a hívek imájával összeolvadva, az ünnepi meg-
emlékezések bevezetője lett. A szívkiöntések erősségét a kerek 
évszámok csak fokozták  és megállapításokat szögeztek le. 

így püspökségének tizedik évében, 1907-ben, úgy látták, 
hogy ez időszak az egyházmegye életében új történelmet jelent. 
A lelki élet ugyanis átalakulást mutatott, a vallásosság, erköl-
csösség nagyobbodott. Mindez eredmények lelke és megindítója 
a püspök volt.1 

A húszadik évben, 1917-ben, a szeretet megnyilatkozások 
idején, a püspök nyugodtan állította, hogy nem volt nap, ami-
kor nem gondolt volna arra, hogy a rábízott sok százezer lélek-
ről kell majd számadást tennie. Ezért törekedett arra, hogy min-
denkinek mindene legyen. Érzi, úgymond, hogy a húsz évben 
véghezvitt munkája még csak alapozás. Mint főpásztor  Krisztus-
hoz hívott mindenkit, mint főpap  bemutatta az Igazságot, mint 
tanító megmutatta az űtat.2 
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Püspökségének huszonötödik éve, az 1922-ik év, az egész 
egyházmegyét, az intézményeket éppúgy, mint az egyeseket, a 
katolikusok mellett a másvallásúakat, az egyházmegye határain 
kívül lakó tisztelőit és lelki gyermekeit, a ragaszkodásban és a 
megemlékezés szeretetében, összefogó,  magasztos ünnepben egye-
sítette. A püspöki káptalan, a Róm. Kat. Státus Igazgatótanácsa 
és közgyűlése, az iskolák, nevelőintézetek, társulatok, egyház-
községek ünnepségek keretében adtak kifejezést  örömüknek és 
hálájuknak. Érzelemnyilvánításaikat hódoló feliratokban  hozták 
püspök atyjuk tudomására. A közérzés kifejezését  egyesek ma-
gánmegnyilatkozása, a más egyházmegyebéliek és a másvallá-
súak együttérzése csak fokozta. 

Az ünneplést, jelentette ki szerényen a püspök, nem tiltja 
el, ha az nehezére esik is. De ez is Isten jósága és irgalmassága 
dicsőítésének szól. Ne legyen az azonban szembe magasztalás, 
mert az nem illik bele a Krisztus lelkületével megszentelt keresz-
tény gondolatkörbe. Krisztus ünneplését ismerheti csak el a föl-
dön, és hívei csak az ő dicsőségét hirdessék. Ez a dicsőség abban 
áll, hogy minél tökéletesebbek legyünk. Ez pedig nem elvont, 
üres lelkület bennünk, hanem mindennapi életünket megszentelő 
valóság, erényekre termékeny szeretet.3 

A püspöki káptalan érzése Tamási Áron, nagyprépost sza-
vaiban tükröződik vissza. A magánérintkezésben, mondotta, a 
püspök ellenállhatatlanul megnyerő, lebilincselő. Nyilvános fel-
lépéséből a kegyelmi élet, lelkiség sugárzik. Már puszta megje-
lenésével a tömegre szemmelláthatólag hat. Szavaival azt tüstént 
a lelki magasságba ragadja, ahol az ő lelke is állandóan lakik. 
E jelszóval: Jézus szentséges Szívében van a boldogság és bol-
dogulás, jár be minden községet.4 

A Kat. Státus augusztus 10-ét használta fel  arra, hogy me-
leg szeretettel ünnepelje az egyházmegye föpásztorát.  A püspök 
huszonöt évvel ezelőtt éppen e napon elnökölt először a státusi 
közgyűlésen. 

Kolozsvárt a plébániai templomban mondolt ünnepélyes 
püspöki szentmise után, a státusi tagok és a csatlakozott közön-
ség a Mariánum dísztermébe vonultak. Ilt a közgyűlés megkez-
dése előtt történt a megemlékezés. Az ünnepségeit jelen voltak 
a nagyváradi és szatmári egyházmegyék képviselői, továbbá a 
protestáns magyar egyházak kiküldöttei. 

A betegeskedő világi elnök, Br. Jósika Samu helyett Br. Jó 
sika Gábor igazgatótanácsos művészi kivitelű emlékalbumot 
nyújtott át a püspöknek kifejező  szavak kíséretében: 

A püspöki megye egyházi és világi hívei, úgymond, külö-
nöskép az egyházi önkormányzat működésében tapasztalhatták 
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a püspök egyesítő, kiegyenlítő munkásságát, amely tevékenysé-
gét annyi sikerrel koronázta. A huszonöt év alatt a státusgyülé-
sek nemcsak találkozói voltak a katolikus nép képviselőinek, 
nemcsak a tan- és nevelőintézetek, a templomok javára, a jövő 

Jubileumi plakett 
Hérán Lajos müve 

nemzedék nevelése érdekében hozott üdvös határozatok által vál-
tak nevezetesekké, hanem azért is, mert minden státusgyülés egy-
ben nyilvános hitvallás volt katolikus hitük és az Egyházhoz 
való rendületlen ragaszkodásuk mellett. E lelki egységnek a for-
rása a püspök volt. Az ő hívő lelkéből áradt szét a hit ihlete és 
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kegyelme. Nyájas és bölcs szavai tették lehetővé, hogy a státus-
gvűlési tanácskozások a szent ügyhöz méltó emelkedettséggel, 
ugyanozon szent célra való törekvéssel folytak  le, oly példás egy-
értelműséggel, hogy huszonöt év státusgyüléseit soha széjjel-
húzás, egyenetlenkedés, viszálykodás nem zavarta meg. A hála 
igen szerény kifejezése  gyanánt fogadja  el a püspök az albumot, 
amelybe saját kezükkel írták be a nevüket a státusgyűlés tagjai, 
a hívek nem- és korkülönbség nélkül, a tanulóifjúság  ezrei, azok 
az ezerek, akik legközelebb állanak az ő szívéhez. 

Majd Dr. Balázs András prelátus-kanonok, státusi előadó, 
nyújtotta át az Igazgatótanács ajándékát, emelkedett hangú üd-
vözlő beszéd kíséretében: 

A püspök nem a próféták  vesszejével jöU, mondotta, ha-
nem az apostoloknak szeretetével foglalta  el huszonöt évvel ez-
előtt az erdélyi püspökök történelmi székét. Igazi apostoli utód 
módjára erős hittel, meleg szívvel járta be a városokat, falvakat; 
reményt keltett az örökkévaló javak iránt, megnyugvást, kien-
gesztelődést támasztott a zaklatott szívekben, erőt csepegtetett a 
lankadt lelkekbe az élet küzdelmeinek megvívására, a nehézsé-
gek keresztényi türelemmel való legyőzésére. Az erdélyi katoli-
kusok e negyedszázad minden percében Isten lelkének lehelletét 
érezték. Érezték, hogy közelebb jutottak az Üdvözítő forrásai-
hoz és hogy egy testté, egy családdá kell lenniök, melynek feje 
Krisztus. Az első státusgyűléstöl kezdve, szakadatlan láncolat-
ban vonulnak el hívei szemei előtt a püspök apostolkodásának 
maradandó emlékei: templomok, iskolák, plébániák, intézetek, 
amelyek az ő főpásztori  gondosságából létesültek. Főpásztori te-
vékenységének legmaradandóbb emléke mégis az a templom, 
amelyet a lelkekben épített, évről-évre, napról-napra: Isten temp-
loma. Fáradhatatlan munkálkodásának emlékére fogadja  szíve-
sen Dr. Temesváry Jánosnak „Erdély középkori püspökei" c. 
művét, amelyet a püspök tiszteletére az Igazgatótanács adott ki. 

Ezután Dr. Haller Gusztáv státusi tb. előadó következett, 
aki Szopos Sándor festőművésznek  a püspököt ábrázoló olaj-
festményét  ajánlotta fel.  A huszonöt év, úgymond, az örökéletre 
hívatott Egyház életében csak rövid pillanat, de nagy idő annak, 
aki e huszonöt évet szent, magasztos célra fordította,  megfeszí-
tett lelki és testi fáradozással  járó tudatos és szeretetteljes mun-
kával töltötte be azt. E munka az egyházmegye történelme, ős-
régi szokás a nagy emberek arcképének a megörökítése, az Igaz-
gatótanácsot is ez vezette, amikor a püspök képét megfesttette. 

Utána Ferencz József,  az unitáriusok tiszteskorú főpásztora, 
a protestáns egyházak jelenlevő képviselőitől kísérve és körül-
véve, mondotta el magas szárnyalású üdvözlő beszédét: 
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Neki jutott a szerencse, mondotta, mint a legöregebbnek, 
hogy a protestáns egyházak, a magyar református,  evangélikus 
és unitárius egyházak képviselői nevében a püspököt jubileuma 
alkalmából mély tisztelettel üdvözölje. A püspök legyen meg-
győződve, hogy a protestánsok ép oly örömmel vesznek részt a 
katolikus egyház részéről rendezett jubileumi ünnepélyen, mint 
a katolikus egyháznak bármely híve. ök is megismerték a püspö-
köt e huszonöt év alatt, minden irányú munkásságával, áldo-
zatkészségével, amelyekkel érdemeket szerzett magának nemcsak 
a katolikus egyház keretében, hanem azon kívül is. S ami öt 
magát és társait a püspök iránt különös tiszteletre és hódolatra 
indítja, az az, hogy benne Krisztusnak igaz tanítványát ismer-
ték fel,  mint aki a krisztusi szeretetet nemcsak hirdeti, hanem 
gyakorolja is, minden hitvallás különbség nélkül. E szeretetben 
ismertek meg a püspököt és hódolnak színe előtt. Az ő üdvözlé-
süket is vegye tehát szívesen, ő szerinte egy nemzet előtt szer-
zett érdemeket a püspök, apostoli szivének eme összeforrasztó 
szeretetére nekik is szükségük van. 

Az üdvözlésekre a püspök a tőle megszokott egyszerűséggel 
és ősziite s;eretettől sugárzó melegiséggel válaszolt: 

Nem talál szavakat, mondotta, amelyekkel megköszönhetné 
azt a meg nem érdemelt kitüntetést és megtisztelést, amelyben 
e napon minden oldalról részesült. Ha kérdi magától, minek kö-
szönheti ezt, az aznapi szentmise evangéliumának egy mondata 
felei  meg: Aki az én szolgálatomnak szenteli életét, megdicsőíti 
öt az én mennyei Atyám. Igyekezett csekély tehetségéhez, gyarló 
erőihez mérten Krisztust valahogy megismerni, neki szolgálni, 
és e csekély jóakaratért már itt a földön  megtiszteli őt kedves jó 
atyafiai  szeretete, bizalma és hálája által. Sokszor elgondolta, 
hogy ha már itt a földön  annyi jóban van része, mit várhat 
odaát, amikor magában nem lát mást, mint gyöngeséget, gyarló-
ságot, mulasztásokat. Igyekezete oda fos  irányulni, hogy Isten 
kegyelméből hátralévő éveiben azokkal szemben, akikkel szem-
ben huszonöt éven keresztül igazságtalan volt, szívének alázatos-
ságával és őszinteségével azt jóvátegye. Ha bárkit is megbán-
tott, igyekezni fog  azt jóvátenni és őt megkövetni. Fiatalon ke-
rült ide, harminchárom éves korában, ha valakit megbotránkoz-
tatott, hátralévő életében iparkodik azt feledtetni.  Azon lesz, 
hogy papjainak például szolgálhasson abban, hogy ne keressék 
a mulandó emberi dicsőséget és elismerést, és ne keressék mind-
azt, ami a lélek nyugalmát zavarja, hanem keressék egyedül az 
Isten országát és az ő igazságát. Hívei szeretetéért jutajinul sze-
retné velük közölni azt az erőt, amely őt is éltette és irányította. 
Krisztust. Az lenne jubiláris évének legnagyobb öröme, ha onnét 

l)r. Biró Vei.cd: Gr. Mailalh G. Károly. 16 
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merítenének erőt és kitartást, ahonnét ő is huszonöt éven át lel-
kesedést merített Hálás Istennek, hogy őt, akarata ellenére, az 
erdélyi részekbe vezette. Itt tanulta ugyanis megbecsülni az em-
bert, akármilyen nyelven beszél is az. ő mindig szeretettel ölelt 
szívéhez mindenkit és minden jószándékot megbecsült. Bár a 
dogmák el válasz, t jak, de Krisztus szeretete mindig egyesítette 
őt a másvallásuakkal. Ha pedig akarata ellenére valamikor 
ezeknek érzékenységét megsértette, tőlük bocsánatot kér. A meg-
próbáltatásokért hálát ad Istennek, mert így erősödik a hit, aka-
rat, lesz nagyobb az odaadás, a maradandó örök értékek meg-
becsültbe.6 

Sokan keresték őt fel  üdvözletükkel, közelebbről távolabb-
ról, intézmények, magánosok. 

A komáromi Mailáth-elemi iskola tantestülete kifejezte, 
hogy a kedves megemlékezés színei az idővel nem halványul-
tak el. Akik annakidején szemlélői voltak áldásos tevékenysé-
gének, fogadalmai  tettek, hogy ez iskolában, a katolikus neve-
lésre épített csarnokban megőrzik az ő emlékét. Hasonló meleg-
séggel írt a pécsi kisdiákok énekiskolája, a budapesti oltár-
egylet. Aranyba kellene mártani tollúkat, tudatták, a püspök 
apostoli buzgósága, alvai szeretete, segíteni kész önfeláldozása 
ecsetelésére. Az angyalok összegyűjtötték a könnyeket, amelye-
ket letörölt, ezek ott ragyognak örök dicsőségének koronáján, 
üdvözletét küldte a debreceni katolikus egyetemi és főiskolai 
diákok Szent László köre, amelynek tagjai közül többen az ö 
szárnyai alól kerültek ki. Vezette őket a hitben. Szavai állan-
dóan a lelkükben maradnak, mondották. Hadikfalván  bérmá-
lásra várták őt ez időre. 1200 ember meggyónt már, sokan a 
vasúthoz mentek eléje.6 

A kolozsvári Szent Antal árvaház szentmiséket, imákat 
ajánlott fel  érte és erénygyakorlatokat vállalt nagy tömegben. 
A szőkefalvi  katolikus egyházközség hálálkodott, mivel sajál 
pénztárából fedezte  templomuk főoltár-képének  megfestését,  az 
iskola és kántorlanitólak felépítést,  a plébániát és a mellék-
épületeket javíttatta. Elmondhatják, írták, hogy önmaga levet-
kőzött, hogy őket felöltöztesse.  A botfalvi  (Brassó mellett) cukor-
gyár katolikus alkalmazottai örömkeltésére tudatták, hogy 
hívek az Egyházhoz, a városba járnak be, hogy a szentségek-
ben részesüljenek.7 

Különös szeretettel nyilatkozott meg a papság, amely tőle 
példát vehetett a kötelességteljesítésre. A felcsíki  esperesi kerü-
let papsága biztosította őt, hogy népe engedelmességgel követi 
pásztorát. A nép ugyanis neki köszönheti katolikus újjászüle-
tését. A nagyváradi püspöki káptalan, Dr. Karácsonyi János 
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fogalmazásában,  hangsúlyozta, hogy a püspök nemcsak erdélyi 
híveinek tett jót, hanem a váradiaknak is. A hatalomváltozás 
után, írta Glattfelder  Gyula püspök, Mailáth a szavával, példá-
jával, a vigasztalásnak, a kitartásnak, az áldozatkészségnek sok 

Mailáth püspök 
Szopos Sándor festménye 

nagy gondolatát ültette a lelkekbe. így tehát például és meste-
rül szolgál. Bangha Béla szerint két kézzel szórta nemesen érző 
szívének kincstárából mindazt, ami a szívet nemesíti, szeretet-
tel eltölti. Mindenkinek szeretetét és közmegbecsülését kivívta. 
Tieíenthaler József  szerint lelki tényeivel egy volt nagy ország 
pásztora tudott lenni.8 Azzal a lelkülettel igyekszik teljesíteni 

1* 
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kötelességét, amint azt a püspöktől tanulta, mondta neki jubi-
leumi örömül egyik papja. Tőle tanulta meg, hogyan kell a lel-
keket vezetni, megnyerni, szeretni, pásztornak lenni. Oly könnyű 
a példa után haladni, őt másolni. Nem szónoklatokkal, tudo-
mánnyal, hanem szeretettel nyeri meg a lelkeket az oltárnál 
és az érintkezésben. Ezt írta neki egy másik pap. Az általa ala-
pított új plébániákban, templomokban, papilakokban zengenek 
most hálaéneket, erőstette egy harmadik. A püspök végtelen 
közvetlensége feljogosította  alattvalóit, hogy ügyes-bajos dol-
gaikban, bármikor is, a hivatalos formák  mellőzésével nála be-
kopogtathassanak. így kíván szerencsét ő is, fejezte  ki magát 
egy másik. A püspök mestere lett a szeretetnek. Az elméket 
megnyerő, a dermedt szíveket feltámasztó  meleg szeretettel dol-
gozott. Ezüst fürtjeivel,  arany szívével kell őt az embereknek 
szeretniök, nyilatkozott egyik papja.9 

Hasonló érzéssel viseltettek a világiak is, volt lelki gyer-
mekek, más férfiak,  hasonlóképen nők is. A kolozsvári Mária 
Valéria árvaház növendékei a sok megsegítést köszönték. Az 
Erdélyi Irodalmi Társaság, amelynek alapító, majd tiszteleti 
tagja volt, a társaság feladataiban  való példaadását és gyámo-
lítását emelte ki. Az EMKE kiemelte, hogy a püspök működése 
majdnem egybe esik ez egyesület életével.10 A lelki gyermekek 
kifejezték,  hogy kezének áldásdús eredményeit most is érzik, a 
hitben biztos támaszt találnak bajaikban, hogy mindig feléje 
száll gondolatuk fiúi  szeretetükben. Volt, aki azt emelte ki, 
hogy a püspök sok embert adott vissza az életnek, az erkölcs-
nek, a társadalomnak, a katolikus papság működését meg tar-
talommal telitette. A nők a püspök szándékára miséket, rózsa-
füzér  mondásokat, keresztúti ájlatosságokat ajánlottak fel. 
Ugyanis ő, fejezte  ki egyikük, mindnyájuknak eszményképe, 
jótevője, nevelője. Alig mer a püspök arcképére felnézni,  mon-
dotta a másik, pedig annak arca jóság, szavai nem korholnak, 
csak megértően, emberiesen szánnak. Segítenek élni, s egyene-
sen állni. Tudják őt méltányolni. S ha tövisen jár a lába, gon-
doljon arra, hogy százezrek szive vele érez.11 Mihály János csa-
ládja misemondó ruhát készített a jubileumra ajándékul, ame-
lyen a család apraja, nagyja dolgozott. Katakombák korabeli a 
minta. A mellékelt levélre a püspök ráírta: nagyon értékes.12 

A másvallásuak érzése is melegséggel nyilatkozott meg. A 
nagyenyedi ref.  kollégium elöljárósága üdvözletét küldte a ve-
zérnek, aki huszonöt év óta vezeti seregét küzdelmes utakon, 
szent hittel a cél felé,  amelyért ők is küzdenek: Isten felé.  A 
marosvásárhelyi ref.  kollégium a magyarság egyik vezéralakját 
üdvözölte benne. Ignácz László ref.  esperes kifejezte,  hogy 
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Isten szolgálata összekötötte őket vele. mint aki az erdélyi kul-
turáltak szentelte működését. Dr. Ferenczy unitárius főgondnok 
fáradhatatlan  munkásságát, nagylelkű áldozatkészségét hang-
súlyozta. Befelé,  mondotta, legszebb elismerés számára a lelki-
ismeret, külsőleg pedig az eredmény. Dr. Veress Endre törté-
netíró kívánta, hogy nemes lelkével vígasztalója, bátorítója le-
hessen a csüggedőknek. Grandpierre Emil kifejezte,  hogy me-
leg érzését, háláját, hódolatát, jó kívánatait szóval szerette 
volna elmondani. A püspök kiválóságát érezni, de leírni nem 
tudják. Dr. Gyalui Farkas egyetemi könyvtári igazgató a püspök 
nagy munkáját csodálta, amellyel őt meghódította. Felesége és 
fia  elvesztésekor a püspök szeretetéből neki is juttatott. Bernády 
György kifejezte,  hogy figyelte  a püspök munkásságát, hivatott-
ságát, fáradtságot  nem ismerő készséget látott bennük. Köszönte 
a püspöknek iránta és családja iránt való figyelmességét.  Hálát 
ad Istennek, úgymond, hogy a püspökkel Erdélyt megaján-
dékozta.13 

Nem csoda tehát, hogy ennyi szeretet megnyilatkozás lát-
tára egyik tisztelője így fejezte  ki magát: Úgy képzeli Erdélyt, 
mint egy nagy orgonát, melynek minden sípja csodálandó 
összhangban magasztalja a püspök huszonötéves főpásztori 
munkáját.14 

S a püspök ekkora ragaszkodásra is csak azt hangsúlyozta, 
hogy az ő egyedüli öröme a mások lelki épülése. 

Köszöni a sok ragaszkodást, szeretetet, úgymond, amelyet a 
huszonötödik évben hozzá juttattak. Kívánja, hogy a kegyelmi 
élet, amelyet missziók, szeretetáldozatok, lélektisztulások e 
huszonötéves emlékezetnek kamatoztak, a hívek lelkét tegye 
ragyogóvá. Egész életében a kegyelmi élet szerzett neki örömet, 
azért van kedve élni, hogy hívei közül minél többnek szerezze 
meg a boldogságot, amelyet az a tudat ad meg nekünk, hogy 
Isten országa bennünk van.15 A Szentszék kegyéből a püspök 
ekkor pápai trónálló, római gróf  lett. 

A harmincadik év, 1927-ben, intézeti megemlékezésekben, 
hírlapi cikkekben erősítette a püspök emlékezetét. Karácsonyi 
János életeseményeit újította fel.  Gyárfás  Elemér meg a hata-
lomváltozás után beállott Gondviselésadta történelmi szerepére 
utalt: a bajokat megelőző, azokat elhárító, a hívei érdekében a 
megalázást is békésen eltűrő pásztorra. „Nem a hangos szó, 
élre törtetés teszi a vezért", úgymond, a vezér — a pásztor. Aki 
előrelátóan gondozza nyáját, eltereli a hasadék széléről. Vezeti 
őket szeretettel a göröngyös úton. Az erőseket, s biztosan látó-
kat élre állítja, buzdítja az elmaradókat, vállaira veszi a roska-
dozókat, eltávolítja az útból az akadályokat és kivédi a táma-
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dásokat. Ez éber őrködés, csendes, zajtalan, céltudatos munka 
eredményei néha meg sem látszanak. Csak a végén visszate-
kintve, s a minden oldalról fenyegető,  de szerencsésen elkerült 
veszélyeket a magasból látva, ébredünk a nagyszerű vezéri tel-
jesítmény tudatára."16 

A templomi, társadalmi és iskolai ünnepélyek közül a leg-
nagyobb fényt  és bensőséget a püspök jelenléte miatt a fehér-
vári kapott. 

A felvirágozott  székesegyházba ünnepélyesen vonult be a 
püspök. Háta mögött Dr. Paclia Ágoston püspök haladt. Az 
evangélium után a püspök felment  a szószékre és csengőn, alá-
zatosan szólott: Az ünneplés, mondotta, csak Krisztust illeti 
meg. Mi csak az ő szolgái vagyunk, de mégis örvend az imád-
ságoknak, amelyeket aznap érte mondanak, örvend, hogy a 
jubileum eszükbe juttalja a lelki értéket, amelyért ő harminc 
év óta dolgozott. Csak tiszta lelkeket keresett. Ha majd a ha-
rangok, amelyek a híveket hívták, az ő utolsó útjára szólaltak 
meg, no^elejtkezzenek meg az ő szegény lelkéről. Mert, ha az 
életben nem tudott eleget imádkozni, az csak hívei miatt tör-
tént. Szívesen abbahagyta azt, ha a bűnösök, betegek szólítot-
ták. Azok a könnyek tartoztak legnagyobb kincsei közé, amelyek 
a hívei szemeiben ragyogtak és szóllak a maguk némaságában. 
Nem érte csalódás. A sok hiba mellett ugyanis látott sok jót az 
emberi lelkekben. így sohsem únta meg őket. Érdemes tehát 
élni. Nem dícsekvésből mondja ezt, mert csak hibáival, mulasz-
tásaival dicsekedhetnék, hanem hálaadásból említi élete 
alkonyán. 

A püspöki palota udvarán fogadás  volt, majd a főgimná-
zium tornatermében ünnepély. Az ünnepség keretében adták át 
az egyházmegye ajándékát: szép autót, hogy öregségében egy-
házmegyéjét azzal könnyebben járhassa. Szép miseruhát 
is kapott, amelyet két éven át készített egy anya azért, mert a 
püspök az ő kilenc gyermekével törődött és segített abban, 
hogy szép tiszta életüket megőrizzék.17 

A harmincötödik évben, 1932-ben, hírlapi megemlékezése-
ken,18 iskolai ünnepeken kívül, a Mailáth-szobor leleplezés 
állandósította a jubileum emlékét. A szobrot a kolozsvári róm. 
kat. főgimn.  igazgatója, Uitz Mátyás rendelte meg. Leleplezése 
nagy közönség jelenlétében az ünnepélyen történt.19 A szobor 
a díszteremben áll, amelynek falai  között a püspök státusgvű-
lések alkalmával és ünnepélyeken annyiszor jelen volt és ahol 
az ifjúság  érdekében annyi üdvös intézkedést tett. A szobor 
emlékeztető minden nemzedéknek, hogy az ő elvei állandó ér-
vényűek, mert Krisztusból táplálkoznak és Krisztuson nyugosz-
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nak. A szobor Dr. Hirschler József  prelátus-kanonok költségén 
készült, Vágó Gábor szobrászművész alkotása. Ugyané szobor 
mását azután a többi katolikus gimnázium is elkészíttette és 
elhelyezte. 

Mailáth szobra 
Vágó Gábor müve 

A szobor, amely olyan érzéseket támaszt, mint Szopos 
Sándor képe, egyben a püspök személyleírása. Valaki azt 
mondta, hogy a szobor olyan, mint egy gótstilü építmény, 
amelynek támasztó pillére a két oldalt leomló főpapi  karing és 
az építmény tetején áll az alázatosan meghajlott, jóságos ará-
nyos fej.  A fejtartás  tényleg hajlott, mint a telt búzakalászé, 
kissé mindig jobbfelé  fordul.  A püspök fejét  nyáron rövidre 
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nyírolt, télen hosszabbra hagyott, selymes hófehér  haj borítja. 
Hajcsomói nemesen fedik  különösen a fülek  hegyét és a lila-
színü püspöki sapkát. Homloka magas, kifejezője  az apostoli 
sugárzó értelemnek. Homlok- és szemöldökdudora szelíden 
enyhe, de nem férfiatlan,  párhuzamos homlokredői a nevetés-
nél szétnyílnak, indulatosabb érzésnél a homlok középpontja 
felé  záródnak. Mindenesetre meglátszik rajta az idők nyoma. 

Szemöldöke szépen és arányosan felfelé  ívelt. Nem dús, de 
nem is ritka, különböző érzelmekre gyakran változó. Szeme, a 
lelket vizsgáló szem, szép és szabályos, színe gesztenyebarnás. 
Szemsarkai finoman  ívelők, az enyhe ráncok a derűnél össze-
húzódnak. 

Orra határozottan hajlott, arisztokratikus orr, amely szé-
pen és arányosan nyugszik az arcon. Orrnyerge mély. 

Arca sima, pirosas, finoman  párnázott, érzelmeinek tükre 
Szája arányos és mondhatni kicsi, felfelé  ivei; nagyon szép és 
finoman  tagolt, alsó ajkpárnái nemesen záródnak a felsőkhöz. 
Fejének ez a legszebb és legkifejezőbb  része. 

Püspökké szentelésének napját otthonában, Gyulafehér-
váron, minden évben ünnepélyesebben megtartották. Az ifjúság 
is a székesegyházba vonult, hogy püspök atyja szentmiséjén 
résztvegyen. így történt 1934-ben is, püspökségének harminc-
hetedik esztendejében. Evengélium után a püspök felment  a 
szószékre és fáradozásainak  eredményeit megkapó szavakban 
összegezte. 

0 az első, mondotta, aki ilyen hosszú ideig volt püspök 
Erdélyben. E hosszú időt a gyermekeknek köszöni, akiket ami-
kor erősített, mindig érezte, hogy maga is erősödik. Püspöksége 
idejében megnőtt a kispapok száma és évről-évre szaporodnak 
a világi apostolok. Bajait örömmel viseli Krisztus példájára. 
Lelkülete győzelem a nehézségekkel szemben. Egy rossz van a 
világon: a bűn. Ötvenéves pap és az Úr Jézus az ő erőssége.20 

Hívei nagy szeretettel várták püspökségének negyvenéves 
jubileumát. 



X I . 

Beérkezés. 

A negyvenéves jubileumra készülés fáradt,  összetört alak-
jában találta a püspököt. Ellankadtak az erők, elhalkult a 
csengő szó, sokszor szinte suttogóvá vált a beszéd. Lassú, több-
ször szinte csoszogóvá lett a járása, nehézkes a mozdulata. Csak 
szemeinek jóságos pillantása, ajkának bágyadt mosolygása sugá-
rozták a lelket, a másokkal törődést és a szeretetet. 

Az utolsó évek a test megroppanásának és a tevékenykedés 
egyszerűsítésének mozzanatait sorakoztatják. A fáradtság  és 
kedvetlenség érzése jelentkeztek nála, amelyek azelőtt ismeret-
lenek valának. Nyomasztó érzés apasztotta kedvét úgyannyira, 
hogy közben-közben a kifáradásnak  tünetei mutatkoztak. Ügy 
érezte, hogy az olvasás, sőt az imádkozás sem hozza meg azt az 
örömet, amely addig boldoggá tette és bajaiban megnyugvást 
keltett. A félreállás  vágya szállta meg és elégedetlenséget, in-
gerlékenységet támasztott benne önmaga munkájával szemben. 
Erős önuralma eddig visszafojtott  minden lobbanékonyságot, 
fegyelmezettsége  azonban most már egyszer-egyszer cserben-
hagyta. Ellenmondás a vallás ügyeihez tartozó kérdésekben, 
nem egyszer kicsiny figyelmetlenség,  hiba a szertartások vég-
zésében, erős nemtetszésével találkoztak. Elégedetlenségének 
nála ezideig szokatlan erősséggel adott kifejezést.  A következő 
percben, órában, napon azonban, az Isten előtt meghajló lélek 
alázatában, kereste az elnézést, a bocsánatot. 

A lelki vergődés, az önmagán gyakorolt hősies küzdelem 
híveiből, környezetéből az alkalmazkodás, a megértés jóakara-
tát váltották ki. Ezek kimutatásában mindenki versenyzett és a 
jó atyát bajában a hálás gyermekek szeretetével, részvétével 
vették körül. Megszokták, hogy kedélyállapota napról-napra 
változik. Az a sajátos helyzet adódott elő, hogy egyik napon a 
cselekvésnek, a mindentakarásnak, a bőbeszédűségnek vágya 
fogta  el, hogy a kifáradt  test másnap szinte teljes letörtségbe 
süllyedjen. 

E változás úgyszólván szabályosan ismétlődött. Az úgyneve-
zett „jó napon" ingerlékeny volt, mindenütt ott akart lenni, a 
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rákövetkező csendes napon szinte hangját sem lehetett hallani. 
E lelkiállapot, idegkimeriiltségének eredménye éveken át tartott. 

Végzett munkái, főpásztori  ténykedései ilyen körülmények 
között a nap jellege szerint folytak  le, egyik napon hangosab-
ban, a másik nap szinte gépszerűen, némán. 

Mindenki szeretett volna rajta segíteni. Az volt a vélemény, 
hogy alapos pihenésre van szüksége. A Szentatya háromhavi 
szabadságot adott neki, mire 1933-ik év végén Nagyváradra ment, 
hogy ott harmincnapos lelkigyakorlattal üdítse fel  magát. Elvo-
nultságában is megengedte azonban magának, hogy mint mon-
dotta, hűséges munkatársát és gyöngéi elviselőjét, Gyárfás  Ele-
mért, az új év küszöbén imádságos megemlékezéséről biztosítsa. 
Buzgón imádkozott, mondotta, fáradhatatlan  törekvései sike-
réért.1 A püspöki palota és a nagy park csendjében elhúzódva 
töltött pár hetet. Ide főleg  azért ment, hogy Schilling Árpád 
orvos kezelésére bízza magát. Ennek gyógyításmódja a beteg 
természetes erőinek felkeltésére  törekedett, hogy így segítse elő 
a gyógyulást. Orvosszerek helyett vízzel gyógyított. A püspök 
annál szívesebben alávetette magát a kezelésnek, mivel szülei 
is a természetes gyógyítómódot szerették. Csakugyan azt tapasz-
talta, hogy a kezelés neki jót tesz: idegeiben megerősödött, job-
ban érezte magát. El-elfogta  ugyan, mint maga mondotta, még 
a fellobbanás,  ingerlékenység, de írása visszakapta határozott-
ságát. Tudott remélni, örömére imádkozni, elmélkedni, olvasni. 
JóK esett neki az is, hogy Pacha Ágoston és Fiedler István 
püspöktársai meglátogatták őt. A velük való beszélgetés meg-
nyugtatólag hatott reá. Felvilágosításaik, híreik annál inkább 
felüdítették  őt, mivel abban a meggyőződésben élt, hogy az ö 
betegségét főleg  az iskolákért való aggodalma okozta.2 

Érdeklődése teendői iránt tehát megint erősödött benne. A 
bukaresti pápai nuncius kérésére a tömeggyóntatással felhagyott 
ugyan, de gondja egyébként mindenre kiterjedt. Mindenről tudo-
mást szerzett, sőt püspöki körútra indult, hogv híveit a bérmá-
lásban részesítse. Több székely helységben fordult  meg. 

A következő júniusban kilencnapos nagyváradi orvosi gyógy-
kezelés után fogai  megjavítása végett rövid időre Budapestre uta-
zott. A következő hónapban Brassóban bérmált, ahol működése, iz-
gatott hangulata dacára, még lelki megnyugvására, mint maga 
mondta, „botrány nélkül" ment végbe. János inasa, mint ő mondta, 
a szertelenségektől jól vissza tudta őt tartani. Okosan tudott rá 
hatni. Megállapította, önmagáról, hogy a ,.jó napokon" türelmetlen, 
támadó volt, de János szemrehányó tekintete bánatra indította, 
Megfordult  Csíkban, gyógykezeltetése végett és egyik bátyja te-
metése miatt ismételten is Budapesten, Mallersdorfban.8 
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Ez évnek november 22-ik napján megjelent az Egyházme-
gyei Tanács közgyűlésén, azon elnökölt. Megnyitó beszédében a 
béke és megértés szükségességét hangoztatta.4 

Az egyházmegyei küldöttség Mailáthnál 40 éves püspöki jubileumakor 
Alsó sor balról jobbra: Dr. Gyárfás  Elemér, Mailáth püspök, 

Dr. Inczédy-Joksman Ödön 
Felső sor balról jobbra: Márton Áron, Dr. Balázs András, 

Dr. Jelen Gyula, Dr. Boga Alajos, Bálint József 
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A következő 1935. évben, harmincnyolcéves püspökségének 
emlékezetére székhelyén a papság őt meleg ünneplésben része-
sítette. A kanonokok ebédjén jelentek meg, a kispapok énekel-
tek. A megemlékezés melegsége felüdítette  őt.5 Hamvazószerdán 
Kolozsvárt a piarista templomban mondott szentmisét. E nap 
örömnapjai között egyébként is mindig legkedvesebb volt. A 
híveket nagy tömegben áldoztatta, köztük az Egyházmegyei 
Tanács igazgatótanácsosait. Állandóan egyházmegyéje ügyei 
foglalkoztatták,  szinte kínozták őt. Minden mélyen érintette és 
nyugtalanította. Folyton mentegette magát, ha annyi évtizedes 
kemény munka után közben-közben rövid szabadságot kapott. 
Ez öngyötrése közben megnyugvást keresett abban, hogy az 
Egyházmegyei Tanács világi elnöke, Gyárfás  Elemör, „megbe-
csülhetetlen, emberi erőt meghaladó" munkájával őt pótolta és 
az ő „gyengeség okozta hibáit" tapintatosan javította. A többi 
igazgatótanácsosnak is a jólvégzett munka lelkivilágosság-
ajándékát kívánta húsvéti tojásul el nem múló hálája kife-
jezésével.® 

A livarat -Nagybányán pihenésre szánta. Iítt Dr. Erdődy 
Ignác ny. főtörzsorvos-tábornok  barátjának volt a ven-
dége. De feltűnően  gyengének érezte magát Panaszkodott, hogy 
szédülés fogta  el, bizonytalanul 'járt, a breviáriumot nem 
tudta elmondani és a szentmisénél segítségre volt szüksége. 
Hálás azonban, mondotta, Isten látogatásai miatt, mivel ez 
úton is elősegíti az ő lelki üdvösségét.7 

Mivel egészségi állapota nem javult, ez év őszén a buda-
pesti Vörös Kereszt-kórházba vonult. November 14-én Kolozs-
várt az Egyházmegyei Tanács közgyűlésén, hosszú püspöksége 
óta első ízben, betegsége miatt nem vehetett részt. A Vörös 
Kereszt-kórházból küldötte el írását, amellyel a közgyűlést 
megnyitotta. 

Csak orvosai sürgető tanácsára és kérésére hallgatott, ami-
kor a gyűlésen nem jelent meg, írta. Nem azért, mintha egész-
ségét és életét óvná, hanem mert ezzel az áldozattal is kész 
arra, hogy ha Isten is úgy akarja, jobb egészséggel és erővel 
szentelhesse életét küzdő egyházmegyéjének és híveinek. Re-
ménységének legfőbb  forrása  Isten után híveinek öntudatos 
katolikus meggyőződése és lelkülete. E lelkület biztosítja a 
katolikus intézmények fennmaradását.  A katolikus összetartás 
fontosságát  mindenkinek meg kell értenie, mivel eltelt az idő, 
amikor a hívek az Egyházból éltek. Ma az Egyházért és az Egy-
ház intézményeiért kell élni és értük áldozatot hozni. A gyűlé-
sen Zomora Dániel nagyprépost elnökölt helyette.8 



Az 1936. évben, március 11-én, az Egyházmegyei Igazgató-
tanács tehát a püspök nélkül jött össze a kolozsvári piarista 
templomban, hogy ennek kifejezett  óhajtása szerint a húsvéti 
szentgyónást és áldozást ott végezze el. A hívek, főleg  egyetemi 
hallgatók, nagy számban csatlakoztak az igazgatótanácsosok-
hoz, hogy a püspökre gondolás szeretetében tegyenek eleget 
vallási kötelességüknek. A püspöknek emlékezete ugyanis ott 
élt valamennyinek a lelkében. A szentmisét Szélyes Dénes 
prelátus-kanonok mondotta. 

A püspök azelőtt többször hangoztatta, hogy úgy szeretne 
meghalni, mint Prohászka püspök: tettek között. Egészségi álla-
pota azonban nem engedte, hogy főpapi  ténykedéseit végez-
hesse. Ezek elvégzésére Valerio Valeri, bukaresti pápai nuncius, 
és Fiedler István szatmár-nagyváradi püspök jclttek segítsé-
gére. A nuncius papszentelést végzett, ismételten megjelent 
Gyulafehérváron,  Fiedler püspök bérmált és szintén papokat 
szentelt. 

A Szentatya, hogy a püspököt megnyugtassa és az egyház-
megyét lelki előrehaladottságában megtartsa, 1936 április ha-
vában melléje segítőtársat adott. Vorbuchner Adolf  szebeni 
apátplébánost ugyanis utódlási joggal segédpüspökké nevezte 
ki. E kinevezéssel Mailáth püspöknek régi óhajtása teljesült. 
Ugyanis régtől fogva  kérte, hogy munkájában fiatal  püspök 
segédkezzék, és hogy munkakörébe azt ő vezethesse be. Beteg-
ségében többször aggódva adott kifejezést  annak, hogy ily álla-
potban csak végzett munkájának eredményeit kockáztatja. 
1936 április hó 16-án tudta meg, hogy segédpüspököt kap maga 
mellé Erre a Szentatya előtt hálát is adott: Szíve mélyéből ad 
hálát Istennek, — úgymond, — hogy földi  Helytartójának 
szeretetét és segítségét hosszú élete fogytáig  éreztette vele. Most 
is azzal tetézte jótéteményeit, hogy végső napjaira segédet enged 
neki. Bár nagyon sok volt már a vele gyakorolt türelem, hálá-
val fogadja  ez utolsó kegyet, mert még egyszer láthatja kedves 
papjait és gyermekeit, s nem kell hirtelen távoznia arájától, 
melyhez 39 évig hü maradt s nagyon megszerette. Deo gratias, 
mondotta, amikor az utód nevét hallotta, ugyanis a segéd-
püspök lelki gyermeke volt és azok közé tartozott, akikre fel-
hívta a Szentatya figyelmét.  Arra gondolt, hogy ő szenteli fel, 
de betegsége miatt ez elmaradt. Felszenteléséhez tehát csak 
szerencsét kívánhatott, ajánló sorokkal arcképét küldte meg 
neki s bíztatta, hogy menjen el Rómába s a Szentatya kegyessé-
gét köszönje meg. 

Az Egyházmegyei Tanács 1936. évi közgyűlésén már az lij 
püspök elnökölt. Mindennemű püspöki ténykedést végzett, min-



denben elődjét utánozta, úgy, hogy Mailáth püspöknek híveiért 
érzett állandó aggodalma emiatt eloszlott. Addig az egyház-
megye legkisebb ügyei is foglalkoztatták.  Mostantól kezdve 
gondjai kikapcsolódtak. 

Gondviselésszerű eset az egyházmegye életében, hogy az 
újab időkben az elaggott püspökök munkájátí utódlási joggal 
kinevezett fialal  püspökök könnyítették meg. így Fogarasv 
Mihály mellé Lönhart Ferencet, emellé Mailáthot, Mailáth mellé 
meg Vorbuchnei Adolfot  állították Mindegyik lelki értékei ja-
vát adta, hogy elődjét méltóan helyettesítse. 

A marosvásárhelyi katolikus nagygyűlésen 1936-ban, mind 
a brassóin 1937-ben, Mailáth helyett a segédpüspök jelent meg 
és vette át a vezetést. A beteg püspök iránt érzett szeretet a 
nagygyűléseken megkapó módon nyilatkozott meg. Nevének 
említésekor a szűnni nem akaró éljenzés és taps hűséges egy-
házmegyéje háláját s hódolatát mutatta. 

A budapesti Vörös Kereszt-kórházban a püspök szellemi 
és testi erői egyre gyengültek. Bejövetelekor Dr. Kerekes László 
egészségügyi főtanácsos,  a püspök kezelőorvosa, megállapította, 
hogy nagyfokú  érelmeszesedés áll fenn,  aminek következtében 
a vérsejtek nem kapnak megfelelő  ellátást. A vérsejtek vérel-
látása nem egyenletes, innét a változó napok a beteg kedélyálla-
potában. A szívműködést is gyengének találta. Dr. Kerekei 
osztályvezetőn kívül a püspököt Dr. Bilkei Pap Lajos igazgató-
főorvos  is kezelte eleinte, úgyszintén Dr. Szalontay Károly 
alorvos, Dr. Meduna László ideggyógyász. 

A beteg egyszer-egyszer nagyon rosszul volt. így 1936 
március havában. E hó 9-én a reggeli áldozáskor kérdezte tit-
kárától, hogy miért nem úgy áldoztatta őt meg, mint a hal-
doklókat szokás. Rosszul léteikor latin imádságokat mondott, 
gyakrabban: Benedictus Deus in firmamento  caeli. Megfogta  az 
orvosok kezét és mondotta: „Nem szabad megtagadni Krisztust'-. 
Második nagy rosszulléte ugyanez év szeptember hó elején volt. 
Általában tavasszal és ősszel rosszabbul érezte magát. 

A püspök a II. Pavillonban, kettős szobában lakott. A kül-
sőben egyházmegyéjéből való fiatal  papja, titkára, Ferencz 
Benjámin tartózkodott és aludt. Állandóan a beteg rendelke-
zésére állott, megbízásait teljesítette, leveleit megírta, felolva-
sott s a helyzet szerint vele társalgott. Eleinte a szentmise-
mondásban és a breviáriumozásban segített a püspöknek, majd 
mikor ez erősen legyengült, a szobában esetről-esetre misézett. 
A parkban végzett sétáin vezetgette a püspököt. Ez 1936 már-
cius l-ig minden nap misézett a családi lakásból áthozott ol-
tárnál. —• Három hétig a társalgó szobában, azután lakószo-





bájában. Utolsó szentmiséjét 1936 szeptember 26-án László test-
véréért mondotta. Két nappal előbb meg édesanyjáért. 

Látogatókban nem volt hiány. A családtagok, előkelőségek, 
ismerősök, lelkigyermekek keresték őt fel  és erősítgették. Egy-
házmegyéjéből is megfordultak  ott hívei, akik vágyakoztak őt 
látni és jókívánságaikat kifejezni.  Ha beljebb nem engedték 
őket, legalább a kapusig, az ápolónőig, a titkárig, az orvosokig 
igyekeztek eljutni, hogy felőle  érdeklődhessenek. Leggyakrab-
ban jöttek: Dr. Szálai Béla, a püspök önkéntes magántitkára, 
Dr. Frey Ottó, a család jogtanácsosa. Közelségüket a püspök 
szerette. A látogatási könyv sok nagynevű s nagyállású ember 
kézbeírását őrzi. Angelo Rótta pápai nunciuson kívül megláto-
gatták őt: Dr. Serédi Jusztinián esztergomi biboros-hercegérsek, 
Szmrecsánvi Lajos egri és gr. Zichy Gyula kalocsai érsekek, 
Glattfelder  Gyula csanádi, Rott Nándor veszprémi, gr. Mikes 
János szombathelyi, Shvoy Lajos székesfehérvári  egyházme-
gyei püspökök, Ilász István tábori püspök, Horváth Győző kalo-
csai felszentelt  püspök. Többen ismételten jártak nála. Romá-
niából Dr. Pacha Ágoston temesvári püspök, Szabó István 
szatmári nagyprépost, Dr. Léstyán Endre nagyváradi prelátus-
kanonok, Dr. Balázs András gyulafehérvári  prelátus-kanonok, 
Adorján Károly kanonok, továbbá Dr. Gyárfás  Elemér, az Egy-
házmegyei Tanács világi elnöke, Dr. Inczédy Joksman Ödön 
alelnök, Br. Jósika Gábor, Dr. Szoboszlay László igazgatótaná-
csosok. Dr. Bitay Árpád teológiai tanár, Kárpiss János gimn. 
igazgató, stb. nevével találkozunk. Római útja alkalmával, 1937 
január hóban, a beteg főpásztort  meglátogatta Vorbuchner 
Adolf  segédpüspök is. Érkezését a beteg erősen várta. Szívesen 
fogadta  őt és több alkalommal tanácskozott vele. 

A beteg mindenkit szeretettel látott. Vérük elbeszélgetett s 
az együttlét rövid ideje alatt is csak épülésül szolgált. A szen-
vedések békés eltűrésével, imádságos lelkületével, a látogató 
ügyes-bajos dolgai iránt való érdeklődésével, áldásával inkább 
másoknak nyújtott megerősítést, mintsem ő szorult bátorításra 
A távozó életre szóló tanulságot vitt magával ajándékul. 

Az idő múlásával egyre jobban elgyengült, állandóan ült 
vagy feküdt,  emlékezőtehetsége is veszített régi erejéből. Köz-
ben jólismert arcokra nem emlékezett, vagy eseményeket össze-
kevert. Gondos orvosai fokozódó  elgyengülése miatt többször 
már attól tartottak, hogy közel van a földről  való távozás órája. 
Szíve azonban sokáig ellenállott a leromlás okozta gyengeség-
nek. A beteg megsoványodott, termete kisebbedett, gyenge erejű 
öreg embert mutatott. 



így következett el 1937 május elseje, püspökké szentelésé-
nek 40 éves fordulója. 

Mailáth kórházi szobája 

Egyházmegyéje nagy szeretettel készült az ünnepre. Mailáth 
valamennyi elődjét elhagyta püspöki működési évek tekin-
tetében. A Gondviselés ekkora ajándéka méltán ébresztett erős 
vágyat a megemlékezési nap méltó megtartására. Vorbuchner 
Adolf  segédpüspök pásztorlevelet bocsátott ki (V.), amelyben 
érdemes elődjét, mint főpapot,  apostolt méltatta. Elrendelte, 
hogy május 1-én az Úrangyala után az egyházmegye minden 
templomában félórán  át ünnepélyes harangzúgás hirdesse a 
hívek örömét és háláját. A templomokban ünnepélyes szentmise 
tartassák a hívek közös szentáldozásával egybekötve. Tudatta, 
hogy a fontos  évforduló  megörökítésére az Egyházmegyei 
Tanács „Mailáth püspök róm. kat. tanítói seglélyalap" címen egy-
házmegyei alapot létesített, amelyre az egész egyházmegyében 
önkéntes adományokat gvüjt. Óhajtotta, hogy az ifjúság  nagy-
apostolának tiszteletére az iskolák ünnepélyt rendezzenek. 

