
Az egyházpolitikai törvényektől 
a világháborúig". 

Irta; P á l Is tván pápai praelatus, ny, előadó. 

Az erdélyi katholikusok autonomikus életének minden időpontja jelentős. 
Életerejénék jeleit adta mindenkor az időviszonyokhoz képest. A fejlődés  me-
netében s a történeti egymásutánban mégis a XIX. évszázad végefeléig  az 
aiitonomikus élet inkább zártkörű volt, inkább a belső rendezkedéssel és jog-
védelemmel volt elfoglalva  s abban tevékenykedett nagy életelevenséggel. Az 
autonomia fogalmának  értelmezésével, az autonómiai szellem terjesztésével 
volt elfoglalva  és a saját autonómiáját azáltal is törekedett erősíteni, hogy azt 
az egész magyar egyház részére is kívánta és kérte. A XIX. évszázad vége 
felé  kezd ez az autonomia gyakorlatibb lenni s megbarátkozik azzal a gon-
dolattal is, hogy amit saját erejével nem tehet, de amit mégis tennie kellene, 
ahhoz kéri az állam segítségét/ annál inkább, mert munkája áldásos kihatásá-
ban egyúttal az állam érdékeit is szolgálja. 

Mivel itt fejlődésről  van szó, ebben a kezdet időpontját határozottan 
megjelölni nem lehet. Csupán csak annyit lehet mondani, hogy az 1883. évi 
középiskolai törvénynek volt a hatása, hogy ráterelte s illetve kényszerítette 
a Státust, hogy megbarátkozzék azzal a gondolattal, hogy az állam segítségét 
kérje, illetve igénybe vegye. 

Mondhatom, hogy ez valóbán nehezen ment. Csak amikor már látta, 
hogy saját erejéből képtelen a felmerült  szükségleteket a legszűkebben is ki-
elégíteni, akkor határozta el magát az államhoz fordulni.  S ez mindenképpen 
figyelemreméltó  jelenség. Az önkormányzatnak a lényegéhez tartozik, hogy ne 
csak joga legyen Ügyeit önmagának intézni, hanem egyúttal kötelessége is 
saját terheit Viselni, mert jog és kötelesség együtt jár. 

Az erdélyi katholikus önkormányzat kötelességének tartotta, hogy tértiéit 
legelsősorban önmaga hordozza. Ez a szellem hatotta át a mi autonómiánkat. 
E gondolkozás, e felfogás  mellett érdekében áll az államnak kívánni azt, 
hogy minél több önkormányzat jöjjön létre, figyelembe  véve azt, hogy az 
ember a saját ügyét nagyobb odaadással végzi s szolgálja, mint a másét. 

De még attól is tartott a Státus, hogy ha az állam segítségét igénybe 
veszi, ennek fejében  az állam is befolyást  igényel ügyeire, ami autonómiánkra 



veszélyes lehat. Azért megtett minden lehetőt, hogy a saját erejéből lássa el 
szükségleteit. 

Ez indította az 1890, évi státusgyülést arra, hogy egyházi  és  iskolai 

Pál István pápai praelatus, szenátor, volt státusi referens 

közjárulékokból  egyházi  és  iskolai  közalapot  akart  létesíteni. Tizenkét osztályba 
sorozta vagyoni helyzetére való tekintettel az egyházmegye minden önálló 
hivét, szabályzatát elkészítette s jóváhagyás végett a miniszter útján Ő Felsége 
elé terjesztette, mint legfőbb  kegyúr elé, de a miniszter azt asztalfiókjában 



hagyta, úgy hogy a státusgyűlés ismételt sürgetése dacára sem kapott arra 
semmiféle  választ. 

A vagyongyarapodást akarta szolgálni a Státus egy jelzálog-hitelintézet 
részvénytársaság  szervezésével is, amivel a státusgyűlés éveken át foglalkozott; 
a szabályzatát is kidolgozta, de nem tudván egységesen megállapodni, a terv 
abban maradt, habár annak létesítésére akkor az erdélyi pénzviszonyok a leg-
kedvezőbbek voltak. Ugrón Gábornak volt ez az eszméje, aki oly nagy remé-
nyeket fűzött  ehhez, hogy jövedelméből nemcsak egyházainkat, iskoláinkat 
gondolta fenntarthatóknak,  de még a székelyföldi  kepét is megválthatónak. 

Az egyházmegye sokféle  szükséglete a figyelmet  a Fogarassy-féle  ala-
pítvány felé  is terelte. Fogarassy Mihály püspök aranymiséjekor 1873-ban 
100.000 forintot  tett le alapul egy katholikus egyetemre, de felhatalmazást 
adott utódainak, hogy amennyiben a cél meg nem lenne valósítható, a meg-
jelölt tényezők meghallgatása után az alap egyházmegyei szükségletekre is 
igénybe legyen vehető. Akadtak többen, akik ismételten (a legutóbbi státus-
gyűlésen is) szóbahozták, hogy ez az alap, amely a legújabb kimutatás szerint 
1,616.020,77 leire rúg, ne hevertessék, hanem a másodrendű célra felhasznál-
tassák. De az illetékes tényezők, a püspök és a státusgyűlés nem látván az 
alapítvány célját elérhetetlennek és tiszteletben tartandónak tartván az alapító 
szándékát, jogi érzéküknél fogva,  hogy a törvényes kívánalmak között létre-
jött alapítványok tiszteletben tartandók és rendeltetésüktől el nem vonhatók, 
a tett indítványokat, illetve javaslatokat mindenkor mellőzendőnek találták és 
mellőzték is. Az alapító levél teljes szövegében közölve van az igazgatótanács-
nak 19Ó3. évi jelentésében. 

Egyház és iskola egyformán  képezvén az autonomia tárgyát, a Státus 
nemcsak fenntartani  kívánta ősi intézményeit, hanem azokat lehetőleg fejlesz-
teni is. Ez volt feladata.  Egyház és iskola egymással nemcsak szoros össze-
függésben  vannak, hanem egymást kiegészítik. 

Vallási ügyeli. 
Templomaink, egyházi épületeink karbantartása, papjaink ellátása sokat 

kíván, amit a Státus vagyonának legjobb kezelésével sem bírt kielégíteni. 
Hiszen a római katholikus vallás sűrübben-gyérebben az egész erdélyi ré-
szekre kiterjed és ha azon csak 230 plébánia van is, de van olyan plébánia, 
amelyhez csaknem 100 község van affiliálva  (diasporák). Mibe kerül e szór-
ványok gondozása?! Pedig egész vallás-alapunk tőkeállománya a benne kezelt 
magánalapítványokkal együtt az 1911. évi zárszámadás szerint is csak 
2,119.712 korona volt. Azért az 1883. évi státusgyűlés jegyzőkönyvének 10. 
pontja alatt utasította az igazgatótanácsot, hogy kérje meg a vallás- és köz-
Oktatásügyi minisztert, hogy költségvetésébe vegyen fel  az erdélyi róm. kath. 
egyházmegye vallásalapja felsegélyezésére  megfelelő  segélyösszeget ép úgy, 
mint ahogy ezt a felekezetek  számára tette. 

Ezt a kérést évenkint többször kellett megismételnie, felségfolyamodvány 
alakjában is a legfelsőbb  kegyúrhoz, de csak 1892-ben érkezett meg az első 



államsegély,  50.511. sz. a. értesítvén a miniszter az igazgatótanácsot, hogy 
egyházai segélyezésére 12.000 forintot  utalványozott, habár 95.060 forintot 
kértünk volt. De a kezdet már megtörtént és a segély, ha lassú tempóban is, 
mégis- folytonosan  emelkedett, aminthogy emelkedett a szükséglet is a lelkészek 
ellátásában, de főképpen  az egyházi épületek romlásában. Külön adatott se-
gély az egyházi épületekre és külön a lelkészi kongruának a feljavítására. 

Hogy a lelkészek mily szegényesen voltak ellátva, azt eléggé mutatja 
az, hogy általános nagy örömet keltett, amikor hosszas tárgyalás után Lönhárt 
püspök nagylelkű hozzájárulásával sikerült az 1888. évi státusgyülés jegyző-
könyvének VIII. pontja alatt foglalt  határozat szerint a lelkészi kongruát évi 
600 forintban  megállapítani. 

Később (1894) Ő Felségének rendelete alapján megindult a mozgalom 
a lelkészi  kongruának  országos rendezésére.  Ebbe egyházmegyénket is beakar-
ták vonni, de sikerült autonómiánkat ebben a tekintetben is megvédeni úgy, 
hogy semmi egyéb következménye az akciónak reánk nézve nem lett, mint 
csupán csak 1896-ban a lelkészi jövedelmek összeírása. Ebbe belementünk 
az előírásnak megfelelőleg,  hogy legyen közhitelességü összeírásunk a lelkészi 
jövedelemről minden plébánián, ami még ma is irányul szolgál. Nem tévesz-
tendő ezzel össze az egyházközségek ingó és ingatlan vagyonának törzskönyve, 
mely 1907-ben készült. 