Az egyházmegye örömmel karolta fel  a segédpüspök gon-
dolatát, aminek következtében a Mailáth ünnepségek az egész 
egyházmegyében emelkedetten s a segédpüspöktől megvont 
keretek között zajlottak le. 

Dr. Bíró Vencel: Gr. Mailáth G. Károly. 17 
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A püspöki székhelyen az ősi székesegyházban május 1-én 
maga a segédpüspök, Vorbuchner Adolf,  énekelt nagymisét és 
mondott szentbeszédet. A misén az Egyházmegyei Tanács is 
képviseltette magát. 

Az iskolák és egyházközségek általában május 2-án, vasár-
napon, rendezték ünnepségüket. így történt a püspöki szék-
helyen a Mailáth-főgimnáziumban,  hasonlókép a többi iskolá-
ban. A szentmiséken a hívek s a tanulóifjúság  tömegesen áldo-
zott, az ünnepségeken a püspök érdemeit, változatos műsor 
keretében, rendszerint egy-egy tekintélyes előadó vázolta. Külö-
nösen fényes  keretekben ment végbe a marosvásárhelyi egyház-
község ünnepe, amelynek nagy sikere főkép  a püspök egykori 
esztergomi növendékének, Jaross Béla prelátus-plébánosnak 
buzgóságát dicséri. 

Az iskolai megemlékezések alaphangját P. Jánossy Béla 
Ünnepi ódája jellemzően fejezi  ki. Ez ódát mindenütt szavalták. 
A költő ebben mondja az ünnepelt püspökről: 

Lelke kincsét pazarlón pazarolta, 
Kapott belőle fiatal  s öreg. 
A szenvedésnek embertitkait 
Ügy senki, mint ő, nem értette meg. 
Nem értek hozzá érdek, szenvedélyek, 
önzés, irigység, mely pusztítva száll, 
ö életét szent áldozatra szánta, 
S elégett lassan, mint a gyertyaszál. 
A nyájért, melyet rábízott az Isten, 
Hűen viselt bajt, gondot, szenvedést, 
S hogy píispökszíve forrón  szeretett: 
Óh ifjúság,  ezt jól szívedbe vésd! 
Te voltál tenger gondjainak gondja, 
S fáradságának  bő jutalma is, 
Fáradt szívébe zárva most is őriz, 
És szeretettel rád gondol ma is! 
Óh, negyven évnek hű sáfárkodása, 
Mely egy korszakra nyomta stílusát! 
Apostolokhoz méltó munkacél: 
Jobb emberek és tisztább ifjúság! 

Az ünneplés hangja a sajtóban is erősítést kapott. Az Apostol, 
a Csiki Lapok, külön számot szenteltek e célra, a Magyar Lapok, 
Hirnök, Jóbarát, Keleti Újság, Vasárnap, a magyarországi lapok: 
Üj Nemzedék, Magyarország, Nemzeti Újság stb. cikkeket hoz-
tak a főpapról. 



A protestánsok együttérzését Vásárhelyi János református 
püspöknek és Dr. Boros György unitárius püspöknek mél-
tányló szavai szemléltetik.-

Vásárlielyi János püspök igy nyilatkozott: „Papi és püspöki 
jubileuma alkalmából erdélyi református  egyházkerületünk is 
őszinte tisztelettel és szeretettel gondol Mailáth püspökre és 
fejezi  ki szívből jövő áldáskivánságait. 

Oltár Mailáth kórházi szobájában 

Egyházunk vezetői és hívei kezdettől fogva  rokonszenvvel 
kísérték Mailáth püspöknek főpapi  munkáját és ez a rokon-
szenv évek során át olyan megértő szeretetté változott át, hogy 
ma már alig lehet különbség saját híveí és a mi egyházunk hívei 
között a személye iránt való tiszteletben. Mi saját egyházának 
lélek szerint való buzgó és hűséges papját tiszteljük Mailáth 
püspökben. Mailáth püspök valóban példányképe az egyházát 
rajongásig szerető főpapnak.  A reábízott nyájnak önfeláldozó 
pásztora, aki félti,  védi, gyarapítani igyekszik a maga nyáját, 
de sohasem dobálja meg kővel a más nyájához tartozó bárá-
nyokat. Mi mindenkor úgy éreztük, hogy Mailáth püspök egész 
egyéniségén átsugárzik valami abból a lelki emelkedettségből 
és jóságból, amely Assziszi Szent Ferenc életét ragyogta be. 

Nekem személy szerint kevés találkozásom volt Mailáth 
püspökkel, de fiatal  teológus korom óta tiszteltem és szerettem 
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benne a közvetlen, melegszívű igehirdetőt. Hallottam ragyogó 
egyházi szónokokat, akik valóban művészi formában,  imponáló 
erővel tudták hirdetni az igét, számomra azonban mindig feled-
hetetlen élmény volt Mailáth püspök egy-egy beszédének meg-
hallgatása. Mindig megfogta  szívemet az a közvetlenség, 
amellyel felnőttekhez  és gyermekekhez egyformán  tudott szó-
lani és aminek az a magyarázata, hog\ akaratlanul is megérezte 
az ember, hogy ő testvérnek és atyának Krisztus lelke által 
ihletett szeretetével szólott mindenkor. Az igeherdetés mellett 
azért volt mindig éppen olyan értékes vonás Mailáth püspök 
szolgálatában a művészi lelki gondozás. 

Ismétlem, hogy mi reformátusok  is mindig szeretettel gon-
dolunk Mailáth püspökre, arra a barátságra, amely az ő szívét 
elődeimhez, különösen Kenessey püspökhöz fűzte.  Nagy aján-
dék a Mailáth püspök élete egyháza, de nemcsak egyháza, hanem 
egész közéletünk számára. Egyre tisztábban látjuk, hogy a leg-
szentebb ajándék, amelyet adhat a Gondviselés egy család, egy 
nép, egy ország számára, a jóságos szeretetben égő szív, amely 
félteni  és szerelni tudja azokat, akiket gondjába helyezett az 
Isten. Ilyen szív a Mailáth szíve. Tartsa meg még sokáig a jó 
Isten mindnyájunk számára ezt a drága ajándékot."0 

Dr. Boros György püspök mondotta: „Hálás érzéssel vallom, 
hogy mindig fokozódó  tisztelettel és becsüléssel viseltettem a 
nagylelkű főpásztor  iránt. Negyvenéves szép szolgálata után én 
is meghajtom előtte tiszteletem lobogóját és kérem az égi Atyát, 
ajándékozza meg őt testi és lelki erővel, hogy élvezhesse mun-
kája után egész Erdélyből feléje  szálló tiszteletünket és elis-
merésünket."10 

Az ünnepségek lefolyásáról  a lapok tudósításai részletesen 
beszámoltak. 

Amíg mindezek a püspök egyházmegyéjében történtek, 
azalatt az egyházmegye hódolatát s szerencsekivánatait az ünne-
pelt betegágyánál küldöttség tolmácsolta. E küldöttségben az 
Egyházmegyei Tanács világi elnökének, Dr. Gyárfás  Elemérnek 
vezetésével résztvettek: Dr. Inczédv-Joksman Ödön, a Tanács 
alelnöke, Dr. Balázs András prelátus-kanonok. a Tanács ny. 
előadója, Dr. Boga Alajos kanonok, a Tanács előadója, Dr. Jelen 
Gyula, igazgatótanácsos, Márton Áron kanonok, kolozsvári plé-
bános, Bálint József,  a Kat. Népszövetség igazgatója. 

Az ünnepség az egyetemi templomban kezdődött szent-
misével, amelyen a püspök rokonsága: a gr. Mailáth, gr. Palla-
vicini, gr. Zichy család tagjai, továbbá nagyszámú tisztelői is 
összegyülekeztek. Az egyházmegye kiküldöttei is megjelentek a 
szentmisén. Ott volt gr. Ziehvi Aladár, a püspök ifjúkori  barátja. 



A másvallásuak részéről Józan Miklós unit. püspöki vikárius volt 
jelen Kovács Kálmán igazgató kíséretében. A csendes szent-
misét Krywald Ottó, érseki főbiztos,  a püspök egykori eszter-
gomi növendéke mondotta Koudela Géza pápai kamarás orgona-
kisérete mellett. 

Maga a püspök kórházi szobájában hallgatta a szentmisét, 
amelyet titkára olvasott. Az egyetemi templomból ide é rkez tek 
meg a küldöttség tagjai, hogy a jókívánságokat átadják. A Gond-
viselés különös kegyéből a különben fáradt,  csendes püspök az 
üdvözlés ideje alatt visszanyerte élénkségét s kedélyességét. 
Melegséggel s megható szeretettel fogadta  a küldöttséget. Az 
üdvözlő szavakat Dr. Gyárfás  Elemér mondotta. Pár meleg 
szóban fejezte  ki az egyházmegye tiszteletét. Majd átnyújtotta 
neki az egyházmegye pergamentre írt s remek rajzzal díszített 
hódoló iratát, amelyet Dr. Boga Alajos kanonok fogalmazott. 
A rajzot Tóth István festőművész  készítette. 

A püspök az üdvözlésre meghatódott s a maga lelki nagy-
ságához méltóan, szerényen válaszolt: 

„Hálatelt szívvel köszönöm a jó Istennek ezt a napot és 
nektek, hogy messzi hazulról eljöttetek hozzám s annyi szere-
tettel tolmácsoltátok helyettesem, papjaim és jó híveim üdvöz-
letét és jókívánságait. Ti mindnyájan nekem mindig csak örö-
met okoztatok, soha szomorúságot. Ti mindnyájan csak jók 
voltatok hozzám. Most is arra kérlek, folytassátok  azt a 
munkát, melyet Isten dicsőségére és híveim javára én megkez-
dettem. Csak azt sajnálom, hogy többet nem tehettem, mert úgy 
érzem, hogy abból a sok jóból, amit most reám halmoztok, 
talán fele  sem illet engemet. Vigyétek haza áldásomat és szerető 
atyai szívem hálás köszönetét." 

Majd elbeszélgetett a küldöttség tagjaival, mindegyikhez 
volt pár találó szava. A végén megáldotta őket s rajtuk keresztül 
az egész egyházmegyét. A küldöttség tagjai elfogódva,  felejthe-
tetlen emlékekkel távozlak a püspök betegszobájából. 

A hódoló feliratot,  amelyet ez alkalommal a küldöttség a 
püspöknek átnyújtott, a beteg azzal adta a titkára kezébe, hogy 
azt majd többször el fogják  olvasni. S a felirat  méltó is az 
elolvasásra, a püspök négyévtizedes működésének összefoglalása. 

Ha visszagondolunk az elmúlt négy évtizedre, — mondja a 
felirat,  — megjelenik előttünk a püspök fiatal  ragyogó alakja, 
aki sugárzó szemekkel, tüzes lélekkel, a szavaknak és tetteknek 
erejével jött egyházmegyéjébe. Az isteni Mester szelid szeretetét 
hozta magával. Az ő örökértékü igéivel ajkán járta be a falvakat 
és városokat. Úgy megszerette ezt a földet,  hogy többé nem 
tudott tőle megválni. Iskolák, templomok hirdetik nemes bőkezű-



ségét. Az ifjúságba  hitet, erkölcsöt ültetett. A nagy lelkek érté-
keit csak a szeretet érzi meg, e szeretet meg irányában nem 
fogyatkozik  meg soha. 

A küldöttség tagjait a püspök ebéden látta, amelyen őt ifj. 
gr. Mailáth József  helyettesítette. Az ebéden a főpászor  érdemeit 
Dr. Balázs András prelátus-kanonok méltatta. 

Ugyanez év új megemlékezési napot hozott: a püspök 
pappászentelésének ötvenéves fordulóját.  Az aranymise napján, 
október 6-án, a papság szentmiséjét ő érte ajánlotta fel. 

Mint az előző jubileumkor, most is Vorbuchner Adolf  segéd-
püspök szabta meg az irányt, amely szerint az egyházmegyei 
megemlékezés végbement. Aranykeretes díszes pásztorlevelében 
(XI.) az öreg püspököt mint papot jellemezte és állította köve-
tendő például papjai elé. Előírása szerint a következő vasárnap, 
október 10-én történtek az egyházközségi megemlékezések, 
benső áhítattal és mélységes ragaszkodással. A hívek saját 
szívük sugallatát s a segédpüspök óhajtását követve imádságukat 
a beteg főpásztorért  ajánlották fel.  A templomi szentbeszédek a 
papi hivatás fenségességéről  szóltak. A segédpüspök ez alkalom-
mal kifejezte  abbéli szándékát, hogy a kettős jubileum emlékére 
az örökös szentségimádás üdvös gyakorlatát az egyházmegyében 
megújítja. E jubileum alkalmából Dr. Gyárfás  Elemér kereste 
fel  a püspököt s adta át élőszóban is az egyházmegye üdvözletét. 

November hó 18-án az Egyházmegyei Tanács tartotta évi 
közgyűlését. Vorbuchner Adolf  segédpüspök megnyitó beszédé-
ben, az összegyűltek lelkes éljenzésétől kisérve, köszöntötte a 
távollévő püspököt, megköszönte neki az egyházmegye érdeké-
ben végzett lelkes munkáját, áldozatát és jótéteményeit. Biztosí-
totta őt az egyházmegye hálájáról, ragaszkodásáról és igaz 
szeretetéről. 

A beteg állapota egyre rosszabbodott. Az ünneplések fénye 
s a megnyilvánult szeretet, ha rövid időre nagyobb kedvre is 
hangolták, futó  örömök gyanánt maradtak meg emlékezetében. 
A kórházba költözése első idejében még kedves ténykedések 
aranyozták be nyugalmasabb perceit. így a Pavillonban fogla-
latoskodó szolgafiúkkal  lelki dolgokról beszélgetett, őket oktat-
gatta. Emberszeretete meg-megnyilatkozott. így az ott dolgozó 
festőknek  pénzt adott, hogy sovány ebédjüket megjavítsák. 
Ablakcsörrenést hallva, pénzt küldött, hogy a csináltatás árát 
az alkalmazottnak ne kicsiny fizetéséből  kelljen megtérítenie. 
Idővel az ilyen érdeklődés elmaradt, helyét szinte néma érzék-
telenség váltotta fel.  Alonál altatóval aludt, éjjel elsötétített vil-
lanyfénynél  gondos ápolónője, Halper Paula őrködött mellette, 
nappal inkább Ferencz Benjámin titkár tartózkodott körülötte. 



Pontosabb szerepük volt, hogy a püspököt az eséstől védjék, 
állandóan mellette legyenek, őt szemmel tartsák. 

Vorbuchner Adolf  püspök 

A püspököt leginkább a vallásos cselekedetek érdekelték. 
Előbb mindennap, utóbb vasárnaponként hallgatott szentmisét 
szobájában. Legtöbbször ágyában feküdve  hallgatta, a minisz-
tráló szerepét töltve be, ahelyett mondotta a szöveget, a szent-
mise megfelelő  helyein csengetett. Ha nem is volt mise, azért 
áldozott. A rózsafüzér  állandóan vele volt, azt imádkozta, da 
ha nem mondotta, akkor se tette le, vitte magával ide-oda. 
Ameddig tehette, gyakrabban gyónt. Gvóntatói voltak: P. Révav 
Tibor S. J., a Manréza igazgatója, P. Szabó Pius, ferencrendi 
tábori pap, Pokornv Emánuel, p. prelátus. Inkább Révay járt be 
hozzá. Kéthelenkint jött, s ha a beteg nem is gyónt meg, lelki 
dolgokról beszélgetett vele. Áldozás után a titkár bevitte az újsá-
gokat, a napi postát, s ha a beteg kivánta, fel-felolvasott. 

A beteg állapotát nagy lelki erővel, megható béketűréssel 
szenvedte. Nem panaszkodott soha. Az orvosoknak jót mondott, 



mások előtt meg úgy nyilatkozott, hogy jobban érzi magát, 
mintsem megérdemli. Nem esett neki rosszul, hogy a kórházban 
kell lennie. A halál gondolata nem bántotta. Délelőtt kevesebbet 
tartózkodott az ágyban, a nap nagyobb részét felöltözve  a szobá-
ban töltötte. A tábori oltár állandóan ott maradt a szobában. 

Teljes megadással állapította meg hanyatlását. Nem volt 
utolsó ember, — mondotta P. Szabó Piusnak, — de most senki 
sem. Szegénységről nem panaszkodott, de már nincs semmi 
földi  vagyona. Tudása is volt, s most már emlékezete is meg-
gyengült, azt is elveszítette. A bibliai Jóbnak alázatával hajolt 
meg Isten előtt, teljes hálával, mindazért, ami lelki-testi javai-
ból még megmaradt.11 

A hála és szeretet különleges megnyilatkozására adott alkal-
mat az 1938 május havában Budapesten megtartott kat. Eucha-
risztikus világkongresszus, amikor nagyon sokan keresték fel  a 
beteg püspököt. Pacelli Jenő bíboros, pápai kiküldött nevében 
és különleges megbízásából Marhese Patrizi járt nála Luttor 
Ferenc pápai protonóUírius kíséretében. Hlond lengyel bíboros 
érseken, több magyar püspökön kívül főleg  a gyulafehérvári 
püspöki egyházmegye papsága és hívőserege tisztelgett Vor-
buchner Adolf  püspökkel együtt. Az Eucharisztikus kongresszus 
alkalmával szeretetüket és gyermeki hűségüket hozták kegyel-
mes atyjuknak, írta be Vorbuchner 1938 május 23-án Mailáth 
püspök látogatási könyvébe. Ez alkalommal a látogatók nevei 
között vannak: Márton Áron, gr. Bethlen Györgyné, Betegh 
Miklós, Dr. Fejér Gerő, Dr. Péter Antal, Badilla János, Dr. Bi-
linszky Lajos, Dr. Gajdátsy Béla, Dr. Bitay Árpád, Dr. P. Jánossy 
Béla stb. 

Hosszas betegségié és a felelősségérzete  Mailáthban idővel 
azt az elhatározást érlelték meg, hogy püspökségéről lemond. 
1938 május 18-án kelt lemondó iratára a Szentatya ugyané hó 
28-án felelt.  Helyzetére való tekintettel a püspök lemondását 
elfogadta  és nagyrabecsülése kifejezéséül  őt egyben soteropoli-
tánusi érsekké nevezte ki. A súlyos tehertől megszabadult új 
érsek ez alkalomból e megható búcsúiratot intézte volt egyház-
megyéjéhez: 

„Krisztusban szeretett testvéreim! Isten szent akaratából 
már harmadik éve vagyok távol az egyházmegyémtől, de testi 
erőimben megfogyatkozva  is mindeddig szívemen feküdt  annak 
minden gondja, bánata és öröme. Napról-napra, amint éreztem 
egészségemnek gyengülését, fokozottabb  mértékben nehezedett 
váltaimra a felelősség,  amellyel az Úrnak tartozom katolikus 
híveimért. Ennek kötelességszerű megfontolása  és saját képes-
ségeimnek mérlegelése indított arra, hogy Krisztus helytartója 



iránti mély hódolattal kérjem szentséges atyánkat, hogy jóságos 
szeretetével könnyítsen a lelkiismeretemre nehezedő felelőssé-
gen, mentsen fel  szeretett egyházmegyém kormányzásától, 
melyet negyvenegy éven át jó és balsorsban gyenge erőimmel 
szolgáltam. 

A negyvenegy év távlatából fülembe  cseng a püspökké 
szentelés fenséges  szertartásának intelme: „Vedd a gyűrűt, a 
hűség jelét, hogy Isten jegyesét, a Szent Egyházat szeplőtelen 
hűséggel, sértetlenül őrizzed." Püspökké szentelésem, az egy-
házmegyével történt eljegyzésem óta féltő  gonddal ápoltam 
szeretett arám iránti hűségemet, közületek a legkisebbnek a 
fájdalma  nekem fájt  a legjobban, öröme engem vidított fel 
mindenekelőtt. Jó időkben, rossz időkben „mint tűzben égő 
tömjén" veletek szenvedtem s boldog voltam, ha a hitnek láng-
ját felgyújthattam,  reményeteket erősíthettem, szereteteknek 
tüzét éleszthettem. Tudomásotokra akarom hozni testvéreim, 
hogy megfontolt  lépésem a jelen körülmények között inkább 
hasznára volt az Evangéliumnak, s most egyedüli gondom lesz, 
hogy az osztályrészemül kiosztott keresztet Krisztusért továbbra 
is türelmesen viselhessem. 

Szívem mélyéből adok hálát a jó Istennek, hogy hosszú éle-
temnek fogytáig  az ő földi  helytartójának különös szeretetét és 
segítségét éreztette velem. Most is atyai gondoskodással töpren-
géseimben megoldáshoz segített és szeretetének jelével kitün-
tetett. 

Kérlek titeket, hogy szeretett testvéremet, kit Szentséges 
Atyám utódomul rendelt és aki eddig is hűséges társam volt, aki-
nek szeretetét és ragaszkodását betegségem ideje alatt annyiszor 
éreztem, fogadjátok  mindannyian szivetekbe, fegyelmezetten  enge-
delmeskedjetek neki, imádságaitokkal támogassátok őt nehéz fő-
pásztori munkájában. 

Szívből köszönetet mondok nektek szeretett papjaim, munka-
társaim és híveim, hogy negyven esztendő alatt szeretetetek bősé-
gével elhalmoztatok. Ebben a pillanatban visszaemlékezve a köz-
tetek töltött hosszú időre, könnyes szemmel és elszorult szívvel 
„adok halát Istennek értetek, megemlékezve rólatok imádságaim-
ban". (Ef.  1. 10.) Életem hátralevő napjaimban „szivünkben 
vagytok, úgyhogy együtt halunk és együtt élünk". (2. Kor. 7. 3.) 

Imádkozzatok erettem testvérek, hogv a keresztviselésben erős 
maradjak. Szeretettel adom rátok áldásomat, „a mi urunk Jézus 
Krisztus kegyelme, Isten szeretete, a Szentlélek közössége legyen 
mindynájatokkal. Ainen " (2 Kor. 13. 13.) 

Az egyházmegye érzését, amelyet e lemondás kiváltott, az 
Egyházmegyei Tanács 1938. évi közgyűlési jegyzőkönyve örökí-



tette meg. Márton Áron, apostoli kormányzó, a püspök tevékeny-
ségét vázoló szavaiban az ő páratlanul álló lelkületéről és állha-
tatos kitartásáról beszélt. A közgyűlés mély meghatottsággal és 
az elválás fájó  érzésével vette tudomásul szeretett püspökének az 
egyházmegye kötelékéből való szentszéki feloldozását.  Inczédy-
Joksman Nándor ny. főispán  lelkes és a püspök érdemeit meg-
kapóan kifejező  indítványára a közgyűlés elhatározta, hogy az 
eltávozott főpásztort  változatlan ragaszkodásáról biztosítja s 
érseki méltóságra emeléséhez szerencsét kíván.12 

Az egyházmegyét váratlanul érte és gyászba borította Vor-
buchner püspöknek 1938 szeptember 10-én bekövetkezett halála. 
A korán elhunyt főpásztor  kiváló érdemeit ugyané hó 22-én kelt 
főpásztori  körlevélben kegyes szavakkal Márton Áron apostoli 
kormányzó összegezte és intézkedett az egyházmegye gyászkifeje-
zésének módjáról. A következő, 1939. év február  hó 12-én az új 
püspöknek, Mailáth lelki fiának  és követőjének, Márton Áronnak 
szentelése, az egyházmegye nagy lelki örömére, nagy ünnepség-
gel ment végbe Kolozsvárt. 

Mailáth érsek Vorbuchner püspöknek halálakor és Márton 
Aron püspöknek szentelésekor táviratilag fejezte  ki érzését, amely 
őt e nevezetes napokban elfogta.  Fájdalmának, majd meg örömé-
nek hangoztatásával kifejezésre  juttatta, hogy lelke volt egyház-
megyéjével elválaszthatatlanul egybeforrt.  Volt püspöke iránt 
ugyanez a szeretet hatja át híveit is, amint az az Egyházmegyei 
Tanács évi közgyűlésein mindig kifejezésre  jutott. A közgyűlés 
mindig üdvözlő távirattal tisztelte meg Mailáthot, amelyre az 
mindig kedvesen felelt. 

Márton Aron püspök, Dr. Gyárfás  Elemér, az Egyházmegyei 
Tanács világi elnöke, az egyre gyengülő püspököt ismételten fel-
keresték. A beteg állapotához mérten, mindig nagy örömet mu-
tatott látásukkor s a beszélgetés közben felhangolódott.  Más 
átutazó papok és világiak is meglátogatták őt, vagy ha tovább 
nem juthattak, a titkáránál érdeklődtek a püspök hogyléte felől 

gyógyulást kívántak neki. 
így érkezett el az 1940-ik év. A betegnek, ahogyan titkára, 

Ferencz Benjámin, aki a nagybeteg püspök mellett nagy önfel-
áldozással annak haláláig kitartott, elmondotta, egészségi állapota, 
január eleje óta fokozatosan  és nagy mértékben rosszabbodott; 
új év óta nem hagyhatta el az ágyat. 

1940 január 20-án P. Révav Tibor S. J. gyóntatója feladta  a 
szentkenetet; utoljára március 13-án járult szentáldozáshoz; 1940 
március 15-én egészségi állapotát az orvosok súlyosnak mondot-
ták; gyóntatója P. Révay feloldozta  és pápai áldásban, absolutió-
ban részesítette. A titkár jelentette a beteg súlyos állapotát a 



budapesti pápai nunciusnak, aki pápai áldást küldött, amit 
közölt vele s a beteg megköszönte. 

Mailáth érsek a ravatalon 

1940 március 17-én fél  11 órakor még fogadta  a főorvos 
köszöntését: Mindörökké Amen, (elbaló, gyönge hangon), ez volt 
az utolsó szava. 11 körül elvesztette eszméletét s csendesen aludt, 
egészen hétfő  (március 18) délután 6 óra 40 percig, amikor 10 
perces agónia után a commendatio animae imádkozása közben 
csendesen elaludt az Úrban. A halál pillanatában ágya körül 
voltak Ferencz Béni, Dr. Szalai Béla, Tamás Ernő kórházi lel-
kész és a betegápolónővérek egy csoportja, akik a Vöröskereszt 
kórházban működtek. 



A halálhír az esti órákban már az egyházmegyében elterjedt 
s azonnal harangozás hirdette mindenütt, hogy a jó főpásztor, 
annyi nemes fáradozása  után, az örök jutalmazás helyére beérke-
zett. Az első megdöbbenést az a szívből jövő kívánság váltotta 
fel,  hogy az Isten részesítse őt az igazak örömében. 

Másnap már megjelent Márton Áron püspök gyászkeretes 
pásztorlevele, amelyben a halálesetet bejelentve, nagy elődjének 
erényeit fejtegette. 

„Életének és működésének legjellemzőbb vonása, úgymond, a 
hangsúlyozott mély lelkiség volt. Az emberi élet sok kicsinyes 
kérdése, amely minket leköt, nem érdekelte. Meg-megállt előttük, 
jóakaratát, segítségét nem tagadta meg, de szívének érdeklődésé-
vel és szeretetével mindenütt csak a lelket kereste. Ezért van, 
hogy alkotásainak legmaradandóbbjai nem a föld  mulandó érté-
keiben, nem kőben és ércben vannak, hanem a halhatatlan lel-
kekben élnek. Főpásztori kormányzásának kezdetétől fogva 
állandó törekvése tárgya volt egyházmegyéje papságának a tudo-
mányokban és lelkiéletben való fokozottabb  képzése. Ennek kö-
szönhetjük papságunk színvonalának azt a magas emelkedését, 
amelyet az utóbbi negyven esztendőben folytonos  fejlődéssel  fel-
mutatott. Nem kisebb buzgósággal törekedett Föpásztorunk hívei-
ben is fokozni  a kegyelmi élet törekvéseit. Lenyűgözően közvet-
len hangú főpásztori  beszédei és szózatai, magán érintkezésének 
elragadó bája állandóan s minden alkalommal a kegyelmi élet 
gyakorlását, a szentségek gyakori vételét ajánlották, sürgették 
és terjesztették. Ennek a lankadatlan apostolságnak felemelő 
eredménye a gyakori szentáldozás elterjedtsége egyházmegyénk-
ben, és az eucharisztikus szellemnek különösen az általa meg-
honosított Oltáregyesületek segítségével való terjedése és erős-
bödése népünkben. 

Apostoli munkásságában fáradhatatlan  és kitartó volt. Cso-
dálattal láttuk törékeny testének, betegségektől elgyengült szer-
vezetének munkabírását. Pihenés nélkül dolgozott a kora hajnali 
óráktól késő éjszakáig a reá bízott lelkek üdvéért. Bárhol járt, 
terjedelmes egyházmegyéjében nem volt oly kis falu,  ahol ismé-
telten meg ne fordult  volna, mindenütt ő volt köztünk, aki a leg-
többet gyóntatott, a legtöbbet dolgozott. Midőn a köztudat sze-
rint pihenésre vonult vissza, akkor is mások érdekében fáradott. 
Az Örök Város szentélyeitől kezdve egyházmegyéje bérceiig min-
denütt az emberek lelkéért dolgozott. A folytonos,  pihenés nélkül 
való munka testi erejét felőrölte,  de ő ezt nem akarta észrevenni. 
Valóban nagy pártfogoltjának  és barátjának, a lánglelkű Pro-
hászka püspöknek szavait valósította meg életében: uNe sajnál-
juk azt a lángot, amely fenn  az agyban vagy a szívben ég sokak-





nak biztatására, épülésére, üdvére. Ne sajnáljuk az embert, aki 
elég". Mailáth püspök nem sajnálta önmagát és elégett. 

Példát adott Püspök Atyánk mindnyájunknak az Apostoli 
Szentszékhez való rendületlen ragaszkodásban is. Nem mondunk 
ismeretlen titkot azzal, hogy az országbíró fiának  erős, egyéni 
akarata volt; de egyben sohasem volt késedelmező, sohasem 
gyenge: az Apostoli Szentszék rendelkezéseinek teljesítésében. 
Évről-évre a legboldogabb napjai voltak, amikor az Örök Városba 
zarándokolhatott, és bárki iilt Szent Péter örök székében, a gyer-
mek alázatosságával és bizalmával járult eléje, tanácsát, irányí-
tását kérte és engedelmes ragaszkodással fogadta  élete végéig. 

De mindeneknél nagyobb és csodálatosabb volt jóságos em-
berszeretete. Nem kereste ki a szeretetére érdemeseket. Szeretete 
sem ismerte a faj  és születés kicsinyes korlátait. Szíve jóságát, 
nagy vagyona javait önérdek és számítás nélkül osztotta, szórta 
szét — az embernek. Bőkezűségének cselekedeteit nem tartotta 
számon, mert határi nein ismert a jótevésben; csak a Minden-
tudó jegyezte fel.  Mindéi anyagi adománynál több és nagyobb 
volt azonban jósága, amely szívéből fakadt  és minden eml>erre 
kiáradt: atyai szeretettel tartotta számon és név szerint ismerte 
a kicsiny fiókegyházközségek  híveit is; nem leereszkedéssel, ha-
nem krisztusi igaz szeretettel, magával ragadó egyszerűséggel és 
közvetlenséggel bánt minden rendű és rangú emberrel. Mégis leg-
nagyobb melegséggel, önmagának teljes odaadásával, utolsó testi 
erejének is feláldozásával  a fejlődő  ember, az ifjúság  felé  fordult. 
Ki tudná megmondani, hány ifjú  lélek köszöni egyházmegyénk-
ben és határainkon túl az ő jóságos, melegen atyai, megbocsátó 
és felemelő  szeretetének földi  és örök boldogságát! Nem egyszer 
figyelmeztették,  hogy érdemetlenre pazarolja szeretetét és jóságát: 
nem látta és nem akarta látni. Erős lélekkel remélte, hogy jobb, 
tisztább, nemesebb nemzedéket fog  nevelni Istennek és Egyhá-
zának. S mi hisszük, látjuk, hogy Püspök Atyánknak igaza volt. 
Egyeseknek sajnálatos szomorú hűtlensége nem cáfolhatja  meg 
az ifjúság  püspöke élete munkájának áldásos sikereit. Hisszük és 
és reméljük, hogy még a hűtlenné vált s gyenge gyermekei is 
megerősödnek s visszatérnek az ő imádsága és síron túl tarló sze-
retetének erejéből. 

Nem lehet meglepő, hogy ezt a nagy s meleg szeretetet az 
emberek rajongó szeretete viszonozta. Bárhol jelent meg, felvil-
lantak a szemek és Püspök Atyánk finom,  nemes alakját körül 
vette az emberek tömege, öreg emberek, nagvapák és nagyanyák 
épúgy, mint kis diák unokáik és fiaik,  boldogok voltak, ha kezét 
és ruhája szegélyét megcsókolhatták. Híveink lelkében és szívé-



ben kitöriilhetetlenül él Püspök Atyánk jóságos, szeretettel teljes, 
elragadó varázsú személyisége. 

Mailáth sírbatétele a Regnum Marianum kápolnájában 

A Mindenható kifürkészhetetlen  akarata szerint megszűnt a 
jó Atya apostoli munkája. Az utolsó esztendőket a beteg test 
v isszavonultságában töltötte el. Testi ereje folytonos  gyengüléssel 
hagyta el a munkaképtelenségig. Ez alatt Isten szent akaratán 
megnyugodva, csodálatos nagy lélekkel látta, hogyan szűkül 
mind kisebb térre földi  tevékenysége, hogyan hullanak le róla a 
földi  bilincsek. Nem panaszkodott; soha magáról, betegségéről 
nem beszélt: az apostoli munka, a krisztusi szeretet hőse a lemon-
dásban is csodálatosan nagy volt. „Ha valakinek szolgálatot tehe-



tek vele", ezzel a mélységes értelmű szóval szenvedett és élte 
utolsó napjait, amíg az irgalmas Isten szenvedéseinek és apostoli 
munkájának jutalmát, nagy emberszeretetééri az Örök Szeretet 
viszonzását meg nem adta neki. 

Mailátb püspök meghalt e világnak. Soha meg nem szűnő 
szeretettel és hálával imádkozunk érte azzal a biztos reménység-
gel, hogy szeretett egyházmegyéjéért, papságáért és híveiért, — 
értünk közbenjár Istennél. 

Jóságos Atyánk, élj Krisztussal!" 
Egyben az egyházmegye mély gyászának külső kifejezésére 

a következőket rendelte el: 
A szomorú hír vételétől a temetés napjáig bezárólag plébá-

niák, iskolák, intézmények épületeire (a templomok kivételével) 
kitűzendő a gyászlobogó. 

Templomaink összes harangjai nagyszombat déltől kezdve 
a temetés napjáig a déli harangszó után és a temetés idején félóra 
hosszal szóljanak. A híveket a szószékről hívják fel  buzgó imád-
ságra. A körlevél ez alkalommal olvastassék fel. 

A nagy halott lelki üdvösségéért a következő szentmisék 
végzendők: 

Minden egyházmegyei pap három szentmisét mondjon; a 
Székesegyházban a temetés napján, valamint a hetedik és har-
mincadik napján ünnepélyes gyászmise tartassék. Minden plé-
bánia-templomban a temetés napján tartandó ünnepélyes gyász-
mise Liberával. Hívjuk fel  híveinket, hogy ez alkalommal járulja-
nak szentáldozáshoz s ajánlják fel  jócselekedeteiket. Az iskolák 
részére április 3-án tartandó ünnepélyes gyászmise Liberával. 
Húsvét után a második vasárnapon járuljon az ifjúság  közös 
szentáldozáshoz, ajanlja ezt fel  „az ifjúság  püspökéért". Ez alka-
lommal a szentbeszéd ben is meg kell emlékezni róla. — A püspök, 
a székeskáptalan, az Egyházmegyei Igazgatótanács gyászjelentést 
adtak ki, kifejezvén  a veszteséget, amely az egyházmegyét érte. 

Mailáth halála osztatlan részvétet keltett. Megmozdult a ma-
gyar főváros  s nagycsütörtöktől kezdve húsvéthétfőig  tömegek 
ezrei keresték fel  a nagv halott ravatalát, amelyet a farkasréti 
temető halottas kápolnájában állítottak föl.  Valósággal zarándok-
lat indult meg a nagy főpásztor  földi  maradványaihoz, mely ket-
tős érckoporsóban feküdt  a katatalkon, nyilt üveglappal a tetején, 
úgy, hogy bárki megtekinthette. Szerető hívei megnyugvással lát-
hatták, hogy a püspök jóságos vonásai még a halálküzdelem után 
is simán maradtak, semmi változás nem látszott arcán. Apácák 
és papok imádkoztak felváltva  a ravatalnál, melyet koszorúk 
tömege borított, közöttük első helyen Márton Áron püspök és az 
Egyházmegyei Tanács koszorúja. 



A körülmények lehetősége szerint az erdélyi egyházmegye s 
a hívek képviseletében szépszámú küldöttség kereste fel  a rava-
talt, hogy a hála és a kegyelet lerovásával búcsút vegyenek szere-
tett főpásztoruktól  s utolsó istenhozzádot mondjanak a bérces 
erdélyi föld  nevében. A küldöttség Márton Áron püspök vezetésé-
vel vasárnap, március 24-én este érkezett meg Budapestre s hét-
főn  d. e. 11 órakor testületileg kivonult a farkasréti  kápolnába, 
ahol imádkoztak az elhunyt lelki üdvéért. A küldöttségben részt-
vettek: Sándor Imre általános püspöki helynök; a székeskáptalan 
részéről Balázs András, Boga Alajos és Kászonyi Alajos kanono-
kok; a teológia részéről Péter Antal rektor, Baráth Béla és Faragó 
Ferenc teológiai tanárok. Gyulafehérvárról  az aula részéről Nagy 
Jenő püspöki titkár, Ferencz Béni püspöki ceremoniárius. A 
püspöki gazdaság részéről Török Ferenc intéző volt jelen. Az 
erdélyi egyházmegye Igazgatótanácsát Gyárfás  Elemér világi 
elnök, Betegh Miklós, továbbá gr. Béldi Kálmán, br. Szentkereszty 
Béla, Jelen Gyula, György Lajos, Kolosy Márton, P. Sándor 
Vitális ferencrendi  tartományfőnök  és Bartha Ignác igazgiató-
tanácsosok képviselték, a kolozsvári egyházközséget pedig Veress 
Ernő vikárius. A Nőszövetség nevében Bethlen György grófné  és 
Kiinle Ilus, a missziós nővérek részéről Veress Marianne főnöknő 
jelentek meg. 

Ott voltak még br. Szentkereszty Erzsébet, gr. Haller Ist-
vánné, Gyárfás  Erzsébet, Bálint József,  kat. népszövetségi igaz-
gató, Dr. Dávid László, a Báthory Apor szeminárium spirituálisa, 
Xántus János Mariánum-i igazgató, Ocskay István földbirtokos, 
egyházmegyei tanácstagi. 

Az egyházmegyei küldöttség tagjai között különleges figye-
lem illette meg Betegh Miklós volt v. b. t. tanácsost, aki egyedül 
van életben az egyházmegyei küldöttségből, amely 43 évvel ez-
előtt Mailáth püspököt felszentelése  alkalmával üdvözölte, ugyan-
abban a templomban, amelyből a püspök most pihenőre távozott. 

A holttestet kedden, március 26-án hajnalban szállították át 
a budavári Koronázó főtemplomba.  A templom szentélye 
előtt már hétfőn  este összeállították a díszes ravatalt £ kedden 
reggel erre helyezték a püspöki jelvényekkel díszített koporsót, 
amelyet ötven égő gyertya vett körül. A ravatal előtt helyezték el 
Horthy Miklós magyar kormányzó koszorúját. 

Már 9 órakor kezdett gyülekezni a gyászoló közönség. 
A templom szentélyében külön helyet tartottak fenn  a kor-
mányzó részére. A szentély egyik páholyában ott volt 
Albrecht királyi herceg és ott volt a kormányzó felesége  is. Ugyan-
csak a szentélyben foglaltak  helyet a főpapok:  Serédi Jusztinián 
hercegprímás, Angelo Rótta budapesti pápai nuncius, Hanauex 
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István váci, Svoy Lajos székesfehérvári,  Czapik Gyula veszprémi 
püspökök, Hász István tábori püspök, uzdódi Zadravecz István 
püspök és Márton Aron gyulafehérvári  püspök. A leckeoldalon, 
a stallumban voltak elhelyezve az erdélyi kiküldöttek s a Mailáth-
család férfi-tagjai.  Az evangéliumi oldalon miniszterek, volt mi-
niszterek, államtitkárok és valóságos belső titkos tanácsosok he-
lyezkedtek el. A távollévő miniszterelnököt Keresztes-Fischer 
Ferenc belügyminiszter képviselte. Megjelentek Radocsay László 
magyar igazságügyminiszter, Bornemissza Géza, báró Feilitzsch 
Berthold, Kállay Tivadar, Kenéz Béla, Rakov szky Iván, Scitovszky 
Béla és Széli József  volt miniszterek, Lukács György, báró Sker-
lecz Iván, gróf  Zichy János valóságos belső titkos tanácsosok, 
Bárczy István, Herczeg Ferenc, Jánkv Kocsárd, Karafiáth  Jenő, 
Szily Kálmán titkos tanácsosok, Esterházy László és Hohenlohe 
Ferenc hercegek. 

A ravatal egyik oldalán foglaltak  helyet a Mailáth-család 
nőtagjai és a budapesti román követ képviselője, míg a másik 
oldalon főispánok,  polgármesterek, minisztériumi főtisztviselők 
részére volt a helv fenntartva.  A templom hajójának két padso-
rában szerzetesnők. szerzetesek, világi papság s erdélyi szár-
mazású hívek ültek, akik valamikor hívei voltak az elhunyt 
főpásztornak.  Bár elég nagy a koronázó templom befogadó-
képessége, a résztvevők száma olyan hatalmasnak ígérkezett, 
hogy a magyar Katolikus Akció, amely a temetést rendezte, 
előrelátó intézkedéssel jegyeket bocsátott ki az esetleges forgalmi 
zavarok elkerülése végett. 

Tíz óra előtt néhány perccel érkezett meg a templom bejá-
ratához biborosi gyászban Serédi Jusztinián hercegprímás, akit 
a papság fogadott,  majd pontosan 10 órakor Horthy Miklós, Ma-
gyarország kormányzója, szállott ki gépkocsijából. A magyar kor-
mányfőt  a Mailáth-család nevében gróf  Mailáth György, a pap-
ság nevében Kátav Béla pápai kamarás fogadta,  s ezután megu 

kezdődött a pontifikális  engesztelő gyászmise. A gyászmisét Már-
ton Áron püspök felkérésére  gróf  Mikes János c. érsek celebrálta. 
A gyászmise alatt a budavári Koronázó főtemplom  énekkara 
gregorián requiemet énekelt. A gyászszertartás után következett 
az ötös feloldozás,  melyben Serédi Jusztinián hercegprímás, 
Mikes János c. érsek, Hanauer István, Svoy Lajos és Márton Aron 
püspökök vettek részt. A megható gyászszertartást a budapesti 
rádió is közvetítette Budinszky Sándor bemondásában. 

A feloldozás  végeztével a papság és az előkelőségek elhagy-
ták a templomot, s a résztvevők tömege megindult, hogy elkísérje 
utolsó út jára a nagy apostolt. A Katolikus Akció kezdetben nem 
gondolt gyászmenetre, hanem autóval kívánta Mailáth püspök 



275 

földi  maradványait a Regnum Marianum kápolnájáig eljuttatni. 
Márton Áron püspök magas óhajának engedve azonban, aki gya-
log akarta utolsó földi  útján elkísérni nagy elődjét, méreteiben is 
páratlan gyászmenet követte a temetési szertartást. 

A gyászmenet élén díszruhás rendőrök haladtak, majd koszo-
rúkkal roskadásig megrakott kocsik következtek, utánuk cser-
készcsapatok s a főiskolások  zárt sorai. A gyászkocsi mögött a 
Mailáth-család tagjai haladtak, mögöttük Sándor Imre püspöki 
helvnök és Gyárfás  Elemér világi elnök között Márton Aron 
püspök. Mögéjük zárkóztak az erdélyi kiküldöttek, utánuk pétiig 
végeláthatatlan sorokban Mailáth püspök közeli vagy távoli tisz-
telői. A menet a Koronázó templomból a királyi palota háta mö-
gött a Palota-úton keresztül vonult a Döbrentei-térre. Ez az 
irányvonal nagy kerülőt jelentett, s azért választották így, mert 
a Palota-út volt Mailáth püspök kedvelt sétahelye. A hatalmas 
gyászoló tömeg áthaladt az Erzsébethídon, az Eskü-úton, Kos-
suth Lajos utcán és a Rákóczi-úton keresztül ért el a Baross-
térre, ott bekanvarosodott a Rottenbiller utcába és így ért el a Dam-
janich utcába, amelynek végén 60. szám alatt áll a Regnum Ma-
rianum. A menetelés a 7 km. útszakaszon keresztül időben két 
és félóráig  tartott. Az egész vonalon rendőrkordonok tartották 
fenn  a rendet, a forgalom  leállt s a járdákon százezrekre menő 
tömeg nézte végig mély áhítattal a gyászmenetet. 

A Regnum Marianum kápolnájába csak az erdélyi küldött-
ség és az előkelőségek fértek  be, ahol Svoy Lajos székesfehérvári 
püspök tartotta a beszentelést. Ennek végeztével a koporsót elhe-
lyezték a kápolna szentélyében készített sírüregben. A kápolnát az 
elhunyt még életében végső nyupvóhelyéiil jelölte ki. Az erdélyi 
küldöttség Márton Áron püspökkel még ottmaradt s letérdelve 
imádkoztak az eltemetett nagy apostol lelkiüdvéért. 

A temetés napján este Jandik József  érseki tanácsos, a Reg-
num Marianum házfőnöke,  rádió útján tartott mély hálát és sze-
retetet sugárzó előadást a meghaltnak nagy nevelő hatásáról. 
Ugyanúgy nagy méltánylással és bő szóval szólalt meg az erdélyi 
sajtó, hogy Mailáth több évtizedes felmérhetetlen  hasznú tevé-
kenységét méltassa. A napi lapok: Magyar Lapok, Keleti Újság. 
Ellenzék stb. számos cikkben emlékeztek meg róla. A Jóbarát 
ifjúsági  lap szép külön számot adott ki róla, a temetés részletei-
ről értékes adatokat közölt az Apostol, amely leírást e könyv 
átvett, kiegészítve Budinszky Sándor előadásával. Intézmények, 
egyesületek munkájukban pár percre megálltak, hogy kegyele-
tes megemlékezéssel a püspök emléke előtt meghajoljanak. így 
az egyházmegyei Igazgatótanács ülésén Boga Alajos p prelá-
tus-kanonok, előadó méltatta az Elköltözötlet. Mint vele sziile-
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tett erényt, emelte ki a krisztusi szeretetet, amely a püspököt 
annyira jellemezte. E szeretet volt az erő, amely az ő különben 
gyenge testét nem engedte sohasem pihenni. Elvitte minden hely-
ségbe, városba, hogy bátorítást, segítséget vigyen az élet nehéz 
küzdelmeiben élő embereknek. Ezzel keltett bizalmat, ragasz-
kodást maga iránt. Akire szelid lekintete rá esett, az már bol-
dognak érezte magát. E szeretete magyarázza meg, hogy nem 
vont választó vonalat ember és ember közé, mindenkit egyfor-
mán magához vonzott. Mint jó atya feddett,  megbocsátott, mint 
jó pásztornak legnagyobb öröme volt, ha egy eltévedt bárányt 
is a jó útra vezethetett. Munkálkodásának középpontja mégis az 
ifjúság  volt. A belsőleg megerősödött katolicizmus vezető embe-
rei az ő lelki gyermekeiből kerültek ki. E szeretetet érezte az 
Igazgatótanács, a közgyűlés, ahol a legbölcsebb megoldást az ő 
megállapításai és hozzászólásai biztosították. 

A Kat. Népszövetség intézőbizottsági ülésén Betegh Miklós 
elnök arról beszélt, hogy az eltávozott főpásztor  nem kemény 
kőbe, ércbe véste be képét, hanem az emberi meleg szívekbe, 
ami mindennél maradandóbb. A Pázmány-Társaság felolvasó 
ülésén Dr. Gyárfás  Elemér alelnök, mint olyanról emlékezett 
meg róla, aki tetteivel önmagát adta tárgyul az Íróknak és 
művészeknek. Az egyházmegyei püspöki szeminárium emlék-
ünnepségén Dr. Erőss Alfréd  teológiai tanár beszélt. 

Az iskolák megemlékezéseiben messze kimagaslik a gyula-
fehérvári  Mailáth-liceum ünnepélye, amelyen Márton Áron 
püspök is megjelent. 

Az ünnepséget az ősi gyulafehérvári  székesegyházban vég-
zett ünnepi szentmise és a város összes katolikus intézeteinek 
közös szentáldozása előzte meg. Az ünnepi szentmise alatt az 
intézet ének- és zenekara Czilling Antal főgimnáziumi  énektanár 
saját szerzeményű miséjét adta elő. Az emlékbeszédet Bujáki 
Domokos igazgató mondotta. 

Az ünnepség befejezése  után Márton Áron püspök emelke-
dett szólásra. Elmondotta, hogy megindító látvány volt végig-
nézni naponta a nagv püspök ravatalához zarándokló egyszerű, 
kopottas ruháju ismeretlen embereket. A ravatal mellett nem a 
nagy, díszes koszorúk keltettek hatást, hanem a kis ibolya- és 
hóvirág-csokrok százai meg ezrei. A temetési menetben nem 
lehetett könnyezés nélkül megállni, ha végignézett az ember az 
útszélen szorongó tömegen. Magasrangú katonatiszt mellett top-
rongyos kőműves munkás, kis diák és öregasszony szeméből 
peregtek a könnyek, amint Mailáth püspököt utolsó utján 
elvitték. 



A kolozsvári róni. kat. főgimnázium  Mária-kongregációja 
által rendezett iskolai Mailáth-gyászünnepségen Biró Vencel, 
piarista rendfőnök,  beszélt a meghalt püspökről. 

Mailáth sírja a Regnum Marianum kápolnájának szentélyében 
A kereszttel jelzeit rács mögött 

Az Egyházközségek megemlékezéseiben a kolozsvárié kel-
tett legnagyobb hatást, ahol — mint az Egyházközség plébánosa 
— maga Márton Áron püspök búcsúztatta a nagy halottat. Az 
április hó 14-én tartott közgyűlésen megindító közvetlenséggel 
éi erővel fejtette  ki Mailáth püspök érdemeit s szemléltette 
annak jellemvonásait. Szavaiból a hálás lelki gyermek őszinte-
sége áradt. Színesen rajzolta meg a képet, amelyben a püspök 
áldásos tevékenységének bámulatosan nagy körre kiterjedő 
hatását állította hallgatósága elé. 

Hasonló melegséggel emlékeztek meg róla más helyeken is. 
• 

Lezárultak tehát a szemek, amelyek mindig olyan jóságo-
san tekintettek ránk. Elnémult az ajk, amely szerető mosolyra 



állott beszéd közben. Elállott a járás, amely fáradhatatlan  volt 
a hívek gondozásában. 

Megdöbben a gyermekszív, amely püspöke szeretetétől 
éleszvte kapott lángra. Megilletődik az öreg diák, aki atyja kezét 
ereszti el. Könnybe lábbad a család szeme, amely család annyi 
szerető szóval hordozza az ő emlékét. 

Mindenki tud róla valami elismerőt mondani, valami ked-
ves élményt felújítani,  emléket felmutatni.  Képek, érmek, leve-
lek, amelyeket ő adott, őrzik nevét sok családban, megsegített 
templomok, papi lakok, iskolák sok egyházközségben. Beszé-
dessé lesznek irások, épületek, főleg  lelkek, ahol ő épített, fel-
emelt. Beszélnek a könnyek, amelyeket letörölt, a keserűségben 
kitörni készült sóhajok, amelyeket szerető kézzel lefogott.  Egy 
érzés lesz úrrá lelkünkben: a hálás rágondolás, az őszinte együtt-
érzés, a közös veszteség egyesítő tudata. Emléke közöttünk 
örökké él. 



XX. 

Életmegítélés. 

A szobrász, ha arcot vés a kőből, akkor hoz létre művészi 
alkotást, ha alakjának belső tartalmát az arcba kivetíti. Hasonló-
képpen a festő,  ha arcot lelki világ kifejezése  nélkül fest,  szép 
külsőt alkothat, de lelket, értéket nem ad. Ha tehát Mailáth 
püspök arcképét akarjuk megformálni,  nem vésővel, nem ecset-
tel, hanem a szónak egyszerű eszközével, akkor nekünk is ez 
arcképet meg kell elevenítenünk, a jellemző vonásokat beleültet-
nünk és lelkületét ez arcba kivetítenünk. 

Hogy melyek e jellemző vonások, lelkületének e kifejezői, 
ahhoz hosszas püspöksége bőségesen nyújt adatokat. Itt nem az 
a feladata  a történetírónak, hogy hiányos adatokat egységbe von-
jon. Reá itt nem felkutató,  hanem nemes feladatához  méltó ösz-
szegező munka vár. 

Elmondják majd minden idők írói, hogy előző, elbetegedett 
püspöke miatt, ide érkezésekor, az egyházmegyében őt sok teendő 
fogadta.  Elmondják, miként kezdette meg útját az egyházmegyé-
ben. A legeldugottabb helyeket is felkereste  és mindenfelé  lelki 
felfrissülést  vitt. És azóta fáradtságot  nem ismerve járta nehéz 
útját. Járta betegen, egészségesen, jókedvben és gondokkal ter-
helten. Elmondják, hogy papjait, száz év után először, zsinatra 
összegyűjtötte, hogy az egységes vezetésre nekik utasítást adjon. 
A világháború idején kórházról kórházra járta betegeket, a harc-
tereken is megfordult,  és mindenfelé  lelki békét, megnyugvást 
vitt magával. Elmondják, hogy püspökségének egész ideje alatt 
bámulatos volt az erőfeszítés,  amelyet az Egyháznak, iskoláinak, 
templomainak fenntartásában  kifejtett. 

Ezek mellett a költő emelkedettsége kellene a vallásos élet 
fellobbanásának  feltüntetésére.  E lellobbanást az ő közvetlen-
sége, szívjósága, nemes egyszerűsége, puszta megjelenése, továhbá 
egyszerű, de éppen e szépségével megfogó,  meleghangú, meg-
győző és meggyőződéstől sugárzó beszédei keltették. Főpapi tény-
kedéseivel, híveinek lelki gondozásával és fáradhatatlan  kitar-
tásával számokban fel  nem mérhető embertömeget lelkileg fel-
emelt, másrészt vígasztalásaival és adományaival sok könnyet 
letörölt. 



E vonások olvadtak össze egy képbe, elevenítik meg az ar-
cot és adnak annak belső tartalmat. Aki róla szobrot készít, 
vagy képet fest,  annak alkotásába e vonásokat bele kell ültetnie, 
vagy ezek közül kell válogatnia. 

önmaga tulajdonságait, jellemvonásait maga az ember hor-
dozza. Eziek cselekedeteiből kiütköznek és körvonalaikban meg-
jelenésére, arckifejezésére,  szemeibe rajzolódnak. 

A püspök képéről nyugodtság, sőt derű sugárzik felénk.  Az 
arc szelid, csendes mosolygásra hajló. A szemek beszédesek, ör-
vendenek és a képből reánk jóságosan tekintenek. Van bennük 
várakozás, amely hozzá, a lelkiatyához menésünket óhajtja; van 
bennük biztatás, amely a bűnös ember aggodalmait eloszlatja; 
van bennük jóakaró fürkészés,  amely lelkünkbe bevilágít. 

Az a szelídség, az a jóság, az a szeretet, az a türelem, vára-
kozás, az a megbocsátás és segíteni akarás, amely tulajdonságok 
a képét jellemzik, megkapó kifejezései  a lelkületnek és világ-
szemléletnek, amelynek összhangját állandó, el nem csüggedő 
lelki gyakorlata adta meg. Ez erények lemintázásai azoknak az 
emberi tulajdonságoknak, amelyeket a mi Üdvözítőnk életében 
csodálunk és szeretünk meg. 

Aki Mailáth püspök imádságformáit  megfigyelte,  az észre-
vette, hogy azok szinte állandóan az Üdvözítő körül forogtak. 
Jelmondata: In corde Jesu salus. Jézus szívében van üdvünk. 
Vannak, akik egy-egy szent köré csoportosítják áhítatukat és 
imádásunk természetes középpontját, Üdvözítőnket, az ő fényes-
ségéből veszíteni hagyják. Az ilyenek előtt ragyogó fénvoszlop-
ként emelkedik a magasba az ő példája, aki az Üdvözítő imá-
dásába és szépségeibe elmerülve, töltötte meg lelkét magasztos 
erényekkel. A legtisztább ékkövön is lehet homály, az Üdvözítő 
ellenben állandó, végtelenül szent, benne soha meg nem ütköz-
hetünk. 

Az Üdvözítő emberi tulajdonságai mindmegannyi indító-
okok erénygyakorlatok felvállalására  és velünk született adott-
ságaink kibontakozására. 

így az Üdvözítő meghatottságai az emberszeretetnek, az 
együttérzésnek, a szánalomnak, a vallásért feljajdulásnak  örök 
erjesztő kovászai. Lázár halálakor megindította őt a testvérek 
kétségbeesése, és az Üdvözítő sírt. Amikor a világ egyik csodá-
jának, a gyönyörű jeruzsálemi templomnak pusztulására gon-
dolt, az Üdvözítő sírt. Óh, ki tudná megszámlálni a gyermekük 
lelki és testi romlása miatt kesergő anyáknak, a testvérük fizi-
kai és erkölcsi elvesztéséért síró testvéreknek könnyeit, amelye-
ket a püspök részvétének és vígasztalásának kendőjével letörölt? 
Ki tudná számban kifejezni  az aggodalmakat, amelyek őt a val-



lásért, továbbá a katolikus iskolák és templomok jókarban tar-
tásáért állandóan lefoglalták 

A cimerpaizs a Mailáth család címerének (a remény 
horgonya, a kard, a tudomány jelképéül a babérlevél, 
a másik oldalon horvát fehér-veres  kockák) és a püspöki 
jelvényeknek (apostoli kereszt, püspöksüveg, pásztorbot) 
összetételéből áll. Egyházi jelvény a paizs felett  látható 
kalap a kétfelől  leomló bojttal. A püspök jelmondata: 

In Corde Jesu salus, Jézus Szívében van az üdv. 

Az Üdvözítő szelid és alázatos szívű. Tűrte a gyarlóságok-
kal telt emberek társaságát, leült velük, társadalmi szokásaikat 
követte, gúnyos és ellenséges kérdéseikre is felelt.  A püspök is 
elvegyült az emberek társaságába, a lélekmentésben egyforma 
mértékkel mért, nem téve különbséget szegény és gazdag, úr és 
szolga között. Püspöki asztalánál inasok, iparosok, tanulók ültek 
és a betegek látogatására úri házakba, egyszerű diákszobákba, 
szegényes utcákba elment. 
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Az Üdvözítő türelmessége kifogyhatatlan  az emberek meg-
nyerésében. Még az apostolok is, akik pedig állandóan az ő kör-
nyezetében éltek, tanítását hallották, csodáit és életét figyelték, 
annyira nehézkesek voltak hitük megerősítésében, hogy az üd-
vözítő felfeszítése  után el tudtak volna széledni, azt hívén, hogy 
mindennek vég|e. A hit ugyanis nem erőszakolás, hanem a meg-
győzés dolga, s az Üdvözítő csak járt, kelt, hogy szavai nyomán 
a lelkek, mint napraforgók  a fény  felé,  hozzá forduljanak.  A 
püspök is a jó pásztor türelmével, fáradhatatlanságával  a gvó 
tatószékben ült, bérmautakat tett, zarándoklatokat vezetett, pá-
pai áldást osztott, egyeseket és intézményeket felkeresett. 

Az Üdvözítő végtelenül elnéző a bűnösökkel szemben, tár-
saságukba ment, velük szóba állott és őket védte. Az embert 
látja a bűnösben, akit javít és fölemel.  A püspök is feltűnő  gon-
dot fordított  a megtévelyedettre. Örömet okozott neki, ha a 
nagy bűnös terhein könnvíthetett és annak önbizalmát vissza-
adhatta. 

Még a módszerben is követte a Mestert. Az Üdvözítő figyel-
mét csak a vallás kötötte le, az államkormányzás, politika távol 
állottak érdeklődésétől. Haladt a maga utján, mintha két oldalt 
élet se létezne. Csak embereket, szomjas lelkeket látott, akiket 
felüdülésre  magához vonzott. A püspök is mindig távol tartotta 
magát a politikától, a parlamentben történt felszólalásaiban  csak 
a vallásról, az iskolákról és az emberi nyomor enyhítéséről szólott. 

Továbbá az Üdvözítő nem vonult el a biztos magány felleg-
várába, hogy a lelkeket megrázó, ébresztő harsona hangját on-
nét bocsássa szét. Kiment az emberek közé, járt utánuk, a töme-
geket fogta  meg és ébresztett bennük vágyat az igazság után. A 
püspök is csak az egyházmegyei kormányzás ügyeit intézni 
ment székhelyére, máskülönben a tömegeket kereste: iskolákat, 
konviktusokat. cserkésztáborokat, városokat látogatott, a fal-
vakban bérmautakat tett. Mindenütt gyóntatott, missziókat, tar-
tott, magára vállalva a nagyobb teendők terhét. 

Amikor mint segédpüspök Gyulafehérvárra  csendben meg-
érkezett, még aznap Kolozsvárra ment, és egyik első útja a Bá-
thory-Apor szemináriumba, a katolikus főiskolai  ifjúsági  ez ott-
honába vezetett. Ezzel célkitűzése adva volt: a serdiiltebb ifjú-
ság lelki gondozása, mint Istentől adott különleges hivatása. 
Rendeltetésé betöltésében azóta elcsiiggedést nem ismerve, apos-
toli buzgósággal fáradt.  Oktatta, gyóntatta az ifjúságot.  Nem 
egyszer-kétszer, hanem gyakran, ha lehetett havonként, a távo-
labbi városban lakókat legalább évenként, hogy így lelki életük 
vezetését kezében tartva, a gyakori gyónás erejével őket az esés-
től visszatartsa. S beszélt nekik a lelki, testi edzettségről, a tiszta 



életről, a családi élet szentségéről. Beszélt arról, hogy a minden-
kori jelennek egészségén, tisztavérűségén épül fel  az egészséges 
jövő és hogy a lélek is, a test is Isten adománya, amelyeket, ezek-
nek szavait összhangba hozva, megbecsülniök kell. És ezt el-
mondta egyszer, elmondta sokszor, hogy szavai tűzbetűkként a 
lelkekbe égetve, ott állandó fénnyel  megmaradjanak. 

összes fáradozásainak,  lelki vezetésének végső célja a ke-
gyelmi élet: az állandó bűn nélkül való állapot. Ezt az állapotot 
akarta megrögzíteni mindenkiben, hogy bármely perc, ha az az 
utolsó, készenlétben találja őket. Azt akarta, hogy az Üdvözítő-
vel bármely percben fel  lehessen tenni a kérdést: Ki fedd  meg 
közületek engem a bűnről? Mint jó pásztor, a kegyelmi életet 
élők aklába akarta híveit összegyűjteni, annak az igazságnak 
átérzésében, hogy az ilyenek biztosan megnyerték az életet. 

S ha annyi munkája után úgy találta, hogy az eszményi 
célhoz mérten az aratás kevés, akkor nem benne, a pásztorban 
volt a hiba, hanem azokban, akik nem akartak pásztoruk hívó 
szavára hallgatni. 

A lelkiekben való cselekvésben, intézkedésben a határozott-
ságot a meggyőződés ereje adja meg. Ez hatotta át a püspököt, 
ez színesítette gondolatait, adott neki találékonyságot és kitar-
tást. A gyermek ragaszkodásával csüngött mindenen, ami val-
lás és ami ahhoz tartozik. Vallási ténykedéseit erőteljesség, lel-
kesültség hatotta át. Jelenlétében az ember érezte a hit magá-
val ragadó erejét és a kegyelem mérhetetlen hatását. 

Kedvelt elmélkedésének tárgya a lelkét betöltő Krisztus. 
Papi hivatására való eszmélése óta évi nyolc-, öt-, három napos 
nélkülözhetetlen Lelkigyakorlatainak az Üdvözítő volt a leg-
kedvesebb anyaga. Karácsony és újév között évenként Alvincre 
szokott kijárni, ahol állandó gyóntatója, Pucher Anaklét ferenc-
rendi atya tartott számára lelkigyakorlatot. E lelkiatya évtize-
deken át hetenkint bejárt Gyulafehérvárra,  hogy a püspök 
szentgyónását meghallgassa. Kolozsvárt huzamosabb ideig Dr. 
Patay József  kegyesrendi rendfőnöknél  szokta szentgyónását 
végezni. 

A püspök megújuló háiaérzettel végzett napi kötelező 
imádságában; a breviáriumban, ha nyugodt volt a lelke, elmél-
kedve olvasta el a zsoltárokat. Az Üdvözítőben élés őt a Szent 
Család különleges tiszteletéhez segítette. A Boldogságos Szűzre, 
Szent Józsefre,  Jézus gyermekségére való hivatkozása a gyer-
mekeket és a gondokkal terhelt családokat hathatós példa-
adókra figyelmeztette.  Sok haszonnal s szívesen olvasgatta a 
szentek életét, különösen Szent Bernát és Don Bosco életrajzai 
ragadták meg figyelmét. 



Az ódák emelkedettsége ihlette meg, amikor a szentmise-
kor a lépcsőimát mondotta. Szinte szavalta azt és minden sza-
vát hangsúlyozta. Szintúgy a Glória mondásakor erőteljesen 
csendült fel  ajkán Isten dicsőítése. Áldozás előtt a három imát 
az alázattal meghajlás némaságában elmélkedte át. Megaláz-
kodása eredményezte, hogy a szent napok közül Hamvazó-
szerdát szerette legjobban és ez hatotta meg a legjobban bűn-
bánati hangulat előmozdítása miatt. Bűnbánatra készségének 
és önfegyelmezettségének  jele, hogy azokat tartotta legnagyobb 
jótevőinek, akik hozzá szigorúak voltak és helyes önismeretre 
segítették. Érdekelték őt a teológiának minden ága, az emberi 
lélek tanulmányozása, arra azonban nem maradt ideje, hogy 
más tudományokba is belemélyedjen. Különös élvezetei közé 
tartozott a Szentírásnak a régi atyák nyomán való tanulmá-
nyozása. Panaszkodott azonban, hogy ritkán jutott hozzá. 

Élete végéig erősítette, hogy papi eszményképét Lollok 
Józsefben  látta, volt igazgatójában a bécsi Pázmáneumban. 
Továbbá Prohászka Ottokárban, mint esztergomi spirituálisban. 

Lollok különös jóindulata ugyanis őt az emberszeretet 
erényére figyelmeztette.  Annak a történelemben, a természet-
tudományokban és egyházi tudományok minden ágában elárult 
alapos ismerete megragadták őt. Kiváló szónok létére Lollok 
előtt A. a teológus előtt, 'nem egyszer olvasta fel  beszédeinek 
vázlatát. Alázatosságában a püspökséget két alkalommal utasí-
totta vissza, majd mindenről lemondva, mint lazarista, lelki-
gyakorlatok révén hatott tovább is a püspökre és jött annak 
segítségére. E szerény és alázatos pap, kiváló emberbarát és 
képzett szónok követendő példa gyanánt lebegett szemei előtt. 

Prohászkához hét éven át járt lelki irányításra. Lelkiatyja 
őt betegségében vigasztalta és az isteni Gondviselésbe vetett hi-
tét erősítette. Egy alkalommal Gömör-megvében napokon át 
végeztek együtt lelkigyakorlatot. Máskor közös sétákat tettek. 
Jól esett neki mindig, ha Prohászkát imádkozni látta. Ilyenkor, 
mondotta, az ember szinte érezte Isten közelségét, az annyira 
átszellemült az imádságban. Prohászka növendékeinek szívébe 
leginkább példájával véste be a mélységes tiszteletet és hódolást 
Isten előtt. Órahosszat tudott feszes  magatartásban térdelni. 
Azt állította, hogy a külső fegyelmezettség  a belső áhítatnak 
leghathatósabb biztosítéka. Rendkívül lelkiismeretes volt az idő 
felhasználásában.  Néha-néha engedett meg magának kis szóra-
kozást. Leginkább a szabad természetbe való kirándulások vol-
tak örömei. Okos lelki vezetésével Mailáthot visszatartotta az 
önbizalmatlanságtól Prohászkáról tett megfigyelései  őt élete 
végéig hatásukban tartották. 



A nagy példákon kívül mindig erősítést nyert papságáuak 
és híveinek együttérzéséből. Megértésük biztatás volt belső tüzé-
nek élesztésére és működésének folytatására. 

Mailáth halálakor kcsziilt emlékkép 

Meghatották őt a gyermekeknek első szent áldozása, bérma-
útjain a nép hite és az azzal való érintkezése. Ezek körében a 
bérmálás, a bűnbánat, a szentkenet szentségének kiszolgálta-
tása közben, szinte kézzel foghatólag  érezte a kegyelmi élet 
hatását. Ha a vallásilag közönbösebb és könnyelműbb közép-
osztályt is sikerült fellelkesítenie,  az őt csak megerősítette törek-
véseiben. Külföldi  katolikus ipartelepeken nagy hatással volt 
reája a munkások vallásos élete. Az önmegtartóztató tiszta élet, 
könyörület a betegek és szegények iránt kötötték le leginkább 
figyelmét  és élesztették benne a segíteni akarás gondolatát. 



Legnagyobb kérdés volt előtte, hogy a kegyelmi élet által 
hogyan lehetne az embereket a legnagyobb boldogsághoz jut-
tatni. Állította, hogy ha a hívek százszázalékos katolikusokká 
lennének, csodákat lehetne művelni. 

Nagy erőt merített ama szállóigeszerű megállapításából: 
Sokkal jobb dolga van. mint amit megérdemel. Másik mondása: 
Mindig hálát adni mindenért, sohasem panaszkodni. Érthető 
tehát, hogy a bántalmazások miatt nem keseredett el, emlékü-
ket nem őrizte meg lelkében. A bűn esett csak neki rosszul, 
amellyel az ő megbántását elkövették. 

Istennel foglalkozó  lelke szerette a magányt, a csendet. 
Különösen az erdőben, a hegyek között, ahol betegségeiben, sok 
munkája után testileg, lelkileg helyrejött. Szórakozó emberek 
közölt rövid ideig találta jól magát, sajnálta az ott elvesztegetett 
időt. A mérsékelt sportolást hasznosnak tartotta, a felnőtteknél 
a táncban könnyen bűnre vivő alkalmat látott és csak a gyer-
mekeknél nézte azt jó szemmel, mint látványosságot. A rádiót 
olyanok számára találta alkalmasnak, akiknek nincs más dol-
guk. Főleg a betegek számára tartotta alkalmasnak. A mozgó-
színházat nem kivánta, másoknak is csak válogatva ajánlotta. 
A vadászatot nem találta paphoz illőnek, azért arról már pap-
növendék korában lemondott. 

A sokaságot akkor kedvelte, ha az vallásos célból jött össze 
s főleg  ha azt ő tartotta kézben. Szívesen vett tehát részt a kato-
likus nagygyűléseken. Tömeges összejövetelkor bántotta őt a 
fegyelmezetlenség.  A lelki életben egyébként úgy tapasztalta, 
hogy a tömeg megnyilvánulásoknál hathatósabb az egyéni cse-
lekvés. A katolikus lapok és folyóiratok  esetleges tapintatlan-
sága és nem krisztusi szelleme jobban bántották őt, mint az 
ellenkező tábor gorombasága. 

Az Egyházat szerető lelke nagy tisztelettel és csodálattal 
telt el annak bámulatos szervezete iránt. Ez az érzése római 
útjaiban csak fokozódott.  Hasonló érzése volt nagy katolikus 
összejöveteleken. Katolikus nagygyűlésen volt jelen Regens-
burgban, Salzburgban, Bécsben. Rómában jelen volt XIII. Leó 
és X. Pius pápák aranymiséjén, a kassai vértanuk boldoggá ava-
tásán, XI. Pius pápa idejében a Szent év befejezésekor.  Rómá-
ban inkább őskeresztény emlékek érdekelték, mint egyéb lát-
ványosságok. Az ősi, latin nyelvű szertartást kedvelte. Szent-
misék alkalmával a zenét akkor hallgatta szívesen, ha az egy-
házias volt, komoly és felemelő. 

Természetes következmény, hogy cselekvéseiben a vallá-
sosság emelése volt mindig a fő.  E nézőponton keresztül tekin-
tette a világot és teljesített élethivatást. Ez vezette intézkedé-



seiben, az eszközök megválaszásában, megfelelő  emberek kivá-
lasztásában. Az illetők szerénységét, őszinteségét, önzetlenségét, 
erkölcsi feddhetetlenségét  vette irányadóul. Emberismerőnek 
hitte magát, úgy gondolta, hogy megérzi, ha vele őszintén beszél-
nek, legalább is az ellenkezőjéről meg volt győződve. Megfon-
toltan szokott határozni, az alapos tudású, higgadt ítéletü, egy-
házias gondolkozású emberekre szívesen hallgatott. így aztán 
mindig voltak tevékeny és megbízható munkatársai a papok és 
világiak között egyaránt. Életrevaló kezdeményezésüket szívesen 
fogadta,  a kivitelben őket segítette. A vallás lelkes apostolait, 
intézmények vezetőit támogatta. Beindításokat felkarolt,  folyta-
tásra buzdított. 

A lelkiekkel való törődését elősegítette az, hogy gazdasági 
ügyekkel nem szívesen foglalkozott,  sőt egyenesen penitenciá-
nak tekintette azt. Megszokta, hogy édesanyja, utóbb a család 
nagy kiadásaiban, amelyek jótékonykodásaiból eredtek, továbbá 
útjaiban, betegségeiben megsegítették őt. Különösebben tehát 
nem is ügyelt a pénzre. Márton Aron közlése szerint tréfásan 
hangoztatta, hogy Schuszter Konstantin váci püspök két tanácsot 
adott neki: az aulistákat vegye szigorúan az iratok kidolgozásá-
ban, és hogy a pénzzel okosan bánjék, mert így nagy dolgokat 
művelhet, ő azonban, mondotta, egyiket sem tartotta meg. A 
birtokreform  óta aránylag elszegényedett és nagy szomorúságot 
okozott neki, hogy nem segíthetett szívesen embertársain. 

Hasonlóképen az adminisztrációt sem helyezte a lelki ügyek 
elé. Az utóbbi évtizedben nagy segítségére volt Dr. Gajdátsy Béla 
irodaigazgató, aki az adminisztráció terhének jó részét magára 
vette. Pásztor volt elsősorban annak minden megnyilatkozásá-
ban. Akik egy szóval akarták őt jelelmezni, a jó pásztor esz-
ményképét rajzolták meg benne. E megállapítás lépten-nyomon 
előfordul  magánbeszélgetésekben, levelezésekben, ünnepi meg-
emlékezésekben. Legszebben egyik lelki fia  fejtette  ki. 

A kereszténységet, úgymond, a világtörténelemben egyedül-
állóvá a jó Pásztor vasárnapjának elgondolása és a jó Pásztor 
lelkisége leszi. Az Űr Jézuson kívül nem volt, aki oly szeretettel, 
szenvedélyes vággyal ajánlotta fel  szolgálatát minden korok min-
den emberének. A jó Pásztor nem fölényes,  nem gőgös, nem 
hideg, szenvedélyesen szereti a rábizott nyájat, nemcsak amikor 
elismerés, dicsőség vár rá, hanem ha nem szeretik, sőt fenye-
gető farkassal  állítják szembe, ö boldog, hogy szemtanuja lehe-
tett, miképen valósul meg a jó Pásztor eszményképe a püspök 
szeretetében. Az ő áldozatkész, mindig hívő, sokszor megcsalt, 
sohasem csalódott szívében megismerte a történelmi jó pásztort.1 



E lelki ember, a vallástól átitatott és annak élő püspök 
alkotásai és intézkedései is természetszerűleg a vallás terén 
fejlődtek  naggyá. Mulandó kőépítményeknél maradandóbb 
intézményeket létesített és szilárdított meg. Alkotásait ugyanis 
nem földre,  hanem emberi szívekre építette. 

Alkotásai és üdvös intézkedései nagy számban sorakoz 
nak fel: 

Egyházmegyéjében rendszeresítette és megszerettette a papi 
lelkigyakorlatokat. Évenkint kétszer nyújtott alkalmat arra, 
hogy papjai azokon résztvegyenek, rendszerint Gyulafehér-
váron és Csíkszeredán. Itt is rendszerint jelen volt és a lelki-
gyakorlatokon résztvevők kiadásait sajátjából fedezte.  Alkalmas 
lelkivezetőkről ő maga gondoskodott. Püspöki székhelyén lelki 
gyakorlatot rendezett a helyőrségi tisztek és külön a bírák szá-
mára. 

Püspöki székhelyén minden hónap első péntekjén össze-
gyűjtötte a papságot és velük gyűlést tartott. E gyűlést, vallási 
konferenciát,  ö maga töltötte ki. Hasonlókép elrendelte, hogy 
ahol több pap van, vallási megbeszélésekre ezek is összejöjje-
nek. Hasonlóképen történt az esperesi kerületekben megfelelő 
alkalmakkor. 

A' középiskolai és főiskolai  ifjúság  számára rendszeresítette 
a három napos lelkigyakorlatot. A menet a középiskolásoknál 
általában az volt, hogy a lelkigyakorlatok Hamvazószeredán 
kezdődtek és záróbeszéddel a következő vasárnap fejeződtek  be. 
Naponkint négy szentbeszédet tartottak a vezetők, a kisebb fiúk 
számára hármat. A felső  osztályosok szónokát ő maga válasz-
totta meg. Minden intézetben megalakult a Mária Kongregáció, 
a főiskolások  részére a Szent Imre kör, majd ehelyett a Mailáth 
kör. Iparos otthonok, legényegyletek, cselédotthonok, nővédő-
egyesület, katolikus körök megalakítását is sürgette. A keresz-
tény szocializmust pártolta. Küzdött az alkohol és a nikotin 
ellen. A státusi tanárok és papok konyresszusait elősegítette. 

Az ifjúság  lelki vezetésében olyan szerepet töltött be, amely 
a maga nemében páratlan. Az egyéni lelki foglalkozás  szüksé-
gessége vezette a tömeg szempont helyett. A gyóntatás volt az 
eszköze, amellyel a gyermek lelkéhez férkőzött.  Tisztavérü, 
tisztalelkü, kegyelmi életet megőrző ifjúság  volt az eszmény-
képe, amelyet a gyónás gyakorisága révén erősíteni akart. Meg-
beszélései maradandó nyomokat hagytak maguk ulán. A lelki-
gyakorlatok, a Mária Kongregáció e cél érdekében nyertek jelen-
tőséget. A főiskolai  ifjúság  is lelki gondozásában maradt. Ser-
dültebb ifjak  támogatására, mint mondotta, azért vállalkozott, 
mivel ő maga e korban a vezető kéz támogatását érezte. 



Azt vallotta, hogy a siker a hitoktató, a lelki vezető egyéni-
ségétől függ.  Eredményt csak az olyan várhat, aki egész lelkét 
odaadja. A diákok ezt észreveszik és aszerint viselkednek. Aki 
egyéni foglalkozás  és utánjárás révén a gyermekekben bizalmat 
ébreszt, annak hatása az iskolán tul is meglátszik. 

Nem a csillogás, hanem a meggyőzés és követésre bírás a 
cél előtte. Ne vigyen oda sok tudományt, írta Dr. Scheffler  János 
teológiai tanárnak s kanonoknak, a főiskolai  ifjúság  lelki gya-
korlata vezetőjének, mert a tudományból jut nekik elég, hanem 
minél többet a kegyelmi életnek kimondhatatlan értékéből, me-
lyet olyan kevesen ismernek saját tapasztalásukból, még keve-
sebben élnek aszerint. Meggyőződése, úgymond, hogy a katolikus 
intézetek azért kerülnek válságos helyzetbe, mert a jó Isten az 
elért eredménnyel sehogy sem lehetett megelégedve, több és mé-
lyebb szántásra akar ösztönözni, ö csak akkor lesz boldog és 
megelégedett, ha úgy az ifjak,  mint az idősebb nemzedék szemei-
ből az isteni lélek fénye  ragyog feléje  és a tiszta lelkiismeret 
nyugodt tekintetével találkozik. A kolozsvári internátusban lakó 
százhatvan egyetemi hallgató és a városban szétszórt háromszáz 
ifjú  a tömeges együttlakásnak nyomása alatt nem tud egyénileg 
kifejlődni  és egyénileg gyarapodni. A középiskolákból kikerült 
ifjak  e hatás alól nem tudják magukat függetleníteni.  Győzze 
meg tehát őket, mint lelki vezető, hogy férfias  bátor és tiszta 
élet teheti őket egész férfiakká.2 

Törődése a gyermekekkel az ifjúságot  közelebb hozta a 
tanítókhoz, tanárokhoz. Az ő szeretete és foglalkozása  láttára 
ezek is nagyobb értéket láttak a gyermekben. A szülök is 
nagyobb gondot fordítottak  a gyermekükre, abban a gondolat-
ban, hogy a püspök szemei rajtuk nvugosznak. Gyermektömeg 
látásakor a püspöknek mindig az volt a gondolata, bárcsak vol-
nának köztük sokan, akik lelküket nagyon szeretik. 

Egyéni vezetése pedagógiai szempontból hasznos követést 
eredményezett ilyen módon. A hatás egyrészt a diákokat végig 
kísérte életükben, a nevelőkben viszont emelkedett a gyermekek 
iránt való érdeklődés, azok családi életébe, körülményeibe való 
bepillantás. így alkalmat nyertek tanácsadásokra, az egyéni fog-
lalkozás sokoldalú megnyilatkozására, sokszor anyagi nehézsé-
gek és lelki kérdések megoldására. 

A hitvallásos iskolák érdekében, azok fennmaradásáért  foly-
tatott küzdelme kiszámíthatatlan értékű a katolikus iskolák lété-
nek biztosításában. Bensőbbé tette a papnevelést, annak a neve-
lési módnak mintájára, amelyet egykori rektoránál, Lollok Jó-
zsefnél,  látott. A módszer az volt, ami őt az ifjúsággal  való bá-
násmódjában állandóan jellemezte. Közvetlenség, érdeklődés, 
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szeretet, hitmélyítés, állandó benyomástkeltések, erkölcsösség 
fokozása,  a papi méltóság és feladatok  fontosságának  ébren tar-
tása nyilatkoztak meg szavaiban és oktatásaiban. Működésének 
sikerét ngvban előmozdította az a körülmény, hogy papnövendé-
keit már a középiskolákban ismerte, és hivatásukat gyakran ő 
maga ébresztette fel. 

Papságát egyházmegyei zsinatra hívta össze. E zsinat sok 
üdvös és korszerű határozatot hozott, olyanokat is, amelyek ma-
napság is, az Egyházi Törvénykönyv megjelenése után haszná-
latban vannak. 

A püspöklátogatás ma divatos formáját  ö kezdte és szeret-
tette meg. Maga kereste fel  híveit a kis falvakban  is, a plébánost 
és híveit otthonukban figyelte  meg és ott foglalkozott  velük. 
Látogatása révén közelebb jutott egymáshoz a pap és a nép. 
Közvetlen érintkezése, együttimádkozása a néppel, lelkesültsége 
vallási fellendüléseket  eredményeztek. 

A plébániákon szerveztette az OHáregyleteket, sürgette a 
templomoknak egyházi ruhákkal való olcsó, vagy ingyenes ellá-
tását. Különös jelentősége van neki az ízlés finomításában,  a 
templomi felszerelések  művészi kifejlesztésében.  Egész választé-
kos irányt vett a felszerelés,  építkezés. 

A nép számára missziókat rendeztetett és azokat elősegí-
tette. E missziókat főkép  a ferencrendiek  tartották, a jezsuiták is 
segédkeztek nekik Emellett az egyházmegyei papság is szíve-
sen vállalkozott misszió tartására, az ebben való közreműkö-
désre külön társulatot alkottak. 

Sokoldalú tevékenységével az egyházmegyében élénk lelki-
életet teremtett, amely az egyedekben és a tömegekben is meg-
nyilatkozott. Fáradhatatlan tevékenysége, körútjai, törődése, kö-
vetőinek utánzó munkája üdvösen éreztették hatásukat. A cse-
lekvő, elmélyedő, benső hitélet az ő buzgósága következtében 
indult virágzásnak Erdélyszerte. A napi szentáldozás érdekében 
sokat fáradt  már előbb, mielőtt azt X. Pius pápa az Egyházban 
általánosította. Itatása alatt különleges értékek, egyéniségek ter-
melődtek ki, akik az Egyháznak nagv hasznára váltak. 

A püspöknek nagy jelentősége van az egyházmegye önkor-
mányzatának megőrzésében, tekintélyének emelésében és műkö-
dése elősegítésében: 

A státusgyüléseken kieg>enlítő hatást gyakorolt a vezetőség 
és a tagok között. Előtte gyakoriak voltak a nézeteltérések. A 
politikai hatások az ő fellépésétől  kezdödőleg gyengültek, sőt 
megszűntek. Ebben nagy része volt annak is, hogy püspöki kine-
vezését nem politikai szempontok irányították. Kinevezése tehát 
a nem liberális párti tagok között is rokonérzéssel találkozott. 



£91 

Ugrón Gábor, a nagy ellenzéki férfiú  az egyik gyűlésen mondott 
szavaiban a főpapi  imádságos ajkakat, mint az imádság és sze-
retet szerveit említette. 

Püspöksége alatt a ilóm. Kath. Státus megerősödött, belső-
leg is, a külsőségek megtartásában is. Belsőleg, mivel előkészí-
tette a lelkeket, hogy szívesen jöjjenek el. Csakugyan az ő ide-
jében népesek lettek a státusgyűlések. A gyűléseknek megnyitó 
beszédeivel emelkedettebb, szinte vallásos ihletet adott, ami 
hatással volt a békés hangnemre, amely szerint a gyűlések 
lefolytak.  A tagokban érdeklődést támasztott az egyetemes Egy-
ház és az egyházközségek iránt. A hatás meglátszott, mert a 
tagok otthon jobban érdeklődtek a katolikus iskolák és a tem-
plomok iránt. Papok és hívek nagyobb buzgalmat fejtettek  ki a 
plébániák építésében, templomok és iskolák felállításában. 

A gyűlés formaságait  ünnepélyesebbé tette megjelenéseivel, 
megnyitó beszédeivel, amelyekben mindig időszerű kérdéseket 
vetett felszínre.  Már az a tény, hogy a gyűléseket mindig Kolozs-
várt tartotta, és azokon mindig személyesen elnökölt, bizonyos 
tekintélyt és varázst adtak a státusgyüléseknek. A Státus Igaz-
gatótanácsa és a tagok között bensőséges viszony fejlődött  ki. 
Az Igazgatótanács ülésein is, ritka kivétellel, szintén maga elnö-
költ. Eljárása eredményezte, hogy az ülések állandóan népesek 
voltak. A népességet előmozdította, hogy Kolozsváron volt 
Erdély műveltségi életének vérkeringése, ahová a tagok mindig 
szívesebben jöttek.3 

A Kath. Státusban, majd a helyébe lépett Egyházmegyei 
Tanácsban a püspök leghűségesebb támogatói az igazgatótaná-
csosok voltak, élén az elnökséggel. Jósika Samu, Jósika Gábor, 
majd Gyárfás  Elemér világi elnökök, br. Szentkereszty Zsig-
mond, Matskási Pál, Inczédy-Joksman Ödön alelnökök mind-
nyájan nem egyszerű munkásai voltak a püspöknek, hanem 
megértő, nagyra értékelő szóvivői az ő apostoli törekvéseinek.4 

Hasonlókép segítőtársai voltak a Státus, majd Egyház-
megyei Tanács előadói: Pál István, Dr. Fejér Gerő, Dr. Balázs 
András, Dr. Boga Alajos, a titkárokkal: Dr. Bochkor Mihállyal, 
majd Dr. P. Jánossy Bélával együtt. A káptalan, a püspöki iroda-
igazgatók, köztük legújabban Dr. Gajdátsy Béla, mindannyian a 
püspök elgondolásának voltak életrekeltői. 

Az összefogások  eredményei templomok, plébániák létesí-
tése, új gimnáziumi és fiúnevelői  épület keletkezése, birtok-
vásárlások, újabban tanári nyugdíjalap rendezés, gazdasági 
iskolák felállítása.  Mindezek a püspök nevétől el nem választ-
hatók. 



A püspök kiterjedt levelezésének művelődéstörténeti értéke 
volt. A sokezer levélben sok ezer eszme, gondolat, lelki tanács 
vetődött fel.  Mivel e levelekből hatás áradt, azok vallási és 
nevelő értéke kiszámíthatatlan. Könyvtárában nagy tömegben 
állottak a levelek, amelyek élettörténetébe, szétágazó működé-
sébe engedtek bepillantást. E levelekhez járultak a pásztorlevelek, 
státusgyűlési megnyitói, nyilatkozatai és újságcikkei, amelyek 
mind tanulságokat, vallásos célokat sürgetők. Egyes pásztorleve-
lek Kolin István plébános, Veress Ernő szentszéki tanácsos, 
újabban Dr. Gajdátsy Béla irodaigazgató fogalmazásában  kerül-
tek ki, a gondolatot azonban ő adta. Ezek révén a püspökről 
mint íróról is lehet beszélni. Szavait szép gondos mondatokba 
öntötte, írásmódja kifejező,  erőteljes. Lendületesség és tarta-
loingazdagság nyilatkozik meg írásaiban. Egyébként beszéde "is 
kellemes volt, meleg. 

Anyagi megsegítései nem kísérhetők figyelemmel.  Akkor 
segített mindig, amikor arra a legnagyobb szükség volt. Adako-
zásai viszont így elaprózódtak, de sokakon segítettek pillanat-
nyilag, másokat tanulásuk egész ideje alatt is. Mivel adakozá-
sait titokban végezte, nem lehet felsorolni,  hogy hány helyen 
segített a templomokon, iskolákon, plébániákon, katolikus 
lapokon és folyóiratokon.  Amennyire figyelemmel  lehet kísérni 
legtöbbet a komáromi elemi iskolára, a Regnum Marianum 
intézmény céljaira adott. A háború évei alatt a katonákkal való 
lelki foglalkozása  magában álló. Sok lépést tett a háborús nyo-
mor enyhítésére. Amily mértékben áldozott a katolikus sajtó 
megerősítésére, ugyanoly erővel küzdött az erkölcstelen sajtó-
termékek ellen. 

A püspöki uradalmi gazdasági hivatal a püspök magánpénz-
tárából történt kiutalásokról jegyzéket állított össze. E kimu-
tatás szerint a püspök az impériumváltozásig templom és 
iskola építésre 210.591.06, papi- és kántorilak építésre 73.603.68, 
a papnevelő segélyezésére 32.729, Jerikó alapra 41.487, gimná-
ziumok, képzők és iskolák segélyezésére 105.887.84, szegény 
papok, tanárok és tanítók segélyezésére 64.756.20, betegek segé-
lyezésére 12.038.21, kispapok és szegény diákok neveltetésére 
111.791.83, temetési segélyekre 882.95, szegények segélyezésére 
14.673, jótékony célokra 19.084, kat. egyesületek alapítására és 
segélyezésére 33.054.90, misealap létesítésére 62.100, tűzkáro-
sullak segélyezésére 610, sebesült katonák és családjaik segélye-
zésére 11.042.50, összesen 794.362 K. 17 f-t  fordított.15 

Török Ferenc püspöki uradalmi intéző számítása szerint 
valorizálva ez 31,774.480 lej értéknek felel  meg. Emellett a 
püspöknek Budapesten is volt letett pénze, amelyből ott jóté-
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konykodott. Ennek adatai azonban nem állanak rendelkezésre. 
Lejben is nagy összegeket fordított  intézmények, szegény diákok 
és nélkülözők segélyezésére. A székesegyházat is ellátta 600.000 
lej értéket kitevő harangokkal. E kiadásai magánfeljegyzései 
között vannak, amelyek nem kerültek nyilvánosságra. E tények 
bizonyítják, hogy a püspöki javadalomból nem költött szemé-
lyes céljaira, sőt azt bőségesen megnövelte saját magánvagyo-
nából. A főpásztori  naplókból megállapítható, hogy a püspöki 
javadalomnak a fenntartására  és beruházásokra fordított  össze-
geken kívül távolról sem volt ilyen nagy összegeket kitevő tiszta 
jövedelme.6 

A püspökség fenntartására  fordított  hozzájárulásairól a 
püspöki gazdasági hivatal 184—1937. sz. alatt kimutatást állí-
tott össze. Ennek összege 306.077 korona és utóbb 10.069.869 lej. 
Török Ferenc intéző számítása szerint a valorizált korona 
összeg és a lejekben történt hozzájárulás 54.086.659 lejnek 
felel  meg.7 

A gazdasági hivatal két összeállítása e szerint valorizált 
számítással 31,774.480 + 54,086.659 lejt, együtt nyolcvanöt millió 
nyolcszázhatvanegyezer százharminckilenc lejt tüntet fel. 

A vallással kapcsolatban nagyobb szereplései voltak: A né-
metországi katolikus nagygyűléseken felszólalt,  hasonlóképpen 
Salzburgban. Regensburgban ilyen alkalommal precessziót veze-
tett és prédikált. A magyarországi katolikus naggyüléseken az 
eucharisztikus szakosztályon állandóan elnökölt, hasonlóképpen a 
Szent István Társulat évi megnyitóin is beszélt a világháború 
befejezéséig.  Az autonómiai kongresszuson Horánszky Nándorral 
szemben a katolikus iskolákat védte. A magyarországi főrendi-
házban, utóbb a bukaresti szenátusban iskolaügyekkel kapcso-
latban többször felszólalt.  Az erdélyi katolikus nagygyűléseket 
vezette. Szerette volna, ha papok és világiak számára lelkigya-
korlatos házakat létesíthetett volna, amint azt más országokban 
látta. 

Igazi jelentősége abban állt, hogy újjátett nemzedékeket, a 
volt közönbös, hamis liberalizmus által kitermelt légkörből új 
légkört teremtett. A diákokból új nemzedéket nevelt, amely más-
képpen kezdett gondolkozni Egyházáról, vallásáról. Az új nemze-
dék vallásos, érdeklődő, öntudatos katolikus lett. Vallási felpezs-
dülés keletkezett egyházmegyéjében. Az ifjúsággal  való foglal-
kozás révén hatása mindazokon a helyeken meglátszott, ahol 
csak azokkal vallásilag foglalkozott. 

Az uralkodó család iránt mindig különös tiszteletet muta-
tott. Régebben is, utóbb is. Ferdinánd királyról körlevelében álla-
pította meg, hogy annak alattvalói egyformán  érezték szeretetét 
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és jóakaró gondoskodását. Betegségében imádkozott s imádságo-
kat végeztetett érte. Mint katolikust lelki vígasztalásokban is ré-
szesítette. II. Károly királynak családi gyászában 1934-ben a 
státus-gyűlés előtt fejezte  ki részvétét.8 S más alkalommal nála 
tisztelgett. Viszont a király őt asztalához hívta meg. 

A saját híveinek lelki nyugalmát mozdította elő azzal, hogy 
a barátságos érintkezést a másvallásuakkal is kereste. A görög 
katolikusok és római katolikusok között a kapcsolatot kezdet-
től fogva  ápolta azzal, hogy a szomszédos görög katolikus püs-
pököket látogatta és azokat püspöki székhelyén szívesen látta. 
Egyes görög katolikus püspökökkel szorosabb kapcsolatot, leve-
lezést is tartott fenn.  A barátságos érintkezés jele, hogy a gyula-
fehérvári  gör. keleti tábori püspököt asztalánál vendégül látta. 

A protestánsok közül többen eleinte tartottak tőle, mivel azt 
hitték, hogy rájuk is hatással kíván lenni. Áttérítésektől féltek. 
Utóbb azonban belátták, hogy működésében erőszakolás nem 
vezeti. így tehát tiszteletet mutattak iránta, ami különösen jubi-
leumi alkalmakkor mutatkozott meg legszebben. Főpásztoraik-
kal az érintkezést állandóan kereste. Ott volt Szász Domokos ref. 
püspök halálos ágyánál, Kenessev Bela püspökkel meg nagy 
lelki közösséget érzett. Ugy nyilatkozott, hogy megtanulta 
Kenesseyt tisztelni, szerelni, mivel az is az igazságot keresi és azt 
életében megvalósítja. Viszont Kencssey bámulta Mailáthot és 
saját szavai szerint, tevékenységét, lélekkeresését például az övéi 
elé állította. Mailáth oly jó, mondotta, és mindig ott van mellette 
áldáskívánságaival, akár, hogy vigasztalásával felemelje,  akár, 
hogy örömében osztozzék. Amikor Mailáth őt súlyos betegségé-
ben meglátogatta, távozása után mondotta: Érezte, hogy egy 
valódi Isten-szolgája volt nála, aki a hitnek igaz vigasztalásával 
szólott hozzá.9 Nagy Károly református  püspökkel sokat volt 
együtt, közösen fáradtak  az iskolák érdekében. Utolsó betegségé-
ben is vigasztalta őt, hasonlóképen felkereste  Makkai Sándor 
püspököt is betegségében. Nagyon itarátsáeos viszonyt tartott 
fenn  Ferencz József  unitárius püspökkel, többször járt nála, főleg 
betegsége idején. Jellemző, hogy a kérdésre, vájjon jubileumai 
alkalmával mi okozott neki legnagyobb örömet, azt felelte,  hogy 
Ferencz József  püspök üdvözlő beszéde a státusi közgyűlés színe 
előtt. A Református  Életben Ravasz László püspök cikket írt 
Mailáth Gusztáv személves sajátságairól, egyéniségének varázsá-
ról. Ebben elmondta, hogy Assziszi Sz. Ferencre emlékeztető mó-
don Erdély legigénytelenebb embere, legegyszerűbb misszioná-
riusa volt, szinte negyven éven át. 

„Mikor eljöttem Kolozsvárról, írta, megölelt s jóságos arca 
arcomhoz ért. Ma is érzem ennek melegét s csak akkor szűnik 



meg ez az érzésem, mikor én is olyan hideg és csöndes halott 
leszek, mint ö most." 