Annakidején a kongrua-rendezés egész történetét megírtam volt éppen 
az országos kongrua-bizotság részére, ami az igazgatótanács irattárában ta-
lálható. Itt csak annyit jegyzek még meg,"hogy későb a lelkészi kongrua fel-
emeltetett 1.600 koronára, sőt a kongrua-törvény alapján korpótlékokkál 2.400 
koronára. 

Érdekes lenne közölni, hogy a vallásalap bizonyos idő alatt mennyit 
költött lelkészi fizetésre  s mennyit és hova egyházi építkezésre. Annyit mégis 
közlök, hogy 1905-ben az építési szükségletet Összeiratván, az 1,869.495 ko-
ronára ment, amivel szemben az évi fedezet  73,128 korona volt. A vallásalap 
bevétele az 1911. évre 188.820 koronával volt megállapítva s kiadása is 
annyival. 

A vesztegintézeti lelkészek jövedelmét a miniszter mint patrónus 530 
forintra,  a kincstári plébániákét pedig 700 forintra  javította fel. 

* 

Lehetne itt még szólani & kegyúri  kérdésről, ami koronként szintén fog-
lalkoztatta a státusgyüléseket. 

Erdélyben testületi kegyuraság van, magán-kegyuraság nincs. Testületi 
a székelyföldön  az egyes községek kegyurasága is, amivel kapcsolatos az úgy-
nevezett kepefizetés  is, ami olyan nagy teher és ami éppen azért folytonosan 
évről-évre foglalkoztatta  a státusgyűléseket, de úgyszólva teljesen eredmény-
telenül. A kepéről egy kötetre menő munkát irtam, de nem tudtam kinyom-
tatni. Most az ügy más szemszög alá került és jön tárgyalás alá, talán na-
gyobb eredménnyel. 



Bár nem a vallásalap építtette, hanem maga a tulajdonos uradalom, de 
mert templom, a Státushoz való viszonyánál fogva  névleg is felemlítem  a ko-
lozsmonostori  apátsági  templomot,  A Státus legősibb és legértékesebb birto-

A kolozsmonostori Kálvária-templom 

kának magva, szentélye, amelyet az idő úgy megviselt, hogy a XIX. század 
elején le kellett bontani (anyagából épült a kolozsvári lyceum) és csak a szen-
tély maradt meg, amelyet mint ritka építészeti emléket a Státus a műemlékek 
országos bizottságának közbejöttével Gyalus terve szerint 1896-ban restaurált 



és megtoldott. Gyöngyörüséges szép dolog volt. Milleniumi emléknek szánta. 
Az idei státusgyülés használatra átengedte görög szertartású testvéreinknek. 

A Státusé az úgynevezett akadémiai  templom  is Kolozsvárt, amelyet 
200 évvel ezelőtt a jezsuiták építtettek a kolozsmonostori uradalom jövedel-
méből és gyűjtött adományokból, amely most a piaristák gondozása alatt áll 
és melyet szintén nagy költséggel restaurálni kellett, de amit már azért is meg-
érdemelt, mert Möller építész szerint tele van rokkoko építészeti szépségekkel. 
Benne van a könnyező Szűz Mária képe is, amelyet rég'gebben a Nagybol-
dogasszonynapi körmeneten Erdély legfőbb  urai a vállukon vittek a kolozs-
monostori Nagy boldogasszonyról nevezett apátság-templomhoz és vissza. Püspö-
künk kezdeményezésére most közelebb (1899) ünnepeltük bibornok és több 
püspök jelenlétében 200 éves jubeliumát, kapcsolatosan a státusgyűléssel, ami 
emlékezetes hitéleti mozzanat marad Státusunk életében. 

Ax iskolák. 
Népiskolák:. 

Az egyházban a templom mellett, mint a vallási életnek a kihajtása, ott 
van az iskola. Nálunk csaknem minden templom mellett azzal egyszerre ke-
letkezve, állott és áll ma is a parochialis iskola. 

A csíkszeredai gimnázium 

A parochialis iskolákat a parochialis községek tartották fenn;  az elemi 
iskolák fenntartására  volt és részben van ma is az elemi iskolai alap. Ez 
azonban oly csekély, hogy régebben is a püspökök jöttek a sajátjukból segít-
ségre, ma pedig alig is jöhet a nagy szükséglettel szemben tekintetbe. Hiszen 
az 1911. évi zárószámadás szerint tiszta cselekvő vagyona csak 991.640 ko-
rona volt. Hálás köszönettel is voltak a státusgyülések mindenkor a püspöki 
adományokért, mint azt az évi jegyzőkönyvek mutatják. Az előbbi püspökök 



Soi 

is sokat áldoztak, de mostani püspökünk annyit, hogy emlékszem egy esetre, 
amikor adományait bejelentettem, Dr. Farkas  Lajos azt kérdezte, hogy hát 
akkor miből él ? Többre ment adománya, mint a püspökség évi jövedelme. 
(Családi vagyonából adta). 

A parochialis és elemi iskolák később minden megkülömböztetés nélkül 
elemi népiskoláknak neveztettek, közvetlenül az illető iskolaszékek felügyelete 
alatt állottak, de felsőbb  fokban  mind egyenlően a püspök alá tartoztak, aki 
azokat az országos törvények és rendeletek tekintetbe vételével, mint főható-
ság, kormányozta s kormányozza most 

A státusgyűlés mindenkor készségesen működött közre a püspökkel a 
népiskolák ügyének előbbrevitelében. A tanítókat egyformásítván,  fizetésük 
minimumát az 1891. évi 43. t.-cikkelynek megfelelőleg  300 forintban  állapította 
meg (később emelkedett), szervezte a nyugdijalapot megfelelő  szabályzattal, de 

A csíkszeredai gimnázium homlokzata 

később (1895) hosszas tárgyalás után a miniszterrel kötött Szerződés alapján 
átadta az összes tanítókat az országos tanítói nyugdíj- és gyámalapba. 

Csupán csak kántorok részére szerveztetett püspöki kezelés alatt a 
kántori nyugdijalap, ami a legújabb kimutatás szerint (bizony elég kevés) 
161.997  Lei. 

ki egész püspökség területén van összesen 218 népiskola. Legnagyobb-
részt végyes iskolák, de vannak tisztán fiú-  és tisztán leányiskolák is. Elvi-



ttá 

leg ugyan a koedukáció ellen voltunk mindenkor, de apró gyerekek között et 
nem jöhet kérdésbe. 

A népiskolákkal egyenlően püspöki kormányzás alatt állanak a polgári 
iskolák (19) és a tanítóképzők: fiuk  részére a csiksomlyói  (most csíkszeredai), 
leányok részére a nagyszebeni. 

A kolozsvári Marianum  keretében alakult tagozatok legfőbb  kormányzása 
is püspöki hatáskörbe tartozik. 

Ezen iskolák mindenikének külön fenntartási  alapja van, ami régebben 
is csekély volt, de ma éppen nyomorúság. 

Oimnáziamok. 

A gimnáziumok és a mellettük levő fiúnevelő  intézetek teljesen autonom 
vezetés-rendelkezés alatt állanak. Ezekre nézve a főtanhatóság  a Státus igaz-
gatótanácsa,  élén a püspökkel. 

Nem feladatom  ugyan ebben a szakaszban a gimnáziumok történetét 
megirni, de mégsem árt most is tudni, hogy régebben a nagyszebeni  gimná-
zium is a kath. komisszió alá tartozott, valamint a szilágysomlyói,  a zalatnai 
és a gyergyószentmiklósi  is: de a szebeni állami gimnázium lett, a zalatnai és 
főképp  a szentmiklósi többféle  változáson ment át, a szilágysomlyóit a mino-
riták főgimnáziummá  fejlesztették. 

A róm. kath. Státusnak maradtak a kolozsvári  8, a brassói 8, a csik-
somlyói  7, a gyulafehérvári  6, a kézdivásárhelyi,  illetve kantai 4, a maros-
vásárhelyi  6, az udvarhelyi  8, az erzsébetvárosi  4, és a szamosájvári  4 osz-
tályú gimnáziumok. 

Az erzsébetvárosiak  és a szamosújváriak  az övéiket átadták az államnak. 
A többiek a róm. kath. Státuséi voltak és maradtak, az említett főtanhatóság 
vezetése és rendelkezése alatt. A kolozsváriban tanítottak a Státussal történt 
egyezmény alapján a piaristák,  hasonló egyezmény alapján kantaiban a mino-
riták,  a többiben vegyesen egyházmegyei papok és világi tanárok. így van 
ez ma is. 

Felszerelésük hiányos volt, a tanárok gyengén voltak fizetve.  Egy tanár-
nak 600 forint  fizetése  volt és 100 forint  lakáspénze. Később azonban (1888) 
mégis sikerült a rendes tanárnak 800 forint  fizetést,  100 forint  tizéves korpót-
lékot és 150 forint  lakáspénzt adni. Fennebb nem lehetett menni, mert a gim-
náziumokat fenntartó  erdélyi róm. kath. tanulmányi alap vagyoni ereje nem 
engedte. 