* 

Mikor még súlyos betegsége nem telte Mailathot teljesen 
tehetetlenné, de szervezete finom  érzékenységgel már jelezte és 
megsejtette a halál és elmúlás közeledtét, egy estén összegyűj-
tötte betegágya köré legbizalmasabb környezetét, egynéhányat 
sokezer lelki gyermeke közül. Megkérte őket, hogy vele együtt 
mondják el a haldoklók imáját. Kinyitotta a sokat forgatott  bre-
viáriumát, fellapozta  a commendatio animae című részt, azt a 
részt, amelyben az Egyház megrázó szavakban búcsúztatja a 
földi  élettől elválni készülő lelket és a jó Isten irgalmába ajánlva 
őt, kíséri az örökkévalóság kapuihoz, ö maga hangosan mon-
dotta az ima gyönyörű szövegét: In manus tuas commendo spi-
ritum meum. Atyám, a kezeidbe ajánlom lelkemet. Jézus, Mária, 
József,  nektek adom szívemet, lelkemet! Jézus, Mária, József, 
álljatok mellettem a végső halálküzdelemben! Jézus, Mária, Jó-
zsef,  veletek akarok elszunnyadni békében és veletek akarok 
elnyugodni! Egyszercsak megállott az imádságiban. Lehunyt 
szemmel beszélni kezdett. Elete egyik legszebb beszédét mon-
dotta el. Ez a beszéd egyike volt azoknak a remek kis allocutiok-
nak, megnyilatkozásoknak, amelyeket annyiszor szokott tartani 
életében. 

Llőször bocsánatot kért mindazoktól, akiket valaha valami-
vel, akár akaratlanul is megbántott. Azután őszinte alázatosság-
gal kezdett beszélni elmúlt életéről, ünnepélyesen kijelentette, 
hogy egész életében csak egyet akart, csak egyért élt: Jót tenni 
embertestvéreivel. Mindenkivel, akivel csak az isteni Gondviselés 
összehozta. Kijelentette, hogy egyet akart, azt, hogy kevesebb 
legyen a l ün, kevesebb a könny. Azért fordult  elsősorban az ifjú-
sághoz, mert az ö viaszpuha lelkük még formálható  és általuk 
akarta szebbé tenni a jövőt. Senkit soha ki nem zárt szivéből. 
Mindenkinek őszintén megbocsájt. Csak egy fájt  neki, az, hogy 
olyan keveset tehetett, holott oly sok bajt és nyomorúságot látott 
mindenfelé.  Kérvekérte mindazokat, akikkel valaha is találko-
zott, akikkel valami kis jót tett, hogy azt a munkát, amely most 
az ő elgyengülő kezéből kihullott, vegyék fel,  folytassák.  Szeres-
sék egymást bocsánatos türelemmel. Legyenek egymás segítsé-
gére fogyhatatlan  szolgálattal. Annyi-annvi szakadás, bűn, nyo-
morúság van, annyi könny és gyűlölet szántja göröngyössé, teszi 
borzasztóvá az emberek életét. Vigyenek ebbe az életbe kissé több 
Isten- és testvérszeretetet. Azután hálát adott a jó Istennek, hogy 
ilyen szép élettel szolgálhatta őt. Kérte a mennyei Atya bocsána-
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tát, hogy ebben a szép szolgálatban csak olyan keveset tehetett 
Nagyon alázatos hangon kért mindenkit, hogy amit ö elmulasz-
tott, azt buzgé lélekkel pótolják és kimeríthetetlen áldozattal 
folytassák.10 

Élete megítélését legszebben saját szavai foglalják  maguk-
ban 



XXI. 

FÜGGELÉK. 
i. 

Jellemző történetek a püspök életéből. 
Nagy lelkek adott helyzetben történő megnyilatkozásai 

mindig jellemzők. Mindmegannyi pillanatképek, s egyrészt őket 
jobban szemünk elé állítják, másrészt bennünket kedves emlé-
kekhez, sokszor tanulságos elintézések példáihoz juttatnak. Aki 
a püspök közelébe jutott, az ilynemű megfigyelésekben  és hatás-
felvételekben  bővelkedik. 

Az ő találó megjegyzései, szellemes mondásai sokszor szálló-
igékké váltak, ügyes helyzetfelismerései  sok kemény csomót 
megoldottak. Adottsága volt ahhoz, hogy eseményekből, mások 
szavaiból ötletet kapjon. Szellemes mondásai ilyen módon sok-
szor meglepetésszerűen, csattanóan hatottak, derültséget keltet-
tek, vagy gondolkozóba ejtettek, ö maga a mások találó meg-
jegyzéseit, mulatságosabb eseteit, a fiúk  sokszor ferde  okosko-
dásait gvermekiesen őszinte, csengő kacagással fogadta. 

Jellemző mondásait összefogni  s érdekes eseteit felsorolni 
lehetetlen. Nagyrészt szétszóródtak, születésük percében meg-
semmisültek, mint a tűzből kipattanó szikrák. Ha ki-ki meg-
szólalhatna, kitűnnék, hogy mindenki őriz emléket lelkében, 
tartogat egy-egy vele történt eseményt emlékezetében, aki csak 
a püspökkel együtt időzött. A sok mondásból s esetből így csak 
mutatóul álljon itt néhány: 

Zomora Dániel nagyprépost mondja a püspökről: 

Közismert volt az ő jótékonysága. Fel is használták, nem 
egyszer érdemtelenek is. Megtörtént többször, hogy minden pén-
zét kiosztotta. Amikor mondották neki, tartson mértéket az 
adakozásban, ne fossza  ki magát egészen és nézze meg, hogy 
kiknek ad, rendesen azt felelte:  „Szegények, bizonyára nagy 
szükségben voltak, különben nem kértek volna annyit, mint 



amennyit kaptak. Különben nincs semmi baj, a jó Isten majd 
visszapótolja, ha nem itt, hát túl." 

Papjait szerette, megbecsülte s hálás volt irányukban, ezért 
mindig nehezére esett, ha egyikét-másikát néha-néha a szükség 
szerint keményebb szavakkal kellett illetnie, ö a szokásos elő-
terjesztések (referálás)  alkalmával az ilyen erősebb kitételeket 
rendesen törölte és azt szokta mondani: ..Mindig kellő kritiká-
val kezeljétek az ilyen ügyeket, nehogy esetleg ok nélkül ítéljük 
el és tövist szúrjunk azoknak a lelkébe, kiket különben, egyéb 
iránt mint jó papokat becsülünk és akik iránt hálával és sze-
retettel vagyok eltelve, mint akik helyettem dolgoznak." 

Ha egyik vagy másik papja panaszkodott, hogy paptestvérei 
vagy mások részéről megaláztatás érte, azzal vigasztalta: „Fiam, 
ezt ne ettől vagy attól, hanem a jó Isten kezéből fogadd,  így üd-
vösségedre és vidámságodra, vigasztalásodra fog  az szolgálni. 
Én — folytatta  — igazán hálás vagyok, ha ilyen megalázta-
tás ér." 

Ha betegség alkalmával vagy máskor is hogyléte iránt ér-
deklődtek, felelete  rendesen ez volt: „Sokkal jobban vagyok, 
mint ahogy a jó Istentől megérdemlem." 

Nem szerette, ha előtte másokat megszóltak, lekicsinyeltek. 
Ezeket nem hallgatta meg, hanem komolyan, de szelíden figyel-
meztette az illetőt: „Gondoljon magára és hibáira, mert minden-
kinek van valami Isten előtti elszámolni valója." 

* 

Dr. Gyárfás  Elemér, az Egyházmegyei Tanács világi elnöke: 
Emlékkövek Mailáth püspökkel való találkozásaimról. 

Negyedikes gimnázista voltam, mikor a fiatal  püspök Sze-
benbe jött bérmálni. Kiváló hittanárunk, a boldogult Tóth István 
bácsi, aki vaskézzel tartott köztünk fegyelmet,  gondosan előké-
szített, hogy magaviseletünkkel is, tudásunkkal is meg legyen 
elégedve „a gróf  úr", — mondta kissé nyers és rusztikus gúny-
nyal, — mert akkor még ő sem ismerte az új püspököt. 

Tudtuk is pontosan a katekizmust, ismertük a bérmálás szer-
tartásának minden részletét, pontosan felkészültünk  minden 
külsőségre. 

Csak egyre nem számítottunk. 



A „gróf  úr" megjött, beült a szebeni plébánia-templom jobb-
oldali első gvóntatószékébe s minket sorra odarendeltek. Sok 
mondanivalónk nem volt, mert Tóth István bácsi lelkiismeretes 
alaposságával a szünidő alatt felnövekedett  gyomot és dudvát már 
gondosan kigyomlálta. De annál több mondanivalója volt neki 
— a mi számunkra. 

Pár szóval megérttette, hogy értünk jött, neki a mi lel-
künk mindennél fontosabb  s csak azzal szerzünk neki örömet, 
ha e legnagyobb kincsünkre gondosan vigyázunk, hogy szenny, 
mocsok, sérülés ne érje. 

Három napig volt Szebenben. Nem kellett már senkinek ki-
rendelni minket. Követtük templomról templomra, intézetről inté-
zetre, lestük ajkairól magyar és német szavait egyforma  áhítat-
tal s épültünk az általa végzett ténykedésen. 

Meghódított, lebilincselt a lelkéből kiáradó szeretet. 

Húsz éves voltam s a kolozsvári egyetemi hallgatók Szent 
Imre-egyletének elnöke, mikor Hosszúaszóra jött bérmálni, ahol 
akkor szüleim laktak. 

A szerény plébánián rendezett ebédre engem is meghívtak. 
Nem a magam személyéért, hanem egyedül csak édesapámra 
tekintettel. így is persze az asztal legvégén volt a helyem. Mailáth 
püspök az ő lebilincselő bájával rendre megszólított mindenkit 
az asztal körül, csak engem nem látszott észrevenni. 

Az ebéd vége felé  azt mondta: 
„Bérmaútjaimon szigorúan tiltom a pohárköszöntőket, mert 

nincs értelme, hogy egymást dicsérgessük. Most azonban itt ül 
köztünk legféltettebb  nemzedékünknek, a katolikus egyetemi 
hallgatóknak elnöke, öt kivételesen meghallgatjuk. No, lássuk 
fiam,  mit tudsz mondani püspöködnek?" 

Nem tudom ma már, hogy mit mondtam rögtönzött beszé-
demben. A jóságos szavak bátorítottak, a szeretettől derűs arc 
biztatott. 

Amit mondtam, mindenesetre lelkemből mondtam s a bú-
csúzáskor szerető ölelés volt a jutalmam. 

Huszonnégy éves voltam, végzett jogász, az életnek induló 
fiatalember. 

Édesatyám másfél  évvel azelőtt elhalt, szabadon rendelkez-
tem vagyonommal. Minden sikerült, amihez fogtam;  mindent di-
csértek hízelgőim, amit tettem. Céltáblája s előbb-utóbb elbukó 
prédája voltam a korommal és életmódommal járó kísértéseknek. 

Mailáth püspökkel már több mint két éve nem találkoztam. 



Az elkényeztetett, magárahagyott, apátlan ifjúnak  akkor lett 
volna legnagyobb szüksége irányító kézre. Válaszúton állottam, 
könnyelmű lépés előtt, amely súlyos lelki konfliktusba  döntött 
volna. 

S akkor egy napon, két vasúti állomás között, a kocsi folyo-
sóján barátságos kéz nehezedett a vállamra. Mailáth ™"«nök volt. 
Kezet csókoltam s örömömet fejeztem  ki a „véletlen" találkozás 
fölött. 

„Nem véletlen ez, édes- fiam,  — mondta a jóságos püspök. 
— Véletlenek nincsenek. Az isteni Gondviselés akarata volt, hogy 
e két állomás közötti rövid utat együtt tegyük meff,  mert te most 
meg fogod  nekem Ígérni, hogy eljössz hozzám egy egész nanra 
Fehérvárra, ahol nagyon-nagyon fontos  beszédem van veled." 

Mire a következő állomásra értünk, hol le kellett szállanom, 
meg is állapodtunk a legközelebbi vasárnapban. 

Szombaton este a fehérvári  állomáson várt a fehérlovas 
püspöki fogat  s a palotában a néhai Kegyelmes Asszony meleg 
szobája — mint a legelőkelőbb vendéget. Késő este volt már, de az 
inas jelezte, hogy fennmaradt  értem s vár dolgozószobájában. 

Íróasztala mellett ült, széke mellé térdeplő volt készítv*.. Meg-
ölelt, azután nyakába vette a stólát és helyet mutatott a térdeplőn. 

„Most pedig mondd el fiam  mindazt, ami a lelkedet nyomja." 
Olyan egyszerűek lettek a problémáim, mikor ezeket az örök-

kévalóság szemszögéből megvilágította. Olyan világos és tiszta a 
megoldás s a követendő út. Olyan fényes  és meleg a lélek, me-
lyet sivárság és sötétség fojtogatott. 

Elbocsátott azzal, hogy másnap reggelre, a szentmise után, 
meglepetést tartogat számomra. 

A meglepetés boldogult Boehkor Mihály kedves barátom 
volt, akit o.dahivott erre a napra, melyet zavartalan lelkiöröm-
ben töltöttünk. 

Mikor ezüstmennyegzőmön, nagy gyermekeimtől körülvéve, 
a jubiláris szentmise alatt hálát adtam a húszonötéves családi 
boldogságért, könnyes szemmel gondoltam vissza erre a szép fe-
hérvári napra s az áldott főpásztorra,  aki akkor irányító kézzel 
belenyúlt életem sorsába. 

Háromévi szakadatlan harctéri szolgálat után hazahívtak 
azzal, hogy főispánnak  vagyok kiszemelve. Mindössze 32 éves vol-
tam, fiatal  ilyen magas méltóságra. Érthetően jelentkeztek ellen-
tétes befolyások  és felfogások  is, melyek idősebb s érdemesebb 
embert akartak. 

Pártfogóim  azt mondták, hogy Mailáth püspök támogatása 
etdöntheti a kérdést. Nehezen határoztam el magam, mert sem 



azelőtt, sem azután nem kértem tőle soha semmit a magam szá-
mára. A remélt magas állás dísze és előnyei nem tudtak volna 
ezúttal sem erre a lépésre rávenni. De döntött a háromévi harc-
téri nehéz szolgálat emléke, az ezután még reámváró nélkülözé-
sek, életveszélyek és szenvedések meggondolása s akkori három 
apró gyermekem sorsa, kiknek szükségük volt rám. Útnak indul-
tam Fehérvárra. Szeretettel fogadott,  mint mindig. Érdeklődött 
harctéri szolgálatom iránt, meghallgatta, hogy milyen kombináció 
hozott haza. Mielőtt azonban elmondhattam volna a felbukkant 
nehézségeket és támogatását kérhettem volna ezek leküzdésére, 
szavamba vágott: 

„Lehet, hogy előnyödre fog  szolgálni, ha ilyen magas állásba 
jutsz, hol sok jót tehetsz; meg is érdemled, hogy ne légy tovább 
életveszélyben; családodnak is szüksége lehet rád, de nem ez a 
döntő. A magas állással fokozott  nagy felelősség  és a nyugod-
tabb élettel sok-sok kísértés jár. Te az eddigi nehéz körülmények 
közt megállottad helyedet, mert érezted, hogy csak az Úristenre 
támaszkodhatsz s ö nem is hagyott el téged. Nem biztos, hogy 
abban a magas állásban nem fogsz-e  elszédülni. Ezért ne töre-
kedj rá, édes fiam  túlságosan, hanem bízd a jó Istenre az ügyet. 
Ha megjön úgy magától, fogadd  alázatosan s kérj kegyelmet 
méltó betöltésére. Ha nem sikerül, teljesítsd tovább becsülettel 
kötelességedet eddigi helyeden." 

Akkor kissé nehezemre estek az atyai szavak és nem is szá-
moltam be róluk megbizóimnak. Ma már biztosra veszem, hogy 
elhárító nyilatkozata dacára, Mailáth püspök mégis közbenjárt, 
hogy a főispáni  kinevezés rövidesen megérkezzék. 

Bármiként történt is, tanítását szívembe véstem s megtanul-
tam akkor tőle derűs szívvel fogadni  és hordozni az életben el-
kerülhetetlen kudarcokat. 

Aggodalmat keltő hírek szállongtak a küszöbön álló konkor-
dátumról. Mailáth püspök katolikus lelke rendületlenül bízott a 
Szentszékben és igyekezett minket is megnyugtatni. Végül mégis 
megígérte, hogy küszöbön álló római útja alatt előterjeszti aggo-
dalmainkat. 

Elutazása után az a nézet alakult ki, hc^v a fenyegető  veszé-
lyekre tekintettel, szabadabban nyilatkozó és határozottabban fel-
lépő világi küldöttségnek kell szempontjainkat a Vatikánban elő-
adni. A Rómában tartózkodó püspök nem kifogásolta  a tervet. 
Útnak indultunk Rómába, néhai Jósika Gábor világi elnök veze-
tésével. Mailáth püspök szeretettel fogadott,  átfutotta  emlékira-
tainkat, felsorolta,  hogy kiket keressünk fel  és végül derűs arc-
cal hozzátette: 



„Megkértem az apostoli magyar gyóntatót, hogy holnap reg-
gel legyen a Szent Péter-templomban. Ott találkozunk, sorra el-
végzitek szentgyónástokat, azután a bazilika grottájában, X. Pius 
sírja mellett szentmisét mondok, ott mindnyájan szentáldozáshoz 
járultok s így megtisztulva és megerősödve, az apostolfejedelem 
és X. Pius áldásával induljatok neki megbizástok teljesítésének." 

Mikor másnap reggel a Szent Péter-templomban a magyar 
gvóntatószékhez érkeztünk, a rács előtt már ott térdelt Mailáth 
püspök. Megelőzött minket. 

A X. Pius sírjánál, a kripta csendjében, ötünk jelenlétében 
elmondott szentmise és szentáldozás felejthetetlen  élményünk 
lesz mindenkor. 

Olyan nyugodtnak és biztosnak éreztük magunkat, olyan 
könnyűnek feladatunkat,  egészen természetesnek találtuk, hogy 
a legelőkelőbb, a legelfoglaltabb  egyházfejedelmek  ajtai sorra 
megnyíltak előttünk s mindenütt barátságos jóindulattal hallgat-
ták meg előterjesztésünket. 

Mikor minderről beszámoltunk Mailáth püspöknek, moso-
lyogva mondta: 

„Látjátok, a jó X. Pius megsegített!" 
Ma már tudjuk, hogy egy élő jóságos lélek is egyengette 

utunkat, akitől ezen az emlékezetes napon megtanultuk, hogy 
egyházi ügyeinkben való szorgoskodásunk sikere elsősorban attól 
a lelkülettől függ,  mellyel munkánknak nekiindulunk. 

Áldja meg haló poraiban is a jó Isten, akiben hitt és remélt 
s akihez annyi lelket vezetett!1 

* 

Dr. Inczédy-Joksman Ödönnek, az Egyházmegyei Tanács 
alelnökének feljegyzése: 

Mailáth püspöknek is volt némi aggodalma az 1901-iki stá-
tusgyűlés azon határozata ellen, mellyel az önbiztosítás intézmé-
nyét léptette életbe. Ezt is nagy viták és harcok előzték meg. Az 
igazgatótanács tagjai a püspökkel együtt féltették  az épületekben 
fekvő  nagy egyházmegyei vagyont az intézmény kezdetlegességé-
től az esetre, ha véletlenül egy nagy tűzesetnek esnének áldozatul 
egyszerre az értékesebb templomok. A státusgyülés többsége az 
alsó papság támogatásával mégis életbeléptette ezt, s Mailáth 
püspök minden megjegyzés nélkül hirdette ki a határozatot, de 
az aggódók megnyugtatására azonnal fel  is ajánlott 40.000 ko-
rona kamatmentes kölcsönt a tartalékalap javára — egy na-
gyobb kár esetére.2 



Dr. Boga Alajos, pápai prelátus-kanonoknak, az Egyház-
megyei Tanács előadójának emlékei: 

Eljött a püspök a kijelölt napon az én drága szülőfalumba 
is. A templomban végzett bérmálás és ünnepélyes szentmise ulán, 
ahol minden élő ember jelen volt, útja egyenesen az iskolába ve-
zetett, mintegy jelezve, hogy az ő élete és főpapi  munkássága 
ehhez a két szent helyhez lesz kötve. Templom és iskola köz-
pontja a falunak,  mint szív az embernek, ahonnan kiárad az élet 
s amelyben meghatározódik a falu  sorsa. 

Én voltam kijelölve, hogy a gyermeksereg nevében „köszön-
tőt" mondjak s egyben búcsút vegyek az elemiből kinövők ne-
vében, a mi jó tanítónktól, boldogult Balló Imrétől. A beszéd 
bátran megkezdődött, de a püspök éles szemének sugara a kis 
szónok szemébe fúródott,  amire a bátorság is odalett. Csak le-
sütött szemekkel és félrenézve  lehetett a beszédet folytatni  és be-
fejezni,  amely bizonyára szép volt, mert tanító és szülők köny-
nyezve hallgatták, a püspök pedig magához ölelt, homlokon csó-
kolt és egy arannyal ajándékozott meg. 

Ezelőtt pár évvel történt. 1933 október 11-ére a főpásztor 
magához rendelt. Klinikai szobájában fogadott,  ahol oly szíve-
sen szokott tartózkodni. Már 37 év főpásztori  terhe nehezedett 
vállaira. Érdemes feljegyezni,  hogy a hetvenkettedik a sorban, 
akik ezt az ősi egyházmegyét kormányozták, de elődei közül a 
főpásztori  székben senki sem érte meg az ő idejét. A régiek közül 
Monoszlói Péter harminchét évig, András püspök harminchat 
évig kormányozott, az újabbak közül Tusnádi Kovács Miklós hu-
szonöt évig, Gyergyószentmiklósi Fogarasy Mihály tizennyolc 
évig. Egyedül ő érte meg a negyvenéves jubileumot. 

A mi kegyelmes atyánkat nem annyira a nagy idő, mint in-
kább a tenger gond, mindenkinek terhét viselő készség és ön-
magát emésztő szeretet s a nehéz időknek sok-sok megpróbálta-
tása viselték meg, ásták alá egészségét, rendítették meg erejét, 
amiért is szükségesnek látta, hogy az iskolaügyek vezetését másra 
bízza. Most ezért hivott magához. „Drága fiam,  — szólt — reád 
akarom bízni iskolaügyeink vezetését. Bizom a te jó szívedben 
és erélyedben, hogy gondját viseled az én tanítóimnak. Én pedig 
ezután is minden vagvonommal és egész szeretetemmel veletek 
vagyok."3 

A püspök a Mikulás-napot szívesen töltötte a kézdivásárhelyi 
fiúnevelő  diákjai között. Minden gondja az volt, hogy fiacskái 
kézzelfogható  Mikulást kapjanak. Azért többször figyelmeztette 



a fiúnevelői  igazgatót (Boga Alajost): „Azt akarom, hogy a fiúk-
nak öröme legyen, szívesen viselem a költségeket." 1929-ben Mi-
kulás-napon dermesztően fújt  a Nemere szél, a fiúnevelőtől  a gim-
náziumig vezető utat a püspök csak háttal fordulva  tudta meg-
tenni. Szükségesnek látszott tehát, hogy a püspök is kapjon Mi-
kulást, amely az időjárásnak is megfelel.  A kézdivásárhelyi hires 
szücsipar tehát egy éjszaka alatt beszarábiai báránybőrből bun-
dácskát készített. Este aztán Miklós püspök, püspöktársának 
nagy derültség között átnyújtotta az ajándékot. Mailáth püspök 
a bundácskát szívesen vette, simogatta, felpróbálta.  Aztán állan-
dóan viselte és azt állította, hogy a bundácska őt sok betegségtől 
megvédte. 

* 

Jaross Béla pápai prelátus-plébános emlékei: 

Simor primás a gininázista kispapok tanulmányi felügye-
lőjévé lett. Kötelessége volt: nekik (V—VIII. o.) jó nevelést adni, 
illemre szoktatni és naponkint számbavenni a bencés gimnázium-
ban kapott felelet  jegyeiket; ha kit kellett, megrendszabályozott. 
Mikor 1890-ben, mint V. oszt. gimnázista az esztergomi papne-
velőbe mentem, Mailáth betegszabadságon volt Meránban. Nagy 
várakozással voltunk, mikor jön vissza a „kis gróf"?  Végre 
megérkezett. Hozzáfogott  a szemléltető illemtanításhoz: hogyan 
kell valahová bejönni, onnét kimenni, az asztalnál elhelyezkedni, 
étkezni, köszönni, levelet írni stb.; ezért velünk is reggelizett (kö-
ménymaglevest), velünk kuglizott, kneippolt, korcsolyázott. Az 
üdülés óráiban észre sem vettük, a kis gróf  mindenhová befura-
kodott: csak csengetéskor távozóban vettük észre, hogy köz-
tünk volt. 

A kispapok névnapját számontartotta. Ajándékkönyv járt ki, 
cukrászsütemény, pohár bor és esetleg szivar is a szobájában. 

Keserves emlékem az 1894. évi Béla-napja; szokása szerint 
lehívott magához és honnan-honnan nem, nikotinszagot érzett 
rajtam, pedig nem dohányoztam (ezt, t. i. a titokban valót na-
gyon üldözte); dorgálás, se könyv, se sütemény... mai napig fáj. 

Ha rosszak voltunk, nagyon elszomorodott; neki — úgy-
mond — itt nincs keresnivalója, megy oda, ahol meghallgatják. 
Ez a fenyegetődzés  nagyon sűrű lett, míg végre megjött admi-
nisztrátori kinevezése Komáromba. 

Prefektusi  állásában visszatérvén Meránból, ismerkedésre 
rendre-rendre beszólította a gimnázista klerikusokat. Rám került 



a sor. Mondom: árva vagyok: mindkét szülőm meghalt. „Akkor 
én leszek az édesatyja és az édesanyja is." Az is maradt mind-
máig (anyagiakban sohasem vettem igénybe). De én is igyekez-
tem leghűségesebb fiává  érdemesülni. 

A bencések gimnáziumába jártunk, gyenge félóra  távolságra 
a papnevelőtől. Sokszor és sokakért közbenjárt ezeknél a rend-
kívül pontos és szigorú tanároknál. Kihirdette volt: ne tettessünk 
betegséget, őszintén mondjuk meg, ha iskolai nehézségünk akad, 
ő valahogy eligazítja. Mindjárt a bátorítás után jelentkeztem: 
Holnap három tárgyból általános ismétlés (májusban volt) s 
egyikből sem feleltem;  kérem, maradhassak itthon. „No, erre 
alszunk egyet." Másnap mindjárt szentmiséje után jelentkeztem, 
hogy: „Hogy tetszett aludni?" „Ügy, hogy csak menjen isko-
lába." Rettenetesen bántam, hogy miért ugrottam be őszintesé-
gemmel! Halálverítéket izzadtam, mind a három tanár csak en-
gem kémlelt, a noteszt forgatva;  de nem szólított ki. Azon délelőtt 
lefogytam  vagy 5 kg-mot. Az ebéd sem ízlett, legyengültem a 
drukkban. Ebéd alatt lejön, egyenesen hozzám, megáll a hátam 
mögött: „No, felelt?  nem felelt?"  Mogorván oda sem néztem az 
„édesapámnak-édesanyámnak", csak úgy a tányéromba böktem 
ki: „Nem!" Ma is szégyenlem. Utólag tudtam meg, hogy megelő-
zött az iskolába menetelnél, eljárta mind a három tanáromat, 
hogy ne feleltessenek. 

Szigorlatra készült a dogmatikából; el-eljárogatott Prohászka 
előadásaira, a klerikusok közé ülve, figyelt,  jegyezgetett. 

Könyvtárát, mikor Komáromba költözködött, én csomagol-
tam ládákba, Akkor láttam strassburgi jogi jegyzeteit. Kaligra-
fikus  írások, bőrkötéses könyvek formájában.  Máig épülök ezen 
a gondosságon, készültségen. 

Nem jó szemmel nézték, mikor Erdélybe jött. „Zöld püspök", 
„Hecckáplán", „A felekezeti  békét meg fogja  bontani" stb. stb. 
„Nem idevaló, nem ismeri a viszonyokat, jött-ment, mindent fel 
fog  forgatni..."  Így beszéltek róla, így írtak róla. Betegh Imre 
szervezett be egy akciót, melynek vezető tagjai Ugrón Gábor, Kiss 
Bálint, gr. Komis Viktor, Miksa Imre (lehettek többen is, de 
ezekre a nevekre emlékszem I, státusgyülési képviselők voltak, 
akikkel élén a legközelebbi státusgyülés óvációival ünnepelte a 
főpásztort;  ez 1898 körül lehetett, a bizalom első ünnepélyes és 
tüntető megnyilatkozása! „Azt azonban jól mondták rólam, hogy 
jött-ment püspök vagyok, igazuk van; de csak ezzel a sok jövés-
sel, menéssel kapják meg a jó hivek főpásztorukat." 

Dr. Bíró Vencel: Gr. Mailáth G. Károly. 20 



Prohászka spirituálist Esztergomban meglátogatta Torma 
Stefánia  — s az nyilatkozott a kezdő Mailáth püspökről: „Abban 
téved a gróf,  hogy, nem lehet egyszerre egész Erdély plébánosa 
is." Rácáfolt!  Van-e Erdélyben oltár, melynél nem misézett volna? 
Van-e szószék, ahonnét nem prédikált? Van-e gyóntatószék, ahol 
nem várt volna? Van-e kórház, ahol nem vigasztalt volna? Rá-
cáfolt  kétszeresen, mert Erdélyen kívül is plébánoskodott! 

191 l-ben vagy 1912-ben Reichenhallban nyaralt a Szent Zeno-
apátságban Fischer-Colbrie és Boromisza Tibor püspökökkel egy-
szerre. Én Wörishofenben  kiiráztam. Kúrám végén magához invi-
tált. Az állomáson várt reám. Olvas-amilyen civilben. Táskámat 
kéri-veszi. Szabadkozom. „Add csak ide bátran; reverenda nél-
kül, éppen jó hordárod leszek. De hogy a hivatásos hordárnak 
ne rontsuk az üzletét, nézd, ott annak az öreg hordárnak adj pár 
pfenninget."  És vitte a bőröndömet... 

Fiúméba készültem 1901 tavaszán, hogy téli nagy betegsé-
gem után olt töltsek két hónapot. Piispökatvám kívánságára volt, 
hoev elutazásom előti látogassam meg Gyulafehérváron;  ott időz-
tem egy napot. Elmenőben öltözködöm a szobámban; sorra ke-
rülne a sárcipő felhúzása.  Térdre ereszkedik: „Ezt engedd át ne-
kem, neked nem tesz jót a hajolás . . E k k o r egy éves káplán vol-
tam Marosvásárhelyen. 

Négy bérmaútján kísértem, — minket, akkor fiatalokat, 
biztatott, hogy szabad időnkben pihenjünk; őt egyetlenegyszer 
láttam a felvinci  bérmálás napján, ebéd után díványon feküdni: 
„Nem tudtam már a fáradtságtól  elkerülni, hogy le ne pihen-
jek." Máskor az ebédutáni időben vagy postáját dolgozta föl, 
vagy kiment a kertbe, vagy a határba breviáriumozni. 

1933-ban Marosvásárhelyen ebéd után Károly legényem 
arra nyitott be hozzá, hogy a divány előtt térdel, könyököl, 
szunyókál, breviáriuma kiejtve kezéből. így pihent! 

Bérmaútakon a községbe érkezve s a plébánián elhelyez-
kedve, legelső dolga volt megkérdezni: „Hol vagy szállva? No 
lássuk!" — s még a komornyikja elszállásolásáról is személye-
sen győződött meg. Csak akkor ment vissza aztán lakosztályába. 

Egy katolikus grófi  család ebédet adott (tiszteletére, — 
pénteken — húsételekkel! „A grófné  igen kedves alkalmat ad 
a püspöknek arra, hogy a világi vendégek megtapasztalhassák, 
hogy a püspöknek joga van ez esetben őket a böjt alól fölmen-
teni; a család azonban meg fog  elégedni azzal a sok nem hús 
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mellékétellel, amiből a püspök is és a papjai is egész biztosan 
jól fogunk  lakni." 

Marosvásárhelyen egy gimnáziumi paptanár vélt mellőzés 
miatt neheztelt a püspökre. S bár ez hat teljes napig volt akkor 
Marosvásárhelyen, s az iskolát többször is meglátogatta, a ta-
nárpap nem mutatkozott, elkerülte. Az utolsóelőtti napon a 
püspök fölkereste.  „Nem jöttél, nem láttalak; az a fő,  hogy 
nem betegség miatt nem mutatkoztál; no, Isten áldjon meg, 
csak éppen látni akartalak, hogyha már Marosvásárhelyen 
vagyok." 

Szászrégenben volt temetésem; sajnáltam, hogy éppen va-
sárnap délután, amikor itthon kongregáció-gyűlésem volna. 
Távollétemben váratlanul megérkezik a püspök. „Hol a plébá-
nos?" Mondják . . . „No és a kongregációban ki fogja  helyette-
síteni?" A káplán jelentkezik, hogy ő, de csodálkozását fejezi 
ki amiatt, hogy a püspök azt is tudja, hogy itt most kongregá-
ciós gyűlés volna . . . „Nem úgy, — te fiam,  ebéd után pihenj 
egyet, én majd levezetem Béla fiam  helyett a gyűlést" . . . Meg-
lepődött a kongregáció az elnökhelyettes személyén; minden a 
megszokott módon folyt  le, az elnöki beszéden kívül, mely köz-
vetlenségével, melegségével, bensőségével a megszokott mérté-
ket meghaladva apostoli szózatként talált visszhangra a lelkekbe. 

Torma Miklós dési alispán és státusi igazgatótanácsos belső 
embere volt a püspöknek. Nagy tudású, igen kellemes társalgó, 
nemes egyén volt az alispán. Az foglalkoztatta  őket, hogy az 
erdélyi magyarság nem járhat külön katolikus és kiiiön refor-
mátus utakat. — Az idők jele már mutatkozott, a világháború 
réme már kísértett. A magyarságnak magára kellett találnia. — 
Torma Miklós erről annál könnyebben meggyőzhette Mailáth 
püspököt, mert Kenessey Béla püspök mélyen vallásos, imád-
ságoslelkű főpásztora  volt református  híveinek. A dolgot addig 
érlelte az idő is, de Torma Miklós is, mígnem 1910 körül a 
Központi Szálló egyik vendégszobájában hárman találkoztak: 
Mailáth, Kenessey, Torma; ez utóbbi rövidesen távozott. Ma-
gukra maradtak. Testvéri ölelés közt váltak el. Itt kovácsolód-
tunk össze magyarokul a megpróbáltatás nehéz napjaira. 

A református  tanáregyesület 1911 június 6-án Marosvásár-
helyt tartotta kongresszusát. Mailáth éppen itt időzött; említem 
neki. „Jól mondod, meglátogatjuk őket, tudod, én mint az is-
koláink főigazgatója,  te is tanár vagy . . . menjünk." Amíg én 



a bejelentés eszközlése végett odajártam, addig a püspök a har-
móniumon játszott. — Odaérkezéskor a legnagyobb előzékeny-
séggel fogadták,  már a kollégium kapujában várt reá a disz-
küldöttség. Fenn, a díszteremben üdvözölték. Mire a püspök: 
„Szokva vagyok szószékhez, engedelmükkel fölmegyek  a Teleki-
nemzetség ajándékozta szószékükre, hogy könnyebben szólhas-
sak az én kedves nevelőtársaimhoz, — én, kinek ezrével van-
nak fiai,  gyermekei az egyetlen nagy Nevelőtől kölcsönbe adva." 

A világháború valamelyik évében végiglátogatta a maros-
vásárhelyi katonai kórházakat. Az akkori állami leányiskola 
palotájában elhelyezett kórházban történt (én is ott voltam): a 
monarchia minden nemzetségéből voltak ott betegek; többé 
kevésbé mindegyikkel tudott pár szót váltani. Egy megcsonkult 
román katonabeteghez érkezünk: iszonyú kínjai, tetanusgörcsei 
voltak. Ezzel nem tudott értekezni. „Látod, Béla, ezek ott lak-
nak székhelyem körül; az én birtokaimon is; nagyon szeretem 
őket; de elfoglaltságom  miatt nyelvüket nem tudtam megta-
nulni; hogy érzem ilyenkor a hiányát, milyen jól esnék szegény-
nek egy pár szó!" S míg ezt mondja, végigsimogat ja a csonka 
lábát, hüvelykujjával keresztet jelez homlokára, és éppen mikor 
a legjobban eltorzult a görcs fájdalma  alatt arca, homlokon 
csókolja. 

íróasztalához ültet és diktál. Egyszercsak becsengeti Pista 
komornyikját; könyvszekrényéből kiemel egy alig megkezdett 
likőrös üveget. „Vigyed, csináljatok vele, amit akartok." — 
Aztán felém  fordul:  „No, Béla fiam,  én ezzel a pálinkával 
ugyancsak megjártam. Az emésztésemre panaszkodtam s valaki, 
aki túlságosan aggódott egészségemért, küldte azzal, hogy ám 
számon is fogja  kérni! Megkezdtem hát a kúrát, izlett . . . s ma 
már szinte kívántam. Éppen hozzá készülök (pár perc előtti, 
nyit be az édesanyám, tettenért. „De Guszti! hát mi ez tenálad? 
te ezt eddig sohasem tetted! Nohiszen, szép lesz az, ha majd 
azt mondják, hogy részeges püspöke van Erdélynek — és az az 
én fiam!"  — „De jó mama...! — Tovább nem jutottam... De 
utánamegyek és megnyugtatom, hogy pálinka nem lesz többé 
ez asztalon." 

* 

Dr. Gajdátsy Béla p. prelátus, püspöki irodaigazgató köz-
lései: 

A püspök jó ismeretséget tartott fenn  Torma Miklós föld-
birtokos-alispánnal,' Stefánia  nevű testvére is vele lakott. A 



művelt kör lekötötte a püspök figyelmét  és Csicsókeresztúr felé 
jártában be-benézett a szellemes, jótársalgó alispán vendég-
szerető házába. Megfordult  a házban egy neves grafológus, 
zsidószármazású orosz ember. Ennek odaadták a püspök kéz-
írását is megfejtésre,  de nem mondták meg neki, kié az írás. 
Megállapította, hogy a levélíró nagyon érdekes, elsőrangú 
egyéniség. Hivatalában nem érzi magát otthon, azt hiszi, hogy 
semmit sem tud. 

Az irodaigazgató közléseit közben nem nagy lelkesedéssel 
hallgatta, a lelkekkel való foglalkozás  érdekelte jobban. Ha tehát 
a napi referáláskor  gyónó, diák tünt fel,  abba hagyta a jelentés 
meghallgatását s a lelki foglalkozás  után látott. Az irodaigazgató 
a helyzetet felismervén,  írásait összeszedte, hogy máskor jöjjön 
jelentést tenni. A püspök észrevette a figyelmet  s jól esett neki. 
A finomságot  általában mindig értékelte s nem hagyott észre-
vétel, köszönet nélkül semmi udvariasságot. 

Utasításait határozottan adta ki s nem szerette az ellen-
mondást. Az észrevételeket azonban meghallgatta. Magában 
fontolgatta  s aztán ő hozta elő az ügyet. 

Emberszeretete végtelen volt, azért mindenkivel szóba ál-
lott. Ha azonban mágnás vendégei voltak, észre lehetett venni, 
hogy azok között nevelődött. Otthoniassága legott feltűnt. 

A plébániákon tetszett neki az úri berendezés, gondosság, 
rendes háztartás. Ilyen helyen szívesen szállott meg. 

* 

Dr. Floznik György p. kamarás, volt püspöki titkár, iroda-
igazgató közlései: 

Mailáth püspök asztalánál ültünk. Vacsora alatt egyszerre 
ünnepi harmóniába kondulnak a székesegyház harangjai. Más-
nap május elseje volt, kegyelmes atyánk 25 éves püspöki jubi-
leuma. Minket a harangok szava (melyeket ő vásárolt a hábo-
rúba ágyúnak elvitt harangok helyébe) ünnepi hangulatba rin-
gatott. Kegyelmes atyánk, aki azelőtt jókedvű beszélgetéssel 
szórakoztatta asztaltársaságát, egyszerre mélabús némaságba 
esett. A harangok a vikárius intézkedése szerint egész félóráig 
kongtak-búgtak. A püspöki asztalnál félóráig  hallgatás honolt. 
Mikor a harangok elhallgattak végre, a püspök asztalt bontott s 
a hálaadó imádság előtt így szólt: „Bocsánatot kérek; majd hol-
nap megmondom, miért voltam oly hallgatag." 



Másnap a jubileumi misén így prédikált Mailáth püspök: 
„Drága jó híveim! édes gyermekeim! Mikor tegnap este fél 
óráig zúgtak a harangok jubileumom örömére, én csak arra a 
napra gondoltam, amikor majd ép így megkondulnak újra szé-
les ez egyházmegyében, hogyha én meghalok. S amíg akkor a 
harangok elsiratnak engem, vájjon hányan lesznek, akiknek a 
harangok síró szavára eszükbe jut imádkozni érettem?"4 

Az 1927. évi Mailáth-jubileumon történt. Az ünnep előes-
téjén vacsoránál ültünk főpásztorunkkal,  mikor a székesegyház 
öreg Szentmihálv-harangja három fiatalabb  harangtestvérével 
megadta a jelt Erdély összes harangjainak a megkondulásra. 
És szóltak félórán  keresztül. Minket ünnepi érzésre hangoltak, 
Főpásztorunkból azonban más érzelmeket váltottak ki az őt ün-
neplő harangok. 

„Szegény harangozó fiúk,  — jegyezte meg püspök atyánk, 
— ezt is köszönjék az én jó vikáriusomnak, aki harangozást 
rendelt el, hogy ennyit kell fáradozniok." 

„Ne tessék sajnálni a harangozókat, kegyelmes atyám: 
— jegyezte meg erre egy asztalvendégünk (Szalay Mátyás). Mi 
kor eljöttem hazulról, meghagytam a fiúknak,  hogy az előestén 
egy egész félórán  át harangozni kell a püspök úr tiszteletére; 
s erre a válasz ez volt: 

„De úgy-e, szabad tovább is harangozni?"5 

Az 1937. évi 40 éves püspöki jubileumára és egybeeső 
aranymiséjére a mult években készült Mailáth kegyelmes 
atyánk. Szövögette programmját. ünnepet akart. De nem ma-
gának, hanem a szentségi Ür-Jézusnak. Az volt a terve, hogy 
egyházmegyéjében egy Eucharisztikus kongresszussal jubilál. 
Ha már ünnepelni kell, hát ünnepeljék vele együtt azt, akinek 
ő egész papi és püspöki pályáján terjesztette és ápolta — úgy 
mint senki más — a kultuszát: az Űr Jézust.6 

Fiatalabb korában Mailáth püspök puha, finom,  széles-
ka rimájú fekete  kalapot szokott viselni. Később, hogy haja rit-
kulni kezdett, bizonyos ellenszenvet érzett a kalappal szemben. 
Utazásoknál könnyű, fehér  sapkát viselt kalap helyett s a nap 
sütés ellen esernyővel védekezett. 

Rómában persze, előírás papoknál a kalap: széleskarimájú, 
nehéz, vastag bársony kalap. Ott viselte is, de távozásakor ott 
is hagyta az Örökvárosban, legközelebbi római útjáig. Egy 
jezsuita fráter  volt a kalapőr. Nagy, kemény skatulyába zárta 
a kalapot, a skatulya fedelére  ráírta: Monsignor Mailáth ka-



lapja", s aztán a dátumot. Minden római út alkalmával új dá-
tum került a skatulya fedelére.  Üjabban már a dátumokat a 
skatulya fenéklapján  kellett folytatni.  Egy római tartózkodása 
alkalmával kérdés tárgyát képezte, hogy vájjon ekkor s ekkor 
volt-e Mailáth püspök Rómában. Végre is a kalapskatulya kro-
nológiája adta meg a csalhatatlan felvilágosítást. 

Egy székelyföldi  bérmaút alkalmával megérkezik a köz-
ségbe Mailáth püspök. Az első fogadtatásnál  leveszi kalapját s 
így hallgatja az üdvözlőbeszédet. „Nini, a püspök úr kalapjá-
nak kiesett a bélése", jegyzi meg egy atyafi,  a püspök fején  lévő 
piros püspöki kapuciumot látva. 

Egy püspöki konferencia  után, melyen Bukarestben a 
pápai nunciusnál a Patrimonium Sacrum-ról tárgyaltak, Dolci 
nuncius ebédjétől távoznak a főpapok.  A fogasról  előkerülnek 
az aranyrojtos főpapi  kalapok. Közéjük keveredett egy 
jobb napokat látott, kopott, gyűrött kalap is, melyről nem 
akarták elhinni, hogy ez a Mailáth püspök kalapja. De a gaz-
dája szégyenkezés nélkül vallotta magáénak s örvendett, hogy 
előkerült: „Ez régi, de én is öreg vagyok; szükség esetén védi 
a fejemet  a hideg ellen s mikor nincs szükség rá, zsebre gyűr 
hetem." Pacha püspök kedvesen megjegyezte latinul, hogy az 
inasok ne értsék: „Indítványozom, hogy a Patrimonium Sacrum 
első bevételéből vegyünk Mailáth püspök úrnak egy új kalapot." 
A tréfán  mindenki, különösen Mailáth püspök mulatott. 

Egyszer Bukarestbe utazott. Nyár volt, kalapot nem vitt. 
Duca külügyminiszternél történt látogatása után titkárja fel 
akarja segíteni a köpenyegét. Az udvarias Duca nem engedi, 
hanem ő maga adja fel.  Majd leveszi a fogasról  a püspök bot-
ját s azt is kézbe adja. Mikor a kalap után nyúlna, nagy zavarba 
jön Duca, mert a fogas  üres, kalap sehol. Micsoda blamázs, 
gondolhatta magában a miniszter, hogy éppen nála tűnjék el 
Mailáth püspök kalapja! „Esetleg elhagyta valahol Excellen-
ciád a kalapot!? Végtelenül restellem!" „Ó, igen, elhagytam, 
felelte  a püspök a legtermészetesebb hanííon: Fehérvárt hagy-
tam." Duca nagyot csodálkozott. És jól nevetett. 

Mikor Mailáth püspök 25 éves püspöki jubileumát ünnepel-
ték, eredeti és végtelenül bájos volt az a gondolat, ahogy a csík-
madarasiak ajándékozták meg főpásztorukat:  Egy igen derék 
zsidó férfiút  kereszteltek ki a csíksomlyói Szűzanya templomá-



ban és küldték fel  jubileumi ajándékul a püspöknek „áldást és 
boldogságot osztó kezének csókolására."7 

1922 május 1-én a 25 éves püspöki jubileum alkalmából az 
ebédnél Marmaggi pápai nuncius egy kedves megjegyzést tett: 
a mai nap sok száz gratulációja között a pápa őszentségéé a 
legértékesebb, különösen azért, mert ebből megtudtuk, hogy 
Mailáth püspök biztosan a menyországba jut; s idézte XI. Pius-
nak szavait: „örvendj hát lelkipásztori buzgóságod gyümölcsé-
nek és jutalmának (látva a papság és a nép nagy tiszteletét és 
becsülését) annak az örök boldogságnak reményében, melyet a 
lelkipásztorok fejedelmétől,  Urunk Jézusunktól biztosra remél-
hetsz." Tehát a pápa szerint is biztos a menyország Mailáth 
püspök számára, jegyezte meg a nuncius, miközben boldog öröm-
től sugárzott az arca. 

Igen nagy gondot fordított  minisztránsainak szép és nyu-
godt fellépésére.  Erdély püspöke saját maga tanította be minisz-
Iránsait a mozdulatokra és feleletekre.  Nem is csoda, ha Erdély-
ben a legszebben a püspöki kápolnában minisztráltak. S míg 
egyik-másik plébánián alig akad, az erdélyi püspöknek mindig 
volt elég minisztránsa. A nagy konkurrencia és tömeges jelent-
kezés miatt aztán a kegyelmes úrnak kellett kijelölnie a sorra 
kerülőket, 4-et, 6-ot. Ezek rendkívül finom  minisztráns-ruhába 
öltöztek.A reggelinél figyelmeztette  szeretettel egyik-másikat az 
esetleg előfordult  minisztrálási hibára. 

Bámulatos emlékezőtehetséggel rendelkezett (az embereket 
illetőleg) betegsége előtt. Bár rengeteg emberrel találkozott életé-
ben, 20, 30, 40 év múlva is ráismert arra, akivel csak egy alka-
lommal beszélt, annál inkább, akit valamikor már ismert: tudta 
az illető nevét, címét, családi viszonyait. Ami Bitay Árpád volt 
az évszámok és a történelmi adatok bámulatos megjegyzésében, 
az volt a püspök az élő személyekre, nevekre, címekre való visz-
szaemlékezni tudásban. 

Azoknak, akik sikerrel fáradoztak  azon, hogy a Teréziánum 
visszakerüljön teljes egészében (1937-ben) a katolikus Egyház 
jogos tulajdonába, bizonyára öröm lesz tudni, hogy úttörőjük e 
sikeres munkában Mailáth püspök volt. Mikor a román hadirok-
kantak (Invalizi), hadiárvák (Örfani)  és hadiözvegyek (Váduve) 
intézményének, az I. O. Wnek 1921 december 30-iki gyulafehér-
vári gyűlésére meghívták Mailáth püspököt is, a főpásztor  ezzel 
kapcsolatban levelet írt Suciu balázsfalvi  érseknek, melyben 



hangsúlyozza, hogy bár őszinte meggyőződése szerint azon a gyű-
lésen Suciu érsek elnök tárgyilagos vezetése mellett áldásos ember-
baráti munkát fognak  végezni, mégis mélységes sajnálatára az 
I. O. V.-nek gyűléseire el nem mehet s munkájában részt nem 
vehet mindaddig, míg elégtételt nem kap azért, ami az I. O. V. 
részéről a szebeni katolikus Teréz-árvaházat érte. Ez ugyanis be-
hatolt a Teréziánumba, amelyben az erdélyi katolikus Egyház 
annyi apátlan árvából nevelt derék polgárt és nagv férfiút. 

A püspöknek ez a tiltakozó álláspontja akkor mély benyo-
mást keltett. Sokan csodálkoztak, sokan megbotránkoztak, de 
legtöbben lelkesedő büszkeséggel vették a főpásztor  fellépését. 

De azután is sokat fáradozott  a Teréziánum lefoglalt  nagyob-
bik részének visszaszerzése érdekélten. Nem várta be a sokáig 
húzódó és nem biztos eredménnyel kecsegtető törvényszéki tár-
gyalások és felebbezések  végét, hanem közben mindegyre nem-
csak a mindenkori bukaresti kormányférfiakat  zaklatta, hanem 
a király és királyné szívéig is hozzáférkőzött  jogosnak tudott 
kéréseivel. 

A püspök, hacsak tehette, minden nap misézett. Ha útra 
készült, kora hajnalban mondta el a szentmisét. Ha útról jött, 
délben is. Tengeren s a vonaton való utazásaikor tábori oltárt 
használt. A vámvizsgálók többször éppen misézés idején jöttek 
a fülkébe.  Nem zavarták meg a püspököt, többször maguk is 
letérdepeltek. 

A gyulafehérvári  főgimnáziumban  a beteg vallástanárt hete-
ken keresztül rendszeresen helyettesítette. Az órákat rendes idő-
ben megtartotta, feleltetett  s magyarázott a tanárok és diákok 
nagy épülésére. 

A püspök, amíg egészséges volt, sokat járt Bukarestbe. Külö-
nösen akkor, amikor szenátor is volt. Legtöbbször nehéz, kelle-
metlen ügyek elintézésében fáradt.  Ha aztán dolgai végeztével 
napok múlva vissza indult, meglepő jókedvet lehetett rajta észre-
venni. Ilyen alkalmakkor azt szokta mondani, hogy úgy érzi ma-
gát, mint a diák, aki vakációra megy haza. S hogy még jobban 
beleélje magát a diákhangulatba, a vonaton egyszer-egyszer szi-
varra is gyújtott, holott nem dohányzott. Inkább csak megkezdte 
a szívást, a szivart aztán vele utazó titkárának (Floznik György-
nek) adta át. 

Velencében egy alkalommal nagv doboz cukorkát vett a 
püspök s a cukrot nagyobb csoport olasz diák között kezdte szét-



osztani. Amikor a gyermekek száma egyre nagyobb lett s majd-
nem eltaposták a püspököt, egy gondolára menekült előlük. De 
az olasz lurkók a püspök gondoláját a parton követték, mások 
egyenesen gondolájába kapaszkodtak, s egy alkalmas pillanatban 
az egész dobozt megkerítették. Azzal a parton maradt társaikhoz 
siettek. Ott a fiúk  hálából elénekelték a velenceiek dalát: Sotto 
il ponté di Rialto s a püspököt éltetve köszönték meg a cukrot. 

Szebenben mondott szent beszédet a püspök. Németül beszélt. 
A beszéd meghatotta a hallgatóságot. Eg\ik teológiai tanár a 
vonaton hölgyek beszélggtését hallgatta, akik e beszédről nyilat-
koztak. Maga a püspök is, mondották, annyira elérzékenyült, 
hogy a szószéken hosszú ideig nem jött szó az ajkára. S mikor 
a tanár a nők beszélgetéséről a püspöknek beszámolt, az nagyon 
jókedvűen mosolygott. „Jól emlékszem a hosszú szünetre, mon-
dotta, régóta nem beszéltem németül s hirtelen egy egészen kö-
zönséges szó: remény (Hoffnung)  nem jutott az eszembe." 

Amikor X. Pius pápa egyszer kihallgatáson fogadta  a 
püspököt (ahol Floznik is jelen volt), az nagy alázatában a Szent-
atya előtt leborult. A pápa őt hirtelen felemelte,  magához ölelte 
e szavakkal: Íme a diákok püspöke. 

A püspök Rómában esti szürkület felé  keresett fel  egy bíbo-
rost. Az előszoba, ahol kissé várakozni kellett, mind sötétebb 
lett s a püspök nem tudta a breviáriumot olvasni. Inas nem volt 
éppen ott, s ő a falon  tapogatódzva kereste a villanylámpa gyúj-
tóját. Csavart egyet rajta, mire a lámpa nagy világossággal ki-
gyúlt. A püspök erre felkiáltott:  Ecco lampadius, azaz: íme a 
lampadius. (Szójáték Oecolampadius híres protestáns reformátor 
nevével, aki hívei hite szerint világosságot hozott.) A bíboros e 
hangra kisietett s azonnal fogadta  a püspököt. 

Ha vendégei voltak, azokat a püspök finom  szivarokkal 
kínálta meg, egyébként azonban az ebédlőben nem tűrte meg a 
füstöt.  Az udvari papok tehát, ha fekete  kávé mellett dohányoz-
tak, vagv a kertben ültek asztalhoz, vagy a titkár (akkor Floznik) 
szobájában teritettek fel.  E minőségében a szobát a püspök tréfá-
san bünbarlangnak nevezte el. 

Annál feltűnőbb  volt tehát, hogy egyszer a titkár a püspök 
dolgozószobájában gyújtott bőrszivarra s azt élvezettel szíva, a 
füstöt  egyenesen a püspök felé  fújta.  A bejövő papok megrökö-
nyödve látták az esetet s gondolták, mennyire kíméletlen ez a 
titkár. Utóbb azonban világosság derült a dologra. A szolga 



ugyanis fát  hozott be, amely kellemetlen szagot árasztott. A tit-
kár tehát a püspök parancsára gyújtott rá, annak utasítása sze-
rint fújta  a füstöt,  hogy a kellemetlen szagot ellensúlyozza. 

A titkár (Floznik György), mint sok nyelvben járatos em-
ber, egy ebéd után sok idegen nyelven írandó levélmunkát 
kapott a püspöktől. A titkár sietett a feladat  elvégzésével, mivel 
a katolikus legényegyletben tekejátékra várták őt. A püspök azon-
ban újabb leveleket adott át megválaszolás végett, látván, hogy 
milyen gyorsan megy a munka. A titkár erre az utolsó leveleket 
már nem személyesen vitte be a püspökhöz, hanem azokat a 
komornyiktól küldte be, azt izenvén, hogy bezárkózott s lefeküdt. 
Erre mindjárt vette botját s kalapját s megindult, hogy a teke-
játékra elérjen. A folyosón  szivarragyujtás végett kissé megállott. 
Hirtelen azonban valakinek kezét érezte a vállán s e szavakat hal-
lotta a püspök ajkáról: „Dzsordzsó (György) alszol?" A hatás 
elképzelhető. (Floznik mint titkár, majd mint irodaigazgató párat-
lan jó kedélyével, szellemességével sok deriit, mosolyt, kacajt 
csalt ki a püspökből. Nyomott kedélyállapotában, szótalan percei-
ben sokszor felvidámította  őt.) 

Más alkalommal a titkár szintén szabadulni akart a munká-
tól, viszont a püspök egész délutánra le akarta őt foglalni  dolgozó 
szobájában. Hiába bizonyítgatta, hogy a főpásztornak  kis dél-
utáni pihenésre lenne szüksége, a püspök csak tovább diktál-
gatott. A titkár erre cselhez folyamodott.  A püspök asztalának 
közelében mütüsszentésekbe kezdett, mire a püspök sietve el-
bocsátotta öt, nehogy a szobát hűlésbacillusokkal megtöltse. 
Amikor utóbb a püspök előtt a tilkár fogását  feltárták,  ez azzal 
védekezett, hogy ily módon is főpásztorát  kívánta szolgálni, 
kímélve őt a megszakításnélküli munkától. 

* 

Dr. Macalik Győző p. kamarás emlékei: 

A budapesti Regnum Marianum kongregációjába jött a 
püspök 1901 körül. Érmeket, rózsafüzéreket  osztogatott. A gyer-
mekek kiabálták: „Tisztelendő úr, én is kérek." Osztogalas 
közben a püspök egyszer csak megállott s azt mondotta: ,,Igy' 
mondjátok: püspök bácsi." 

Mint kisdiák, ő elkísérte a püspököt az erdőbe. Eső kez-
dett peregni, a püspök viszont az ilyen csendes helyet szerette 



breviárium mondásra felhasználni.  Esernyőt nyomott tehát kí-
sérője kezébe, hogy aztán az imakönyv fölé  tartsa. Amikor ez az 
esernyőtartást kezdte megunni, ide-oda forgott  s egy nagy eső-
csepp a breváriumra esett, a püspök nem haragudott meg. Meg-
értette a gyermeki természetet. 

A püspök egyszer váratlanul megjelent az ő nagyváradi 
családi házukban. Az anyja nem ismerte őt s kilétét tudakolta. 
„Erdélyi missziónárius vagy ok", mondotta a püspök mosolyogva. 

Fiatal püspök korában szeretett a gyermekek közé ve-
gyülni, amikor azok a vársáncban szánkáztak. Maga is fel-fel-
ült, s jót nevetett, ha feldőltek. 

Amikor a püspök őt Rómába készült teológiára küldeni, 
Váradról Fehérvárra hozta, hogy itt megbeszélje vele az útat. 
Egyik állomáson a püspök gyümölcsöt vett, de felemelés  köz-
ben a gyümölcs fele  kihullt. „Ugy-e, ügyetlen vagyok?" mosoly-
gott a püspök. „Bizony, nagyságos úr", vágta rá a gyümölcs-
árus kisleány. 

Útközben csendőr szállt fel  a vonatra, hogy ellenőrizze az 
utasokat. „A csendőr nagy hatalmasság, csinján kell vele bánni ', 
jegyezte meg a püspök s nagyon udvariasan fogadta  a csendőrt. 

Rómában más teológussal: Rejőd Tiborral, kísérték az 
utcán a püspököt. Előttük egy anya ment kis leányával. A 
gyermek leejtette keztyüjét. A két teológus mereven ment 
tovább, a püspök ellenben lehajolt s pár kedves szóval átnyúj-
totta a keztvűt. A két teológus így életre szóló leckét kapott. 

Vatikáni kihallgatáskor a püspök megjegyezte, hogy ami-
kor először, másodszor ment kihallgatásra, szorongó érzése 
volt, X. Pius pápánál azonban nem érez semmi félelmet. 

Rómában a püspök a teológusok között székre állott és 
úgy beszélt hozzájuk. Vasárnap szentbeszédet is tartott nekik. 
Akkor a beszéd tárgya volt: Vince te ipsum, győzd le tenmagadat! 

A püspök szerette a szertartásokat és azokat szívesen vé-
gezte. 1910-ben a fehérvári  minisztrálni hozzájáró teológusok-
nak kijelentette, hogy ha az ő szentmise végzésében valamelyi-
kük hibát talál, annak egy koronát ad. A kispapok tehát rop-
pantul figyeltek,  hogy a püspököt megfogják  s a pénzt meg-



kapják. Egész évadban egyszer adódott erre alkalom. Lépcső-
ima mondáskor ugyanis az egyik minisztráló kispap a lépesőre 
térdelt s nem a lépcső elé. Ez elhelyezkedés a püspököt iz-
gatta, s belezavarodott a szövegbe. A reggelinél mindegyik 
növendék csészéje mellett ott volt egy-egy korona. 

A teológusok irodalmi iskolájába szívesen s gyakran eljővén, 
a legkisebb elismerni valót is észrevette. A gáncsoskodókat lein-
tette s mindenkit bátorított. A szentbeszédmondásra irányelvül 
adta: Egyszerűen beszélni, szeretetet fakasztani. 

Nagyböjtben a teológusokat vendégül látta, minden napra 
3—1-et várt ebédre. Egyre háromszor is sor került. Ebéd után 
mindenkivel tárgyalt, négyszemközt. A vett információs  irat 
alapján lelkiállapotukról, tanulmányaikról beszélgetetett velük. 

Amikor a beteg püspököt Valerio Valeri nuncius a gyón-
tatástól visszatartotta, e szavakkal búcsúzott a teológusoktól: 
„Ha nem is dolgozhatom, egyet nem szünök meg cselekedni: 
titeket szeretni." 

* 

Dr. Baráth Béla pápai kamarás közlése: 

Mint kis gyermeket az utcán szólította meg öt a püspök. 
Minisztrálni hívta a budai helyőrségi templomba. Utána megreg 
geliztette. Majd más gyermekkel ebédre hívta őt a városháza mel-
lett egy vendéglőbe, mintegy 10—12 fiút.  Autón vitte őket ide-
oda. így hozta közelebb a gyermekeket a papsághoz, közvetve 
a valláshoz. 

Mint kispapot Döbrössy Alajos kanonokhoz küldte őt a 
püspök nyaralni. Jószívű, rendszerető, komoly ember volt a ka-
nonok. Leveleket íratott a kispappal s ha nem találta rendben, 
többször is visszaadta azokat. Más teológus is jutott nyaraláshoz, 
balatoni fürdőzéshez  ilyen módon. 

Nyaralt a püspök anyjának horvátországi birtokán is, ahol 
a családtagoknak nem mindig volt kedvére az ilyen hosszas ven-
dég. A püspök pihenés közben kedélyes volt, vacsora után fél-
óráig is elzongorázott. 

A püspök a beteg Boromisza Tibor püspök helyettesítésére 
bérmaútra ment a szatmári egyházmegyébe. Malacpecsenye volt 



az időszaki újdonság s a püspököt napokon át itt is, ott is azzal 
fogadták.  Végre is megunta s mialatt a malacpecsenyét a ház fo-
gyasztására bízta, ő maga beérte a töltött káposztával. A pap-
ságot a borivástól vissza akarta tartani, nem engedte, hogy bort 
tegyenek az asztalra. A házigazda erre a bort egy mellékszobába, 
konyhába helyezte el, ahol a vendégek járás-kelés közben hozzá-
jutottak. A püspök észrevette, de nem tette szóvá. 

Az egyik plébánián Dr. Czumbel Lajos, utóbb tb. kanonok, 
a jeles szónok, pipáját hozva jött az ebédlőbe. A püspök nem 
állhatta meg, hanem magyarázgatta neki, hogy mint római dok-
torhoz, nagyobb lemondás találna. Czumbel csak hallgatta, végre 
is megszólalt: „Nézze el, Kegyelmes Uram. Az Istennek két meg-
békélt teremtménye van: a kérődző ökör és a pipázó ember." T. 
i. mindkettő evés után van. 

Mivel a püspök bérmaútján a plébániára szeretett szállni, 
ritkaságszámba ment, ha magánházba fogadott  el meghívást. 
Nagybányán Erdődy Ignác katonai főtörzsorvos  szép villájá-
ban lakott. A családot még Budáról ismerte és a jóviszonyt to-
vább is megtartotta. Az asszony, miként Torma Stefánia,  át-át-
vizsgálgatta a gyulafehérvári  püspöki udvar felszerelését,  szem-
mel tartotta az ottani gazdálkodást, miután a püspök édesanyja 
s nőtestvérei ezt tovább nem tehették. Ez útjában a püspök meg-
tekintette a gr. Telekiek koltói kastélyát s felkereste  a szom-
szédos főurakat.  Kivételes megtisztelés volt az is, hogy más 
bérmaúton Dr. Gyárfás  Elemérnél, a dicsői főgondnoknál  ebé-
delt. A kúriaszerű épület, az álványokkal felszerelt  szép nagy 
könyvtár a kiséret figyelmét  is lekötötte. 

A püspök bérmaútjain bizony eléggé elfárasztotta  embereit 
munkával s örökös elfoglaltsággal,  bár övé volt az oroszlánrész, 
így történt, hogy amikor egyszer papi körben a kíséretében volt 
P. Csiszér Bonaventura ferences  atyát, a püspök gyóntatóját, 
az akkori titkár újabb bérmaúttal ijesztgette, illetve feltette  neki 
a kérdést: menne-e újabb bérmaútra, a válasz a ferences  atya 
tréfás  modorában az volt: „Jó, nem bánom. Ha kell, hát újra el-
megyek a bérmaútra, de — a püspök nélkül!" 

Veress Ernő pápai kamarás mondotta: 

A szobában fel-alá  járkálva mondotta a breviáriumot. A 
püspök történetesen az alatta levő szobában lakott. Az állandó 
jövés-menést a püspök végre is megunta s beszéd közben felem-



lítette az esetet. A védekezésre s magyarázásra, hogy a breviá-
rium-mondás az ok. megjegyezte: „Én is szoktam járkálva mon-
dani a breviáriumot, de alattam nem lakik senki." 

Autón utaztak. A püspök rendes szokása szerint a soffőr 
mellett ült, hogy ott több levegőt kapjon. A hátsó ülésen Veress 
Ernő és Dr. Jakubek István, akkor teológiai tanár erősen vitat-
koztak. A püspök csendesen, breviáriumát olvasta. Egyszer csak 
hátra szólott: „Hagyjátok a vitát eldöntetleniil." 

Dr. Bitay Árpád igazgatótanácsos közlése: 

Mivel a püspök az időbeosztásban szinte egyedülálló mes-
ter volt, zsebnaptárába már hónapokkal előre bejegyezte 
percnyi pontossággal, hogy mikor, melyik vonattal, hová indul, 
mennyi ideig lesz ott s mikor megy onnan tovább? Ettől a pon-
tos beosztástól lehetőleg nem tért el, ha csak olyan körülmények 
és események nem jelentkeztek, amelyek miatt változtatnia kel-
lett a jó pár hónappal előbb megállapított időbeosztáson. 

Az utazás előtt 2—3 nappal sajátkezüleg írott lapokon 
tudatta azon „fiait",  akik az illető útvonal valamelyik helyisé-
gében laklak, hogy: ekkor és ekkor, ezzel és ezzel a vonattal 
átutazom. Szeretettel vár és akar látni püspök atyád. Még isko-
lás sorban levő vagy már az élet bajai közt bukdácsoló fiait 
egyaránt számon tartotta s értesítette ilyen alkalmakkor. Ezért 
aztán ritka volt az olyan állomás, ahol szerető, meghatódott 
szempárok ne várták volna a berobogó vonatot. Mindenkihez 
volt pár meleg, érdeklődő szava, amely nemcsak az illető szemé-
lyes sorsára, bajaira és örömeire terjedt ki, hanem a szülők, hoz-
zátartozók szintén számon tartott betegségére, bajaira és örö-
meire is. Amíg anyagilag bírta, pénzt is csúsztatott a rászorulók 
kezébe. Ahol többecskét pihent a vasparipa, ott a nagyobb „ló-
kötőket" okvetlenül „megkefélte".  Lókötőknek nevezte utolér-
hetetlen, kedves, finom  hanghordozással szeretett „fiait"  s ,.ke-
félésnek",  lelki tisztogatásnak a gyóntatást. Különben menet-
közben, míg a gőzös egyik állomásról a másikra érkezett, a 
katolikus kalauzokat is meggyóntatta, valamint a vonaton utazó 
régi fiait  és ismerőseit is. Egyik titkára nevetve és egyben meg-
hatódva újságolta, hogy egy római útja alkalmával a magvar-
délszláv határon a fináncok  közt egy régi „fiára"  talált. Meg-
gvóntatta s e jó példán felbuzdulva,  a többi finánc  és vámos is 
rendre mind meggyónt. 
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De a vonaton egyik állomástól a másikig, rengeteg levele-
zést is bonyolított le, hivatalos és magán („lókötői") viszonylat-
ban egyaránt. Néha egyik-másik papját hívta előzetes levéllel 
az állomásra s ott intézte el vele a kérdéses hivatalos ügyet. 
Töltőtollával gyorsan írta tele a valami könyvre, keményebb 
alapra fektetett  s így balkezével tartott papírlapokat. Majd a 
breviárium, meg a rózsafüzér  került sorra hosszabb, térden állva 
mondott részekkel. Azután meg a román nyelvtan. (Bitay-
nak 1923-ban kiadott román nyelvtanát állandóan útitás-
kájába tette, mikor útra készült, s ha a szerző is vele utazott, 
élőszóval is előadatta magának a sorra kerülő részeket. A nyelv-
tan a latinban járatos magyar értelmiség használatára készült 
volt s a latinra való állandó utalás és visszatekintés miatt ked-
velte meg a Főpásztor.) 

Étkezőkocsiba sohasem ment. A magával vitt egyszerű 
tartalmú csomagot bontogatta ki étkezés idején. A bőséges 
maradék a következő állomáson várakozó „lókötőknek", vagy 
a kalauzoknak jutott. 

Bukarest felé  menet, vagy onnan jövet mindig nagy áhí-
tattal kereste szemeivel Sinaia közelében a hatalmas hegy-
oromra állított nagy vaskeresztet, amely messze tekintve ural-
kodik a festői  táj felett.  Még este vagy ködös időben is jelezte, 
hogy most halad el alatta a vonat. 

A vonathoz, ragaszkodva pontos időbeosztásához, csak a 
legutolsó percekben ért ki, úgy, hogy a vele együtt utazó sok-
szor ugyancsak izgult, amin a főpásztor  jól mulatott.8 

Fiatal püspök korában egy ifjút  gyóntatott. Megsajnálta 
őt, mivel nagyon vékony kabát volt rajta s adott neki husz koro-
nát. Erre a kabátot mások is felvették  s úgy jöttek a püspök 
elé. Ez észrevette a fogást,  de azért mindegyiknek oda adta a 
husz koronát. 

Ha megtudta, hogy lelkifia  más városba költözött, arra 
jártában kinyomoztatta, hogy hol lakik. Bitay Bukarestben egyet 
másfélnapig  keresett. 

Egy alkalommal Bukarestben egy napsütéses helyről < gyütt 
mentek át az árnyékba. A püspöknek atyja mondása jutott 
az eszébe. Ez ugyanis nem szerette, ha az emberek az árnyékot 
keresik, miként a szamarak. 



Dr. Rózsa József  e. igazgató-tanár beszélte: 

A püspök óralátogatásra jött be a gyulafehérvári  főgim-
náziumba. őt a III osztályban találta. Elkérte a noteszt s vál-
lalkozott, hogy ő tartja meg a latin órát. Fiukat szólított fel, 
kikérdezte őket s azonnal jegyeket is írt. A feleletek  mind sike-
rültek. 

A püspöknek szokása volt, hogy itt-ott szembekerült diá-
kot ebédre hivatott. Igv jutott a püspöki asztalhoz Floznik 
György mint kisdiák s fiúnevelő  intézeti növendék. Engedéllyel 
a vársáneban tanult s ott került kézre. Szabadkozott, hogy ő 
már ebédelt. A mentegetődzés nem használt, mennie kellett. Az 
ebéd nagyon tetszett a fiúnak  s sokat evett. A falánkság  feltűnt 
a püspöknek is. Még aznap vacsorára hivatta a fiúnevelő  igaz-
gatóját, Dr. Fejér Gerőt, s ott figyelmeztette  őt, hogy a fiúknak 
jobb ellátást adjon, mert ime, az intézeti ebéd után mennyire 
éhesek maradnak a növendékek. 

• 

Uitz Mátyás v. gimnáziumi igazgató megfigyelései: 

Idegességben fogant  és ákom-bákom betűkkel irt nyolc-
oldalas, alig olvasható levelet kap Mailáth püspök úr. A levél 
nyilvánvalóan igazságtalan vádakat tartalmaz tanár és igazgató 
ellen. A püspök átteszi a levelet a bepanaszoltakhoz ezzel a 
megjegyzéssel: „Olvassátok el, én is elolvastam." 

Szolgálatából elbocsátott, minden jövedelmi forrás  nélkül 
álló kistisztviselő keresi fel  Mailáth püspököt kolozsvári klini-
kai szállásán. A szegény tisztviselő feleségével,  két felnőtt  leá-
nyával, gimnazista fiával  egyetlen szobában lakott, s szobája 
konyhául és kamrául is szolgált. Zimankós, hideg decemberi 
napon karácsonyi támogatáskérés címén közelíti meg a püspököt, 
akinek jószívűségét már nem egy ízben élvezte. Beveztöül el-
mondja, hogy ezúttal más uton is tudna egy kis pénzhez jutni; 
nevezetesen van neki egy eladó amerikai íróasztala, amely test-
vérek között is megér 10.000 lejt. Meg akarja venni a Jóbarát 
ifjúsági  lap. de bár csak 10000-t kért, s már 6.000-re engedte 
le, csak 4.000 lejt akarnak adni. 

A püspök végighallgatja a jó ember siránkozását, majd 
bíztatóan mondja, menjen csak vissza, jó emberek azok a szer-
kesztők. megadják a 6.000-t. Némi ellenkezés után hagyja ott 
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ezúttal először csalódottan a püspököt és elindul a gimnáziumba, 
hogy a püspökre való hivatkozással majd talán megpuhítja a 
szigorú és zsugori szerkesztők szívét, de ott mosolyogva fogad-
ják és örömmel adják meg a 6000 lejt. Közben a püspök fürge-
lábú követe zárt borítékkal megelőzte a gyenge lábon mozgó 
öreget, s a borítékból előkandikáló 6000 lej örömet szerzetI 
egv szegény családnak is, meg segített a lapon is. 

* 

Rácz József  főgimnáziumi  tanár szavai: 

Virágillatos szép májusi est volt. A püspök hivatott, várt 
mindenikünket. A plébániában levő püspöki lakosztály egyen-
ként nyelte el az ügyes-bajos diákokat, szülőket, szegényeket. 
Egyiknek tanácsra, másiknak anyagi segítségre volt szüksége. 
Engem akkor mint egyetemi hallgatót egy lelkiismeretben kér-
dés vont be az ajtón. 

„No fiam,  úgy-e gyónni jöttél?" 
„Nem, Kegyelmes Atyám, annál nagyobb bajom van: 

valami rágja a lelkemet, attól szeretnék szabadulni. Én úgy 
gondolom, hogy az Egyháztól ingyenes ellátásban részesülni, s 
ugyanakkor magas állami és megyei ösztöndíjat élvezni, amikor 
másoknak egy se jut, mégis csak sok. Talán valamelyikről le 
kellene mondanom, hogy másnak is jusson a kedvezményekből." 

„Van-e valami jogcímed, hogy megnyugtasd a lelkedet?" 
„Van, de nem tudom, helyes-e a felfogásom:  Apátlan, 

anyátlan, szegénysorsú árva vagyok, katonaság előtt állok, min-
denről magamnak kell gondoskodnom. Ha most nem gyűjtök 
valamit, a későbbi években akár éhen is pusztulhatok." 

Ekkor azok a szelíd szemei, melyekkel a lélek mélyére 
tudott látni, elhomályosodtak, erősen magához ölelt, keblére 
szorított s csak hosszú idő múlva tudott ennyit mondani: 
„Fiam, én eltűröm neked ezt a szabálytalanságot s ha már 
valaki fel  nem jelent irigységből, minden kedvezményt nyugod-
tan élvezhetsz, mert rászorulsz." 

A világháború után Marosvásárhelyen a református  gim-
náziumban voltam ideiglenesen alkalmazott tanár. A püspök 
oda is eljött, hogy a református  diákoknak is szóljon pár szót. 
Az ő végtelen kedves modorában felkéredzkedett  a dísztermi 
szószékre, ahonnét máskor a református  papok szónokoltak. 
Annyira szívhez szólóan beszélt, hogy elbűvölten állott tanuló 
és tanár. 
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A püspök mindegyre az órájára nézett, nehogy sokáig 
igénybe vegye a hallgatóság türelmét. S hogy izgultak még a 
tanárok is: vájjon csakugyan félbeszakítja-e  a beszédet, ame-
lyet ők tőle ezen a helyen sohasem hallottak. S amikor az órát 
újból elővette, karban kiáltottak: van idő elég. beszéljen még 
egy keveset. 

Amikor eltávozott, a tanárok megvallották nekem, hogy a 
püspök szavait órákig elhallgatták volna, mert ezek a szavak 
a legtisztább, legönzetlenebb lélek apostoli igéi voltak. 

Pár évvel ezelőtt két egymásután következő hónapban a 
VI.—VII. osztályos katolikus gimnáziumi tanulóknak egy-egy 
beszédet mondott a VI. parancs megtartásáról és a tiszta élet nagy 
érdeméről. Nekem szerencsére mindig órám volt valamelyik ide-
rendelt osztállyal. Figyelmesen hallgattam és okultam a szavain 
magam is, de az volt a véleményem, hogy ilyen nyíltan nem 
tanácsos beszélni erről a kényes kérdésről. Mikor kijöttünk az 
első előadásról, megkérdezte, hogy mi a véleményünk, s én 
őszintén megmondtam, hogy én igen sok dolgot nem mondtam 
volna el, amit ö előadott. Másoknak más volt a véleménye. 
Bírálatomért nem neheztelt meg, mert őszinte nyilatkozatot kért. 

A második beszéd után a fiúktól  kért nyilatkozatot: milyen 
elhatározásokat tettek, mit jegyeztek meg a két beszédből, 
szükséges volt-e azoknak a kérdéseknek a tárgyalása? Négy fiú 
mert válaszolni, s ezek közül egyik az én felfogásom  szerint 
válaszolt. Szegény fiú  nagyon megijedhetett, amikor püspöki 
kihallgatásra hívták. De őszintén beszélt ott és nagy dicséretben 
részesült. A fiúk  kihallgatása után engem is odahivatott a kli-
nikai betegágyához s miután bocsánatot kért, hogy máskép 
nem fogadhat,  újból megbeszélte velem az egész kérdést és 
hálás köszönetet mondott az őszinteségemért és nekem csak 
hebegve lehetett megmondanom, hiszen én meg is bántam, hogy 
véleményt mertem mondani. 

Még fiatal  püspök volt, amikor egyszer szüret idején Maros-
vásárhelyre jött, hogy meglátogassa kedves diákjait. A fiúk 
nagy izgalommal vonultak ki a Trébelybe, mert tudták, hogy 
a püspök úr a szőlőhegyre is eljön hozzájuk. Ebédszünetig 
vígan folyt  a munka. Bizonyára több gerezd hullott a telhetet-
len diákgyomorba, mint a kosárba. Délután újra kezdődött 
volna a szedés munkája, de ehhez már nem igen volt kedve a 
jó sülttel, tésztával, meg ízes szőlővel megterhelt diákgyomor-
nak. Ebben az elbúsult pillanatban érkezett meg nagy társaság, 
gal a kegyelmes úr. Szép csengő hangját minden diák ismerte 

2* 



száz más hang közül is. „Beh jó, hogy megjött, bizonyára fel-
ment a munka alól, vígan leszünk, amíg itt lesz velünk!" — 
súgdosta a másiknak a fülébe  az egyik nagy diák. „Talán haza 
is visz bennünket" — sejttette a másik. Ahogy megérkezett, 
otthagyta az előkelő társaságot és kedves diákjaihoz sietett. A 
szőlőszedés mindjárt megszűnt, mert mindegyik diák a püspök 
úr közelébe óvakodott. A szép napsütéses délutánon aztán lett 
nagy vigadás. Egyik diák azt ajánlotta, hogy menjenek fel  a 
tetőre, s ott tartsanak ugró- meg futóversenyt.  Rögtön megvaló-
sult minden. A kipirult diákarcoknál azonban jobban ragyogott 
a fiatal  püspök arca, akit boldoggá tett, hogy nekik ilyen ked 
ves délutánt szerezhetett. Mikor aztán jól kifáradtak,  a püspök 
úr leült a selymes gyepre s vizsgáztatni kezdte a fiúkat  a hit-
tanból. A nyolc boldogság felsorolásánál  azonban a sorrend 
összezavarodott, s csak percek múlva került elő a 8-ik. A kis 
másodikos diák pedig a nagy pénzjutalom mellett püspöki öle-
lést is kapott. Ekkorra azonban az idő is elkomorodott, csende-
sen esni kezdett. Valahonnan előkerült egy ócska esernyő, s 
ennek védelme alatt két nagy diáktól karonfogva,  sárosan, 
lucskosan hazaért. A társaság hiába várta vissza a kis villába, 
a nagy püspököt az ő kisdiákjai hazaszöktették. De aztán ők 
is otthon maradtak, a szőlőszedést pedig elvégezték a napszá-
mosok másnap, mert nekik újra ünnepnapjuk volt: a püspöki 
iskolalátogatás. 

* 

Vaska Géza újságíró emlékei: 

A gyulafehérvári  római katolikus főgimnáziumban  kezdtem 
a középiskolát, noha háromszéki vagyok s azt tudom, hogy Mai-
láth püspökről már akkor is szinte legendák szóltak. Szokása 
volt neki, hogy rendszeresen meglátogatta a gimnáziumot s egy 
ilyen alkalommal benyitott a második osztályba is. Felálltunk, 
köszöntünk neki s ahogy ott végignézett rajtunk, egyszer csak 
azt mondta, ho"v akinek latinból jelese van, az álljon elő. Hát 
kiálltunk valami heten-nyolcan, ő meg odafordult  az elsőhöz. 

„Milyen vallású vagy?" — kérdezte. 
„Katolikus", — felelte  a gyerek. 
A püspök adott neki egy szép szentképet. 
„Hát te milyen vallású vagy?" — fordult  a másikhoz. 
Az evangélikus szász család gyermeke volt. Hát megmondta, 

hogy ő evangélikus. Ü is kapott egy szép szentképet. Aztán egy 
görögkeleti fiú  jött, megint katolikus, evangélikus, aztán énhoz-
zám ért a püspök. 



„Hát te?" 
„Én unitárius vagyok." 
„Ahá, — mosolygott. — Hát te vagy az az egyetlen unitá-

rius az iskolában?" 
Zavarba jöttem, életemben nem beszéltem én akkor még ka-

tolikus püspökkel s ahelyett, hogy igennel válaszoltam volna, 
úgy feleltem  neki, mint Háromszéken szokásos. Azt mondtam: 

\ " 
Az osztály erre nevetni kezdett, én meg rettenetesen szégyel-

lem magamat. Hanem akkor a püspök odalépett hozzám, meg-
cirógatott és így szólt: 

„Sohase szégyeld magad, kis fiam,  hogy székelyül szóltál. 
Inkább azt mondd meg nekem, tudod-e mi történt a tordai or-
szággyűlésen?" 

Nekem egyszerre elmúlt a zavarom, talán a cirógatástól, talán 
attól a nagy emberségtől, ami áradt belőle és felvetettem  a fejem: 

„Igen, tudom!" 
Akkor megpihentette rajtam a szemét s megveregette az ar-

comat: 
„Hát ha tudod, el ne felejtsd  soha!" — mondta tovább, el-

tette a szentképet, benyúlt a reverendazsebbe, s hogy nekem is 
adjon valamit, adott egy fényesen  csillogó arany tízkoronást. . . 

Még egy kicsit ott volt, aztán elment. Soha nekem akkora 
rangom nem volt, mint az ezt követő tíz percben. Katolikus ma-
gyarok. görögkeleti románok, evangélikus szászok vettek körül s 
faggattak,  hogy mi volt azon a tordai országgyűlésen. 

„Istenem, mi lett volna? Ott hirdették ki a vallásszabad-
ságot." 

Gyulafehérváron,  a gimnázium előtt nagy park van s a 
püspök gyakran szokott ott sétálni. A gyerekeket nagyon sze-
rette s ha gyerek került a közelébe, meg nem állta, hogy meg ne 
cirógassa, vagy meg ne ajándékozza valamivel. Az volt például 
a szokása, hogy mire mi kijöttünk az iskolából, ő a parki pere-
cestől összevásárolta az összes pereceket. Mikor aztán odaértünk 
hozzá s köszöntünk neki, hát csak megállított bennünket. 

„No, gyerekek, ki szereti közületek a perecet?" 
Mondjam, hogy mind szerettük? Hát a püspök akkor saját-

keziileg szétosztotta közöttünk a pereceket. Néha megesett, hogy 
a perec előbb elfogyott,  mint a diák s páran perec nélkül ma-
radtak. Ilyenkor kedvesen mentegetődzött a püspök: 

„Ejnye, pedig minden perecet megvettem ám ettől a pereces 
embertől. De hát úgy látszik, keveset sütött. No, mindegy. Hol-
nap ti lesztek az elsők, akik ma nem kaptatok." 



S másnap csakugyan megismerte, akik előtte való nap hop-
pon maradtak s hogy az igazság se csorbuljon, adott nekik két 
perecet. 

Egész biztos, hogy külön berendezkedett a gyerekekre. Mert 
például, ha a vár körül sétált s mi arra menve, nagy laudeturt 
köszöntünk neki, csak intett ám: 

„Hohó, megálljatok! Gyertek csak ide! Miiven cukrot sze-
rettek?" 

Bizony ki ilyen, ki olyan cukrot szeretett. Selyemcukrot, pro-
menclit, mézet, csokoládésat s az a sokféle  cukor a reverenda-
zebekből mind előkerült. Elő nem fordult,  hogy valamiféle  cukor 
ne lett volna. Szinte azt gondolom, hogy minden nap kimerít-
hette a gyulafehérvári  cukrászda egész cukorállományát, csj-k-
hogv zavarba ne jöjjön velünk. 

Hogy mi volt Erdélynek Mailáth Gusztáv Károly püspök, mi 
sem bizonyítja jobban, mint hogyha valaki bajba került, min-
denki csak azt mondta neki: 

„Ne félj,  ne ess kétségbe, menj el a püspökhöz, ő jgész bizo-
nyosan segít." 

És nem tudok esetet, hogy valakin ne segített volna. Ha 
tanács kellett, azt adott, ha pénz, azt, ha valakinek valahol va-
lami igazságos ügye volt, személyesen járt közben érte. Ha vissza-
nézek, szinte nem is hiszem, hogy volna Erdélyben olyan ember, 
akin valamiképpen ne segített volna. 

Most még egyet, ez a legnagyobb és a legmeghatóbh emlé-
kem róla. Sohase felejtem  el. Egyházlátogatóban járt a püspök 
Háromszéken, de én már akkor katona voltam, de szabadságon 
voltam éppen s Brassóból fehér  négyesfogaton  jött az én falum 
felé.  Apám, aki unitárius pap volt, kiadta a rendeletet a haran-
gozónak. hogy menjen fel  a toronyba s ahogy a püspök átlépi a 
község határát, húzza meg a harangokat s húzza addig, míg csak 
a határból ki nem lép. 

Hát a püspök jött is s ahogy átjött a község határán, az uni-
tárius templomban megszólaltak a harangok. Meglepte őt ez az 
ünnepies harangzúgás, hiszen tudta, hogy nincsenek katoliku-
sok az én falumban  s ahogy egy székelyt talált, megkérdezte tőle: 

„Hol harangoznak?" 
„Az unitárius templomban." 
„Miért? Talán ünnepük van az unitáriusoknak?" 
„Nem a, — felelt  a székely, — hanem a tiszteletes úr elren-

delte, hogv a katolikus püspök úr jön, azt fogadjuk  harang-
szóval." 



A székelynek nem szólt semmit Mailáth püspök, csak barát-
ságosan elbúcsúzott tőle, a parochia előtt azonban megállította 
a négyesfogatot,  bejött hozzánk, megköszönte édesapámnak a 
tisztességadást s Isten áldását kérte ránk s a falu  egész unitárius 
magyarságára.9 

Remények Sándor író visszaemlékezése: 

Mindnyájan ismertük Arkossy Lajosnét, a lelkes, a katolikus 
közügyekben tevékeny úrnőt, akit a püspök emiatt megbecsült s 
megbízásokkal látott el. Ilyen alkalomkor történt, hogy édes-
anyámat vele együtt találta. Bemutatásakor a püspök, akivel tör-
tént első találkozáskor anyám elfogódottan  és szótlanul állott, 
őt kedves szavakkal üdvözölte: „íme, az én kedves költőmnek 
édesanyja". S beszélgetés közben Sz. Mária emlékérmecskével aján-
dékozta meg őt. S édesanyám, bár mi evangélikusok vagyunk, az 
érmecskét fonálra  fűzte,  nyakába akasztotta és állandóan hor-
dozta. Azzal együtt temettük őt el. 

A Pásztortűz szépirodalmi lap kultúrestét rendezett a püspöki 
székhelyen. Mint e lap főszerkesztője,  tisztelgő látogatáson 
jelentem meg a püspöknél. Velem együtt azok is, akik mint elő-
adók a városba érkeztek. A püspöknek mindegyikhez volt barát-
ságos szava. Velem kezet fogva,  kedves mosolygással mondotta: 
„Ha a katolikus püspöki palota talán szokatlan, gondoljon arra, 
hogy ez volt a protestáns fejedelmek  lakása." 

« 

Dr. Gyalui Farkas v. egyetemi könyvtárigazgatóval történt: 

A püspök éppen a kolozsvári róni. kat. főgimnázium  bejá-
ratához ért néhány diák kíséretében, amikor Gyalui arra elha-
ladt. A püspök megállította s barátságosan hívta: „Jöjjön velem, 
kedves igazgató úr, az osztályokban bemutatom a fiúknak." 
Gyalui, mint református  ember, szabadkozott. A püspök bíztatta: 
„Jöjjön csak, hadd ismerjék meg, mert jó ember." Gyalui azon-
ban kimentette magát, távozott. 

* 

Kovács Kálmán tanügyi főtanácsos  emlékei: 

A püspök (aki Kovács Kálmánt, akkor unit. püspöki titkárt 
nagyon kedvelte, vele szívesen társalgott, őt gyakran magához 



hívta s szolgálatkészségét felhasználta),  neki mondotta el a kö-
vetkező esetet: 

Arról volt szó, hogy a püspök a valóságos belső titkos taná-
csosságot megkapja. A kitüntetést szerénységében vonakodott el-
fogadni.  Ekkor gr. Csáky Károly váci püspök kérte őt, hogy 
fogadja  el, mivel máskép ő sem jut hozzá, holott Mailáth után 
ő következik. A püspök azután ismétlődő mondásával: „Ha vala-
kinek szolgálatot tehetek", elfogadta  a magas kitüntetést. 

Leánya halálos beteg volt s ez állapotában a püspök öt a 
családi lakásban többször felkereste.  Imádkozott, a beteget báto-
rította s Isten szeretetében erősítgette. Az apostoli ténykedés sok 
szemlélőt meghatott. 

I)r. Vákár P. Artúr írásából: 

A mi drága jó püspök atyánk . . . Mailáth G. Károly... Há-
rom hadtestet kitevő ifjúság  nőtt fel  az ő kezei alatt és egy tör-
ténelmi küzdelmet folytató  társadalom az ő védő szárnyai alatt. 
„...Nehogy az én gyermekeimnek baja történjék", — mondo-
gatta, valahányszor a négy fehér  ló kirobogott a gyulafehérvári 
püspöki rezidenciából, hogy melegben, hóban, esőben, fagyban 
felkeresse  fiait  Kolozsvárt, Marosvásárhelyen, Székelyudvarhe-
lyen, Csiksomlyón, Brassóban, Kézdivásárhelven, Nagyszebenben, 
Szamosújváron, Gyergyószentmiklóson .... Örömteljes melegség 
előzte meg mindenütt jövetelét... Az auditóriumokban és dor-
mitoriumokban összebújtak a diáklejek: kinek mi mondanivalója 
lesz a jó püspök atyához, s mi kérnivalója lesz a főpásztortól?... 
Ha elutazott: legendák jártak szájról szájra . . . Főpásztora, ba-
rátja, testvére volt egyformán  az ő diákjainak. 

1898-at í r tunk. . . Hire futamodott  Székelyudvarhelyen, 
hogy a „Császár" jubileumát akarják megünnepelni a városban... 
Gróf  Haller János volt a főispán  . . . A diákság, nem politikából, 
hanem székely hagyományból, mindennek ellensége volt, ami 
Bécsből jött. 

Ahogy közeledett az ünnepség napja, december 2-a, a diákok 
mind idegesebbek, izgatottabbak lettek. Gondoskodtunk róla. A 
gimnázium, kollégium, főreál  és a kőfaragó  szakiskola egy no-
vembervégi délután csak úgy ontotta a diákokat a Kollégium-
kertbe, ahol a diákösszejövetelek, szabadtornák és nagy séták 
voltak. Ebben az időben én voltam a diákvezér. 

Szállásomon elkészítettük a tiltakozó plakátokat, kiáltvá-
nyokat, s az ünnepelőtti szombat délután, vezérkarom kíséreté-



ben kimentem a Kollégium-kertbe . . . Feketéllett a híres, neve-
zetes Kollégium-kert a diákoktól... Gimnázisták, kollégisták, 
reálisták, köfaragósok  hömpölyögtek a késő őszi hangulatban le-
velüket hullató fák  alatt s a székely fenyők  környékén. 

A nagv tömeg láttára, úgy emlékszem — a szokottnál is 
lázasabban vert a szívem: „Mi lesz itt?" Elröpült a nehéz kő, ki 
tudja hol áll meg? Seregszemle után felzúgott  a tömeg: hallani 
kívántak. A diákság tiltakozása hosszantartóbb volt, mint maga 
a beszéd, amelynek végeztével felolvastam  a Kiáltványt s ismer-
tettem a tiltakozó plakátok szövegét... Még egy-két bátorító szó 
s végezetül felvetettem  az indítványt: „Most pedig gyászlobogó-
val vonulunk a hatalmas Ugrón Gáborhoz..." 

Már félhomály  ült a városra. Az ablakok kivilágosodtak. Az 
üzletajtókból lelkesen üdvözölték a menetet, amely csakhamar 
megkétszereződött. Elvonultunk a törvényszék épülete előtt is s 
közeledtünk az Ugron-házhoz. Elől a gyászlobogó... Utána az 
iratokkal jómagam, utánam a diákok százai és százai. Amikor 
már-már az Ugron-ház elé értünk, két kocsi állt meg az útszélen 
s azokból egy-egy szakasz kakastollas csendőr ugróit ?lénk. Szú-
ronyt szegeztek... A menet megtorpant. Mikor felhangzott  a 
csendőrhadnagy parancsszava: „Állj! visszavonulni! szétoszlani!" 
— diákjaim a szuronyroham elől meghátráltak, két csendőr a 
lobogót, kettő engem vett „gondjaiba" s mikor már a diáksereg 
szétszéledt, atyai figyelmeztetéssel  minket is szélnek eresztettek... 

„Jön a püspök!" — adták a hírt egymásnak a fiúk.  Jött is. 
Begördült a hintó a gimnázium elé. A négy fehér  ló bárány -
szelídséggel várta, amíg gazdájukat az eléje sereglő hajandonfős 
tanárok lesegítik a kocsiról. Mi az osztályokban vártuk a lörté-
nendőt. Nekem hangosabban dobogott a szívem, mi lesz? . . . Jött 
az osztályfőnök.  A kegyelmes főpásztor  hivat az igazgatói irodába. 

Vert a szívem, jobban, mint a Kollégium-kertben a szónok-
lat előtt. Kinyílt a szárnyas ajtó. Lesütött szemmel beléptem, áll-
tam, vártam, aztán felemeltem  a fejemet  s a felém  tekintő fő-
pásztor arcára szegeztem tekintetemet. Nem volt haragos. Inkább 
valami jóságos mosoly ült az arcán, s pillanatokig várt, mintha 
örömmel látta volna bátortalan zavaromat és tépelődő vergődé-
semet. Ekkor végre felcsendült  az ő lágy, zenélő, jóságos hangja: 
„Te vagy a december 2-i diáktüntetés vezére?" 

A megilletődött és várakozásteljes „Igen"-re magához intett, 
megsimogatta arcomat s félig  szemrehányóan, félig  bátorítóan 
mondta: „Igen sok gondot okoztál nekünk, ott fenn  Kolozsvárt, 
a státus-gyűlésen. De Ugrón Gábor olyan szépen beszélt a ti ér-
deketekben." 



Valami olyasfélét  motyogtam, hogy én nem akartam. El kel-
lett mondanom mindent. Sokszor csodálkozó mozdulatokat tett 
a püspök, máskor elmosolyodott, hogy semmi szándéka sincs 
haragudni. 

Ott álltam előtte s hol lilagombos püspöki reverendáját, hol 
aranycsattos lakkcipöjét néztem. Egyszerre csak reám emelte 
tekintetét s így szólt: 

„No, és most mi a szándékod?" 
A kérdés meglepett, de a diákvezér felülkerekedett  bennem: 

„Misszionárius akarok lenni!" — feleltem,  mire püspökatyám 
magához ölelt s pillanatokig a szívéhez szorított. „No jó, hát 
majd meglátjuk. Egyelőre azonban hozzánk jössz Gyulafehér-
várra, a gimnáziumba? . . ° 

Br. Szentkereszty Béla egyházmegyei igazgatótanácsos 
emléke: 

Az ifjúkori  emlékek a legmaradandóbbak, mélyen bevé-
sődnek az érzésvilágba, különösen akkor, ha olyan nagy ember-
től származnak, mint szeretettel, tisztelettel és hálával övezett 
gróf  Mailáth püspökünktől. Mindnyájan, akik ismerjük, fél-
tünk és félünk  tőle, nem a szigora miatt, hiszen az ő szigora 
csak a szeretet, jóindulatból fakad,  hanem azért félünk,  nehogy 
esetleg valami olyat cselekedjünk, mivel őt megbánthatnók. 
Egy ilyen ifjúkori  emléket, illetve kis történetet fogok  elmondani. 