Ezen fenntartó  vagyoni alap állott a kolozsmonostori uradalomból, az 
ez alapba a jezsuiták eladott vagyonából befolyt  összegből s a brassói és 
kantai gimnáziumoknak kisebb összeget tevő magánvagyonából. 

Az 1883. évi középiskolai törvénynél és a helyi érdekeknél fogva  a 
csonka intézetek teljes főgimnáziumokká  lévén kiegészítendők, a gyulafehér-
vári  gimnázium 6 osztályához (1888) áthozatott a püspöki lyceum két osz-
tálya a papnevelő intézetből és így lett 8 osztályú főgimnázium.  Hasonlóan 
a többi főgimnáziumok  is fokozatosan  kifejlesztettek  8 osztályú főgimnáziumokká 



m 

úgy, áhogjr ma vannak. Ezek a fenntartó  alapnak mind igen nagy áldozatába 
kerültek, amiket nem birt meg. 

Úgy a felszerelési,  mint az épületheli hiányokra a miniszter többször 
rámutatott, sőt egyik-másik intézettel szemben a törvényben (53. §.) adott 
megintési jogát is gyakorolta; de ebből nagyobb baj nem lett, mert látta a 
fenntartó  Státus jóakaratát és tudta ereje gyengeségét is. De ezzel éppen arra 
akarla rábirni a Státust, hogy államsegélyt vegyen igénybe intézeteinek javára, 



m 

amire a törvény 47. §.-ában jogot adott annak az iskolafenntartónak,:  akinek 
nem volt vagyoni ereje intézetét az állami intézetekkel egyenlő szinvolnalra 
hozni. 
* Volt is Státusunk kebelében többször szó az államsegély  kéréséről, de 

a Státus azt veszedelmesnek tartotta, mert félt,  hogy autonómiánkra  az állam 
befolyását  vonhatja maga után; azért kivánt önmegadóztatás'sal és hitelintézet 
alapításával segíteni magán. De amikor látta, hogy ezek nem sikerűinek és 
ho^y a vallásalapnak adott államsegély semmiféle  hátránynyal sem jár, a gon-
dolattal megbarátkozott és az 1890. évi státusgyülés jegyzőkönyvének 20. 
pontja alatt utasította is az igazgatótanácsot, hogy kérje az államsegélyt, amit 
az igazgatótanács 1891. évi jan. 29-én 2589—890. sz. a. k. részletes felter-
jesztésében az 1883. XXX. t.-c. 47. §.-a alapján meg is tett. Gr. Csáky mi-
niszter május 19-én kelt válaszában késznek nyilatkozott a kérést érdemleges 
tárgyalás alá venni azonnal, amint azon nézeteltérések kiegyenlíttetnek, amelyek 
ezen iskolákra vonatkozólag egyrészről a miniszter és közegei, másrészről az 
igazgatótanácsot illetőleg a püspök űr között fennforognak.  Ennek alapján in-
dultak meg azok az an/fcóí-tárgyalások,  melyeknek eredménye az a szabályzat 
lett, amely a hatáskört  a Státus középiskoláira vonatkozólag a miniszter és az 
igazgatótanács között megállapítja. Ezt a státusgyűlés 1893. május 25-én tar-
tott rendkívüli gyűlésében fogadta  el, a király mint főkegyúr  1893. nov. 
4-én hagyta jóvá s a miniszter 54,061—893. sz. alatt adta ki. 

A hatásköri  szabályzat  ellen akkor több észrevétel merült fel,  hogy az 
autonomikus jogokból többet feladott,  különösen az érettségi vizsgán való 
elnöklés jogát. De az intézetek érdeke igén sürgetvén a megállapodást, a stá-
tusgyülés célszerűnek látta azt • elfogadni.  Magam is az észrevételezők között 
voltam. Nem lehet azonban figyelmen  kivül hagyni, hogy a szabályzat kompro-
misszum eredménye a tárgyaló felek  között. 

Megjegyzendő, hogy az 1883. évi XXI. t.-c. 41. §.-ában kimondja, hogy: 
„Az erdélyi  részekben  a katholikus  Státus  által  fenntartott  és  vezetett  közép-
iskolákra  vonatkozólag  mindazon  jogok, melyeket  eddig  a katholikus  Státus 
gyakorolt,  érintetlenül  hagyatnak." 

A hatásköri szabályzattal a gimnáziumok állami segélyezése elől az aka-
dály elhárittatván, Státusunk általában az iskolákat fenntartó  erd. róm. kath. 
tanulmányi alap segélyezését kívánta, hogy abból minden intézetét egyformán 
segíthesse, éppen úgy, mint ahogy a vallásalapnál tette. De a miniszter a 
törvényre való hivatkozással mindenik intézetre vonatkozólag külön kivánt 
szerződést kötni. A miniszter ugyan a törvényre hivatkozott, de eljárásában az 
is vezethette, hogy más fenntartó  testületnél minden egyes intézetnek (ref. 
intézetek) külön fenntartó  alapja volt; itt nálunk azonban valamennyinek fenn-
tartója az erd.: r.. k. tanulmányi alap. Ha a miniszter Státusunk kérése szerint 
járt volna el, az eljárás a dolgot nagyon egyszerűsítette volna. 

Meg lehet jegyezni, hogy mielőtt a szerződések szerint a segélyezések 
rendszeresen megkezdődtek volna, a miniszter kérésünkre egyes intézeteknek 
az 1895: évben már adott segélyt, még pedig a gyulafehérvári  főgimnáziumnak 



5.000 forintot,  a brassóinak 5.0ÜÓ forintot,  a csíksomlyóinak 2.000 forintot, 
a gyulafehérvárinak  építésre 6.000 forintot,  a brassóinak 5.000 forintot. 

Az első szerződés (1895) a gyulafehérvári  főgimnáziumra  köttetett és az-
után a miniszter által megállapított sor szerint rendbe jöttek a többiek is, a 
brassói, csiksomlyói, kézdivásárhelyi, kolozsvári, marosvásárhelyi és székely-
udvarhelyi úgy, hogy mind  a hét főgimnáziumunk  kapott  államsegélyt. 



A szerződések szövege mindenik intézetre egyforma.  Megállapíttatott a 
költségvetés és annak alapján szövegeztetett a szerződés. A költségvetésben 
külön állapíttattak meg a személyi és külön a dologi szükségletek. A tanári 
fizetések  az állami tanárokéval egyenlősíttettek. A tanulmányi alap addigi hoz-
zájárulását pótolta a szükségletig az állami segély. A tanulmányi  alapnak 
annyi hozzájárulást  biztosítania  kellett,  hogy valamivel  több legyen,  mint  az 
állami  segély,  nehogy az intézet  jellege  veszélyeztessék,  állami  kezelésbe  men-
jen át. Az állami segély személyi  és beruházási  volt; a személyi a tanárok 
fizetésére,  a beruházási a felszerelések  gyarapítására s uj építkezésekre; mert 
építésre is adatott államsegély. Hiszen éppen az épületek alkalmatlanságát 
és a felszerelések  hiányosságát kifogásolta  legelsősorban a miniszter. így 

Kézdivásárhelyi főgimnázium 

aztán lehetővé vált, hogy mindenik  főgimnáziumunk  áj épületet  nyert,  amelyek 
nemcsak újak, hanem szépek és a lehető legjobb elhelyezésűek. 

Telekről mindenütt a Státusnak kellett gondoskodnia s az építési összeg 
nagyobb részét is ő kellett hogy adja. Ezt kölcsönből kellett beszereznie, 
amiket a tanulmányi alap gyenge vagyoni ereje mellett csak lassan tudott 
törleszteni. 

A miniszter a személyi  államsegély  arányában egy néhány tanszékre a 
kinevezést önmagának tartotta fenn.  Ettől ugyan félt  Státusunk, de el kell 
ismerni, hogy ebből soha semmi kellemetlenség nem származott. Csakis az 
igazgatótanács által felterjesztetteket  nevezte ki. 



A beruházási  államsegély  fejében  a kormány semmi jogot sem tartott 
fenn  magának. Sőt a szerződésekbe bevétetett a következő szöveg: „Hapedig 
e szerződés  akár azért,  mert az erd.  róm. kath. Státus,  mint  a .... róm. 
kath. főgimnázium  főhatósága  az államsegélyt  továbbra is igénybe  nem venné, 
akár bármely  más okból  megszűnnék,  a főgimnáziumnak  az államsegély  igény-
bevételéből  származott  minden  ingó és  ingatlan  vagyonbeli  gyarapodása  és  fel-

Brassói főgimnázium 

szerelése  az erdélyi  róm. kath. Státusnak,  illetve  az erdélyi  róm. kath. tanul-
mányi alapnak  kizárólagos  tulajdonában  marad  s aziránt  az állam  sem tulajdoni, 
sem tulajdonmegosztási,  sem másnemű  igényt  nem támaszthat." 