Jogász voltam, a tanulás soha sem volt nagy erőm, de 
rohamléptekkel közeledett az I. alapvizsga. Nekifogtam  a tanu-
lásnak, de az idő rövidsége bebizonyította, hogy a tanulás nem 
elegendő sem nekem, sem másnak. Jó, hogy beláttam. Megtud-
tam, hogy a híres szigorú Timon Ákos tanár fog  vizsgáztatni, de 
azt is megtudtam, hogv vele jó ismeretségben van püspök 
atyánk. Megragadtam a bátorságot, két kézzel is írtam a kegyel-
mes úrnak, kérve, hogy néhány ajánló sort adjon Timonhoz. 
A válasz a következő volt: „Isten kegyelme többet ér, mint az 
én protekcióm, holnapután reggel a jezsuitáknál leszek, gyere 
gyónni". Elmentem gyónni, azután a kegyelmes úr fogadott  a 
lakásán és adott ajánló sorokat. Ezeket természetesen tüstént el-
vittem rendeltetési helyére. Eljött a vizsga napja, el is mult, 
de Timon Ákosnál csúful  elbuktam. Egyedüli vigaszom az volt, 
hogy megtörtént ez mással is. Azonnal táviratoztam püspök 
atyánknak, mire távirati választ kaptam: „Én nem tehetek róla." 



Többet tanultam ebből az igaz történetből az életre, mint hogyha 
100 jogi könyvet vágtam volna be. 

Adorján Károly tb. kanonok, főtanfelügyelő  írta: 

Egyik délelőtt két képzőművészeti akadémikus kopogott be 
hozzám, hogy a kegyelmes úr elé vezessem őket. Mikor meg-
tudtam, hogy saját festményeiket  árulják s ezzel a vizsgakölt-
séget akarják előteremteni, bejelentettem őket. Mosolygó szem-
mel nézte a főpásztor  a fiút  és a leányt, s azok állották a tiszta 
szem sugarát. „Fiam! a szemed tisztának látszik, lássuk a ké-
peid is olyanok-e?" A leány képei nagyon tetszettek; csak úgy 
lehelték a szépséget és tisztaságot. Mikor már 1500 lej felé 
járt a vásár, csendesen megszólaltam: kegyeskedjék másoknak 
is hagyni. Ezzel a sovány tárcáját igyekeztem menteni. „Hadd 
el, mások a szennyért szoktak sok pénzt kiadni!" És a vásár 
vége? „Gyermekeim, én segítettem rajtatok, ti is segítsetek ma-
gatokon az anyaszentegyház mértékével!" Nekem pedig le kel-
lett ülnöm a gyóntatószékbe, mert a főpásztor  nőket nem szo-
kott gyóntatni. A szem csalatkozhatik ugyan, mikor tisztának 
lát és ítél a szemekből valakit, de a gvóntatószék, az anya-
szentegyház mértéke a hit erejére támaszkodik. 

Valahol a Rekecsalján bérmaúton voltunk. Diákember nél-
kül el sem képzelhető a püspökünk. Jöttek itt is és körül-
dongták, mint méhek a virágot, körülniosolyogták, mint víz-
ben a visszaverődő napsugár a fehér  habot. Vége a hosszú, 
fárasztó  szertartásnak. A püspök tésztát oszt a fiacskáinak. 
Már a második tálat ürítik, mikor a plébános kétségbeesetten 
rohan oda, „,mit adok a vendégeknek?" „Semmit, fiam!  Ma 
olyan ebéd lesz, amelyen tésztát senki sem eszik. Szokjátok 
meg a lemondást!" És az ebéd alatt gyakoroltuk a lemondást. 

Egyik mezőségi falucskában  mezítlábas árva vonta magára 
a püspök figyelmét.  Magához ölelte s kikérdezte a gyermeket. 
Mikor megtudta, hogy egy pár cipője sincs, a másik pár .cipőjét 
akarta odaajándékozni. ,.A kegyelmes úr egy pár cipővel még 
sem maradhat" — figyelmeztette  a gondos inas. A fiú  is bátor-
ságot merített: „Nem kell a cipő, a püspök úr es mezítláb nem 
járhat". 



Dr. Csipak Lajos tb. kanonok, igazgatótanácsos mondotta: 

Mindenkinél jobban értékelte Prohászka új katolicizmusát 
és tudatosan már kezdellől bekapcsolódott ebbe a reformmoz-
galomba. Elmondhatjuk, hogy valósággal munkatársává szegő-
dött. Mert Prohászka a régi liberális, színtelen, lélektelen és 
gerinctelen nemzedéket hiába akarta volna a szinte forradal-
mian új katolikus akciónak meghódítani, neki csak az eljö-
vendő nemzedékre lehetett számítani. Ezt a nemzedéket pedig 
Mailáth püspök nevelte számára. Bátran odahelyezhetjük tehát 
Mailáth püspököt a nagy magyar katolikus restauráció mun-
kájában Prohászka mellé. És ha ma Prohászka hatása egyete-
mesebb, mint életében, akkor annak az az oka, hogv most nőtt 
fel  és állott munkába a Mailáth nemzedék. 

a 

Dr. Péter Antal apát, szemináriumi rektor szavai: 

Mélységes hite akkor kezdett világítani, mikor a magyar 
intelligencia előkelőnek tartotta a hitetlenséget fitogtatni; 
apostoli buzgalma akkor indult hódító útjára, mikor már a 
köznép is unalmasnak érezte a szentmisét. Első megjelenése 
mindenütt a lelkek megdöbbenését és felébredését  idézte elő. 
Hogyan? — Kérdezték mindenfelé  — az előkelő gróf,  a nagy-
műveltségű főúr,  a leggazdagabb mágnások egyike nem keresi 
a vagyont, hanem odaadja azt is, amije van, nem szégyenli az 
imádságot, nem restelli a gyóntatást, nem fél  a szegénységtől, 
nem keresi a kényelmet? Hiszen ez valóságos csoda. Ha annak 
az embernek a helyén van az esze, akkor a mi eddigi életünk 
rossz irányban haladt. Erre a megdöbbenésre következett az 
ébredés és a templomok megteltek imádkozósereggel; a gyón-
ta tószékek visszanyerték régi nagy méltóságukat; az emberek 
bátorságot kaptak arra, hogv hitük szerint éljenek. 

« 

Papp János főgimnáziumi  igazgató feljegyzése: 

Mikor meggyőződött arról, hogy a nikotin és alkohol él-
vezete milyen súlyos pusztítást végez népünk, különösen az 
ifjúság  körében, úgy az önmegtagadás okából, valamint a jó 
példaadás kedvéért habozás nélkül végleg lemondott mindket-
tőnek az élvezetéről. 



Egy alkalommal, ebéd közben kínálgattam a különböző 
fogásokból,  mert nagyon keveset fogyasztott,  mire ő ezt vála-
szolta: „Köszönöm fiam,  de nem veszek, mert sohasem bántam 
még meg azt, ha valamiből nem ettem, de gyakran megbántam 
azt, ha ettem." 

Vákár József  örmény plébános hirdette: 

Gróf  Mailáth püspök az örmény szertartási! római katoli-
kusok iránt is minden időben atyai szeretettel viseltetett. 

Kegyes figyelmének  nemcsak azáltal adta tanújelét, hogy 
mint főpásztor,  hivatalos látogatásai során rendszeresen felke-
reste az örményszertartású egyházközségeket, s ezzel megkü-
lönböztetett, igazi ünnepet szerzett, de érdemes egyházi és vi-
lági vezető fért  iáit magas elismerésének dekórumaival díszítette 
fel.  A charitativ jótékonyságukról és kultúrmunkásságukról is-
mert, köztiszteletben álló régi örmény családokat úgy városon, 
mint vidéken szíves előszeretettel látogatta meg és köreikben 
közvetlen, bensőséges otthonossággal érezte magát. 

Dr. P. Imets Károly, v. ferencrendi  provinciális tudósítása: 

Még fiatal  püspök korában Assisibe zarándokol, ahol meg-
fogta  il'Poverello s. Francesco gyönyörű lelke és alázatos lel-
kületéből vezetve magára ölti a Ill-ik Rend bűnbánó ruháját, 
a fogadalmat  Medgyesen b. e. László Polikárp főatva  kezébe 
tette le. Szent Ferenc Atyánk halálos ágyon urbi et orbi áldását 
adta minden jelenlevő és eljövendő gyermekére. A nagy 
Pátriárka áldása ölelje át hűséges gyermekét. 

Incze Domokos főesperes-plébános  szavai: 

Csíkszentgyörgyön 1921 május 17-én d. u. egy önmagával 
tehetetlen koldusszegény beteges öreg embert látogatott meg, 
hogy meggyóntassa. A szomszédok a püspök iránti figyelem-
ből az öreget elhagyatott, gondozatlan sötétes szobájából az ud-
varra vezették, hogy itt gyóntassa meg; de a jelenlevők bámu-
latára a püspök úr karonfogva  visszavezette s ott gyóntatta 
meg. 



1921 május 18-án mise után egy háznál beteget bérmált. 
Bérmálás után még a beteggel beszélgetett s én azalatt Tompos 
Pál fogadott  leányától az ajtónál azt kérdeztem, hogy hol van 
Pali? inert a templomban nem láttam. Püspök űr ezalatt észre-
véletlenül hátamnál termett s azt kérdezte: ki az a Pali? Nyugal-
mazott vármegyei pénztári ellenőr, aki szemeivel alig-alig lát. 
Hol lakik? kérdezte ezután. „Csak ehelyt" — volt a válasz. „No 
nem bánom, ha ahajt is — mondta a kegyelmes úr: „Látogas-
suk meg!" Palit meggyóntatta és megbérmálta. A plébánia felé 
indulva, a templom-utca vastag porát egy szekér felverte.  A 
püspök úr azt kérdezte tőlem: nem lehetne-e a nagy port ki-
kei ülni? Ajánlatomra átmentünk a szentegyházpataki ösvényre. 
Alig jöttünk az ösvényen 50 métert, hát 10 méter hosszúságban 
az ösvényen is víz folyt.  Nem volt más mód, a víz kikerülésére 
a csapos kertet vettük igénybe. Gondoltam magamban: a por-
mentes út választásáért kikapok; de nagyon kellemes meglepe-
tés ért, mert mikor a püspöki karok egy füzfatörzs  átkarolásá-
val voltak elfoglalva,  mosolygó arccal reám tekintett s nevetve 
mondotta: „No ez ugyan pormentes úti" Ezután „Deogratias-t" 
dúdolva érkeztünk a parochiára. 

Egy ártatlan 5 éves csángó fiút  bérmálás után megcsókolt. 
Az anya „lélektükrében" örömkönnyek gyöngyöztek a hála 
jeléül. 

a 

Szabó György apátplébános, igazgatótanácsos visszaem-
lékezései: 

1901. év május hó végén történt, hogy Borszéken bérmálni 
készült. Egészen kis kápolnában misézett. Akkor még nem volt 
felépítve  a mostani igen szép plébániatemplom. Az eső csur-
gott. Aggódtunk, hogyan végzi el a bármálást. A püspök így 
szólt megnvugtatólag: imádkoztam tiszta időért, hogy a szabad-
ban bérmálhassak. Kétkedőleg hallgattuk kedves szavait. De 
mi történt? A szentmise végén a nap fényesen  ragyogott. Szép 
tiszta idő lett. A főpásztor  a pázsitos téren nyugodtan végezte 
mélységes áhítattal a bérmálást. Utána ismét megeredt a u^gy 
eső. Étkezés közben egyik a kíséretbeliek közül így szólt: Ke-
gyelmes Atyám! Ismét csurog az eső. Mennünk kell Bélborba, 
sáros, döcögős úton. Miért nem kegyeskedett kérni utazhatá-
sunkra is tiszta időt? Erre így szólt: Én csak a bérmálás szent-
ségének kiszolgáltatására kértem a tiszta időt. Utazhatunk 
esőben is. 



Ugyanazon nehéz bérmaút alkalmával a nagy Salamon-
hegyen belül fekvő  Gyergyóbékásból a nagyon köves, hepehu-
pás úton tértünk vissza. A kegyelmes atya és Ferenczi Károly 
akkor gyergvókerületi főesperes  a Török és Társa tölgyesi díszes 
templomépítők, fakereskedők  négyesfogatú  kocsiján ültek. A 
kíséret pedig lőcsös szekereken. A püspök atya kocsiját két erős 
legény tartolta jobbról is, balról is, hogy a sok kátyúk között 
el ne dűljön. Egy nagy mélység felett  előttünk haladt el a 
kocsi, csak lépésben lehetett haladni. így is megtörtént, hogy 
a kocsi nagyot döccent, a kocsis a bakról lefordult  és a négy 
ló a mélység felé  fordult  a kocsival, csak egy lépés volt a mély-
ségig, menthetetlenül a püspök és főesperes  halála következett 
volna be a lezuhanás folytán.  Látva a veszélyt, a püspök atya 
és a főesperes  a mély sárba ugrottak le. Leírhatatlan nagv meg-
illetődéssel a főpásztorhoz  futott  az egész kíséret. A szerencsés 
megmenekülés felett  hálánkat nyilvánítottuk. A püspök atya és 
az egész kíséret a nagy és sáros útat gyalog tette meg Tölgyesig. 
Első teendőnk volt a templomba vonulni és hálaadó isteni tisz-
teletet tartani. 

* 

Albert Vilmos c. igazgató-tanár szavai: 

1934 október 8-án volt utoljára közöttünk Csíkszeredán. 
Élénken előttünk áll a gyönge testben azzal az erős, sugárzó 
lélekkel. Háromszéki bérmaútjáról jött hozzánk egy napra, 
megint csak — megpihenni. Ez a pihenés abból állott, hogy 
minden percét az ifjúságnak  szentelte: gyóntatta, áldoztatta őket 
s ellátta nemcsak jóságos atyai szívének áldozásával, hanem 
messzelátó nagy lelkének bölcs, okos, az ifjúság  egész életét 
bevilágító és boldogító, szépséges gondolataival: testet-lelket 
pusztító alkohollal és nikotinnal ne éljetek — mondotta egye-
bek közt —, tiszta, fegyelmezett,  férfias  életűek legyetek, az 
Urat teljes szívvel szeressétek és Hozzá minél gyakrabban já-
ruljatok. 

Amint ott állt a fiúk  között, az ősz fürtök  alatt is fiatal 
lelke oly vonzó melegséggel és közvetlenséggel áradt az ifjú-
ságra, mint egykor, midőn ő is először fiatalon  lépett közéjük. 

A tanárokat is — többen ők is már a szürkék korosztá-
lyában — fiainak  nevezte, hisz 20—30 évvel ezelőtt többen 
közülük —• ott álltak előtte, a fiatal  püspök előtt, mint a mos-
tani kis diákok. Megható volt látni: mint aranyozza be a nagy 
püspökben az ősz enyhe sugara nemcsak a mostani ifjúságot, 
hanem azt a régit is, amely maga is már az ősz felé  közeledik. 



A Mailáth-liceum jeles igazgatója, Kárpiss János minden-
kor mintaképe volt a lelkiismeretes, pontos munkának s re-
meklője a szép, kerek betűkben s hosszú folyamatban  áradó, 
semmi részletet el nem mellőző alapos fogalmazásoknak,  de a 
buzgó munka közben egy nagy hiba vert gyökeret benne: t. i. 
annyira rabja lett az írásnak és irodának, hogy hónapokon át 
nem mozdult onnan ki, pedig súlyosan asztmás lévén, szüksége 
lett volna minél több friss  levegőre. A püspök megígértette vele 
a napi rendszeres sétát. Ö természetesen igéretét rendszeresen 
nem tartotta meg. A püspök megtudta a dolgot. Egy délutánon 
az aula fogata  állott meg a főgimnázium  előtt. Gyúrj, a kocsis 
bement az irodába: „Igazgató úr, itt a kocsi, tessék azonnal 
felülni.  A kegyelmes úr parancsa." Mit lehetett tenni? Vette a 
kalapját, egy önkéntelen mozdulattal az — esernyőjét s ment. 
Meg sem álltak a szőlőkön túl, a Mamuthegy aljáig, a várostól 
úgy 5 km.-re. Itt a kocsi megállt s az egész úton néma Gyuri 
újra megszólalt: „Most tessék leszállni." Utasunk engedelmes-
kedett. Gyuri bevágott a lovak közé s eltiint, mint a szélvész. 
A hoppon maradt igazgató kénytelen volt hazasétálni — gyalog. 

Az öreg diákoktól jól ismert Kuncz Elek főigazgató,  ha 
látogatni jött a Mailáth-liceumba, az aula vendége volt. így 
1913 őszén is, mikor a tengernyi eső miatt a híres rózsamáli 
szőlő sem tudott megérni. Azért a szőlő — csupa szokásból — 
ott volt a püspöki ebédlő asztalán. Kuncz már két ebéden át 
megismerkedett a fanyar  gyümölccsel. A harmadik ebéden 
maga a püspök — befelé  nevetve — nyújtotta a szőlős tálat 
feléje.  — „Kegyelmes uram, mit vétettem?" — mondta a ré-
mülten visszahúzódó főigazgató.  (Ugyanígy kiáltottam fel  én is, 
mikor 1923-ban vacsora után, mielőtt a szemináriumban az 
alvó fiúk  meglátogatására indultunk, a b.-i apácáktól hozott 
fél-termosz  lágy kávét megitatta velem.) 

Imets Fülöp Jákót, az ős-székelyt, eredeti puritán egysze-
rűsége miatt a püspök nagyon kedvelte. Gyakran meglátogatta. 
Egy alkalommal ismét betoppant hozzá, de Imets, aki valami 
rímes történeti elme-szülemény diktálásába volt elmerülve 
(egyik diák-rokona volt az irnok) — nem vette észre — a be-
lépőt. A püspök megállt az ajtó sarkánál s gyönyörködött az 
„irodalom" dolgozóin. Közben Imets felpillant  s meglátja a rá-
mosolygó püspököt. „Né, a kegyelmes úr! — kiáltott fel  — 
no, örvendek, de hát minden tisztességes ember szokott kö-
szönni, mikor valahová belép." A püspök nevetve ölelte meg 
hűséges öreg kanonokját, kire csak akkor neheztelt, mikor az 



ebédnél a püspöktől kapott pompás média-szivart — takaré-
kosságból — kettétörte, egyik felét  elszívta, a másikat a reve-
renda órazsebébe süllyesztette. 

Nagy Antal plébános élménye: 

Lönhárt püspök apostoli fölkent  személyét 1877 tavaszán 
láttam először Csíksomlyón, ötödik gimnázista koromban. Lel-
kületemről számolok be, ha azt mondom, hogy benne láttam ak-
kor a legnagyobbat — csodálattal, amint a zárda emeleti abla-
kából szólott az udvaron álló diáksereghez. Ez az időpont elhi-
vatásom második föllobbanása  volt. Jó tíz év multán, mint fiatal 
papocska láttam az új erdélyi püspököt, az 1898-iki tavaszi bér 
maút közben Kézdivásárhelven gróf  Mailáth magas személyében, 
kiben az ősi székely demokráciában született szemeim az első élő 
grófot  is gyönyörködve bámulták. Az egyszerre magasra szökött 
tiszteletteljes hódolat fölkeltette  bennem különben a felsőbbek 
iránt mindig érzett tiszteletet, ami azóta negyven evcn keresztül 
a kötelességek teljesítésére még inkább ösztönzött. . 
+ •2 

Utoljára 1934. év november 3-án délelőtt 10 órakor talál-
koztam vele, egészen váratlanul a plébániám kapujában, midőn 
éppen az állami iskolába indultam hitoktatásra. A csíkszeredai 
főgimnáziumtól  a kantai főgimnáziumba  autózott, jól bebugyo-
lálva, ölében nagy csomag cukorkával az útszéli gyermekiereg 
számára, kezében pedig nagyszemű rózsafüzérrel.  Beinvitáltam, 
de nem jött, nagyon sietett. Azért mégis egy órahosszat elcsacsog-
tunk az útszélen. Fáradtságról panaszkodott. Elmesélte, hogy 
előző vasárnap Brassóban volt. Hajnali három órakor kelt, vé-
gezte breváriumát, szokott sűrű levelezését s hat órakor már 
gyóntatott, prédikált... 

Amint tétován állok, felragyogó  tekintettel újra szól. Na! Egy 
székelyt valahára bevittünk a püspöki irodába. Erősen telitalá-
latot éreztem a mult emlékein borongó lelkemben: És ki legyen 
ez a székely, ha szabad érdeklődnöm? Hát Adorján Károly, — 
feleié.  — Tényleg, ő is székely. — De már többet nem mond-
hattam. Alig volt egy szempillanat, hogy rózsafüzéres  szentelt 
kezeit csókolhassam. 

Negyedórával később Kozmásról üzent vissza a szorongó 
gyermeki lélek ijedtségével, hogy „koldusbotra jutott", mert va-
lahol az úton elhullatta teljes egyházi és magánfelszerelését  az 
autó ládájából s menjek azonnal a „szent egyik-másik" keresé-
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sére. Régi tapasztalat ólomsúlya ülte meg a lelkemet. A papnak 
megöregedve és koldusszegényen kivettetve kell elmúlnia! 

Történelmi hűséggel jegyeztem le ezeket, de: „Sok egyéb 
jeleket is cselekvék, melyek nincsenek megírva e könyvben." 
Ján. 20., 30. 

Ha még egyszer megláthatnám, de megbecsülném, újra meg-
szeretném, megcsodálnám Erdély feledhetetlen  nagy apostolát. 

* 

György Gábor plébános emlékei: 

1905 februárjában  táviratot kaptam hazulról, édesatyám ha-
láláról. A papnöveldéből a püspök úrhoz sürgönnyel kezemben 
mentem, hogy atyám temetésére szabadságot kérjek. 

„Fiam — mondotta — ne menj haza: ezt a lemondást ajánld 
fel  édesatyád lelkéért s annál buzgóbban imádkozzál érte." 

„Kegyelmes Püspök Űr, — válaszoltam — nem tudok le-
mondani, hogy ne legyek otthon apám temetésén. Életemen ke-
resztül fájna,  ha haza nem mehetnék." 

„Jól van fiam.  De jegyezd meg, hogy földi  atyád halálával 
még jobban ragaszkodjál mennyei Atyádhoz." 

S mint igazi szerető, gondos atya — útiköltségemet fizette. 

1912-ben volt első püspökfogadásom  Désaknán. Kincstári 
plébánia, kevés hivővel. Mindazonáltal fényes  fogadtatás.  Fele-
kezeti különbség nélkül ünnepeltünk. A bányászok egyenruhá-
jukban. katonai rendtartásukban nagyszerűen festettek.  A vár-
megye főurai  összejöttek a bányász zászlószentelésre. Előkelő ün-
nepély, ének, zenekar, rengeteg külsőség, sok bensőség és mély-
ség. Zászlóanyák. Zászlószegbeverés jeligékkel, melyek között 
mint gyöngyszemek között a gyémánt, úgy ragyogott a szociális 
érzésű nagy apostolnak jelmondata: „Minél mélyebbre hatol a 
föld  mélyébe a bányamunkás, annál inkább jusson közelebb az 
Istenhez, mert az első munkás és kenvéradó az Isten. Munkát, 
kenyeret adni pedig isteni törvény." így jelölte meg a munkást 
és munkaadót egyformán  szerető püspök a munkáskérdés lénye-
gét, a mai kor vajúdó problémáinak megoldási kulcsát. Mintha 
XI. Pius pápa korszakalkotó s társadalmat megújítani akaró 
nagyszerű körlevelének előre csengő prófétája  lett volna. 

1914. évi bérmáláskor történt Nagykászonban. Az akkori 
plébános úgy intézkedett, hogy este a Mária harangszó után az 
egyházközség magas vendégének tiszteletére egy óráig húzzák a 
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harangokat. Az öreg harangnak mély, búgó hangja bús, szo-
morú hangot ébresztett nemcsak bennünk, hanem a püspök úr 
lelkében is. A vacsorázó asztaltársaság, önkéntelenül elhallgatott. 
Egyszer csak az asztalfőn  megszólal néma csendben: „Ez a ha-
rangozás /halálomra emlékeztet. Végrendeletemben van, hogy 
ahol meghalok, ott temessenek el." 

Szinte fájlaltuk,  hogy az öröm, a lélekerősítés és lélekújítás 
napján, estéjén ilyen fájdalmas  visszhangja volt a harangok sötét 
éjszakába belesíró-rívó zokogásának. 

Már akkor végigcikázott lelkünkben a kívánság: minél ké-
sőbben következzen be az a közös emberi sors, de bármikor jöj-
jön az elkerülhetetlen — Erdély földje  legyen az az anyaföld, 
amely ölébe fogja  fogadni  lánglelkü nagy püspökét. 

I)r. Elthes Gyula egyetemi m. tanár írta: 

Mailáth püspök az 1899—1902. és a következő években 
rendszeresen eljött a csiksomlyói pünkösdi búcsúra és számos 
községet meglátogatott, melyekben a bérmálást végezte. Ütja 
valóságos diadalmenet volt. Gyönyörű négy fehér  lovát már az 
egész vármegye ismerte. A községek apraja-nagyja ünneplőben és 
virágdíszben várta a főpásztort,  akit olyan osztatlan szeretettel 
fogadtak,  amilyenben más egyházfejedelem  még nem részesült 
soha. A vármegye székelysége katolikus lévén, a szeretet meg-
nyilvánulása is méltó és páratlan pompájú volt. A hívek valóság-
gal bálványozták az ifjú  „aranyszájú" főpásztort.  Egész életére 
boldog volt, akit megszólított, vagy megbérmált. Nagyobb szere-
tettel királyokat sem fogadtak,  mint Mailáth püspököt a csíki 
községek. 

A főgimnázium  és a tanítóképző növendékeinek tovább-
képzésére lelkigyakorlatokat rendezett. Elsőízben jöttek hozzánk 
nagyhírű jezsuita-atvák, a legképzettebb és legkiválóbb szóno 
kok, akiknek előadásai felejthetetlen  benyomást keltettek az ifjú 
nemzedékben, sőt a tanárok is elbűvölve hallgatták a híres 
Lollok atya magas színvonalú fejtegetéseit. 

Mailáth püspököt bérmaútjában rendszerint Becze Antal, a 
„vaskezű" és nagytekintélyű alispán kísérte el, akinek szintén 
két fehér  lipicai kocsilova volt. Egy ilyen bérmaút alkalmával 
történt, hogy a kocsi elé futott  a vármegyeszerte ismert fél-
kegyelmű Csicsai János, aki koldulásból élt és akit szívesen 
támogatott mindenki, mert talpig becsületes ember volt. 

22* 



János bárgvu vigyorgással és e felkiáltással  üdvözölte a 
püspököt: 

„Éjjen a tekintetes püspök úr!" 
A főpásztor  megállíttatta a kocsit és pénzt keresett a zsebé-

ben. Mikor nem talált, odaszólt a balján ülő alispánnak, aki kész-
séggel nyújtott át egy koronát a püspöknek, azonban Csicsai 
János, hallván és látván a jelenetet, odaszólt a püspöknek: 

„Mijánnam ne verje adósságba magát a tekintetes püspök úr!" 
A főpásztor  elmosolyodott, de azért odaadta és János elvette 

a fejedelmi  adományt. 

Az 1900. évben tartott pünkösdi búcsú alkalmával Mailáth 
püspök hivatalos látogatásokat tett a városban Atyám akkor 
polgármester volt és így hozzánk is ellátogatott a népszerű fő-
pásztor. Véletlenül éppen otthon voltam én is. A főpásztor  ke-
gyesen megveregette kövér arcocskámat és távozáskor megkér-
dezte tőlem, hogy mi szeretnék lenni. 

Abban az időben igen sokan mentek a gimnáziumból pap-
nak és én, a tizenötéves gimnázista, a hirtelen kérdéstől kissé 
megzavarodva, de valószínűleg a papi pályára gondolva, ezt 
feleltem: 

„Ha Isten megsegít, erdélyi püspök!" 
Mailáth püspök jóízűt nevetett és vállamat megveregetve 

mondotta: 
..Segítsen a jó Isten, édes fiam!" 

c 

Részegh Viktor emléke: 

Kórházi ágyon ismertem meg Erdély főpásztorát.  A háború 
alatt. Az 1918 június 15-i gyászos végű olasz támadások sebe-
sültjeit látogatta végig az asiagói frontszakaszon.  A Máltai lovag-
rend barakkórházába felhallatszott  a gyilkos pergőtűz borzalmas 
üteme. A halál ott suhogott az 1918-as nyár fojtott  levegőjében, 
a gyűlölet ulolsó erőfeszítéseit  tombolta az olasz ég alatt. Hal-
doklók, formátlanná  csonkított emberroncsok között találkoztam 
Mailáth püspök apostoli lelkével. 

Nagy életfordulón  esett a találkozás. Az élet-halál küszö-
bén. A hősi halál lázas viaskodással vívta kegyetlen harcát, a 
kórházi ágyra terített „nyomorék" katonával. Egy reggelen ket-
tőnk közé emelkedett a püspök úr jóságos szelleme. Mosolygó-
san, életadóan, Krisztusi fénnyel.  — Szétválasztott — megvigasz-
talt — ú j életnek indított. 



És én azóta egész Erdély élelindító forrását  látom az ő fő-
úri lelkében, emelkedett szellemében, átfogó  egyéniségében, sze-
retetet sugárzó lényében. Abban a négy évtizedes munkában, 
amelyet az önzetlen úriságnak annyi magasztosságával végzett 
Erdély földjén,  szentül hiszem az Istenküldetés elhivatottságát. 

Dr. Pitner Árpád ügyvéd feljegyzése: 

Pár évvel ezelőtt történt, amikor státusgyűlés előértekezle-
ten még Mailáth püspök atyánk elnökölt. Iskola kérdésekről 
folyt  a szó. Sokunknak volt mondanivalónk s bizony nem is 
maradtunk némán. A magam mondókáját valahogy úgy kezdet-
tem, hogy „nincsenek gyermekeim s talán jobb is, mert ismerve 
heves temperamentumomat, könnyen megtörténhetne velem, 
hogy testisértés vétségébe esnék, ha német családi nevem miatt 
nem engednék a gyermekeimet magyar hitvallásos iskolába 
járatni . . ." — Mailáth Gusztáv atyánk jóságos arcán elnéző 
derültséget véltem felfedezni. 

A másnapi díszebéd alatt a szokásos cerclét tartotta püspök 
atyánk. Mindenkihez volt egy-egy kedves szava. Hozzám jön, 
rám néz. kedvesen elmosolyodik: „Bár nem kívánom, hogy testi-
sértés vétségébe essél, de szeretném, ha lennének gyermekeid, 
mert gyermek nélkül nincs a családban igazi boldogság. A gyer-
mek ad a családi életnek igazi tartalmat, a gyermek tanít meg 
igazán szeretni." 

Dr. Kováts Károly egyházmegyei igazgatótanácsos írása: 

Egyik státusgyűlés befejező  akkordjai hangzottak el, ami-
kor a főpásztor  meleg hangja zendült fel:  „és köszönöm a kedves 
előadó úr közreműködését, megdicsérem őt s megjutalmazom, 
igen megjutalmazom, még pedig, egy jó kívánsággal — azzal, 
hogy házasodjék meg". 

* 

G. S. közölte. 

Kedvenc szokása volt a püspöknek, hogy látogatásai alkal-
mával mindig megvendégelte a somlyói diáksereget. 



Ilyenkor a gyümölcsös kofák,  pereces legények és kiflis  pék-
inasok minden készletét megvette s — a tízórai szünet alatt — 
kiosztotta a mindig éhes nebulók között. 

De hogy ölhetett kezekkel és szájtátva — repülő galambként 
— ne várhassák azok a „tízórait", a körülötte sereglők fölé 
szórta s a zsivajgó társaságnak a levegőből kellett kifogdosnia 
a püspöki kezekből hulló áldást. 

Ilyenkor aztán jólelső mosollyal figyelte  a „megélhetésért 
való küzdelmet", de sohasem engedte azt odafajulni,  hogy csak 
azok részesülhessenek a hulló „manná"-ból, akik jobban bírták 
erővel és szusszal. Igaz, a fiúk  sem hagyták magukat, mert aki 
nem bírta könyökkel, az ésszel segített magán, mint a tapolcai 
Kurátor Jánoska is. 

Osztályunk „fuszujkakaró"-ja  Buttyán Szilveszter volt, aki 
két fejjel  is kimagaslott közülünk. Emiatt sok gúnyolódásunkat 
kellett zsebrevágnia, de püspöki látogatások alkalmával — min-
dig ő járt jobban, mert a „törpék" feje  fölött,  ő — az „óriás", 
nyugodtan fogdoshatta  össze a repülő pereceket. Ilyenkor öblös 
zsebeibe süllyesztette el a mások elöl elhalászott zsákmányt s 
újabb préda után kapkodott. 

Ezt a szokását vette észre és használta ki Kurátor Jánoska. 
0 reménytelen harcba nem bocsátkozott, hanem amíg Buttyán 
a többiek feje  fölött  „operált", addig ő a Buttyán zsebeinek tar-
talmát helyezgette át a saját zsebeibe. 

Volt esze s élt vele. 

A püspök 1926-ban Gyergyószentmiklósról hozott kaláccsal 
„feltarisnyálva"  érkezett a tapolcai plébániára. 

E kalács gondosan be volt takargatva egy patyolatfehér  ta-
kargatóba s abból mindennap egy darabkát pirítva szolgáltak fel 
a püspök úr reggelije mellé. 

A kalács minden morzsácskájára gondosan ügyeltek, mert a 
kegyelmes főpásztor  inasának e szavak kíséretében adta azt át: 

„János, ennek a kalácsnak minden porcikájára nagyon kell 
ügyelni, mert ezt száz tojással csinálták azok a jólelkű gvergyói 
(s itt tréfásan,  mintegy zárójelben, odatette: »bajuszos«) örmény 
nénikék." 

Egyik bérmaútján B . . .-ra érkezett a püspök. B . . , G..., 
az egyházközség tevékeny plébánosa a látogatásra nagy előké-
születeket tett s igen sok finom  és kívánatos hideg] ételt is szer-
zett be Brassóból, amelyek művészi elhelyezésben terhelték a 
földíszített  asztalt. 

Főpásztorunk a pompás ételektől csaknem roskadozó asztalt 



csak megkerülte, a plébánoshoz pedig e szavakkal fordult:  „Ked-
ves fiam,  részemre csak egy pohár tejet kérek!" 

Somlyón az egyik tisztes tanító-család legifjabb  tagja gipsz-
bekötött lábbal feküdt  az ágyában. Édesanyja a kertben gyom-
lálgatott. A család többi tagja pedig ki ide, ki oda, mindenki a 
maga dolga után látott. 

Az ágyhoz kötött ifjú  sorsa iránt érdeklődő főpásztor  magá-
nyosan ment a beteget meglátogatni s vigasztalni. 

A kertben gyomlálgató öreg néni csak akkor lett figyelmes, 
amikor a tornácról léptek zaja hallatszott. Rögtön kezet mosott 
s besietett, hogy lássa: ki az a váratlan vendég? Nagy megjepe-
tésére Mailáth püspököt találta a fia  ágyánál. Épp a beteg sorsa 
iránt érdeklődött s vigasztalgatta. Később meg is gyóntatta. 

Majd távozása előtt dicsérettel említette az öreg, néninek, 
hogy érkezésekor a konyhában milyen szép és nagy halmaz te-
pertős pogácsát látott egy tálban, melyből — ha meg nem sér-
tené a nénit — bár kettőt kérne. 

Természetes: egy egész papírzacskóval kapott, amit távo-
zása közben az útjába vetődő borvizes gyermekeknek osztott szét. 

Az ifjúság  melegszívű püspöke, iskolalátogatásai alkalmá-
val, a szeredai főgimnázium  kisebb diákjainak gyakran dugo-
gatott a markukba egy-egy csomó Stollwerck-cukorkát ilyen sza-
vak kíséretében: 

„Nesze fiacskám!  minden darab egy-egy csésze kávé!"11 

Pellion Ervin pap-tanár emléke: 

Az 1919. év májusában lázasan készültek Mailáth püspök 
fogadására  a zsilvölgyi bányászgyerekek. Mint negyedik elemista 
magam is szorgalmasan járogattam a bérmálási oktatásra, köz-
ben nevelőszüleim nyári szabadságra mentek és engem azzal 
hagytak a vulkáni kórház tisztelendő nővéreinek felügyeletére, 
hogy majd akkor fogok  bérmálkozni, amikor egy más alkalom-
mal ők is ott lehetnek. A templomban nagy ünnepséggel lezajlott 
a bérmálás szép szertartása és azok, akik nem bérmálkozhattak, 
szomorúan mentek haza. 

Délután a kórház hatalmas, parknak is beillő udvarán rug-
dostam a rongylabdát, amikor hírül hozták, hogy Mailáth püspök 
úr megérkezett a betegpk látogatására. Az egyik tisztelendő nővér 
eltüntette rólam a játék hevében rámragadt zsilvölgyi szénport 
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és bevitt hozzá. „Ugye, kis csöpp, tiged is megbérmált ma a te 
püspök atyád", ezzel fogadott  a „gyermekek püspöke". Amikor 
nagy szipogások között, könnyfátyolozta  hangon elmondtam, 
hogy bizony nem bérmálkozhattam, megsimogatott és kikérdezett 
a bérmálás mibenlétéről, megkérdezte, hogy mit tudok a Szent-
lélek Istenről és azt is, hogy szeretnék-e megerősödni a hitben. 
Ügy látszik feleleteimet  kielégítőnek találta, mert jelenlévő kísé-
retével együtt bevitt a kórház kis kápolnájába és ott a kisérő pa-
pok segédkezése mellett megbérmált. 

Ez év szeptemberében, amikor nevelő apám a gyulafehérvári 
főgimnáziumba  beíratott és az épp otthon tartózkodó püspök úr-
nál tisztelegtünk, mosolygó szemmel ismételte a bemondott nevet 
és megjegyezte: 

„Ügy-e, kis csöpp, téged bérmáltalak meg külön a vulkáni 
kórház nővéreinek kis kápolnájában?" Majd hozzátette: „Meg-
ígéred. kis csöpp, hogy mindig bizalmas őszinteséggel fogsz  a te 
püspök atyádhoz jönni?" Ez a mondat bizonyosan nagyon sok-
szor hangzott el az ő szobájában. Bizonyítéka ennek az a sok 
levél, amelyet tényleges és öreg diákjaihoz írt, amikor azok ki-
sebb, nagyobb ügyekkel bizalmas őszinteséggel felkeresték  őt. 
Ilyen írások nekem is vannak a kezemben. Mindenik személynek 
szól ugyan, de mindenkinek feladatot  jelölhet. 

Az egyik lapon arra figyelmeztet,  hogy a magyar nyelvben 
a vesszőket pontosan kell használni, mert a stílus önmagában 
nem minden. A másik lap a Bécs melletti Mödlingből íródott 
1927 őszén. Kérdőre von, hogy a vulkáni kórházban betegen 
fekvő  Fricikét (jelenleg Dr. Wild Frigyest) miért nem látogattam 
meg és miért nem számoltam be arról, hogy meggyógyult-e a 
lába. „A betegekkel sokat kell törődnöd, kedves fiam,  mert ha 
netalán pap leszel, könnyebben fogod  gyakorolni a felebaráti 
szeretetet." 

Dr. Erőss Alfréd  teologiai tanár visszaemlékezése: 

A Vatikánban még a pápai testőrséget, a svájci gárdát is 
„kezelésbe" vette. Mikor a Damasus-udvaron végigment s a fehér 
márványlépcső előtt a tarkaruhás testőr alabárdjával a püspök-
nek kijáró nagy-tisztelgéssel feszengett  előtte, Mailáth püspök 
hozzálépett, pihenj-t parancsolt s beszédbe elegyedett vele. Min-
den érdekelte a gárdisták életéből. A gárda római szolgálatideje 
rendes körülmények között kilenc évet tesz ki. Ezen idő alatt rit-
kán mehetnek haza s a kilencéves szolgálatidő leteltéig tisztán 



kell élniük, mint a papoknak. Csak a szolgálat végén házasodhat-
nak meg. 

„Ti kemény katonák vagytok, vasakaratú emberek. Tudtok 
harcolni s legyőzitek a kísértést, meg a bünt. De nektek is szük-
ségetek van az isteni segítségre és kegyelemre. Azért gyakrabban 
kell a szentségekhez járulnotok!" 

Ettől fogva  éveken keresztül be is járt a gárdakaszárnyába 
a püspök s gyóntatott. A gárdának különben rendes lelkésze van, 
külön templomuk, ahol istentiszteleten maguk szolgálnak teljes 
díszben. Most már minden évben közös lelkigyakorlatot végez-
nek. De Erdély püspökére ma is szívesen emlékeznek vissza azok, 
akik még ismerték. 

Egyik külföldi  utazása alatt Mailáth püspök a templomföl-
járat előtt fiatal  egyetemistát vett észre. Lélekismerő szeme rög-
tön meglátta a fiatalember  tekintetéből beszélő szomjúságot és 
keresést. Meg is szólította: 

„Mikor imádkoztál utoljára, fiam?" 
„Rég, nagyon rég." 
„Tudod még a Miatyánkot?" 
„Tudom." 
„Akkor gyere velem a templomba, imádkozzuk el együtt." 
A diák csöndesen lépett a püspök mellett a templomon végig 

s mikor az oltárhoz értek, egymás mellé térdepeltek. A püspök 
kezdte az imát. A diák szerette volna folytatni,  de csak akadozva 
jöttek ajkaira a szavak. Már nem tudta a Miatyánkot. Zavartan 
nézett a püspök kérdő szemeibe. 

„Nem baj fiacskám,  megtanuljuk." 
Hosszú órát töltöttek együtt a templomban s a diák megta-

nulta újra a régi imákat. A templom előtt ezzel búcsúzott el a 
püspök: 

„Aztán holnap eljösz a szállásomra s a szentgyónásodat is 
elvégzed." 

El is jött pontosan a meghatározott időben s mosolygó arc-
cal, boldogan jött harmadnapra szentmisére. 

Ugyancsak külföldön  történt, egyetemi tanárok társaságá-
ban. Egy Németországból érkezett történettudós vitte a szót s 
különböző történeti eseményekről folyt  a társalgás. Alkalmas pil-
lanatban a püspök a tudóshoz fordult: 

„Most pedig én szeretnék egv történelmi dátumot kérdezni. 
Szabad?" 

„Hogyne", — felelte  készségesen a professzor. 
„Nos, mikor történt az utolsó szentgvónása?" 



„Megvalljam itt mindenki előtt?" 
„Ha nem szégyenli. Hisz történeti adat ez is. De megelég-

szem, ha a fülembe  súgja." 
A történész odahajolt a püspökhöz s a társaság tagjai csak 

annyit tudtak meg később a beszédből, hogy elhatározták, misze-
rint ezentúl gyakrabban fog  megismétlődni a tudós életében a 
szóbanforgó  történeti esemény.12 

* 

Jávor (Jenser) Béla tanár emléke: 

Én is ott álltam Mailáth püspök előtt. 
„Te vagy fiam,  az új tanár?" 
„Igen, kegyelmes uram." 
És megköszöntem a kinevezést. 
A főpásztor  hosszan, gondolkozva méregetett a tekintetével. 

Majd így szólt: 
„Ma délben nálam ebédelsz. És holnap reggel eljössz hozzám 

gyónni . . . Mikor gyóntál utoljára?" 
Elpirultam és zavartan mentegetőztem. Olyan területeken 

jártam éveken át, amelyeken lelki életre nem igen kínálkozott 
alkalom. A harctéren. Hadifogságban.  Ókirálvsági városokban, 
ahol az állam nyelvét tanultam. Sokat hányódtam, küzdöttem, 
még nélkülöztem is. 

Mailáth püspök mélyen gondolkodóba esett. 
„Nemcsak arról van szó, — mondotta, — hogy a fiaimat 

bízom reád, hanem a te lelkedről is." 
Azt hiszem, nem túlzok, ha azt mondom: akkor napokon 

át egyik főgondja  voltam. S teljes odaadással figyelt,  tanulmá-
nyozott, gyóntatott és vizsgáztatott. Az ebédnél maga mellé ülte-
tett és nekem kellett először venni a tálból. Gyanítom, hogy min-
den asztaltársnak előre kiosztotta a szerepet: milyen kérdést in-
tézzenek hozzám? S mialatt folyt  a beszélgetés, látszólag elvesző 
tekintettel, de feszülten  figyelt  és mérlegelt. Csak utólag eszmél-
tem reá, hogy életem legnagyobb vizsgája volt ez. 

Azzal bocsátott el: 
„Aztán jól vigyázz a fiaimra.  Ügyis mint tanár, úgyis mint 

nevelőintézeti felügyelő." 
Nem oszlott el minden aggodalma sem a négyszemközti be-

szélgetés, sem az ebéd alatt kiáltott vizsga, sem másnap a gyónás 
utáin. És harmadnap délután kopogtattak intézeti szobám ajtaján. 

„Tessék!" 
Az ajtónyílásban Mailáth püspök jelent meg és én nem tud-



tam hová lenni meglepetésemben. Belépett és behúzta maga mö-
gött az ajtót. 

„Fiam, — mondotta, — sokat gondolkoztam a te lelked ál-
lapotán. Másokkal is tanácskoztam, amennyire ez lehetséges volt 
azok alapján, amiket a gyónáson kívül is elmondtál nekem. Es 
az éjjel, töprengésemben, arra a megállapodásra jutottam, hogy 
el kell jönnöm hozzád. Tanácsot akarok adni neked." 

Mélyen megindított. Még hatvan éves se volt akkor, de ösz 
haja, gondoktól megviselt arca öregebbnek tüntette fel.  S én úgy 
álltam előtte, mint egy kisfiú  az édesapja előtt. Hosszan beszélt 
és szavai úgy hullottak szívemre, mint a termékenyítő, meleg 
nyárj eső. Sok mindenen mentem már át, de ennél nagyobb élmé-
nyem nem volt sohasem. 

Végül kis imakönyvet adott át nekem, amelynek első >ldalán 
ez az ajánlás állt: „Emlékbe az új tanárnak, áldásommal. Gyula-
fehérvár,  1923. I. 15. Mailáth." 

Ma is megvan ez az imakönyv. S ahogy nézegetem benne az 
írást s gondolok a kézre, amely a finom  betíiket vetette s amely 
ma már a halál dermedtségében összekulcsolva pihen a felejthe-
tetlen főpásztor  szíve fölött,  forró  hála és szeretet érzése jár át. 
És ha szavakat keresek, amelyekkel emlékének hódolni lehes-
sen, ez a megállapítás szökik ki belőlem: Lelkipásztor volt min-
denek előtt.13 

* 

Bokor Gábor teologus írja: 

„ö volt. Becsület szavamra: a kegyelmes úr volt! — jól lát-
tam a két szememmel, no!" — erősítgeti öltözés közben Szőke 
Jancsi. „Láttam azt is, amikor bétakargatta Lőrinc Antit. Bé bi-
zony — a saját kezével. Addig a villanylámpát az igazgató tar-
totta... Mindenkinek megtapogatta a párnáját, nem tudom, mit 
nézhetett rajtik! Mikor hozzámig ért, én — bár elhatároztam, 
hogy behúnyom a szemem s úgy teszem, mintha aludnám — 
méges úgy reszkettem az ágyban, hogy fel  kellett nyitni a sze-
mem. — Aludjál te kis bogár! — szélt reám a püspök úr s ka-
ramellával tömte meg a számat. Még azt is láttam, amikor a nyi-
tott szájjal aluvó Dombi Gábornak is bambucot tett a szájába, 
pedig ő református!" 

Egyre nagyobb figyelemmel  hallgatják öltözködés közben a 
többiek a beszélőt, majd amikor az egyik szappanját akarja ki-
venni párnája alól — léikiáit, mert három karamellát talált ott. 
Erre titokban még 2—3-an megnézik a párnájuk alját s minde-
nik elővesz onnan pár darab cukorkát. Most már hiszik a Szőke 



Jancsi elbeszélését, hogy mindenkinek megtapogatta párnáját a 
püspök ú r . . . 

A reggelinél sült ki, hogy minden hálóban így csinált a 
püspök úr. Egészen érthető most már mindenikünk előtt az, hogy( 
Kelemen Béla így köszönti a püspök urat: „...hosszú, fárasztó 
utazás után is, lepihenése előtt az a legfontosabb  teendője a mi 
áldottlelkü püspök atyánknak, hogy végigjárja kicsi fiainak  ter-
meit, liogv lássa őket mielőbb, jelezvén ezzel is azt, hogv virraszt 
álmaik felett." 

Mise után gyorsan kapjuk be reggelinket, hogy minél hama-
rább felsorakozhassunk  az utca két oldalán, ahol autója elindul 
közülünk. Már csengetnek gyülekezőre, mindenki rohan a kije-
lölt helyre. Végigrohanok én is a folyosón,  de hirtelen az egyik 
kanyarnál meg kell torpanjak: elöltem feltartott  karral áll a re-
gens úr, nehogy nekiszaladjak hevességemben a mi jóságos atyánk-
nak, aki már mosolyog is felém:  „Ez úgy-e, a pici szőke csöp-
ség, aki ma nekem ügyesen minisztrált? Nesze csöppség!" — s a 
markomba nyom egy ropogós, vadonatúj papírpénzt. „Csak ciga-
rettára ne költsd ám!" — int figyelmeztetőn.  Pirulva dadogtam 
el, hogy nem is vagyok dohányos, no meg ezt el is teszem emlé-
kül. „Most pedig megáldalak kicsikém!" — mondja az ő jóságos, 
most is fülembe  csengő hangján s már rajzolta is homlokomra a 
kereszt jelét: Benedicat te omnipotens Deus . . . tovább nem hal-
lom, mert bensőmben felfakadt  valami, most e pillanatban je-
gyeztek el engem — bár még mint csak zsenge ígéretet — a szent 
kereszt számára, hogy később örök frigyre  lépjek Azzal, akinek 
nevében áldott meg és búcsúzott el tőlem utoljára Erdély nagy 
püspöke, a mi drága jó püspök atyánk.54 

Dr. VVild Frigyes tanár jegyezte fel: 

Egy Krausz Ferenc nevü élelmes diák nagy zavarba jutott. 
Nyolc és kilenc óra között német óra volt, ami számára mindig 
veszélyt jelentett. Riszner tanárnál nem lehetett számítgatni. Min-
dig akkor szólította a szegény diákokat, amikor nem voltak el-
készülve. Érthető tehát, hogy Krausz kérdezősködésére szomo-
rúan mutattam a püspök levelét: téged holnapra nem hívott mi-
nisztrálni, tehát német órára kell menned. 

Krausz azonban nem ijedt meg. Hogyan, hogyan nem, de 
másnap csillogó szemmel, jókedvűen jelent meg minisztrálni. A 
kegyelmes úr reggelinél észreveszi, hogy Krausz hívatlan ven-
dég. ö mást hivott. 



„Krausz, te mit keresel itt? — kérdezi — hiszen nem hív-
talak." 

„A kegyelmes úr nem hivott, de ma nekem nagyon nehéz 
német órám lenne s ezért cseréltem azzal, akit a kegyelmes úr 
hivott. így megszabadultam a német órától." 

A püspök elnevette magát. Szerelte az élelmes embereket, 
akik minden helyzetben föltalálták  magukat. Krausz pedig a 
kegyelmes úr mellett töltötte a német órát, biztonságban, a gyer-
mekek atyja mellett. 

A pipások alatt a cigarettázókat értette a püspök. Ezek is 
egyik főgondját  alkották. Sok-sok diák köszönheti neki. hogy 
ma nem cigarettázik. Voltak azonban olyanok is, akik nem tud-
tak leszokni a pipáról. Ilyen volt Dóczy János is. A pipa mellett 
a bélveggyüjtés volt nagy szenvedélye. Nem tudtuk mit szeret job-
ban, pipázni vagy bélyeget gyűjteni. Nemsokára azonban világos-
ság derült erre az ügyre. 

A kegyelmes úr Rómából érkezett haza. Természetes, hogy 
sok apró-cseprő kedvességet hozott diákjainak. Egyiknek köny-
vet, másiknak érmet, rózsafüzért,  bélyegeket, s ki tudná elsorolni 
még miket. De nem adta ajándékait ingyen. Áldozatokat kért ér-
tük. Megmutatta Dóczvnak a gyönyörű vatikáni bélyegsorozatot. 
Neki adja, — mondta, — ha elhagyja a cigarettázást. Beleegye-
zett s boldogan mutogatta a bélyegeket. 

Azonban a pipa sem hagyta magát. Első nap még ment va-
lahogy, de minden új nap, új kínnal telt el. Végre győzött a pipa. 
Dóczy nem bírta tovább. De ha a kegyelmes úrnak megígérte, 
hogy nem cigarettázik többé! S a kegyelmes úrnak adott Ígéretet 
nem lehet megszegni. De ez így nem mehet tovább. Egy hét el-
multával Dóczy megjelent a püspöknél: 

„Kegyelmes uram, visszahoztam a bélvegeket, nem birom 
tovább." 

A püspöknek tetszett a diák őszintesége, visszaadta neki a 
bélyegeket, visszaadta az adott szót, de megígértette, hogy lehe-
tőleg minél ritkábban fog  „pipázni". S mi tanuk voltunk, hogy 
diáktársunk meg is tartotta igéretét.15 

* 

Ifj.  Xántus János tanár irta: 

Kicsi fiú  voltam akkor még nagyon. Az elemi iskola padját 
faragtam  bicskával csak úgy, mint a többi csibész, amikor egy 
szép napon sor került a bizonyítványosztásra. Nem mondom, 



hogy szégyenkeznem kellett volna, hiszen csupa tizes volt abba 
beírva, mégis a tornából ott búslakodott egy szomorú hatos. 

A tanító bácsi is csóválta a fejét  s lelkemre kötötte, hogy 
sokat tornásszam otthon, mert ha nem, csak két vasalóval a ke-
zemben fog  hazaengedni az iskolából, „hogy el ne fújjon  a szél" 
— mondotta. 

Attól kezdve minden gondom az edzés volt. Ment Is a dolog, 
csupán a környék fiatalsága  ütközött meg nagyon, hogy egy ko-
moly negyedik elemista olyan haszontalanságokkal töltse az időt, 
mint a súlydobás vagy a távolugrás. Csúfoltak  is úton-útfélen, 
különösen pedig akkor, midőn a kertünkben levő hintán ülve, 
magasan a pirosló ribizkebokrok fölé  lendülve kijelentettem, 
hogy pilóta leszek — óceánrepülő. 

Ezt a vakmerő kijelentést inkább csak a magiam megnyug-
tatására tettem, mivel ugyancsak fájt  a szívem a sok csúfolódás 
miatt s titokban már azon gondolkoztam, hogy szakítok a spor-
tolással. 

Ekkor történt, hogy a kertünkkel szomszédos gimnáziumot 
meglátogatta a püspök úr. Forró nyáreleji nap volt s eltikkadva a 
fárasztó  gyóntatásoktól, négyszemköztiektől, édesapámhoz for-
dult s megkérdezte: „Ügy-e, fiam,  megengeded, hogy egy kicsit 
kipihenjem magam abban a lugasban." Pár pillanat múlva már 
ott is állt a kertkapuban. 

Fn a fel-  és alászálló hintáról jól láttam mindezt, s a boldog 
rémület elfeledtette  velem a körülöttem álló gyermekhad csú-
fondáros  kórusát. A püspök úr is felfigyelt  a lármára s a hinta 
felé  vette útját. Finom ezüstös feje  fölé  glóriát vont a Nap, 
amint a gyermeksereg között megjelent. Azok, mint megriasztott 
verébcsapat, szétszaladtak. Magam maradtam egyedül s rémüle-
temben elengedve a kötelet, széles ívben repültem az egresbokrok 
tüskés karjaiba. 

Minden elfeketedett  előttem. Csak homályosan hallottam a 
gyermeksereg csúfondáros  kacagását. Arra ébredtem, hogy a 
Püspök úr kedves arca hajol fölém.  Megértette a helyzetet s 
felemelt  kezével csendet parancsolva, megindult a hinta felé. 
Ügy, ahogy volt, lila övvel, püspöki gyűrűvel a kezén, felka-
paszkodott az ingó deszkára s hintázni kezdett.. . Megmentette 
a becsületemet. 

A Berbécskert vásott süvölvényei tágra nyílt szemmel figyel-
ték a fel-  s alászálló hintát, s ettől kezdve a „lipinkázás" feje-
delmi sporttá nemesedett szemünkben. Másnap megalakult a 
„Kismezőutcai Sportolók Egyesülete". Díszelnöknek nagy titok-
ban a püspök urat választottuk 

Ha most visszagondolok reá, nehéz lesz a szivem. Ügy látom 



őt magam előtt, püspöki díszben, föl-  és alászállni a hintán — 
püspök urunkat, a KSE díszelnökét.18 

Gyöngyössy János líceumi tanuló feljegyzéséből: 

Szürkül. A fehérvári  Mailáth-főgimnázium  ifjúsága  az udva-
ron van. Beszélgetnek, sétálnak. A vén akácfa  alatt kis diáksereg 
mesélget. Idősebbek: hetedikes, nyolcadikos fiúk.  Mailáth kegyel-
mes úrról van szó. 

Képzeljétek én hogyan jártam — mondja Rácz Elemér. — 
Negyedikes koromban születésnapra hosszú nadrágot kaptam, 
ezután rövidet nem viseltem. A kegyelmes úr meglátta és követ-
kező napra meghívott gyónni. Gyónás után felszólított,  hogy 
többé ne merjem felvenni  a hosszú nadrágot és átnyújtott egy 
vadonat új, finom  rövidet. Azóta még mindig így járok.17 

* 

Zachariás Endre kertészeti iskolai tanuló esete: 

Mindenkinek, de különösen a kolozsvári róm. kat. gimná-
zium diákjainak nagy és örömünnepe volt, amikor a mi áldott 
lelkű püspök urunk a tízperces óraközben a gimnázium udvarán 
játszadozó és falatozó  diákok között megjelent. 

Ilyen kedves látogatás alkalmával kijárt egy-egy fejsimo-
gatás, egy-egy kedves biztató szó, egy-egy óriási cukorszem 
minden diáknak. 

Egy ilyen látogatás különös kedves emléket hagyott nálam. 
A dolog 1935. évben történt, amikor még a jó öreg konviktus 
bentlakója és a szomszédságában levő gimnázium Ill/a. osztá-
lyáruik növendéke voltam. 

Egy jó hosszúra nyúlt tízperces szünet közben a püspök úr 
a köréje sereglő diákoktól megkérdezte: Kinek van zsebórája? 
Egyszerre tízen is mutogattuk az óránkat. Ekkor ezt kérdezte: 
Kinek van eladó zsebórája? Erre már csak hárman-négyen ma-
radtunk. Szemügyre vette az órákat, egyikről megállapította, 
hogy nem is jár — tehát ez nem jött számításba. 

A másik óratulajdonostól megkérdezte, honnan szerezte az 
órát. Al felelet  az volt: „Apámtól kaptam karácsonyi ajándékba '. 
— Ezt is kiejtette a döntőből. A következő szintén valami 
hasonló sorsú óra volt. Ekkor került a sor az én órámra. A 
püspök úr megnézte, meghallgatta s tőlem is az óra származása 



felől  érdeklődött. Elmondtam, hogy saját iqegtakaritott zsebpén-
zemből vettem, tehát semmi ajándékozási kegyeleit nem fűz 
hozzá, azután az ára iránt érdeklődött. Gondolván, hogy alkudni 
fog,  120 lejt kértem érte. Szó nélkül kifizette.  így pár napos 
órám jobb gazdát cserélt. Azt hiszem, mindketten jó üzletet csi-
náltunk. A püspök úr aránylag elég olcsón, jó zsebórához jutott, 
amit bizonyára valamelyik órára vágyó diáknak szánt, én pedig 
40 lejt kerestem az üzleten. Ugyanis pár nappal előbb 80 lejért 
sefteltem  egy alsóbb osztályos fiútól.  így kötöttem én kisdiák 
koromban a mi jó áldottlelkű püspök urunkkal üzletet.18 

Huszárjához, Kellner Istvánhoz, írt leveleiből: 

„Ha nem mehetsz a szentmisére, — írta a püspök 1899 
április 6-án katonai szolgálatát teljesítő püspöki huszárjának, — 
légy békével. Szokd meg, hogy minden kellemetlenséget, szen-
vedést türelmesen ajánld fel  a szenvedő Jézusnak. Az altiszti 
csillagnál többet ér az az érdem, amelyet Istennél a meny-
országban neked beszámítanak, ha engedelmesen elvégzed min-
den kötelességed, türelmesen Jézusnak ajánlod minden szenve-
désed, és ahogy lehet, úgy elvégzed a lárma és káromkodás között 
is imádságodat. Ha nem káromkodol, példádat mások is 
követik." 

„Felmentésedre nincs remény, — írta 1916 szeptember 9-én, 
— de bárhogy lesz, teljesítsd mindennapi kötelességedet." 

.,Ma fejeztem  be lelkigyakorlataimat, — írta neki 1920 
december 13-án, — melyek két év után nagyon jót tettek lel-
kemnek. Imádságaimban rátok gondolok, hogy lelkiismeretesen 
teljesítsétek kötelességteket. Csak az a nap ér valamit, melyet 
Isten kegyelmében töltöttünk, s nem tudjuk, melyik az utolsó. A 
szentolvasót, amelyet Fren{iu püspök útján küldtem, tegyétek 
el jól, Szentséges Atyánknak, ki a nemeslelkü X. Pius méltó 
utódja, keze rajta nyugodott." 

# 

E könyv írójának megfigyeléseiből: 

A kolozsvári katolikus gimnázium osztályait látogatta a 
püspök. Éppen abban az időben halt meg Prohászka. „Kedves 
fiaim.  — szólott a püspök az egyik osztályban elkomolyodva ,— 
meghalt Prohászka püspök, most rajtam a sor." 



Egyik iskolapad előtt állott a püspök. A fiúk  is mindannyian 
állottak s hallgatták a Főpásztor atyai szavait. Az első padról, 
éppen a püspök előtt leesett a ceruza. A püspök egy pillanatra 
megállott, más se mozdult. Kicsinységnek vélték az eseményt. A 
püspök azonban lehajolt s a ceruzát felemelve,  azt a gazdájának 
nyújtotta, ezzel is másnak akarván használni. 

A Báthorv-Apor szemináriumban a fiatal  jezsuita atya, Hor-
váth Sándor tartotta a lelkigyakorlatot. A püspök megtudta, hogy 
az egyetemi hallgatók a szónokot még nagyon fiatalnak,  túlsá-
gosan bátortalannak tartották e szerepre. Amikor tehát rendes 
szokása szerint vacsora után székre állott, hogy onnét az ifjú-
sághoz szóljon, így kezdette: „Hallom, hogy a szónok ellen az a 
kifogástok,  hogy még fiatal.  Itt vagyok tehát én, az öreg. hall-
gassatok meg szívesen." 

Hallván a könyv írója édesanyja haláláról, részvétét fejez-
vén ki s szentmisemondását jelezvén, ezt írta: „Különösen papi 
embernek az édesanya minden. Akkor érezzük ezt egész való-
ságában, mikor Isten hívó szava már elszakította tőlünk." 

Mikor ugyanő a püspöki aulába utazáskor Tövisen elfelej-
tett átszállni, a püspök a legközelebbi utazáskor autóját Tövisre 
küldötte eléje s titkárával előre Íratott, hogy hol kell leszállnia. 
A vélt szórakozottságon így akart segíteni. 

Átutazó székelyek elakadtak a püspöki székvárosban. Kül-
döttség jött tehát a püspökhöz, hogy segítse meg őket. Azonnal 
kaptak egy kg. szalonnát s egy kenyeret. Továbbá érmeket adott 
át nekik, megkérdezvén, hogy elvégezték-e húsvéti gyónásukat. 
Ha nem, itt elvégezhetik. 

Az ebéd alkalmával a püspök egyik udvari papjának azt a 
megjegyzést tette, hogy egyik diáknak szóló meghagyását nem 
intézte el ügyesen. Az udvari pap felingerült  s erősen kifakadt. 
Bár nem volt igaza, vacsorakor a püspök mégis bocsánatot kért 
tőle a megbántásért. A megszégyenített udvari pap alázatosan 
kezére hajolt s azt csókolva mutatott beismerést. 

A kolozsvári plébánia ebédjén több vendég ült a püspök 
küriil. Vasárnap volt éppen. „Ne hozzatok nekem más tányért, 
szólt a püspök a leves elfogyasztása  után. — Délután a szolgálók-
nak kimenőjük van, a mosogatással ne szaporítsuk a mun-
kájukat." 

Dr. Bíró Vencel: Gr. Mailáth G. Károly. 23 



Vízkereszt napja volt éppen s e sorok írója a püspöki palota 
kápolnájában misézett. Amikor az evangéliumot olvasta, csen-
desen odalépett melléje a püspök s balkan odaszólc. „Olvasd fel 
hangosan az evangéliumot s tarts utána rövid prédikációt." 
Azzal magyar nyelvű evangéliumos könyvet helyezett az oltárra. 
A váratlan felszólítás  nem kis gondolatkavarodást okozott. A 
városból többen voltak jelen a szentmisén, egyetemi hallgató 
minisztrált. És Isten a napi evangélium felolvasása  közben gon-
dolatot adott: a háromkirályokat vezető csillag kapcsán a lelki-
ismeret témáját. Adott helyzetekben meg-megtörtént, hogy pap-
jait rögtönzött szentbeszédtartásra szólította fel. 



II 

Mailáth püspök önmagáról. 
E sorok írója a püspök életrajzának irása közben, hogy tőle 

adatokat kapjon és hogy a lelkébe jobban belelásson, bizonyos 
vonakodása után, engedélyt nyert arra, hogy hozzá kérdéseket 
intézzen. Az írásban tett kérdésekre a püspök írásban válaszolt. 
A válaszok egy része, ahol a püspök első személyben szövegezett, 
egymás mellé illeszthető, a másik rész azonban csak a feladott 
kérdéssel együtt érthető meg. Az emelkedett lelkületü főpap  eiz 
önvallomása egyrészt az olvasóban gondolatokat ébreszt, más-
részt őt magát is közelebb hozza hozzánk. 

Születtem Bakóczán, Baranya megyében, 1804 szept. 24. a 
bold. Szent Szűznek azon ünnepén, amely a rabságból való sza-
badítás céljából alakult szerzetesrend emlékére alapíttatott (Maria 
de Mercede). Baranya megye Hegyháti járásában fekszik:  erdők, 
szőlők és kevés szántóföld  váltakoznak s az egész vidéknek festői 
szépséget kölcsönöznek. Azért szerettem különösen az erdő csend-
jét és magányát kerestem fel  szívesen, amikor arra időm és 
alkalmam volt. A gondok és aggodalmak között, melyekkel a 
felelősséggel  teljes vezető állás jár, úgy érzem, hogy sok hálával 
tartozom az erdőnek, ahol mindig megnyugodtam és ahonnét 
felfrissülve  tértem haza. 

Nagyatyám Gusztáv, és fivére  Károly után, — aki kereszt-
atyám volt, kaptam a sz. keresztségben e két nevet, használni 
csak a püspökké szentelésem után kezdtem, mert Szent Gusztávot 
nem ismerünk. P. Bosizio Anasztáz S. J. tudós áldozópap írt 
e tárgyban levelet, és Gusztávot svéd névnek uiundotta (Gottesstab) 
s ajánlotta, hogy a pogány ízű Gusztáv helyett a másikat hasz-
náljam inkább. A svédek Gusztáv Adolfot  tisztelik különösen. 

Keresztszüleimet nem ismertem: Keresztapám volt anyai 
nagyatyámnak testvéröccse Hilleprandi br. Prandau Károly, 
keresztanyám egy öreg Batthyány grófné,  kik mindketten kis 
koromban elhaltak. 

Testvéreim t. Etelka, Pallavicini őrgróf  a magyar O. H. 
vezérig.-nak özvegye. 1853. II. 3. szül.; 2. György volt Esztergom 
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m. főispánja,  később a Szent-István Társ. elnöke. Szül. 1885., 
megh. 70 é. korában. Felesége Zichy Nándor grófnak  leánya 
Sarolta; 3. Sarolta előbb Erzsébet királyné udvarhölgye, később 
Hohenlohe-Waldenburg Klodvig hg.-nek felesége,  szül. 1857-ben, 
meghalt 72 é. korában; 4. József,  aki szül. 1859-ben s kinek fele-
sége Széchenyi Mária grófnő,  közgazdasággal, társadalomtudo-
mánnyal és zenével foglalkozik;  5. Géza, szül. 1801-ben, előbb 
tengerész-kapitány, később Nógrád m. főispánja,  neje Zichy 
Marietta grófnő;  6. László, aki szül. 1863-ban s kinek felesége 
Hadik Ilma (Amália) grófnő.  — Minket testvéreket bensőséges 
szeretet fűzött  egybe egész életünkön keresztül és a család egyes 
ünnepein, így a szülök nevenapján és születésnapján szerettünk 
összejönni és egymásnak örvendeni. 

Kis koromban tanultam meg Octavie Hennet svájci derék 
kisasszonytól játszva franciául  s ezt a nyelvet később nővéreim-
nek nevelője révén grammatikailag is jól elsajátítottam. (Wolf 
Adél strasshurgi születésű elszászi öreg kisasszony volt.) Az olasz 
nyelvre megtanított P. Casagrandi jézustárs. atya San-Remoban 
való telelésem alkalmával. Németül ugynezektől tanultam elég 
folyékonyan.  A latin nyelvet elég jól kezeltem, magyarra tanított 
8 éven át nevelőm Döbrössy Alajos, pécsegvházm. áldozópap, 
később kanonok és pápai prelátus, kit püspök koromban minden 
évben meglátogattam. 

Lollok József  esztergomi prelátus kanonok rektorom volt a 
Pazmaneumban és különös jóindulatára méltatott. Együtt esz-
közöltük a Pazmaneum növendékei részére a karácsonyi bevá-
sárlásokat (t. i. Mailáth édesanyjának ajándékából) s ezen alka-
lommal és máskor is órákat tölthettem társaságában, amely 
nagyon sok vonzót és tanulságosat nyújtott. A történelemben, 
a természettudományokban és egvhái tudomány minden ágában 
alapos képettsége volt. Kiváló szónok volt, sokszor elolvasta 
nekem szónoklatainak vázát. Püspökséget tudtommal két ízben 
utasított vissza és 62 éves korában — tudtommal — lemondván 
minden rangjáról és jövedelméről, szerény és alázatos lazarisla 
atya lett, még kb. 100 missiót tartott és számtalan exercitiumot 
papoknak és világiaknak és 89 éves korában halt meg, anélkül, 
hogy valaha beteg lett volna. 

Prohászka Ottokárral 7 évig voltam együtt az esztergomi 
papneveldében, ő mint spirituális, én mint 80 gimnazistának 
prefektusa.  Hetenkint jártam hozzá lelki irányításra, gyakran 
végeztünk együtt kisebb-nagyobb kirándulásokat, mikor ezen 
időben tüdőbajt kaptam, gyakori és igen kedves leveleivel igye-
kezett felvidítani  és bennem a reménységet fenntartani.  Mikor 
egyszer éjjel két órakor rám jött a vérhányás, nálam ült több, 



mint egy óráig s most is emlékszem még bátorító és vigasztaló 
szavaira, melyekkel az isteni Gondviselésbe vetett hitet igyeke-
zett bennem fenntartani.  Egyszer együtt töltöttünk néhány 
napot Gömör megyében és ott végeztünk lelki gyakorlatokat. 
Mindig jól esett őt imádkozni látnom: szinte érezte az ember az 
Isten közelségét és mennyire átszellemült az imádságban! — 
Növendékeinek leginkább példájával véste szívébe a mélységes 
tiszteletet és meghódolást az Isten előtt. Óra hosszat tudott feszes 
magatartásban térdelni. Soha nem láttam őt támaszkodni és azt 
állította, hogy ezen külső fegyelmezettség  a belső áhítatnak leg-
hathatósabb biztosítéka. Az időnek felhasználásában  rendkívül 
lelkiismeretes volt, de azért néha-néha egy kis szórakozást is 
megengedett magának, leginkább a természetben való kirándu-
lások voltak örömei. 

Tíz éves pap voltam, amikor boldogemlékű Ferenc József 
király Jósika Samu br.-nak ajánlatára, aki akkor őfelsége  sze-
mélye körüli miniszter volt, XIII. Leó pápától engem kért bol-
dogeml. Lönhart Ferenc erd. püspök mellé segédpüspöknek ki-
neveztetni utódlási joggal. Ezen kölcsönös megegyezés mellett 
kitartott akkor is, amidőn Bánffy  Dezső akkori miniszterelnök 
engem utódlási joggal kinevezni vonakodott és én Wlassich Gyula 
akkor vall. és közokt. miniszternél ezt megköszöntem, de el nem 
fogadtam.  Most is érzem, mennyire megkönnyebbülten éreztem 
magam, amikor úgy gondoltam, hogy lemondásomat elfogadják 
Sokkal kisebb aspirációim voltak és boldognak éreztem magam 
a gondolatnál, hogy egy szerény plébániára vonulhatok és itt 
kedvem szerint alakíthatom híveimnek lelkét. 

Bár kisebb munkakört szívesebben vállaltam volna, az isteni 
Gondviselés intézkedését láttam benne és készségesen vállalkoz-
tam reá. 

A Regnum Marianumot Prohászka püspökkel, egyetemben 
Sólymos Oszkár (Schmidtbauer) növendékünk és derék hitoktató 
kezdeményezésére segítettük. Sokat gyűjtöttem ezen kiválóan 
hasznos és áldásos intézménynek javára. A „Zászlónk"-at is 
ennek keretében alapítottuk. 

Milyen gondolatokat szeret szállóigék gyanánt állandósítani? 
— Sokkal jobb dolgom van, mint amit érdemiek. Mindig hálát 
adni — mindenért, sohasem panaszkodni. 

Mi hatotta meg leginkább? — Bérmautakon a nép hite, a 
vele való közvetlen érintkezés. Exercitiumok alkalmából a gyer-
mekifjú  lélek megnyilatkozása. A gyermekek első áldozása. 
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Kik az eszményképei? — Lollok József  lazarista: rektorom-
ból lett lazarista. Prohászka Ottokár, mint spirituális Esztergom-
ban. Zichy Nándor az Egyházzal együtt érző apostoli lelke. 

A katolikusok helyzetét milyennek látja? — Ha 100°'o-os 
katolikusok lennének, csodát művelhetnének. 

Milyen vallási kérdés foglalkoztatja?  — Hogyan lehetne 
óket a kegyelmi élet által az itt elérhető legnagyobb boldogság-
hoz segíteni. 

Melyik társadalmi osztály váltja ki részvétét legjobban? — 
A vallásilag közömbös, erkölcsileg könnyelmű középosztály. 

Milyen emberi erények kötik lé leginkább figyelmét1  — Ön-
megtartóztató tiszta élet, szegények, betegek iránti igaz könyörület. 

Melyik múltödése juttatja eszébe leginki l h papi méltóságát? 
— A szentségek (bérmálás, bűnbánat, szt kenet) kiszolgáltatása: 
szinte kézzelfogható  a kegyelmi élet. 

Az ifjúságot  látva, milyen gondolatai vannak? — Bárcsak 
volnának, akik leiköket szeretik nagyon sokan. 

Külföldön  vallásilag mi hatott rá legjobban? — A nagy 
katolikus ipartelepeken a munkásosztály vallásos élete. 

Kiket tart legnagyobb jótevőinek? — Kik hozzám szigorúak 
voltak és helyes önismeretre segítettek. 

Szenved-e bántalmazások miatt, ha ilyenek érik? — Rosszul 
esik a bűn, amelyet elkövetnek. Elfelejtem  hamar teljesen a 
kellemetlen érzést, melyet bennem keltettek. 

Mi számára a magány? — Megbecsülhetetlen. Különösen a 
hegyek között, az erdő magányában. Teljesen restaurál testileg, 
lelkileg. 

Szórakozó emberek között lenni terhére van-e? — Igen 
Mi a nézete a sportról, táncról, a látványosságokról, a rádió-

ról? a moziról? — Sport: Mérsékelten iizve csak hasznos lehet 
(tennis). Tánc: nehéz úgy táncolni, hogy alkalom ne legyen a 
bűnre. Látványosság: gyermekeknek való. Rádió: akinek semmi 
egyéb dolga nincsen, betegeknek kívánatos. Mozi: nem kívánom. 

Milyen tudományok érdeklik? — A szenttudományok 
(Theologia minden ága), az emberi lélek tanulmányozása. Más 
tudományok ápolására nem volt időm. 

Mi a nézete: 1. a magyar nyelvű liturgiáról, 2. a zenés 
miséről, 3. a római liturgia általánosításáról? — 1. Magyar nyelvű 
liturgia — cum grano salis, maradjunk a latin mellett. 2. Ha 
egyházias, komoly: felemelő.  3. Felette kívánatos. 

Érdeklik a róla szóló cikkek? — Igen. Még tetszenek is, ha 
van bennök igazság és szeretet. 

Miért pártolja a diákokat, ha róluk rosszat hall? — Hogy 



őket egészen rosszakká lenni ne engedjem s az Egyháztól egé-
szen el ne távolitsam. 

Jubileumi megemlékezések között mi a legkedvesebb? — 
A 25 éves jubileum alkalmával az öreg Ferencz József  unit. 
püspök üdvözlése. 

A lapokról és folyóiratokról  mi a nézete? — Kat. lapok és 
folyóiratok  tapintatlansága és nem Krisztusi szelleme jobban 
bánt. mint az ellenkező tábor gorombasága. 

Tömegmegnyilvánulásoknak tulajdonít-e fontosságot,  vagy 
erősebbnek látja-e az egyéni cselekvést? — Az egyéni actio mé-
lyebb, hathatósabb. 

Csak a templomokban köti le a művészet? - - Csak. 
Milyen az érzése a nagy tömegben? A kat. nagygyűléseken? 

— Kellemetlen, ha nein fegyelmezett.  Nagygyűléseken szívesen 
részt vettem. 

Lelki hatásai Rómában? — Maholnap huszadik zarándok-
latom: mindegyik nagyobb tisztelettel és csodálattal tölt el az 
Anyaszentegyház bámulatos szervezetével szemben. 

A klasszikus világ mennyiben fogta  meg Rómában? — Inkább 
az őskeresztény emlékek. 

Találkozáskor az első benyomásnak tulajdonít-e fontossá-
got? — Nem. 

Szívesen hallgat-e másra? — Alapos tudású, higgadt ítéletű, 
egyházias gondolkozású emberre szívesen. 

Elhatározásait utólag mérlegeli-e? Lassan, vagy gyorsan 
határoz? — Rendszerint igen. Inkább lassan. 

Személyi ügyekben intézkedik-e szívesebben, vagy vagyoni-
ban? — Személyiben sokkal szívesebben. 

Érezte-e előnyét annak, hogy előkelő családból született? 
— Erre nem tudok határozott feleletet  adni. Talán igen. 

Családja mennyiben támogatta anyagilag? — Édesanyám 
gondoskodott rólam. 

Megérzik-e, hogy vele őszintén beszélnek? — Azt hiszem 
igen. Az ellenkezőt mindig. 

Kedvelt emberei kiválasztásában mik vezették? — Az illető-
nek szerénysége, őszintesége, önzetlensége, erkölcsi integritása 
vonzott. 

Popjai részéről tapasztalt-e elég hálát? — Többet, mint 
amennyit megérdemeltem. 

Mit tart penitenciának ? — Gazdasági ügyekkel, bőbeszédű 
nőkkel foglalkozni. 

A diákok bálája? — Lelki dolgokban sokszor tapasztalom. 
Különös vallási tiszteletének tárgyai? — B. Szűz, Sz. József, 

Jézus gyermeksége. 



Elmélkedéseinek kedves tárgya? Lelkigyakorlatai? — Krisz-
tus Urunk élete. 1884-től kezdve évenkint végeztem. 8, 5, 3 napig 
nélkülözhetetlen. 

A szentmise melyik része vonzza legjobban? — A lépcsőima, 
glória, áldozás előtti 3 ima. 

Breviáriumban mit szeret legjobban? — Megujuló hálaérzet-
tel végzem. Ha nyugodt a lelkem: elmélkedve élvezem a zsol-
tárokat. 

Mely szentnap tetszik legjobban? — Hamvazó szerda a bűn-
bánati hangulat előmozdítása miatt. 

Melyik lelkiolvasmányt szereti legjobban? — Szentek életét. 
Sok haszonnal olvastam Sz. Bernát életét, Don Bosco életrajzát. 

Pap és a vadászat? — Ügy vagyok meggyőződve, hogy nem 
illik össze. A vadászat azonfelül  involvit „Defectum  lenitatis". 
Azért — habár azelőtt nagyon kedveltem a vadászatot, mióta 
klerikus lettem, többé vadászni nem mentem. 

A papképzésben elért eredmények? — Haladás mutatkozik. 
Gélkitűzéséből mit lát megvalósulva? — A kegyelmi életnek 

terjedése a gyakori és naponkinti sz. áldozás utján, legalább 
helyenként örvendetes jelenség. 

Életének legnagyobb öröme? — A mikor az általam nevelt 
ifjak  az egyházi és világi pályán beváltak és elveikhez hívek 
maradtak, közbecsülésben részesültek, az Isten országa terjedésé-
ben tevékeny részt vettek. Ennek ellenkezője elszomorított. 



XXII. 

JEGYZETEK. 

Mailáth püspök a szerző kérésére, hogy engedje meg életrajza meg-
írását, szerény huzódozással, hosszabb gondolkozás után adta meg bele-
egyezését. Utána azonban készségesen felelt  a hozzá intézett kérdésekre, 
úgy, hogy feilvilágositásai  alapján sok dologban világosság derült az ő gon-
dolkozásmódjára, életeseményeinek többször aprólékos mozzanataira. Mind-
ezek a mű megírásakor felhasználva,  támogatták a szerző megfigyeléseit, 
aki 1904 óta szemlélte a püspök ténykedéseit, Kolozsvárt is és saját ottho-
nában is. E művel való behatóbb foglalkozása  1929-ben kezdődött. 

A megíráshoz becses adatokat szolgáltattak olyanok is, akik egy-egy 
időszakban, a püspökhöz közelebb állottak. így diákéveire vonatkozólag Gr. 
Zichy Aladár, volt miniszter, esztergomi prefektus  korára Shvoy Lajos, 
székesfehérvári  püspök, Dr. Hirschler József  és Dr. Kászonyi Alajos prelá-
tus-kanonokok, komáromi plébánosságára Szporni János finevelőintézeti 
igazgató, és Dr. Kászonyi Alajos, a hatalomváltozást követő időre Dr. Gyár-
fás  Elemér, a róm. kath. Státus, utóbb Egyházmegyei Tanács világi elnöke, 
szenátor, (ennek levéltára is), Dr. Balázs András, pápai prelátus-kanonok, 
a kath. Státus, utóbb Egyházmegyei Tanács előadója, Dr. Gajdátsv Béla 
pápai prelátus, püspöki iroda igazgató, az egyházmegyei zsinatra nézve meg 
Forster János, szentszéki tanácsos, adtak értékes felvilágosításokat.  Jó-
akaratukért e helyen is köszönet illeti őket. 

Az irodalmi forrásokra  való tekintettel a státusgyülési püspöki meg-
nyitóbeszédeken, a püspöki pásztorleveleken, a Közművelődés, Erdélyi Tu-
dósító, Erdély, Erdélyi Lapok, Az Apostol, Jóbarát c. lapokban megjelent 
cikkeken és itt-ott olvasható ismertetéseken kívül, főleg  a püspök magán-
levéltára nyújtott bő anyagot. 

A megíráshoz e levelezés a legújszerűbb forrás.  Többnyire a püspök-
höz intézett levetlek, azonban saját levelei is fennmaradtak,  amelyeket kü-
lönböző időkben, főleg  ifjú  korában anyjához intézett. 

A levelek elrendezése a püspök beosztása szerint a következő: 
1. Cardinalum, episcoporum, procerum variae epistolae ad episcopum 

Transsvlvaniae directae. 1897—1920. 
2. Epistolae matris episcopi Transsylvaniensis ad fillium;  fratrum,  so-

rorum et propinquorum Gustavi Mai'lath ad matrem. 1872—1914. 
3. Epistolae membrorum familiae  regiae, militum ducentium bello 

mondiali, episcoporum Hungáriáé. 



4. 1897—1911. Epistolae variae familiares  íiliorum spiritualium, alum-
norum, sacerdotum ad episcopum directae. 

5. Kalocsai érsekség és püspöki kinevezések. 
6. Római iratok. 
7. Lelki gyermekek. 
8. Ezekhez jön két füzet,  úti feljegyzéseivel  és néhány kisebb terje-

delmű irat. 
Az iratok elrendezése, a jelzett csoportok keretén belül, nem egészen 

pontos, olyan iratok is kerültek egy-egy csoportba, amelyek nem oda tar-
toznak. 

A levéfltár  a gyulafehérvári  Batthyány-könyvtárban van letétben. A 
püspök X. Pius pápa leveleit, azok felhasználása  után, közben Budapestre 
vitte, hogy ott őriztessenek meg. Valószínűleg a magyarországi Országos 
Levéltárba kerülnek. 

E könyvben a lelőhely megjelölése a levelek mostani elrendezésének 
felel  meg. Lehet azonban, hogy az anyag idővel más, talán időrendi, elren-
dezést nyer, az idő megjelölése azonban akkor is útbaigazítást fog  adni 
az érdeklődőknek. 

I. A világi életben. 
1 Születési és keresztelési adata a plébánia hivatal hivatalos közlése 

szerint nyert megállapítást. Teljes neve Gusztáv, György, Károly, Emil, Jó-
zsef,  Albert. 

' Dr. Karácsonyi János: Harminc év előtt. Erd. Tudósító. 1927 május 
1. Kiilön értekezésben: Gróf  Mailáth Gusztáv erdélyi püspök származása. 
Kolozsvár, 1925. 

3 Dr. Juhász Andor magyar kúriai elnök beszéde Mailáth Györgyről 
a Kúria 1932 január 7-iki évnyitó teljes ülésén. L. Juhász Andor: Beszédek. 
Bpest, 1935. 101. 1. 

* Epistolae matris etc. 
5 Budavári elemi iskolai negyedik osztályú bizonyítványa megvan a 

püspök levéltárában. 
6 Pécsi középiskolai bizonyítványai megvannak levéltárában. 
7 Budapesti II. ker. egyetemi kat. gimnáziumból bizonyítványai meg-

vannak levéltárában. Mindegyik osztálvban jelesrendű volt. 
8 1879 szept. 2, 3, 7, 9, 14, 25, 29," okt. 19, 31. Epist. matris etc. 
9 Karácsonyi János i. ért. 

1 0 Levele anyjához 1881 júl. 4, 7, 17, 1882 aug. 30, 31, szept. 4. Epist.. 
matris etc. 

1 1 Levele anyjához 1882 okt. 28, nov. 1. 5, 29, dec. 10. Strassburg. U. o. 
" Látogatási bizonyítványa kelt 1883 július 21-én. I. — No. 828. Felvé-

tele 1882 nov. 2-án történt. " 
1 5 Levele anyjához 1882 dec. 3, 5, 10. Strassburg Epist. matris etc. 
" „ „ 1882 dec. 23, 24, 29, 30., 1883 jan. 1. páris. Epist. 

matris etc. • * • 1 > • 
1 5 Levele anyjához 1883 jan. 1, 2. Páris. U. o. 
" „ „ 1883 jan. 5. Strassburg. U. o. 
" „ 1883 jan. 13., febr.  2. Strassburg. U. o: 
1 8 „ „ 1883 szept. 13. Zavar. U. o. 



II. Felkészülés a szemináriumban. 
1 Leveüe anyjához 1883 okt. 6. Bécs. Epist. matris etc. 
2 „ „ 1883 okt. 9. Bécs. U. o: 
3 „ „ 1883 okt. 12. U. o. 
4 „ „ 1883 okt. 24. U. o. 
5 „ „ 1883 nov. 5. U. o. 
8 „ „ 1883 nov. 24. U. o. 
7 „ „ 1883 dec. 3. U. o. 
* „ „ 1883 okt. 24. U. o. 
" „ „ 1883 nov. 10. U. o. 

1 0 „ „ 1883 nov. 14. U. o. 
1 1 „ „ 1883 nov. 24., dec. 3. U. o. 
" „ „ 1883 okt. 20., dec. 3, 20. U. o. 
" „ „ 1883 okt. 20., dec. 9. U. o. 
1 4 „ „ 1883 dec. 17, 20. U. o. 
1 5 „ „ 1883 dec. 20, 25. U. o. 
" „ „ 1883 dec. 29. U. o. 
" „ „ 1884 jan. 10. U. o. 
1 8 „ „ 1884 jan. 10., febr.  8. U. o. 

„ „ 1884 febr.  3. U. o. 
2 0 „ „ 1884 febr.  20. U. o. 
5 1 „ „ 1884 márc. 5. U. o. • 
2 2 „ „ 1884 márc. 8. U. o. 
2 3 „ „ 1884 ápr. 6. U. o. 
2 4 „ „ 1884 ápr. 10. U. o. 
2 5 „ „ 1884 Nagvpéntek, febr.  27, jun. 7. U. o. 
2 8 „ „ 1884 márc. 29., júl. 6. U. o. 
2 7 „ „ 1884 Nagypéntek. U. o. 
" „ „ 1884 május 4, 10., jún. 4, 22., ápr. 15. U. o. 
" „ „ 1884 márc. 8. U. o. 
3 0 „ „ 1884 május 4. U. o. 
3 1 „ „ 1884 május 10, 24, jún. 22. U. o. 
3 2 „ „ 1884 jún. 20. U. o. 
3 3 „ „ 1884 ápr. 28. U. o. 
3 1 „ „ 1884 máj. 10. U. o. 
3 5 „ „ 1884 jún. 7. U. o. 
" „ „ 1884. júl. 12. Bécs, júl. 24. Zavar, júl. 28. Bakócza. • 
3 7 „ „ 1884 okt. 17. Bécs. U. o. 
3 8 „ „ 1884 okt. 31. U. o. 
3 9 „ „ 1884 okt. 26. U. o. 
4 0 „ „ 1884 nov. 17., dec. 16. U. o. 
4 1 „ „ 1884 dec. 16., 1885 jan. 14. U. o. 
4 2 „ „ 1885 febr.  26, ápr. 2, jún. 7. U. o. 
4 3 „ „ 1884 okt. 17., 1885 ápr. 12, 21. U. o. 
4 4 „ „ 1885 márc. 7., febr.  11. U. o. 
4 5 „ „ 1885 ápr. 7. U. o. 
4 8 „ „ 1885 márc. 25. U. o. 
1 7 „ „ 1885 okt. 4. Zavar, 1885 okt. 31., nov. 21. Bécs. U. o. 
4 8 „ „ 1885 ápr. 12. U. o. 
*• „ „ 1885 máj. 18. U. o. 
M „ „ 1885 okt. 15. U. o. 
M „ „ 1883 okt. 20., 1884 jan. 10., 1886 nov. 2., febr.  23, 

17., nov. 26. U. o. 



" Levele anyjához 1885 okt. 28. U. o. 
M „ „ 1885 nov. 5., dec. 4. U. o. 
M „ „ 1884 dec. 26., 1885 dec. 15, 18. U. o. 
» „ „ Dátum nélkül. U. o. 
M „ „ 1886 okt. 3, 28. U. o. 
5 7 „ „ 1886 nov. 2. U. o. 
M „ „ 1886 dec. 25, nov. 28., 1887 febr.  27. U. o. 
" „ „ 1886 nov. 7., 1887 jan. 30., febr.  18. U. o. 

„ „ 1887 febr.  27. U. o. 
" „ „ 1887 márc. 9. U. o. 
•2 „ „ 1887 márc. 22, 23. U. o. 
"Lollok József  Mailáth Györgynéhez. 1887 márc. 21. Bécs. U. o. 
6 1 1888 jún. 8. Zavar. U. o. 
" Simor János bíboros Mailáthhoz. 1888 szept. 19. Esztergom. Római 

levelek csomóban. 
M 1884 márc. 8. Bécs. Epist. matris etc. 

« III. Cj úton a nevelésben. 

1 Rott Nándor Prohászka Ottokárhoz. 1892 febr.  18. Róma. Epist. 
matris etc. 

* Shvoy Lajos levele a könyv szerzőjéhez, 
április 30. Dr. Kászonyi Alajos tudósítása. 

3 Tamási Áron cikke a püspök 25 éves jubileumakor. Erd. Tud. 1922 
* Shvoy Lajos Mailálhoz 1906 júl. 22. Modor-Harmonia. Cardinalium 

etc. 
5 Hirschler József  Mailáthhoz. 1893 júl. 17. Ludány. Epist. matris etc. 
' 1918 II. pásztorlevél. 
7 Krvwald Ottó Mailáthhoz. 1893 aug. 7. Grác. —Teesz János Mailáth-

hoz. 1892 szept. 27. Újpest. Epist. matris etc. 
* Tvukos János Mailáthhoz. 1890 dec. 29. Esztergom. U. o. 
•Tóth Ferenc Mailáthoz. 1892 aug. 26. U. o. 

1 0 Székesfehérváry  Béila Mailáthhoz. Dátum nélkül. U. o. 
Lambertz János Mailáthhoz. 1890 okt. 14. U. o. 

1 1 Hirschler József  Mailáthhoz. 1893 júl. 17. Ludány. U. o. 
"Rott Nándor Mailáthhoz. 1890 dec. 21. Róma. Más levél dátum nél-

kül, kb. 1891 szept. U. o. 
"Gajdus József  és társai Mailáthhoz. 1890 dec. 31. Bécs. 

Zubriczky Aladár Mailáthhoz. 1890 dec. 26., 1891 nov. 3. Bpest. U. o. 
"Az egyetemi dékán 1890 ápr. 30-án. A vizsgálatokról kiállított iratát 

lásd a püspök írásai közt. Beosztás nélkül. 
1 5 Czentár János levelei Mailáthhoz. 1889 május 3., jún. 5., okt. 9., 

nov. 4. Nagyszombat, 1889 dec. 7, 1890 jan. 4, febr.  7. Bécs, 1890 jún. 4. 
Mariaschein. Epist. matris etc. 

" L. a 14. jegyzetet. 
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" Czentár János levele Maiiláthhoz 1889 jún. 5. Nagyszombat. Epist. 
matris etc. 

1 8 Mailáth az anyjához 1888 okt. 24. Esztergom. U. o. 
'•Prohászka Mailáthhoz 1890 júl. 14, 26, 29., aug. 23, 28. Esztergom. 

U. o. 
2 0 1890 nov. 19. Bakóca. U. o. 
1 1 Czentár János levele Mailáthhoz 1890 dec. 30. Bécs. Két levele dátum 

nélkül. U. o. 
" Ugyanaz ugyanannak 1891 máj 4. Bécs. Más levél dátum nélkül., U. o. 
a Prohászka Mailáthhoz 1890 aug. 23, 28., 1891 jan. 23., márc. 3., máj. 

1. Esztergom. 1891 aug. 18. Mária Nosztra, 1891 aug. 27., 1892 február  27. 
Esztergom. U. o. 

2 4 Dr. Wargha SámueJ Mailáthhoz 1890 dec. 28. Esztergom. U. o. 
2 5 Czentár János Mailáthhoz 1892 febr.  10., márc. 8. Pozsony. U. o. 
" Czentár János 1890 jún. 4. Mariaschein, 1891 aug. 5. Pozsony. U. o. 
" Hettyev Sámuel Mailáthhoz 1891 jan. 16. Bécs. 

Horváth Ferenc Mailáthhoz 1891 jan. 2. U. o. 
2 8 Prohászka Mailáthhoz 1890 dec. 29., dec. 9., aug. 28. Esztergom. 

1891 márc. 3. GIau, 1891 szept. 11. Esztergom. U. o. 
" Zimmermann István Mailáthhoz 1889 szept. 22. Eger. 

Hennig Alajos Mailáthhoz 1889 nov. 24. Nagyszombat. 
Koppy Lajos Maiiláthhoz 1892 szept. 29. VViener-Neudorf. 
Bundala Mihály Mailáthhoz 1892 jan. 4. Budapest. 
Bott Nándor Mailáthhoz. Dátum nélkül. Bóma. U. o. 
Mailáth az anyjához 1887 jan. 30. Bécs. 
Mailáthné a fiához  1892 szept 27. Bakóca. 
Mailáthné Medgyesi Ede plébánosnak Baranyafelsőmindszent.  Dátum 

nélkül. U. o. 
5 1 Czentár János Mailáthhoz 1889 dec. 7. Bécs. U. o. 
"Bott Nándor Maiiláthhoz 1892 ápr. 28., máj. 15. Bóma. Más levél 

dátum nélkül. 
Rott Nándor Prohászkához 1892 febr.  27. Esztergom. 
Prohászka Mailátbhoz~1892 febr.  2, 27. Esztergom. U. o. 

3 3 Rott Nándor Mailáthhoz 1892 tavaszán. Dátum nélkül. Róma. 
Czentár János Mailáthhoz 1892 ápr. 6. Pozsony. 
Anyja Mailáthhoz 1892 szept. 1. Bakóca. U. o. 

3 4 Czentár János Mailáthhoz 1892 okt. 12., nov. 2. 1893 febr.  15. Po-
zsony. U. o. 

3 5 Pécsi Gusztáv Mailáthoz 1892 dec. 30. Esztergom. U. o. • 
Babura László Mailáthhoz 1917 aug. 27. Pest-Taksony. 1897—1911. 

Epistolae variae etc. 
3 8 Közmüvélődés 1897 42. I. 

IV. A lelkipásztor. 

1 Szporni János egykori káplánja visszaemlékezései ölelik fei  a rész-
leteket. Kiegészítik Dr. Kászonyi Alajos prelátus, akkori vendég kispap lu 
dósltásal. 

* Vasárnapi Újság 1897 97. 1. 
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»Kovaly Béla komáromi gimnáziumi tanárnak az elemi iskolánál 
szerzett értesülései alapján. 