Annyira a Státus, illetve a tanulmányi alap tulajdona lett minden, hogy 
amikor később a tanári fizetések  emelkedése folytán  nagyobb államsegélyre 
lett szükség és evégből a szerződéseket revizió alá kellett venni, az új szer-
ződésekben az új épületek, felszereléseikkel  együtt, mint a Státus tulajdonai 
vétettek tekintetbe, amikkel a Státus az intézet fenntartásához  hozzájárul. 
Mindenik szerződés revideáltatott. 

Mindenik gimnáziumunk kapott új épületet, csak a kolozsvári nem. 



Erre is a tárgyalás megindult, de a telek-kérdés és az Összeg nagysága miatt 
oly lassan haladt, hogy a nagy eseményekig a dolgot nem lehetett bevégezni. 

A tanulmányi alap tiszta cselekvő vagyona az 1911. évi zárószáma-
dás szerint 8,461.406 korona. Ebben bennfoglaltatik  az intézetek értéke is. 

A hét gimnázium vagyona az 1911 — 12. tanév végén volt 3,897.586 
kúrona, kiadása pedig ugyanakkor 787.063  korona volt. Tudvalévőleg azóta 
ezek a számok a vagyonnal arányban nem álló módon növekedtek. 

A gimnáziumok nyilvános jellegű közintézetek lévén, abba fel  kellett 
venni tanulónak minden jelentkezőt, vallására és nemzetiségére való tekintet 
nélkül, ügy, hogy a nyilvánossági jog is az államsegélyhez volt kötve. 
Azonban természetesen a katholikus vallásúak elsőségben részesültek és a 
más vallásúak csak azután következtek, amennyiben hely még maradt. Az 

Marosvásárhelyi főgimnázium 

1911 — 12. tanévben volt összesen 2497 nyilvános és 92 magántanuló, köztük 
16 leány. Ezek között 1891 katholikus, a többi más vallású. 

A hatásköri szabályzat után egész sora keletkezett az alkotásoknak. 
Tulajdonképpen minden elvégeztetétt, amit el kellett végezni az iskolai admi-
nisztráció tekintetében úgy, hogy ebben a tekintetben semmi sem hiányzott, 
minden megvolt, a régi szabályzatok is átdolgoztattak a hatásköri szabály-
zatnak megfelelőleg.  Megállapíttatott a tanterv, a rendtartás, a tanárok szolgálati 
és fegyelmi  szabályzata, a tanulók fegyelmi  szabályzata, rendeztetett a tanárok 
nyugdíjügye, átadatván a tanárok ẑ országos tanári nyugdíj- és gyámalapba. 



FiúnevelőK. 
Mindenik főgimnázium  mellett azzal kapcsolatosan az ifjúság  elhelyezésére 

voltak és vannak az úgynevezett fiúnevelő  intézetek  (a brassói mellett még 
csak készülőfélben),  Kolozsvárt külön a gimnáziumi tanulók és külön az 
egyetemi hallgatók részére, melyeket az erdélyi róm. kath. ösztöndíj-alap  tart 
fenn  és lát el a fizető  növendékektől szedett díjak beszámításával. Ezek az 
intézetek az ifjúság  elhelyezése, ellátása és nevelése körül oly hasznosaknak 
bizonyullak, hogy kilátás volt' azok államsegélyezésére is, de a közbejött 
események miatt ezt az ügyet nem lehetett sikerhez juttatni. Pedig az ösz-

Marosvásárhelyi fiúnevelő 

töndíjalap ereje is gyenge annyi intézet ellátására, habár örvendetesen gyara-
podott mind újabb és újabb alapítványok tételével (Bulbuk). Alig. van valaki 
az erdélyi kath. értelmiségben, aki vagy mint alapítványos, vagy mint fizető 
növendék, tagja nem lett volna egyik vagy másik fiúnevelő  intézetnek, melyet 
közönségesen szemináriumnak, internátusnak, alumneumnak szoktak nevezni. 
Az ilyenek aztán hálából is igyekeznek alapítványt tenni, de meg mások is 
módjuk szerint, ismervén jótékonyságát az intézetnek az ifjúság  nevelésére. 

Csiksomlyóról a főgimnázium  átho^atván Csíkszeredába, a vármegye 
székhelyére s kettős fiúnevelővel  láttatván el, az összes intézetek áthozattak 
ide Csíkszeredába, másképen értékesíttetvén a Somlyón maradott épületek. 
Marosvásárhelyen a főgimnázium  szomszédságáben új épület állíttatott fiúneve-
lőnek. Székelyudvarhelyen a főgimnáziumnak  új épület állíttatván, az üresen 



maradott épület fiúnevelőnek  rendeztetett be. Még Brassóba kellene fiúnevelő, 
Kézdivásárhelyre és Kolozsvárra új épület, de ezeket az ösztöndíjalap nem 
bírta meg. 

Az erdélyi róm. kath. ösztöndíjalapnak a magánalapítványokkal együtt 
az 1911. évi zárószámadás szerint tiszta cselekvő vagyona 3,353.385 korona volt. 



Gyulafehérvári  fiúnevelő  (nappali rész) 

Gyulafehérvári  fiúnevelő  (hálórész) 



A Terézárvaház. 
Az ifjúság  elhelyezésére s nevelésére szolgáló intézetek közé kell számí-

tani a nagyszebeni Terézárvaházat is, amelyet Mária Terézia királynő tényleg 
már előbb megalapított, de az alapítólevelet 1770-ben adta ki. Ennek az 
alapítólevélnek minden egyes sora, sőt szava tanúsítja azt a nagy szeretetet 
és gondosságot, amellyel a nagy királynő ezt az intézetet megalapította. 
Méltán megérdemelte azt a szobrot, amelyet az intézetből kikerült hálás lelkek 
az utóbbi időben (1909) emlékére az intézet előtt állítottak. 

. A királynő egy hasznavehetetlen területet használt fel  az intézet elhelye-
zésére, amelyet még az odatelepítettek is elhagytak' de amiből ő kulturterü-
letet alkotott. Az intézetet minden lehető kiváltsággal ellátta s hogy fennmara-
dását biztosítsa, az árvák részére az akkor meglevő minden alapítványt 
felhasznált,  amik ma is bennefoglaltatnak  később tett más alapítványokkal 
együtt az intézet alapjában. Az alap kezelésére magas állású katholikus fér-
fiakból  külön bizottságot szervezett-, a fegyelmi  ügyeket pedig az erdélyi 
püspökre bízta. Az intézet igazgatásával bizalmi emberét, Delpini  atyát bízta 
meg, akit magas címekkel látott el. Az intézetetet annyira katholikus intézet-
nek alapította, hogy aki abba bement, annak mind katholikusnak kellett lenni. 
Még az intézet nevében és pecsétnyomójában is, amiket ő határozott meg, 
benne kellett lenni a katholikus elnevezésnek: „Orphanatropium regium The-
resianum Catholicum  Cibiniense." „Sigillum Orphanatropii regii Theresiani 
Catholici  Cibiniensis", (alapítólevél 20. pont). 

Az intézet rendeltetése volt a felvett  árvákból értelmes iparosokat ké-
pezni. Hatása ezen a téren azért is volt nagy, mert mindenkor népes volt 
az intézet. A fiúk  mellett vétettek fel  leányárvák is. A leányok később a szent-
ferencrendi  nővérek intézetében helyeztettek el, akik közül többen tanítónőkké 
képeztettek ki. Régebben tanítóképző is volt az árvaházban normális iskolai 
tanítók képzésére. A fiúk  közül a legkiválóbb tehetségüek a gimnáziumba is 
fel  bocsáttattak, sőt az egyetemi tanfolyamra  is, akik közül nagyon sok kép-
zett, derék ember került ki az életbe. Az intézet anyakönyve mindeniknek 
őrzi a nevét és onnan azt is meg lehet tudni, hogy idáig hány növendéke 
volt az intézetnek. Abból meg lehet azt is látni, hogy mit tett az intézet az 
árvák nevelése tekintetében. Nem csoda, hogy azt a katholikus Státus oly 
nagy kincsének tekinti. 

Sajnos azonban, hogy az intézet vagyoni viszonyai itt sem engedik 
megtenni mindazt, amit kellene. Állami segélyezése iránt megindultak volt a 
tárgyalások, kilátás is volt rá, különösen, ha állami menhelybeli árvák is 
helyet kapnak benne, de a bekövetkezett események miatt itt sem lehetett a 
tárgyalást eredményesen bevégezni. 

A -Terézárvaház tiszta cselekvő vagyona (a benne levő magánalapítvá-
nyokkal együtt) az 1911. évi zárószámadás szerint 1,323.949 korona volt, 
költségvetési előirányzata 1914-re pedig 76.975 korona szükséglettel szemben 
74.704 korona bevétel, tehát 2.271 korona hiány. 



Gróf  Nemes Ábrahám-álap. 
Hídvégi Gróf  Nemes Ábrahám alapot tett volt le Háromszéken egy 

katholikus reáliskola alapítására, aminek évi jövedelme egyrésze háromszéki 
reáltanulóknak adatik ki ösztöndíjul, a másik része az alaphoz csatoltatik. Az 
alapból adott ösztöndijaknak sokan vették hasznát, de az alap lassú növeke-
dése mellett később lesz az alapító szeme előtt lebegett intézet beállítható. 
Az alap tiszta cselekvő vagyona az 1911. évi zárószámadás szerint 89.392 
korona volt. 