* A püspök birtokában. 
* Közművelődés 1897 359—360. L 
•U. o. 1897 176. L 
'U. o. 1897 41. 1. 
9 U. o. 1897 41, 153. 1. A segédpüspöki kinevezés eredetijét I. Cardi-

nalium etc. Kiállítva 1897 febr.  2. 
•Közművelődés 1897 48. 1. 

1 0 Erdélyi Lapok 1933 ápr. 16. M. A.: Emlékek. 
1 1 Várady L. Árpád Mailáthhoz 1897 márc. 2. Budapest. 

Wlassich Gyula Mailáthhoz 1897 ápr. 7. Budapest. Cardinalium etc. 
"Közművelődés 1897 56. 1. 
"Császka György Mailáthhoz 1897 febr.  19. Budapest. Epistolae 

membrorum etc. 
1 4 Közművelődés 1897 149—150, 160. 1. 

V. A lelkek nyomában. 

1 Közművelődés 1897 176. 1. 
*U. o. 1897 189. 1. 
• U. o. 1897 203—205, 215—216. 1. 
' 1897 IV. pásztorlevél. 
5 Közművelődés 1897 228. 1. 
4 U. o. 1897 203. és k. II. 261, 207. I. 
7 1897 aug. 10. és nov. 25. státusgy. jk. 
• 1897 VII. pásztorlevél. 
• 1897 IV. pásztortevéi. Közművelődés 1897 262, 268. 1. 

1 0 1897 VI. pásztorlevélL 
1 1 Közművelődés 1897 334, 366. I. Kolozsvári r. kat. fg.  1897—98. évi 

értesítője. 144—145. I. 
"1898 I—II. pásztorlevéi. 
" 1897 VIII. pásztorlevél. 
" 1898 VI. pásztorlevél. Közművelődés 1898 144. 1. 
1 1 Közművelődés 1898 143—144, 150. 1. 
"U. o. 1898 150. 1. 
"U. o. 1898 147. 1. 
"U. o. 1898 33, 199. 1. 

1897. évi státusgy. jk. 
1 0 Közművelődés 1903 22. sz., 19M jan. 24. sz. 
"U. o. 1897 253, 266, 341. L 1899. évi státusgy. jk. 12, 22. I. 
" 1899 I. pásztorlevél. 
" 1899 III. pásztorlevél. 



" Közművelődés 1904 17. sz. 1904. évi VII. pásztorlevél. 
1 5 Közművelődés 1899 102. 1. Lollok József  levele Mailáthhoz. Dátum 

nélkül. 1897—1911. Epistolae variae etc. 
** Közművelődés 1900 15, 22. L 1901 30, 102. I. 
" U. o. 1900 55, 315., 1903 31., 1904 2. sz. 5, 13. sz: 3. 1. 
w 1899. évi státusgy. jk. 

Közművelődés 1900 152., 1904 13. sz. 5., 1903 22. sz. 3. 1. 1899. évi 
státusgy. jk. 

" 1899 III., 1900 VII, IX., 1901 VIII., 1903 I. pásztorlevél. 
, l Közművelődés 1899 188. 1., 1903 20. sz. 5. 1. 
" U. o. 1899 345. I. 
M U . o. 1901 350. 1. Mihályfi  Ákos: Az igehirdetés, 217. 1. 
"Közművelődés 1900 332. 1. 
M U . o. 1900 224., 1901 385., 1902 359. 1. 
" 1898. és 1920. évi státusgv. jk. Az erdélyi püspöki címhez L Közmű-

velődés 1899 129., 1900 17, 54, Íl4, 169. 1. 
"Közművelődés 1902 78, 115, 125. 1., 1903 11. sz. 5. és 12. sz. 3. 1 
M U . o. 1903 31. sz. 4. 1. 
* 1903. évi státusgy. jk. 
4 4 1903 XV. pásztorlevél. 
4 1 Imets Jákó cikkét 1. Közművelődés 1903 43. sz. 
"U. o. 1897 228, 236, 219. 1., 1903 21. sz. 1., 1904 40. sz. 3., 1904 44: 

sz 2. 1. 
u 1903. évi státusgy. jk. 

VI. A láng lobog. 

' 1904 XII., 1911 II. pásztorlevél. 
' 1906 V. pásztorlevéL 
• 1906 V., 1908 VIII., 1910 VII., 1914 III., XI. pásztorlevél 
4 1904 I., 1913 X. pásztorlevél. 
11909 VIII., 1914 III. pásztorlevél. 
• 1910 VII., 1913 X., 1914 XI. pásztorlevél. 
7 Közművelődés 1905 38. sz. 3. 1l 
9 U. o. 1908 7. sz. 4., 1909 7. sz. 4. I. 
• 1908 XII., 1914 III. pásztorlevél. Közművelődés 1912 12 sz. 1. 1. 

1 0 1906. évi státsgy. jk. 
" Közművelődés 1905 16. sz. 6., 1910 12. sz. 3. Il 
" 1907 IV., 1908 VII., VIII. pásztorlevél 
"Közművelődés 1905 41. sz. 5. 1. 
141913 II. pásztorlevél. 
"Közművelődés 1905 16. sz. 4., 1907 11. sz. 4., 1908 18. sz. 4. L 
"U. o. 1912 10. sz. 5. 1. 
1 7 U. o. 1913 szept. 20. sz. A Dunántul alapján. 



1 8 1912 IV. pásztorlevél. 
" 1909. és 1912. évi státusgy. jk. 

1905 XI. pásztorlevél. 
5 1 1908 V. pásztorlevél, 1914 böjti pásztorlevél. 
" 1904. és 1910. évi státusgy. jk. 
"1911. évi státusgy. jk. 
"Közművelődés 1912 4. sz. 4. I. 
"U. o. 1905 2. sz. 4. 1. 
" U. o. 1907 24. sz. 4., 1908 28. sz. 2. 1. 
" U. o. 1904 26. sz. 4. 1. 
5 8 U. o. 1904 36. sz. 4., 1905 40. sz. 6., 1907 45. sz. •». 1 
"U. o. 1908 39. sz. 3. 1. 
3 0 U. o. 1910 nov. 17. sz., 1914 36. sz. 4. 1. 
" 1905 II. pásztorlevél. 
3 2 Közművelődés 1905 10. sz. 4. 1. 
3 3 U. o. 1905 52. sz. 4. 1. 
3 4 1908 XVI. pásztorlevél. 
3 5 1913 XVI. pásztorlevél. 
3 8 Közművelődés 1914 jan. 24. sz. 
3 7 U. o. 1907 31. sz. 4., 35. sz. 5. U 
3 8 U. o. 1909 19. sz. 1—2., 21. sz. 2. 1. 
3 8 U. o. 1913 eleje. 

VII. Egyházmegyei zsinat. 

1 1913 I. pásztorlevél. 
8 Forster János: A püspökmegyei zsinat, Gyulafehérvár,  1907 5. 1. 
'U . o. 5—6. 1. 
4 U. o. 175, 181, 183, 218. 1. 
*U. o. 204, 167. 1. 
8 1913. évi püspöki böjti irat. 
7 1913 XIII. pásztorlevél. Forster i. m. 166. 1 
8 1913 I. pásztorlevéL Forster i. m. 169. 1. 
• Acta et decreta synodi Dioecesanae Transsvlvaniensis anno 1913 

habitae. Alba-Iulia 1913 31. 1. 1913 XI. pásztorlevél. Forster i. m. 185—191.1. 
1 0 Acta et decreta etc. 29—30. 1. 
"U. o. 29—74. 1. 
" 1913 XIII. pásztorlevél. 
131913. évi státusgy. jk. 
1 4 Actá et decrate etc. 3—25 I. 
"Veress Endre: Fontes rerum Trans. III. 66. 1. Veszely: Erd. egyház-

történelmi adatok. I. 333. 1. 
1 8 Veszély i. m. 59—60, 73. 1. 



VIII. X. Pius pápa és nagyrabecsült püspöke. 

1 Andor György tudósítása a püspökhöz. A pápaválasztáskor Rómában 
időzött. Levele kelt 1903 aug. 12. Budapest. Epistolae membrorum etc. 

2 1903. évi státusgy. jk. Közművelődés 1903 53. sz. 3. 1. 
3 X. Pius Mailáthoz 1906 dec. 20. Róma. Római iratok. 
* X. Pius Mailáthoz 1912 dec. 6. Róma. U. o. 
5 Gróf  Zichy Gyula Mailáthoz 1905 márc. 10. Róma. Cardinalium etc. 
6 X. Pius pápa Mailáthoz 1914 aug. 12. Róma. Római levelek. 
7 Merry del Wal Mailáthoz 1905 szept. 2. Kalocsai érsekség és püspöki 

kinevezések. 
8 Mailáth X. Piusnak 1914 máj. 27. Gyulafehérvár.  Római levelek. 
8 Gróf  Apponyi Albert Mailáthoz 1906 aug. 11. Budapest. Epistolae 

membrorum etc. 
1 0 Mailáth X. Piushoz 1908 aug. 3. Gyulafehérvár.  Római levelek. 
1 1 Mailáth Lukács Györgynek 1905 szept. 2. Kalocsai érsekség stb. 

Merry del Wal Mailáthnak 1905 szept. 2. U. o. 
Gróf  Zichy Gyula Mailáthnak 1903 nov. 12, 1904 nov. 21, 1905 márc. 

10. Róma. Cardinalium etc. 
1 2 Wlassich Gyula Mailáthhoz 1903 okt. 15. Bpest. Cardinalium etc. 
1 3 Prohászka Mailáthhoz 1905 nov. 7. Székesfehérvár.  Kalocsai érsek-

ség stb. 
1 1 Mailáth Lukács Györgynek 1905 szept. 2. Kalocsai érsekség. 
1 5 L. 11. jegyzetet. 
1 8 Csernoch János Mailáthhoz 1906 márc. 19. Esztergom. Epist. mem-

brorum etc. 1906 márc. 19. Esztergom. Kalocsai érsekség stb. 
1 7 Csernoch János Mailáthhoz 1906 máj. 28. Kaiocsai érsekség stb. 
1 8 Gróf  Zichy Gyula Mailáthhoz 1905 márc. 10. Róma. Cardinaiium etc. 

Lukács György Mailáthhoz 1905 szept. 21. Bpest. Kalocsai érsek-
ség stb. 

2 0 Hossu Vazul Mailáthhoz 1905 okt. 29. Lúgos. Epist. membrorum etc. 
2 1 Csernoch János Mailáthhoz 1907 dec. 7. Esztergom. U. o. 
5 2 Csernoch János Mailáthhoz 1911 febr.  14. Temesvár. U. o. 
2 3 Csernoch János Mailáthnak 1911 febr.  17. Temesvár. U. o. 
2 4 Pápai titkári hivatal Mailáthnak 1911 jan. 3. Róma. Római iratok. 

X. Pius Mailáthnak 1911 márc. 5. Róma. U. o. 
Csernoch János Mailáthnak 1911 márc. 3. Temesvár. Epist. memb. etc. 

2 5 Gr. Mikes Ármin Mailáthnak 1911 márc. 29. Cardinalium etc. 
"Mailáth X. Piusnak 1911 dec. 20. Gyulafehérvár.  A levél a pápa rá-

jegyzésével visszaérkezett. Dátum 1911 dec. 26. Római levelek. 
,7Físcher Colbrie Ágoston Mailáthnak 1917 ápr. 18. Kassa. Epistolae 

membrorum etc. 
2 8 Pápai állam titkári hivatal Mailáthnak 1911 jan. 3, 16. Róma. A 

feleletek  rávezetve másolatban. Római iratok. 
2 8 X. Pius Mailáthnak 1912 dec. 6. Róma. Római iratok. 
3 0 Bjelik Imre Mailáthnak 1913 febr.  10. Bécs. Epist. memb. etc. 

Firczák Gyula Mailáthnak 1911 dec. 30, 1912 márc. 4. Ungvár. U. o. 
Mayer Béla Mailáthnak 1906 ápr. 11. Zombor. 1897—1911. Epistolae 

variae etc. 

Dr. Biró Vencel: Gr. Mailáth G. Károly. 24 



Mailáth X. Piusnak 1911 dec. 20. Gyulafehérvár.  A pápa sajátkezű 
rávezetéseivel 1911 dec. 26. Római levelek. 

" Wlassich Gyula Mailáthnak 1897 júl. 20. Bpest, 1903 okt. 15 Bpest. 
Cardinalium etc. 

Berzeviczy Albert Mailáthnak 1905 febr.  14. Bpest. U. o. 
3 í 1908. évi státusgy. jk. 
M Csernoch Mailáthnak 1908 okt. 22. Temesvár. Epist. memb. 

Apponyi Mailáthnak 1908 okt. 22. Bpest. U. o. 
** Mailáth feljegyzése,  amelyet úti füzetébe  vezetett be. Ez út ideje okt. 

28—nov. 30. 
Csiszárik János Mailáthnak 1908 dec. 19. Róma. Cardinalium etc. 

5 5 Üti füzetébe  való bejegyzés. 
3 6 1913. évi státusgy. jk. 
3 7 1917. évi státusgy. jk. 

Apponyi Mailáthnak 1917 szept. 13. Bpest. Epistolae membr. etc. 
3 9 Apponyi Mailáthnak 1910 szept. 27. Ebenhardt. 1910 okt. 25. Római 

levelek. 
X. Pius Mailáthnak 1910 okt. 17. Róma. U. o. 

3 9 1914 XIV. pásztorlevél. 
M 1915 IV. pásztorlevél. 

IX. Két apostol kézfogása:  Mailáth és Prohászka. 

1 Rott Nándor Mailáthoz 1897 Róma. Dátum nélkül. Cardinalium etc. 
* „ „ „ 1897 nov. 1. Esztergom. U. o. 
4 „ „ „ Dátum nélkül. U. o. 
* „ „ „ Dátum nélkül. U. o. 
5 „ „ „ 1897 nov. 1. Esztergom. U. o. 
• „ „ „ 1911 ápr. 12. Esztergom. U. o. 
7 Br. Jósika Samu Mailáthoz 1897 okt. 10. Bécs. Epist. membr. etc. 
" „ „ „ „ 1897 okt. 10; 18. ápr. 4. Bécs. U. o. 
• Br. Jósika Samu Mailáthnak 1917 márc. 29. Bpest. U. o. 

1 0 Prohászka Mailáthnak 1897 okt. 25. Esztergom. Cardinalium etc. 
" 1898 jan. 23. Esztergom. U. o. 

1898 jan. 23. Esztergom. U. o. 
1898 jan. 16. Esztergom. U. o. 
1900 okt. 23. Esztergom. U. o. 
1903 okt. 6. Esztergom, 1905 márc. 15. Bpest. 

1912 okt. 12. Hetény. U. o. 
1 8 Prohászka Mailáthnak 1903 okt. 6. Esztergom, 1905 okt. 20, nov. 2, 

30. Bpest. U. o. 
1 7 Prohászka Mailáthnak 1906 márc. 26. Székesfehérvár.  U. o 

1 8 „ „ 1905 nov. 2. Bpest, 1908 nov. 2, 1912 nov. 2, 
dec. 23. Székesfehérvár.  U. o. 

1 8 Prohászka Mailáthnak 1909 jún. 19. Székesfehérvár,  1912 dec. 23, 
Székesfehérvár,  1913 jan. 31. Bpest. U. o. 

Közművelődés 1913 jan. 25. sz. 

n 
13 
1A 
15 
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1 1 Prohászka Mailáthnak 1903 dec. 19. Esztergom. Cardinalium etc. • 
" „ „ 1905 nov. 2. Bpest. U. o. 
" Dr. Schütz Antal: Prohászka pályája, 1929 Bpest. 80, 84. L 
" Mailáth fogalmazványa  1911 jún. 28. Gyulafehérvár.  Római levelek. 

Mailáth feljegyzései  1911. évi Directoriumában. 
" Úti füzetébe  írva. Ez út ideje 1911 júl. 27—31. 
" Della Volpe Mailáthhoz 1911 szept. 13. Róma. Római iratok. 
"Hossu Vazul Mailáthhoz 1914 márc. 24. U. o. 

Mailáth a pápához 1914 ápr. 6. Fogalmazvány. Gyulafehérvár.  U. o. 
"Krywald Ottó Mailáthhoz 1912 febr.  23. 1897—1911. Epist. variae etc. 
3 0 Prohászka Mailáthhoz 1912 márc. 4. Székesfehérvár.  Cardinalium etc. 
3 1 „ „ 1912 márc. 27, ápr. 5. Székesfehérvár.  U. o. 
3 5 ,. „ 1914 márc. 29. Székesfehérvár,  1913 okt. 11. 

U o 
** liossu Vazul Mailáthhoz 1914 márc. 24. Róma. Római levelek. 
3 4 Prohászka Mailáthhoz 1914 márc. 29. Székesfehérvár.  Cardinalium. 
35 Mailáth a pápának. Fogalmazvány. 1914 ápr. 6. Gyulafehérvár.  Ró-

mai levelek. 
3« Prohászka Ottokár Mailáthnak 1912 dec. 10. Székesfehérvár.  Cardi-

nalium etc. 
3' Prohászka Ottokár Mailáthnak 1913 aug. 17. Székesfehérvár.  U. o. 
3 8 „ „ „ 1913 okt. 11. U. o. 
3 8 „ „ „ 1914 máj. 10. Székesfehérvár.  U. o. 
4 0 „ „ „ 1912 júl. 3., nov. 2., 1916 jan. 16 

Székesfehérvár.  U. o. 
4 1 Glattfelder  Gyula Mailáthnak 1913 dec. 20. Temesvár. Epistolae 

membrorum etc. 
Csernoch János Mailáthnak 1911 márc. 15. Temesvár. U. o. 
ltadnai Farkas Mailáthnak 1913 dec. 29. Besztercebánya. Cardi 

naLium etc. 
Gr. Széchenyi Miklós Mailáthnak 1912 márc. 29., 1913 jún. 15., szept. 

27. Nagyvárad. Cardinalium etc. 
" Prohászka Mailáthhoz 1915 júL 9., nov. 1. Székesfehérvár.  U. o. 
4 3 „ „ 1913 dec. 12., 1915 nov. 1., 1916 jan. 16. Szé-

kesfehérvár.  1916 júl. 23. Bpest. 1916 jú.l 30. Székesfehérvár.  U. o. 
4 4 Prohászka Mailáthhoz 1918 nov. 2., 1922 máj. 6. Székesfehérvár.  U. o. 

X. Eljegyzése egyházmegyéjével. 

1 Közművelődés 1914 május 2. sz. 1897. IV. pásztorlevél. 
1 Prohászka Mailáthnak 1917 szept. 15. Székesfehérvár.  Cardinalium etc. 
Mailáth válasza fogalmazványban  Gr. Széchenyi Miklós 1912 jan. 13-i 

levelére. U. o. 
3 Gr. Csáky Károly Mailáthnak 1912 nov. 30. Epistolae membrorum etc. 
4 Br. König Károly Mailáthnak 1905 aug. 24. Kalocsai érsekség stb. 
5 Mailáth Br. König Károlynak. Másolat, ráírva König levelére. 1905. 

aug. 28. U. o. 

24* 



* Mailáth Lukács Györgynek 1905 aug. 28. Másolat, ráirva König le-
velére. U. o. 

7 Lukács György Mailáthnak 1905 aug. 30. Bpest. U. o. 
8 Városy Gyula Mailáthnak 1905 aug. 28. Székesfehérvár.  U. o. 
' Mailáth Lukács Györgynek 1905 szept. 2. U. o. 

1 0 Lukács György Mailáthnak 1905 szept. 4. Bpest. U. o. 
1 1 Merry del Wal Mailáthnak 1905 szept. 2. Bóma. U. o. Mailáth vá-

lasza 1905 szept. 11. Ui o. 
J S Városy Gyula Mailáthnak 1905 szept. 26. U. o. 
1 5 Mailáth Br. Fehérvárv Gézának 1905 szept. 6. U. o. 
" Közművelődés 1905 37. sz. 4. J. 
"Hossu Vazul Mailáthnak 1905 nov. 28. Lúgos. Epistolae membrorum 

etc. 
1 8 Bott Nándor Mailáthnak 1906 febr.  6. Bécs. Cardinalium etc. 
"Torma Stefánia  Mailáth anyjának 1912 dec. 27. Csicsókeresztur. 

1897—1911 Epistolae variae. 
1 8 Apponyi Albert Mailáthnak 1912 nov. 3., 16. Bpest. Epistolae mem-

brorum etc. 
1 8 Prohászka Mailáthnak 1913 okt. 11. Cardinalium. 
" „ „ 1913 aug. 27., szept. 25. Székesfehérvár. 

Cardinalium. 
Mailáth György Mailáthnak 1913 ápr. 23. Karlsbad. Epist. matris etc. 

"Üti füzetébe  beírva 1913. 
" 1913. évi státusgy. jk. 
2* Csernoch János. Mailáthnak 1913 dec. 21. Esztergom. Epistolae 

membrorum etc. 
Mailáth Etelka Mailáthnak 1913 dec. 30. Buda. Epist. matris etc. 

"Csernoch Mailáthnak 1914 jan. 7. Esztergom. Epist. membrorum. 
"Csernoch a nunciusnak 1914 márc. 11. Római iratok. 
2 7 Mailáth rájegyzése Csernoch felterjesztésének  másolatára. 
2 8 Hossu Vazul Mailáthnak 1914 márc. 24. Róma. Római iratok. 
2 9 Mailáth a pápának 1914 máj. 27. Gyulafehérvár.  Másolat. U. o. 
3 0 1914 XI. pásztorlevélL 
3 1 1917 VI. pásztorlevél. 

Erdélyi Tudósító 1927 márc. 27. sz. 
3 1 Saját szóbeli tudósítása. 

XI. A püspök és anyja. 
1 1913. évi XVI. körlevél. 
' Ádám Éva: Erdély nagyasszonya. Közművelődés 1911 jan. 5. sz. 
3 Mailáth Györgyné fiához  1897 jún. 13—15. Bakócza. Epist. matris. 
' „ „ 1900 jún. 24. Miholjác. U. o. 
s „ „ „ 1898 nov. 6. Mosdós. 1899 jún. 24. Zsig-

mondháza. U. o. 
" Mailáth Györgyné fiához  1910 jún. 25. Nógrádgárdony. 1903 nov. 18. 

Mosdós. U. o. 
7 Mailáth Györgyné fiához  1903 nov. 18. Mosdós. U. o. 
8 » „ 1912 jún. 29., júl. 7. Miholjác. 1905 nov. 

11. Mosdós. U. o. 



* Badnai Farkas Mailáthnak 1925 aug. 10. Sümeg. Cardinalium etc. 
1 0 Mailáth Györgyné fiához  1898 dec. 31. Zavar. 1912 szept. 8. Ba-

kóca. Epistolae matris etc. 
"Mailáth Györgyné fiához  1898 ápr. 30. Bécs. 1900 szept. 22. Bakóca. 

U. o. 
1 ! Mailáth Györgyné fiához  1897 okt. 3. Zavar. 1905 szept. 8. Bakóca, 

1905 szept. 13. Mosdós. U. o. 
1 1 Mailáth Györgyné fiához  1905 aug. 28.Bakóca. Kalocsai érsekség stb. 
1 4 „ „ „ 1914 márc. 6. Karlsbad. U. o. 
"Közművelődés 1909 52. sz. 4, L, 1908 53. sz. 4. 1. 

„ 1916 ápr. 22, 15. sz. Kárpiss János cikke. 
1 7 „ 1908 50. »z. 4. U. 
1 8 Mailáth Etelka Mailáthnak 1914 máj. 21. Karlsbad. 1914 jún. 22. Mi-

holjác. Epistolae matris etc. 
" Közművelődés 1916 ápr. 22. Kárpiss János cikke. 
" 1914 XIV. pásztorlevél. 
" Mailáth Géza Mailáthnak 1914 szept. 11. Gárdony. Epist. matris etc. 
" Mailáth József  Mailáthnak 1915 nov. 1. Perbenyik. U. o. 
" Schneller István Mailáthnak 1914. aug. 9. Kolozsvár. U. o. 
, 4 Beménvik Sándor: A jó pásztor. Jóbarát 1932 máj. 15-i szám. 

XII. A fájdalom  könnyeinél. 

1 1914. évi státusgy. jk. 
* 1914 XVIII. pásztorlevél. 
'1914 XVIII. pásztorlevél. 
4 1914 XIII, XVIII. pásztorlevél. 1914. cvi sátusgy. jk. 
6 1916 XI. pásztorlevél. 
8 1915 VII. pásztorlevél. 
7 1916 VIII. pásztorlevél. Közművelődés 1915 okt. 2. sz. 
8 1917 VI. és VIII. pásztorlevél. 
" Közművelődés 1916 szept. 30. sz. 

1 0 1917 III. és VI. pásztorlevél. 
" 1918 II. pásztorlevél. 
" Közművelődés 1915 ápr. 24, okt. 23, dec. 18., 1916 máj. 13. sz. 
" 1915 II. körlevél. 
1 4 Közművelődés 1915 júl. 3. sz. 1. 1. 
1 5 Ordinationes clericorum c. naplójában bejegyzés. Közművelődés 1915 

máj. 8, 29, jún. 19, 26. sz. 
" Közművelődés 1915 aug. 7. 
1 7 Közművelődés 1915 okt. 23., nov. 27. sz. 
1 8 1915. évi státusgy. jk. 
1 8 1915. évi státusgy. jk. 



" Ordinationes clericorum c. naplójában bejegyzés. 
" 1917 VIII. pásztorlevél. Közművelődés 1917 21. sz. 
"Alkotmány 1917 máj. 27. sz. 
M 1917-ben Szeplőtelen Szűz ünnepén. Nyomtatvány. 
M Közművelődés 1916 máj. 13 sz. Nagy Pál hadosztályparancsnok 

Mailáthhoz 1917 júl. 10. Bpest. Molnár Dezső altábornagy Maiiáthhoz. Dá-
tum nélkül. Epistolae membrorum etc. 

2 6 1918 XV. pásztorlevél 1918. évi státusgy. jk. 
" 1918 XV. pásztorlevél. 

XIII. A püspöknevelő. Lelkipásztorkodás a Habsburg-családban és a főurak 
udvaraiban. 

I Rott Nándor Mailáthhoz 1897 nov. 1. Esztergom. Cardinalium etc. 
* Hoch János Mailáthhoz 1909 febr.  30. Kőbánya. Epistolae matris. 
* Drohobeczky Gyula Mailáthhoz 1900 nov. 26. Kőrös. Horvátország. 

Epistolae membrorum etc. 1905 nov. 21. Kőrös. Cardinalium etc. 
Hidasy Kornél Mailáthhoz 1898 nov. 2. Szombathely. Epistolae 

membrorum etc. 
Gr. Batthyány Vilmos Mailáthhoz 1897 jan. 14. Róma. U. o. 

'Várady L. Árpád Mailáthhoz 1898 dec. 31. Bpest. Cardinalium etc. 
6 Szmrecsányi Pál Mailáthhoz 1897 jún 14. Szmrecsányi Lajos Mai-

láthhoz 1912 nov. 16. Eger. U. o. 
Rimely Károly Mailáthhoz. Keltezés nélkül. U. o. 1892 febr.  20. Po-

zsony. Epistolae matris etc. 
* Németh József  Mailáthhoz 1914 márc. 1. Temesvár. U. o. 
Lányi József  Mailáthhoz. Közművelődés 1907 21. sz. 3. lL 
Fetser Antal Mailáthhoz 1906 márc. 26. Nagyvárad. Epistolae 
membrorum. 
Rott Nándor Mailáthhoz 1916 nov. 2. Bpest. Cardinalium etc. 

7 Glattfelder  Gyula Mailáthhoz 1922 ápr. 28. 1897—1911 Variae Epist. 
8 Hossu Vazul Mailáthhoz 1903 nov. 20. Lúgos. Epist. membrorum etc. 
8 Radnai Farkas Mailáthhoz 1915 jan. 6. Besztercebánya. Cardinalium. 

Csemoch János Mailáthhoz 1912 okt. 7. Kalocsa. Epist. membr. etc. 
1 0 Rott Nándor Mailáthhoz Gr. Csáky Károlyra vonakozólag. 1900 pün-

kösdkor. Cardinalium etc. 
Gr. Csáky Károly Mailáthhoz 1900 május 6. Esztergom. Epist membr. 
Gr. Mikes János Mailáthhoz 1912 május 6. Szombathely. Cardina-

lium etc. 
Frenfiu  Valér Mailáthhoz. Dátum nélkül. Epistolae membrorum etc. 
Bálás Lajos Mailáthhoz 1915 dec. 21. Bozsnyó. U. o. 
Bjelik Imre Mailáthhoz 1913 febr.  10. Bécs. U. o. 
Csiszárik József  Mailáthhoz 1911 febr.  23. 1897—1911. Epist. variae. 
Shvoy Lajos Mailáthhoz 1915 febr.  4. Bpest. U. o. 

" Szinger Kornéll Mailáthhoz 1922 május 3. Bpest. U. o. 
Burány Gergely Mailáthhoz 1914 márc. 1. Csorna. Cardinalium etc. 

I I 1913. évi státusgy. jk. 
Gr. Széchenyi Miklós Mailáthhoz 1909 jan. 9. Győr. Cardinalium. 



Párvy Sándor Mailáthhoz 1908 márc. 14. Bpest. U. o. 
" Csernoch János Mailáthhoz 1912 okt. 7. Kalocsa. Epist. membr etc 
1 4 Br. Huszár Károly Mailáthhoz 1901 jún. 15. U. o. 

Gr. Wallis Györgv Mailáthhoz 1901 máj. 7. Bécs. U. o. 
1 5 Közművelődés 1901 239. 1. 
" Közművelődés 1901 409. 1. 
" Károly Habsburg-főherceg  Mailáthhoz 1904 febr.  19. Angarten. Epist. 

membrorum etc. 
"Károly Habsburg-trónörökös Mailáthhoz 1915 júl. 10. Teschen. 

Ugyanitt sürgönye. U. o. 
'"Gr. Esterházy Sándor Mailáthhoz 1917 máj. 30. Bécs. U. o. 
s 0 Izabella Habsburg-főhercegasszony  Mailáthhoz 1914 jan. 16. Pozsony. 

1916 jún. 20. Pozsony. U. o. 
Gabriella Habsburg-főhercegnő  Mailáthhoz 1918 márc. 8. Bécs. U. o. 

" Erzsébet Habsburg-főhercegnő  Mailáthhoz 1905 jan. 17., 18., febr. 
10. Fiume. U. o. 

Klotild Habsburg-főhercegasszony  Mailáthhoz 1906 jan. 20. Alcsuth. 
Ugyanitt sürgönye. U. o. 

" Mária Valéria Habsburg-főhercegasszony  Mailáthhoz 1903 dec. 10. 
Wallsee, 1905 jan. 19. Wallsee, 1906 szept. 11. Ischl. 1910 jan. 27 Schön-
brunn 1914 okt. 8. Wallsee, 1916 dec. 27, 1917 nov. 16. Bécs. U. o. 

"Jenő Habsburg-főherceg  Mailáthhoz 1917 jan. 28. Harctér. U. o. 
József  Habsburg-főherceg  Mailáthhoz 1917 jan. 20. U. o. 

"Közművelődés 1908 27. sz. 4. L 
" Apponyi Albert Mailáthhoz 1910 márc. 19., 1912 május 8, nov. 13., 

1913 jun. 11. Bpest. 1915 jún. 27. Ebenhardt. 1915 júl. 19. Székesfehérvár. 
Epistolae membr. etc. 

"Gr. Csáky Albinné Mailáthhoz 1913 jan. 8. Bpest. Cardinalium. 
Gr. Széchenyi Emil Mailáthhoz 1915 júl. 15. Balatonföldvár.  U. o. 
Gr. Wenkheim Gézáné Mailáthhoz. Dátum nélkül. U. o. 
Br. Apor Gábor Mailáthhoz 1913 ápr. 12. Bécs. U. o. 
Gr. Zichy Aladár Mailáthhoz 1915 szept. 12. U. o. 
Br. Forster Gyula Mailáthhoz 1915 dec. 20. Bpest. 
Thallóczy Lajos Mailáthhoz 1912 márc. 8. U. o. 
Br. Gerliczy István Mailáthhoz. Dátum nékül. U. o. 
Br. Jósika Gyula Mailáthhoz 1901 jan. 6. Bpest. U. o. 

XIV. Az Egyházért és a gyermekért. 

1 Bóm. kat. Státus Igazgatótanácsi Jelentése 1920-ból. 5. 1. 
' Erdélyi Tudósító 1920 12. sz.-hoz csatolt melléklet: A püsppk úr 

szózata. Dr. Balázs András: Adatok az erdélyi kisebbségek iskolavédelmi 
küzdelmeihez 1919—1929 45—46. 1. Apáthy István Mailáthhoz 1920 jan. 15. 
Nagyszeben. Köszönte a püspök karácsonyi sorait s értesítette, hogy a sza-
bad járás-kelésre engedélyt bapott. Epistolae membrorum etc. 

3 Levele kelt 1920 szept. 3. Gyulafehérvárt.  Közölve Dr. Balázs Anrás: 
Adatok az erdélyi kisebbségek iskolavédelmi küzdelmeihez 1919—1929 c. 
művében. 47—51. 1. 



' XV. Benedek és Mailáth püspök üzenete az erdélyi egyházmegyének. 
Erdélyi Tudósító 1920. 24. sz. Püspök a pápáról. Ugyanott 10. 1. A 

pápa misézik. U. o. 1921 febr.  24-ről keltezett levél. 
'Részlet Dr. Gyárfás  Elemér munkájából: Az első kísérlet. Az Averescu 

paktum előzményei, megkötésének indokai, szövege, módosításai, következ-
ményei és felborulása.  Az első fejezetből  vett részlet. Külön nyomás a 
„Magyar Kisebbség'" 1937 2—3. számaiból. 

Dr. Gyárfás  Elemér: Mailáth püspök Bukarestben. Erdélyi Tudósító 
1927 márc. 27. sz. A Státus ügye a szenátus előtt. Gyárfás  és Iorga Miklós 
miniszterelnök beszédei. U. o. 1932. 190. 1. 

• L. erdélyi róm. kah. Státus 1921. évi igt. jelentését. 
7 Dr. Balázs András: A román uralom évei. Az erdélyi katoicizmus 

múltja és jelene című gyüjtöműben. 333. 1. 
" Dr. Balázs András: Visszapillantás Mailáth G. Károly püspök műkö-

désére az uralomváltozás óta, a volt róm. kat. Státus, utóbb Egyházmegyei 
Tanács keretében. 5. L Kolozsvár, 1937. Különnyomás az Egyházmegyei Ta-
nács 1937. évi közgyűlési jegyzőkönyvéből. A Státus ügye a szenátus előtt. 
Erdélyi Tudósító 1932 182—183. 1. Dr. Balázs András: A román uralom 
évei, i. h. 351. 1. 

' Dr. Balázs András: Adatok az erdélyi kisebbségek iskolavédelmi küz-
delmeihez. Cluj-Kolozsvár, 1929. 109—115. 1. 

1 0 Dr. Balázs András. Adatok stb. 10. L 
1 1 „ „ „ „ 181—183. 1. 
1 1 „ „ „ „ „ 188—198. 1. 
1 3 „ „ „ „ „ 15—23. 1. A román uralom évei, 

i. h. 337. 1. 
1 4 Dr. Balázs András: Adatok stb. 105. 1. 
1 3 1923. évi státusgy. jk. 13. 1. 
"Dr. Balázs András: Adatok stb. 194. 1. 
1 7 „ „ „ „ „ 124—128. Visszapillantás stb. 10— 

11. 1. Mailáth beszéde, Erdélyi Tud.isító 1924 márc. 16. sz. 
1 9 Dr. Balázs András: Adatok stb. 63—66., 122—123. 1. 1921. évi stá-

tusgy. jk. 
"Dr. Balázs András: Adatok stb. 143—146. 1. 
'o „ „ „ „ „ 146—154., 181—183., 27., 28., 188— 

198. 1. A román uralom évei, i. h. 375. 1. 
" Bejegyzés a püspök úti füzetébe. 
" Pacha Ágoston Mailáthnak 1925 febr.  26. Temesvár. Cardinalium etc. 
" Dr. Gyárfás  Elemér: Dolci bíboros. Erdélyi Tudósító 1933 ápr. 1. sz. 
" 1929 VI. X. pásztorlevél. 1929, 1930, 1931. évi sátusgy. jk. Erdélyi 

Tudósító 1932 aug. 1. sz. 527. 1. 
1 5 Gyárfás  Elemér levele Mailáthhoz 1929 szept. 13. Dicsőszentmárton. 

Másolata Gyárfás  levéltárában. 
" Néhány őszinte szó a jóakaratú katolikusokhoz. Az Apostol 1937 

dec. 5. Cluj-Kolozsvár. 
*7 Dr. Gyárfás  Elemér: A római egyezmény előzményei. Erdélyi Tudó-

sító 1932 szépt. 1. sz. 592—612. . 1. 
Dr. Valeriu Pop: Acordul dela Róma. 1934. Cluj. 



XV. Napsugarak. 

1 1923. évi státusgy. jk. 1923 VIII. pásztorlevél. 
* 1924 I. pásztorlevél. Bejegyzés úti füzetébe. 
* 1926 státusgy. jk. 
* Dr. Gyárfás  Elemér: Erdély hűségfogadalma  Szent Péter sírjánál. 

Erdélyi Tudósító 1927 dec. 25. 1927 XII. pásztorlevél. 
5 Bejegyzés úti füzetébe.  Dávid László: A püspökkel Bómában. Er-

délyi Tudósító 1928 dec. 16. sz. 
* Bejegyzés úti füzetébe.  1929 XIII. pásztorlevél. 1929. évi státusgy. jk. 
7 1930. évi sátusgy. jk. 
8 Püspök atyánk Bómában. Erdélyi Tudósító 1931 nov. 15. sz. 
' 1933. évi újévi püspöki szózat. 

1 0 1929 V. pásztorlevél. 1929. évi státusgy. jk. 
1 1 L. a pásztorleveleket, különösen: 1923 V., 1924 V., 1927 XI., 1929 

VI. pásztorlevelet. 
" Aradi Friss Újság 1924 okt. 27. Udvarhelyre nézve Erdélyi Tudósító 

1931 szept. 6., aug. 1, szept. 13. sz. Gyergyószentmiklósra nézve Keleti Új-
ság 1933 szept. 1., 5. sz. Erdélyi Lapok 1933 szept. 6. sz. 

I s A közös püspöki körlevél 1927 aug. 15-én jelent meg. Ehhez I. 1925 
III., 1926 XII., 1929 II., 1930 XI., 1931 X., XI., 1932 I. pásztorlevél. 

1 4 1922 VII., 1924 VI., 1929 XI. pásztorlevéli. 
" 1924, 1930. évi státusgy. jk. 
1 8 1920 státusgy. jk. 
1 7 Dr. Gyárfás  Elemér: Mailáth püspök Bukarestben. Erdélyi Tudósító 

1927 május 1. sz. 

XVI. A diákok püspöke. 

1 Diáktól diákig. Erdélyi Tudósító 1929 dec. 15. sz. 
1 Jávor Béla: A Mailáth-gimnáziumban. Erdélyi Lapok 1934 aug. 22. 
* Wild Frigyes: 1929 jan. 3. Bigler László 1929 júl. 4. Bpest. Aláírás 

nélkül 1929 aug. 13. Gala(i. Lelki gyermekekben. 
4 Wild Frigyes 1929 aug. 4. Máthé Antal Nagykászonfalu.  Dátum nél-

kül U. o. 
5Dr. Pfannenwald  Mátyás kórházi főorvos.  Balassagyarmat 1928 dec. 

31. U. o. 
•Kelemen Elemér 1929 dec. 19. Bpest. U. o. 
7 Gyuri. Bpest márc. 10. év nélkül. U. o. 
8 Pethe Laci Bpest 1928 dec. 30. U. o. 

Dani 1928 ápr. 5. Zilah. Fazakas Bandi 1928 nov. 3. Balázsfalva.  Dr. 
Szalai Béla 1928 okt. 14. Bécs. U. o. 

8 Schöffberger  István 1928 aug. 23. Bpest. U. o. 
1 0 Papp Bemig 1928 jun. 8. Charlottenburg. U. o. 
" Paulovits Sándor év? febr.  29. Berlin. U. o. Kossy István 1922 jún. 

12. Torda. 1897—1911. Epistolae variae etc. 



" Dr. Bíró Gyula 1929 dec. Magyaróvár. Dr. Tompa Kálmán 1927 
jún. 30. Bpest. Óvári Zoltán 1929 márc. Páris. Lelki gyermekekben. Urbányi 
János 1922. máj. 8. Gödöllő 1897—1911. Epistolae variae. 

" Baszlaviczy Miklós 1922 jún. 8. Hely? U. o. 
"Lenkei Jenő év? jún. 26. Szabadka. Dr. Jánossy Béla 1927 máj. 5. 

Kolozsvár. Moldoványi István 1922 máj. 6. Bpest. U. o. 
"Orbán Elemér 1922 ápr. 29. Kolozsvár. U. o. 
" Eötvös József  reáliskola 13 hatodik osztályos növendéke 1927 jún. 29. 

Bpest. Szent Imre-konviktus 1928 szept. 14. Székesfehérvár.  Lelki gyer-
mekekben. 

" Pécsi énekiskola növendékei (elemi IV., gimnáziumi I—II.) 1922 máj. 
1897—1911. Epistolae variae. Raszipovich József  év? IV. o. t. Sopron. U. o. 

"Szappanyos József  1928 nov. 4. Löffler  Aurél 1929 nov. 2. Bukarest. 
Lelki gyermekek-ben. 

, e Henrie Armeni 1927 júl. 1. U. o. 

XVII. Otthonában. 

1 Végh Kálmán 1922 máj. 23. Tiszadada. 1897—1911. Epistolae variae. 
Török Pál 1922 jún. 8. Vízakna. U. o. Ráth Gyula 1922 máj. 5. Nadrág. U. o. 

XVIII. Visszapillantás a megtett útra. 

1 Közművelődés 1907 17. sz. Vezet'* cikk. 
* 1917 VI. pásztorlevél. 
3 Mailáth: Jézus Krisztus dicsősége. Erdélyi Tudósító 1922 ápr. 30. 
'Tamási Áron nagyprépost: Huszonötéves püspöki jubileum. Erdélyi 

Tudósító 1922 ápr. 30. 
5 1922. évi közgy. jk. 
* Komáromi róm. kat. elemi iskola tantestülete. 1922 máj. 5. Pécsi 

énekiskola 1922 máj. Központi Oltáregylet Bpest. 1922 máj. 9. Katolikus 
Egyetemi és Főiskolai Szent László Kör Debrecen. 1922 máj. 3. Sebestyén 
Antal plébános Hadikfalva.  1922 ápr. 19., 30. 1897—1911. Epist. variae etc. 

7 Szőkefalvi  róm. kat. hitközség 1922 ápr. 9. Botfalvi  cukorgyár róm. 
kat. munkásai 1922 máj. 1. U. o. 

8 Felcsiki esperesi kerület papsága. Csíksomlyó 1922 ápr. 21. Nagyvá-
radi püspöki káptalan 1922 ápr. 29. Glattfelder  Gyula 1922 ápr. 28. I'angha 
Béla 1922 máj. 1. Kézdivásárhely. Tiefenthaler  József,  a Pázmáneum spiri-
tuálisa 1922 máj. 6. Bécs. U. o. 

* Stenczel Lajos 1922 máj. 9. Hajmáskér. Végh Kálmán 1922 máj. 23 
Tiszadada. Papp Gyula 1922 ápr. 30. Parajd. Márton Áron 1922 máj. 29. 
Gyulafehérvár.  Dr. Vezér László 1922 ápr. 30. Kolozsvár. U. o. 

" Mária Valéria árvaleány nevelő 1922 ápr. 28. Kolo/svár. Erdélyi 
I r o d a l m i Társaság. 1922 ápr. 28. Kolozsvár. EMKE. 1922 r.iáj. 4. Kolozs-
vár. U- o. 



11 Orosz Lajosné 1922 máj. 12. Szenterzsébel. Keleti Lajosné 1922 jún. 
14. Szászsebes. Ajtay Bálintné 1922 ápr. 30. Magyarigen. U. o. 

" Mihály Jánosné 1922 ápr. 23. Székelyudvarhely. U. o. 
u Nagyenyedi ref.  kollégium elöljárósága 1922 máj. 2. 

Marosvásárhelyi ref.  kollégium 1922 máj. 1. 
Ignácz László Fogaras 1922 máj. 2. 
Dr. Ferenczy Géza 1922 máj. 2. Nagyajta. 
Dr. Veress Endre 1922 máj. 7. Budapest. 
Grandpierre Emil 1922 jun. 23. Kolozsvár. 
Dr. Gyalui Farkas 1922 ápr. 29. Kolozsvár. 
Bernády György 1922 máj. 22. Marosvásárncly. U. o. 

1 4 Naláczy András plébános 1922 máj. 1. Bozsok. U. o. 
1 5 1922 X. pásztorlevél. 
" Karácsonyi János: Harminc év előtt. Erdélyi Tudósító 1922 máj 1. 

Gyárfás  Elemér: Mailáth püspök Bukarestben. U. o. -
1 7 Harmincéves jubileum Gyulafehérvárt.  Erdélyi Tudósító 1927 máj. 8. 

Ugyanez évfolyamban  Dr. Flóznik György is Ir a püspökről: A 30 éves 
püspök. 

1 8 Biró Vencel: Mailáth püspök. Erdélyi Lapok 1932 máj. 1. sz. 
1 8 „ „ A mi püspök atyánk. Jóbarát 1932 máj. 15. sz. 
"Erdélyi Lapok 1934 máj. 3. " 

XIX. Beérkezés. 

1 Mailáth levelei Gyárfáshoz.  1933 dec. 30., 1934 jan. 19. Nagyvárad. 
Gyárfás  levéltárában. Borzás. 

2 Erdélyi Lapok 1934 június 24. sz. 
'Mailáth Gyárfásnak  1934 június 16. Nagyvárad. 1931 június 24. Bu 

dapest. 1934 július 2. Brassó, 1934 július 4. Csíkszereda, 1934. aug. 9. Buda-
pest, 1934 aug. 23. Mallersdorf.  1934 szept. 28. Budapest. Gyárfás  lvt. 

4 1934. évi közgy. jk. 
5 Mailáth Gyárfásnak  1935 márc. 26. Gvulafehérvár.  Gyárfás  lvt. 
6 „ „ 1935 ápr. 10. Kolozsvár. Gyárfás  lvt. 
7 „ „ 1935 aug. 21. Nagybánya. Gyárfás  lvt. 
8 1935. évi közgvűlési jk. 
"Keleti Újság 1937 május 1. 

"U. o. 
1 1 A püspök kórházi életét titkára, Ferencz Benjámin tárta fel  olyan 

alkalmakkor, amikor e könyv írója a beteget meglátogatta. 
1 2 1938. évi közgyűlési jk. 

XX. Eletmegitélés. 

1 Dr. Frey Ottó 1930 máj. 9. Bpest. Lelki gyermekek-ben. 
2 Mailáth dr. Scheffler  János kanonoknak 1932 febr.  20. Gyulafehérvár. 
' Dr. Balázs András megállapításai. 
4 U. a. Visszapillantások stb. 15. L 
5 Kimutatás a püspök rendeletére kifizetett  arany korona összegekről. 
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Püsp. urad. gazd. hivatal 201—1934. sz. Hitelesítette Török Ferenc püsp. 
urad. intéző. 

'Török Ferenc püsp. urad. intéző levele Biró Vencelhez 1936 aug. 22. 
Gyulafehérvár.  294—1936. püsp. urad. gazdasági hivatali szám. 

7 U. az Dr. Frey Ottó jogtanácsoshoz 1937 máj. 21. Gyulafehérvár. 
' 1927 IX. pásztorlevél. 1934 közgy. jk. 
•Közművelődés 1909 20. sz. 4. 1. 

Dr. Kenessey Béla Mailáthhoz 1917 febr.  2. Kolozsvár. 
Kenessey Ida Mailáthhoz 1918 ápr. 1. Cardinalium etc. 

1 0 Jandik József  rádióelőadása a temetés napján. 

FÜGGELÉK. 

XXI. Jellemző történetek a püspök életéből. 

1 Magyar Lapok 1940 április 28. Nagyvárad. 
* Az erdélyi katolicizmus múltja és jelene c. műben 551. 1. 
' Csíki Lapok 1937 május 1. Csíkszereda. 
' Kat. Népszövetség Naptára 1938 46. 1. Kolozsvár. 
® Magyar Lapok 1937 május 1. Nagyvárad. 
• Kat. Népszövetség Naptára 1938 42. 1. Kolozsvár. 
7 Magyar Lapok 1937 május 1. Nagyvárad. 
* Az Apostol 1937 május 2. Kolozsvár. 
• Magyarság 1937 május 2. Dallos Sándor cikkéből. Bpest 

"Keleti Újság XXI. évf.  12. sz. Kolozsvár. 
1 1 Br. Szentkereszty Béla emlékétől kezdődőleg I. Csiki Lapok 1937 

május 1. Csíkszereda. 
" Magyar Lapok 1940 ápr. 2. Nagyvárad. 
" U. o. 1940 márc. 23. 
"U. o. 1940 márc. 31. 
l s Az Apostol 1940. ápr. 7. Kolozsvár. 
" Jóbarát 1940 ápr. 15. Kolozsvár. 
1 7 U. o. 
1 9 U. o. 
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