* 

Az előadottak bizonyítják, hogy az autonomiai érzék mily élénk vágyat 
érzett magában és tartotta kötelességének a katholikus kultúra mezején mind-
inkább és inkább munkálkodni. És bár sokat tett, de vagyoni erejének elég-
telensége miatt korlátozva volt megtenni mindazt, amit megtenni akart. Vagyo-
nát mintaszerűleg kezelte s mindenütt a leggondosabb gazdálkodást tanúsította 
úgy az alapok, mint azok uradalmainak kezelésében. Tevékenységének nagy-
része éppen a vagyonkezelésre irányult, amiben Státusunk legkiválóbb gazdái 
vettek mindenkor részt; a képzett gazdálkodó személyzet pedig teljes hozzá-
értéssel és munkakedvvel dolgozott, mert mindenkinek gonddal kidolgozott 
szolgálati szabályzatban volt megállapítva kötelessége is, joga is. Tehát nem-
csak a tanügy, hanem a gazdaság szolgálatában állóknak is. Méltányos fize-
téssel és nyugdíjjogosultsággal. 

Az emberies bánás, a munkának és jnunkásnak megbecsülése, a köte-
lességek mellett a jogok biztosítása is hozott többeket Státusunk szolgálatába 
és tartott ott még akkor is, amikor mehettek volna jobban javadalmazott állásba. 

* 

Ez a jogtisztelő szellem biztosította a Státus szolgálatában levőknek a 
szabad mozgást és tette lehetővé a külömböző egyesüléseket, amikben az il-
letők érdekeinek megfelelő  munkásságot fejtettek  ki. 

A tanulók között lévő különböző ifjúsági  egyesületek, vallásos kongre-
gációk, önképzőkörök, segítő egyesületek, kirándulási egyletek, sport-körök 
stb. mellett megvolt a tanároknak is külön egyesületük, „Az erdélyi  róni. kath. 
Státus  tanárainak  kongresszusa",  amely a tanárok érdekeit is szolgálta, de 
hasznos szolgálatokat tett tanügyünknek is. Ahol gyűléseit tartotta, az ott 
mindenkor valóságos kultúrünnep volt. 

És ha már az egyesületekről beszélek, nem hallgathatom el az egye-
temi hallgatók kolozsvári Szent  Imre  Egyesületét.  Azért alakult ez az egyesület 
(1898. évben), hogy az érettségivel Kolozsvárra jövő katholikus ifjúságot 
összetartsa s őket a katholikus életnek megtartsa, s mert aki annak tagja lett, 
tagja maradott egész életen át, azt akartuk, hogy lassanként az egész köz-
életet a jók szövetkezése hassa át. „Beláthatatlan az a jó, amit tőle várni 
lehet az életre, ha a jóknak a társadalmat átható nyílt szövetkezetévé fejlőd-
hetik ki", — mondottam egy alkalommal. Éppen azért a státusgyűlés is támo-
gatta, 3000 korona évi segélyt szavazva meg részére. Az egyesületnek tagja 



lehetett minden érettségis katholikus (latin és görög szertartású) ifjú,  de más 
ifjak  is járhattak s jártak is be. Mindenesetre igen nagy lett volna a hatása, 
ha folytathatta  volna működését, de a bekövetkezett idők ezt megakadályozták. 
Ezidőszerint szünetel. 

* 

írhatnék még többet, nagyon sokat, aki ezekben az ügyekben 21 év 
alatt annyit írtam, de tovább nem terjeszkedhetem. Pedig még sokról kellene 
írnom. A többek között nevezetesen Püspökünk Ő Nagyméltóságának az 
autonomikus életünkben való résztvevőséről szóval és tettel, akinek a státus-
gyűléseken mondott beszédei is mindannyi tett volt, amikről elhangzásuk 
után is még sokáig folyt  szó. 

Éppen a legnevezetesebb státusgyűlésen elnökölt először, az 1897. évi 
augusztus 10-én tartott rendkívüli státusgyűlésen, ahol afölött  kellett határozni, 
hogy beleolvadjunk-e  a magyar országos katholikus  autonomiába,  vagy ön-
állóságunk  megtartásával  csatlakozzunk  hozzá. S a státusgyűlés autonomiánk 
jogi alapjának előadása mellett Ő Nagyméltóságának bölcs körültekintésével 
úgy határozott, hogy erdélyi  külön  autonómiájának  fenntartása  mellett  csatla-
kozik  az országos autonomiához.  Annyira összeforrott  Püspökünk Státusunkkal, 
hogy vele teljesen egy lett. Soha semmi összeütközés, de még nézeteltérés 
sem volt a kettő, között, hanem teljes megértés és egyértelműség autonomiánk 
védelmében, fejlesztésében,  erősítésében, amiért Státusunk mindig is hálás 
volt Ő Nagyméltósága iránt, de 3mely hálájának mégis az 1922-iki státus-
gyűlésen az erdélyi vallásfelekezetek  kiküldötteinek jelenlétében Ő Nagy-
méltósága 25 éves püspökségének jubilálásakor adott legünnepélyesebben 
kifejezést. 

* 

Ha Státusunk, s a kebelében levő intézmények a csak vázlatosan jelzett 
irányban folytathatták  volna működésüket, ha azt a bekövetkezett események 
meg nem zavarják, részben meg nem akasztják, olyan magas kulturális jólét 
következett volna be, ami gyönyörűségére szolgálhatna mindenkinek, aki a 
szellemi élet szépségeiben gyönyörűségét találja. Ez a korszak Státusunknak 
mindig munkás életében is valóban az alkotások korszaka volt. Van remény 
a folytatására. 



A háború ével. 
1912—1918. 

Irta: Dr. Fejér Gerő kanonok, volt státusi referens, 

A státusi alapok vagyona nagyrészt állampapírokból állt és készpénzből; 
csak kisebbik felét  képezte birtok, az úgynevezett kolozsmonostori uradalom. 
Jövedelmezőség szempontjából ez is inkább teher volt, mint" erőforrás.  Ré-
gente az erdőbirtoknak kevés értéke volt; a kajántói, jegenyei és bogártelki 
sovány szántóföldekből  sem lehetett sokat remélni. Az önkormányzat vissza-
állítása után mégis az volt a törekvés, hogy a Státus az ingadozó érték-
papír- és pénzvagyon helyett szerezzen ingatlanokat, mert az # ingatlan bizto-
sabb, mint a pénz vagy az értékpapír. De az ingatlanszerzésnek volt még 
egy másik indoka is: az autonomikus tevékenység kibővítése. 

Ez a törekvés természetesen maga után vonta az adminisztráció kiszéle-
sítését a különféle  gazdasági szervek beállításával. A birtokvásárlás gondola-
tának felvetői  és leglelkesebb megvalósítói a Státus újabb korszakával a 
legszorosabban egybenőtt Jósikák voltak: br. Jósika Lajos és fia  Jósika Samu. 

így került 1877-ben az ösztöndíjalap birtokába a nagyalmási Csáki-féle 
uradalom, 1885-ben pedig Erdélynek legszebb és legnagyobb birtoka, a radnóti 
uradalom, melyet tulajdonosától, gr. Bethlen Márktól a teremi és küküllővári 
uradalmakkal együtt állítólag egy éjszaka nyert el kártyán gr. Haller Jenő. 
Az alsóbajomi Eszterházy-Uradalom megvétele 1895-ben történt. így az ősi 
kolozsmonostori uradalommal együtt a Síátus 15.000 hold erdő és 12.000 
hold mezőgazdasági terület felett  rendelkezett. Autonomiánk ügyköre ezzel a 
vagyonkezelés szempontjából jelentékenyen kiszélesedett ugyan, íle ingadozóvá 
lettek az alapok jövedelmei. A referensi  munkakörnek eddigi áldásos egysége 
is megbomlott, mert a gazdasági ügyek előkészítése, igazgatótanács elé vitele 
a beállított jószágigazgatók kezébe került. A referensnek  azokra alig volt már 
érdemleges szava és befolyása.  Az eddigi egységes referensi  ügykör ketté-
osztása nemsokára éreztetni kezdte a maga káros hatásait. A státusi élet 
ugyanis egy szerves egész, melynek első és fő  célja a státusi intézmények-
nek, elsősorban a gimnáziumoknak és finevelőknek  fenntartása.  Egy kézbe 
kellett tehát összefutnia  minden életidegnek, hogy az intézmények fenntartá-
sára szolgáló jövedelmeket hozzá lehessen mérni minden percben a kultur-
szükségletekhez. Hiába ambicionálták a jószágigazgatók és a gazdasági bi-



zottságok a mintagazdálkodás hírnevét; hiába akartak a 'birtokjövedelmek 
visszatartásával, esetleg az alapókból vett kölcsönökkel nagyobb beruházáso-
kat eszközölni: a jövedelmekre rászoruld gimnáziumok és finevelők  fenntartá-
sának kényszere csak korlátolt mértékben engedett meg rendkívüli befekteté-
seket. Ilyén kötöttség mellett gondolni sem lehetett luxusgazdálkodásra. Az 

Fejér Gerő kanonok, státusi referens  (1912—1918) 

ipari befektetésekkel  nem is volt szerencséje a Státusnak. A váralmási szesz-
gyárra érzékenyen ráfizetett;  a monostori mümalom még bérleti kezelés mel-
lett sem hozta meg a legminimálisabb jövedelmet. Ez utóbbi egymásután 
nyelte el, újabb és újabb befektetés  cimén, az alapok pénzeit. Ezért mondta 
1912-ben iróniával az egyik számvizsgálóbizottsági tag: a mümalom, úgy 
látszik, nem lisztet, hanem pénzt őröl. A monostori uradalom legértékesebb 
része, a kolozsmonostori  birtoktest a gazdasági akadémiának volt hosszabb 



időre bérbe adva alacsony bérösszegért; Váralmásra majd minden évben, 
Alsóbajomra minden második-harmadik évben ráfizetett  a Státus. Egyedül a 
kitűnő radnóti földek  kecsegtettek állandó, biztos jövedelmekkel. Az uradal-
maknak mindamellett volt hirnevök. A jegenyei birtokot a nagy költséggel és 
még nagyobb ráfizetéssel  fenntartott  fürdő  tette országhirűvé; Alsóbajom drága 
pénzen előállított boraival és szép juhállományával tündökölt; Radnóton a 
betongátat idegenek is megbámulták; dohánya, sertésállománya, de külö-
nösen fehérmarha-tenyészete  méltó büszkesége volt minden státusi tagnak. 
Csakhogy épen ez a tenyészet emésztette fel  az utolsó években a jövedelem 
nagy részét. így aztán már nem voltak elegendők az intézmények fenntartására 
a befolyt  jövedelmek. 

Ez volt az anyagi helyzet, mikor Pál István referens  1911 végén Szé-
kelyudvarhelyre ment plébánosnak. A közvélemény a nagyérdemű, referens 
eltávozása után rendszerváltozást követelt ezzel a jelszóval: Olyan referens 
választandó, kinek kezébe fussanak  össze újra az adminisztrácionális szálak, 
így került az 1911-iki státusgyűlésen az alsópapság és a polgárelem erős 
támogatásával az előadói székbe dr. Fejér Gerő. Az új előadónak a szabályok 
értelmében és a közvélemény nyomása alatt ki kellett figyelmét  terjesztenie 
a gazdasági életre is, legalább annyira, hogy folyton  felszínen  tarthassa az 
intézményeknek szükségletkövetelte igényeit az uradalmakkal szemben. Ez 
természetesen az uradalmi főtisztviselők  érzékenységét érintette elsősorban, 
másodsprban az új referens  nyugalmát és népszerűségét. Már 1912 közepén 
kellett az előadónak a tűzpróbát kiállnia. Ekkor került eladásra a monostori 
műmalom, melynek értéke alacsony becslés szerint is közel félmillió  koronát 
képviselt. A Státus régóta foglalkozdtt  az eladás gondolatával. Végre 1913 
nyarán maguk a bérlők készítettek elő hirtelen felmondással  egy olyan hely-
zetet, hogy az igazgatótanács kénytelen volt a malmot szabadkézből 150.000 
koronáért eladni, de hozzá annyi beltelekkel, épülettel és legelőterülettel, hogy 
csupán ezeknek az értéke kitett külön 100.000 koronát. S csodálatos, hogy 
épen a bérlők, tehát azok vették meg a malmot, akik addig az üzemképte-
lenség folytonos  hangoztatásával akartak a bérletből kiugrani. A referens 
minden erejét megfeszítette,  hogy a vásárt meghiúsítsa; küzdelme sikertelen 
maradt. A malomeladást elhibázott dolognak tartották a Kolozsvárt lakó stá-
tusi tagok közül sokan, akik elsősorban azt mérlegelték: mit jelent egy ilyen 
ipari üzem főleg  szociális szempontból egy erkölcsi testületnek. Erre mozdul 
meg először a demokratikus irányzat, hogy a polgári elemek és az alsópap-
ság bekapcsolásával a gazdasági ügyek intézésébe is befolyást  szerezzen ma-
gának. Ezen kívánalomnak tett eleget az egyik igazgatótanácsi ülés 1913. év 
tavaszán, mikor előadói javaslatra az uradalmi szemlebizottságok tagjai közé 
beválasztott egy-egy papot. Ezek, hogy a bizalomnak lelkiismeretesen meg-
feleljenek,  élénken kezdtek érdeklődni a külső gazdaságok ügyvitele iránt s 
egymásután kérték ki tanulmányozásra az igazgatótanácstól a különféle  ura-
dalmi szerződéseket. A szokatlan érdeklődés gondolkodóba ejtette a szabad-
ságáról épen visszatérő, kitűnő gazda hirében álló Sperker Ferenc jószág-



igazgatói, gr. Lázár ístván igazgatótanácsi alelnököt és br. Jósika Samut, kit a 
megelőző év őszén választott meg nagy lelkesedéssel világi elnökének a stá-
tusgyűlés gr. Béldi Ákos lemondása után. 

A státusi alkotmány egyik alapelve, hogy miként a státusgyülésen és az 
igazgatótanácsban, úgy érvényesüljön a szakbizottságokban is a világiak és 
egyháziak között a 2/s-os és V3-0S számarány. A szemlebizottságokba eddig 
nem választottak be papokat. Most pedig azon a cimen, hogy a papok bevá-
lasztása szokatlan és fölösleges,  mert nem rendelkeznek a szükséges gazda-
sági ismeretekkel, — báró Jósika kezdeményezésére az 1913 májusi igazgató-
tanácsi ülés megváltoztatta a februári  határozatot s kimondta szótöbbséggel, 
hogy a papoktól a megbízást visszakéri. Ez meg is történt, de maga után 
vonta egyházmegyeszerte a klérus kínos megütközését. Éppen ezen a nyáron 
volt Gyulafehérvárt  az egyházmegyei zsinat, melyre összejött a papság szine-
java. A méltatlankodás az említett eset miatt, mint valami delejes áram járta 
át a papságot. így következett el az 1913 november 20-iki státusgyülés, 
melyen a nagyszámmal megjelent alsópapság a demokratikus világi elem 
támogatásával mintegy retorzióképen kibuktatta az igazgatótanácsból és az 
alelnöki székből az újra választás alá kerülő gr. Lázár Istvánt és társait. A 
sajnálatos, el hirtelenkedett szavazás megtörtént, de az eredmény kihirdetése 
után Jósika Samu is rögtön lemondott a világi elnöki állásról és Lázár István 
gróffal  együtt elhagyta a termet. Lázár István és társainak kibuktatása, 
Jósika lemondása országos üggyé nőtte ki magát. Ekkor állott a Tisza István 
által feltámasztott  szabadelvüpárt hatalma zenitjén, melynek legnagyobb erdélyi 
exponensei voltak: Lázár és Jósika. Mivel a kibukottak helyébe az ellenzéki 
Urmánczi Jánost és a székelyföldi  függetlenségi  párti alispánokat választotta 
meg a státusgyülés, a fővárosi  és az erdélyi -kormánypárti lapok azzal vádolták 
meg a papságot, hogy pártpolitikát vitt be a Státusba és hogy a kormány ellen 
rendezett az egész heccel demonstrációt. Az ellenzéki pártok tapsai még csak 
növelték a kormányférfiakban  ezt a balhiedelmet. Sándor János belügyminisz-
ter mérges izenetet küldött Fejér Sándor csikvármegyei alispánnak, a referens 
lemondatására pedig összefogtak  a kolozsvári körök. A miniszterek között 
akadtak olyanok is, akik Majláth püspök terhére szerették volna elkönyvelni 
az egész dolgot, azt hangoztatva tévesen, hogy a püspök kétszínű politikája 
okozta a választási balsikert, amennyiben .elnöki megnyitójában Zichy Nándor 
politikai hívének vallotta magát; papsága pedig csak ennek vonta le konzek-
venciáit a választáson. 

A sajnálatos eseménynek két súlyos következménye lett. Az egyik or-
szágra szóló, — hogy a kormány teljes erővel állott útjába Majláth püspök 
kineveztetésének a kalocsai érseki székre, amit különben a magyar katholiciz-
mus egyöntetű lelkesedéssel kivánt, de amit a püspök már évekkel azelőtt 
két izben hárított el magától; a másik pedig br. Jósika visszalépése, kinek 
nagy autonomikus érzékére és tudására, valamint alkotó erejére föltétlenül 
szüksége volt a Státusnak épen a megalkotott Vagyonkezelési  Szabályzat  leg-
felsőbb  jóváhagyásának kieszközlése körül. 



A Státusnak nem volt szérVesén kidolgozott vagyonkezelési szabályzata. 
Az 1866-iki szervezeti szabályzatban nem foglaltatnak  vagyonkezelésre vonat-
kozó intézkedések. Az 1873-iki Utasításban  és az 1874-iki szervezeti szabály-
zatban vannak ugyan rendelkezések, de inkább csak általános jellegű irány-
elvek. A hiányokon a szükség foka  szerint, időnként felmerülő  esetek kapcsán, 
a státusgyülések és az igazgatótanácsi ülések igyekeztek segíteni egyes hatá-
rozatokkal. De mivel nagy volt az ingadozás, bizonytalan a gyakorlat, az 
újabb miniszteri leiratok pedig a főkegyúri  jog nevében illetéktelen beavatko-
zást akartak gyakorolni vagyonkezelésünkre, — megérlelődött a gondolat egy 
minden szükségletet kielégítő vagyonkezelési szabályzat megalkotása iránt. 
Még a státusi erdőbirtokok kezelése körül is éveken át tartó harc, izgalmas 
iratváltás folyt  1908—1912 között a kultuszkormánnyal. A miniszter azt kivánta, 
hogy a státusi erdőbirtokok fontosabb  erdőrendészeti ügyeinek intézése körül 
a földművelésügyi  minisztérium egyetlen esetben se intézkedjék, míg a kultusz-
minisztérium nem gyakorolta előzetesen  vagyonfeliigyeleti  jogát  a királyi  fő-
kegyúri  jog alapján.  A Státus ezen újabb keletű beavatkozás ellen1 hathatósan 
felemelte  szavát, mivel sértve látta ezzel az önkormányzatot és nem tűrhette, 
hogy az igazgatótanács ezen beavatkozás által gazdatiszti szerepre sülyesz-
tessék. Az egyik leirat pláne konkrét javaslatot kér az igazgatótanácstól a stá-
tusi alapok pénzügyi. egyensúlyának helyrehozására vonatkozó módozatokról 
és ha nem is követeli az állammal szemben a bizományos fizetések  révén 
fennálló  tartozás sürgős visszafizetését,  de már jelzi azt 'a szándékot, hogy 
kényszerítve lesz a kolozsvári adóhivatalt utasítani a költségvetési hitelkeretek 
szigorú betartása végett minden olyan státusi utalvány visszautasítására, mely 
túllépi a hitelkereteket. Ez természetesen az autonom utalványozási jog letö-
rését jelentette vojna. E pontnak bővebb megvilágítása végett meg keli jegyez-
nünk, hogy a Státus a 6 hónapra szóló állami hitelt a kincstár részéről 
százados gyakorlat alapján élvezte oly módon, hogy utalványait az állami 
pénzkészletekből az összes erdélyi adóhivatalok szó nélkül foganatosították  a 
kölcsönvevő alapok terhére; az igazgatótanács pedig köteles volt minden 6 
hónap leteltével a vidéki adóhivataloktól egybegyűjtött utalványokat a kolozs-
vári főadóhivatalnál  készpénzzel visszaváltani, illetve a tartozást lefizetni.  Az 
említett miniszteri leirat az anyagi zavarok megszüntetésének egyik eszközéül 
azt jelölte meg, hogy célszerű lenne a kultuszminiszteri számvevőségnek a 
Státus ügyeivel foglalkozó  osztályából Kolozsvárt az igazgatótanács mellett, 
mellérendeltségi viszonyban, egy számvevőségi kirendeltséget szervezni. Zichy 
miniszter látván, hogy az írásbeli tárgyalások nem vezetnek sikerre, elhatározta 
egy értekezlet egy behívását az összes érdekelt tényezők bevonásával s 1912 
elején arra kérte az igazgatótanácsot, hogy közölje vele kiküldötteinek nevét. 
Br. Jósika Samu tisztán látván a helyzetet, hogy elejét vegye minden aggresz-
sziv beavatkozásnak, de másfelől,  hogy jelét adja a gazdálkodási rendszer 
megreformálására  irányuló szándéknak, — elhatározta a vagyonkezelési sza-
bályzat haladéklalan megalkotását. A jog- és kötelességkörök minden irányú 
meghatározásával akart biztos alapot adni a vagyoni önkormányzatnak s ezzel 



M 

elősegíteni a vagyoni megerősödést, intézményesen kötve Össze a kötelessé-
gekkel a felelősséghordozást.  Az első tervezetet gr. Lázár István készítette 
még 1913 nyarán. Ez a tervezet többszöri átdolgozás után el is fogadtatott 
az 1913 november 20-iki státusgyűlésen. A szabályzat, minthogy érintve voltak 
benne a főkegyúri  jogok is, felterjesztetett  a királyhoz megerősítésre. 

Már fennebb  említettük, hogy a miniszter felvetette  a számvevőségi ki-
rendeltség felállításának  gondolatát. Világosság kedvéért itt is meg kell jegyez-
nünk, hogy a státusi számvitelt ekkor az állam közegei végezték, régebben 
az erdélyi gubernium számvevősége, az alkotmányos élet visszaállítása után 
pedig a kultuszminiszteri számvevőség. Már maga az a körülmény, hogy a 
státusi számvitel Budapesten végeztetett, az utalás jogát gyakorló igazgató-
tanács pedig attól 400 kilométer távolságban Kolozsvárt működött, eléggé 
rávilágít a 40 évig tartó, de nap-nap után mind tűrhetetlenebb helyzetre. Egy 
közvetlen közelségben funkcionáló  számvevőség hiánya miatt olyan nagy lett 
a zavar, hogy Kolozsvárt senki sem tudott a Státus anyagi ügyeiben kellően 
eligazodni. Kis alapítványok tőkéi észrevétlenül olvadtak be a nagy alapokba; 
nem volt soha pontosan megállapítható az alapok és uradalmak egymástól 
különálló jövedelmezősége; a kincstárral szemben az előleghitel évről-évre 
növekedett anélkül, hogy tudta volna valaki: hogyan és  miért. Jósika éles. 
szeme már 1903-ban látta a bekövetkező nagy konfúziót,  s hangoztatta a ki-
rendeltség lehozatalának szükségét. De akkor a püspöknek voltak aggályai 
az állandó lehozatal"ellen anyagi és elvi okokból; Berzeviczy kultuszminiszter 
sem volt hajlandó csak ideiglenes  jelleggel kirendeltséget szervezni Kolozsvárt. 
Az eszme megvalósítása tehát elodázódott. Az előleghitel azonban egyre nö-
vekedvén, a miniszterek pedig a tartozás rendezését egyre sürgetvén, elkövet-
kezett a Zichy miniszter által tervezett s fennebb  említett értekezlet megtartá-
sának ideje. 

A nevezetes értekezlet 1912 junius 3-án tartatott meg a kultuszminisz-
tériumban Madách Emánuel miniszteri tanácsos elnöklete alatt, melyen a 
Státust gr. Béldi Ákos, gr. Lázár István, br. Jósika Samu és dr. Fejér Qerő 
referens  képviselték. Megállapodás történt, hogy a miniszteri számvevőségnek 
fgy  kirendeltsége az igazgatótanács mellé beállíttatik s ennek részére a minisz-
térium egy utasítás-tervezetet készíttet, figyelemmel  a státusi autonom jogokra. 
Madách Emánuel, a nagy költő vérrokona, nagyeszű, világos fejű  ember volt, 
de azon jogászcsoporthoz tartozott, melynek br. Forster Gyula és Boncz Fe-
renc voltak irodalmi vezérei. Ezek a legfőbb  kegyúri jogot a szorosan vett 
felségjogok  közé sorolták s annak érintetlenségét dogmaként hirdették és mint 
a szabadelvű párt oszlopos tagjai, politikai okokból elleneztek minden jogkiter-
jesztést az autonomia terén. A minisztériumban akkor Madách volt az egye-
düli, aki alaposan kezelte a főkegyúri  kérdést s biztosan tudott tájékozódni 
az autonomiai törekvések és mozgalmak szövevényeiben. Ö fogalmazta  a 
Státushoz is azokat a kemény leiratokat autonomiánk ellen. Ismerte az erdélyi 
autonómiával foglalkozó  egyoldalú, csonka közjogi munkákat és értekezéseket, 
de nem ismerte az erdélyi életet, önkormányzatunknak szellemét és az élő 



státusi hagyományt. Utólag be kell ismernünk azt ís, hogy a későbbi érte-
kezleteken, mikor már hosszabb eszmecsere után megismerte jogtörténelmün-
ket, az erdélyi lelket, a -ragaszkodást tradícióink legkisebb gyökérszálaihoz is, 
elsőnek adta fel  előbbi merev álláspontját s nem bántotta tovább a Státust, 
ha egyébként biztosítva látta belső önkormányzati ellenőrzéssel a vagyonkeze-
lés tisztaságát. Érdekes volt látni, miként olvassa ki a miniszter maga szá-
mára Madách szemeiből az igent  vagy a nemet minden fontosabb  döntés előtt* 
Egyébként a tárgyalások hangja és menete mindkét részről olyanforma  volt, 
mint cz 1797-iki, egyezkedés Ausztria és Napoleon között. Mikor a campo-
formioi  békekötés alkalmával az osztrák császári követ azt mondta Napóleon-
nak, hogy Ausztria bizonyos feltételek  mellett hajlandó a francia  köztársaságot 
elismerni, Napoleon lakonikuson így felelt:  „Franciaország  él  és  virágzik". 
És itt egy kis kitéréssel leszögezhetjük azt a tényt is, hogy Onisifor  Ghibunak 
a Státust támadó cikkeihez Boncz 1 és Forster könyvei szolgáltatták a hibás 
közjogi érveket. De céltalan minden erőlködés. Hiszen az erdélyi katholikus 
Státus csak mostani formájában,  mai szervezettségében is több, mint 50 éves. 
Több százados fejlődésének  ezen legújabb periódusa valóságos élet, fél-
százados élő joggyakorlat. Vagyonát, alapjait, intézményeit érvényes jogo-
sítványokkal, királyi és főkegyúri  írott engedélyek alapján kezeli; s akár van, 
akár nincs kodifikált  szervezeti szabályzata, mai alakjában is 50 év óta tevé-
kenykedik és virágzik. A Státus tehát eleven erkölcsi jogalany; pápai-
lag, királyilag, főkegyurilag,  kormányhatóságilag több századon át tudo-
másul vett egyházmegyei katholikus szervezet, jobbkeze a mindenkori erdélyi 
püspököknek. Az elméletet vitathatják az elfogult  tudósok, a Státusnak azon-
ban, mint Önkormányzati szervnek az élethez való jogát eldöntötte végleg  az 
utolsó félszázad,  eldöntötték a királyi rezoluciök s a Státusban és a Státussal 
együtt élő erdélyi püspökök. 

Az 1913-iki státusgyülés a megalkotott vagyonkezelési szabályzatban az 
igazgatótanácsnak a kirendeltség beállítására megadta a felhatalmazást;  de a 
minisztériumban a szolgálati utasítás kidolgozása késvén, s illetve a tervezet 
csak 1914. év elején érkezvén le az igazgatótanácshoz, most jöttek napvilágra 
annak autonómiánkat sértő rendelkezései. Az április 16-iki igazgatótanácsi 
ülés sürgős feliratban  kérte a minisztert, hogy a sérelmes pontok megbeszé-
lése — és kiküszöbölésére nézve egy általa meghatározandó helyen és időben 
tartson újabb értekezlétet. Jankovich kultuszminiszter Majláth püspök előtt ki-
jelentette, hogy 1914 április 29-ére tervezi az összejövetelt a fővárosban.  Ez 
elé nagy várakozással néztek a státusi tényezők, mert időközben talán a presz-
szió kedvéért, vagy talán politikai retorzióképen a miniszter olyan, a régi 
fenyegetéseket  beváltó lépésre szánta el magát, ami méltán döbbentette meg 
a Státust. Sürgős utasítást adott ugyanis a kolozsvári m. kir. adóhivatalnak* 
hogy csak azon igazgatótanácsi utalványokat foganatosítsa,  melyek előzetes 
számvevőségi feljegyzéssel  és ellenjegyzéssel lesznek ellátva. Elérkezett végre 
1914 április 29-ike. Az igazgatótanács érezvén, hogy ezt a nagy harcot síken 
resen Jósika nélkül nem vívhatja meg, felkérte  a lemondott elnököt, hogy az 



értekezleten legyén jelén, Jósika most bizonyult igazán nagynak, mint ember 
és mint státusi tényező. Félretéve minden személyi sérelmet, megjelent az ér-
tekezleten. Megjelenése, érvelése eldöntötte a nagy küzdelmet autonomiánk ja-
vára, mert sikerült az ő segítségével az utasítástervezetből az összes sérelmes 
pontokat kiküszöbölni. Nevezetesen: érvényre juttattuk a hiteláruházási jogot 
a költségvetési keretek egyes rovatai között; biztosítani tudtuk az utalványo-
zási jog teljes szabadságát függetlenül  miniszteri engedélyektől még a hitel-

tullépés, előirányzatnélküli kiadások 
esetében is; biztosítottuk a megszo-
rításnélküli kölcsönnyújtás lehetősé-
gét. Sikerült végre az Utasítás  be-
vezető részében kifejezésre  juttatni 
azt a fontos  autonomikus álláspon-
tot, hogy a kirendeltség nem állam-
kormányzati tény, hanem státusi meg-
bízás alapján, jogátruházással mű-
ködik és a vagyonkezelési szabályzat 
2. §-a alapján osztatik be az igaz-
gatótanácshoz. 

A miniszter egyenes kívánságára 
ugyanezen értekezleten vettük revizio-
nális tárgyalás alá a vagyonkezelési 
szabályzatot is, miután a megelőző 
év őszén tartott értekezleten a leg-
főbb  kegyúri és felügyeleti  jogok 
tekintetében nem sikerült közel hozni 
az államkormányzati felfogást  a Stá-
tuséhoz. Most ez is sikerült önkor-
mányzati jogaink sérelme nélkül. S 
így nagy fáradság,  kitartó munka 

után megépült autonómiánknak ez a legújabb, de legerősebb pillére is. 
I. Ferencz József  1915. ápr. 24-én kelt legfelsőbb  elhatározásával a szabály-
zatot jóváhagyta s e jóváhagyással birtokunkba került a státusi alkotmány 
legújabb közjogi biztosítéka. 

A bölcs, nagy király halálát (1916. nov. 21.), aki törvényen és régi gya-
korlaton alapuló autonómiánkat majdnem egyidőben állította vissza a nemzeti 
alkotmánnyal, s akinek főkegyúri  jósága azóta sem szűnt meg meleget árasz-
tani felénk,  nem is gyászolta senki az erdélyi katholikus Státusnál nagyobb 
kegyelettel. 
6 Amit a vagyonkezelési szabályzattól és a kirendeltségtől vártunk: 
az intenzivebb ellenőrzés és a jövedelmek fokozása  a periódus végéig be-
teljesült. Céltudatos munkával megindult a gazdasági megerősödés. Az 
uradalmak kezelésének különösen üzleti ága, az adás-vétel a legszorosabban 
kapcsolódott bele az elnökség teendőibe; kihasználódtak a legkedvezőbb 
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konjunktúrák anélkül, hogy késedelem állott volna be áz alkalmas pillanatok 
megragadásában. Az intézők, valósággal versenyre keltek az elnökséggel az 
eladási esélyek minél előnyősebb kihasználásában. A birtokjövedelmek évről-
évre fokozódtak,  eltekintve a háború okozta értékemelkedésektől; a tiszta 
jövedelmek kiszámítása a legszigorúbban eszközöltetett, kizárásával a régebbi 
számítási fikcióknak  és a számviteli puszta papirosjövedelmeknek. Az uradal-
mak az alapoknak nemcsak a költségvetések szerinti jövedelmeket szállították 
pontosan, de fölös  jövedelmeket produkáltak, melyekből az igazgatótanács 
1915-ben egy felszerelési  és  beruházási  alapot  létesített. Ez az alap 1918-bari 
meghaladta a millió koronát. Az alap létesítésével belterjes gazdálkodást 
akartunk kezdeni azon tudatban, hogy a jól beruházott birtok a legállandóbb 
forrása  az intézeteket fenntartó  alapok teherbíró erejének. A radnóti uradalom 
állatállománya 1919—1920-ban, különösen szarvasmarhában akkora volt, mint 
soha annak előtte; Erdélynek egyetlen uradalma sem versenyezhetett vele. A 
műmalomtól eltekintve csak vettünk és soha el nem adtunk, értve eladás alatt 
nagyobb, értékesebb parcellákat. Igaz, hogy a jegenyei uradalmat 1914-ben 
átadtuk Jegenye községnek, de ez az eladás még 1911-ben történt. Fájt ugyan 
némileg az átadás, mert a Báthory-féle  alapítványoknak ez a kies fekvésű, 
gyógyvizekben bővelkedő birtokrésze kiesett a Státus negyedfélszázados  tulaj-
donából, de vigasztalt a gondolat, hogy azok kezébe jut, kiknek ősei egykor, 
mint jobbágyok munkálták annak földjeit.  Különben is Jegenye az egyedüli 
tiszta katholikus község egész Kolozsmegyében. A Váratmási uradalomhoz 
1917-ben hozzávásároltunk 214 hold ingatlant Almásnyiresen. Erdőségeink 
kihasználásánál sohasem termeltük ki az üzemtervszerinti évi vágterületek 
összes anyagát; évről-évre maradtak megtakarítások. Ezeknek köszönhető az 
a négymillió lejes bevétel, mely az így felgyűlt  erdőrészletek egyszerre történt 
eladásából 1922-ben folyt  be a Státushoz, épen a legnagyobb pénzügyi meg-
szorultság idején. Megvettük nagy harcok és nehézségek után a kolozsvári 
egyházközségtől 1918 ban a szentegyház-utcai egyik palotasort, melynek értéke 
ma felbecsülhetetlen,  jövedelmezősége pedig oly biztos és akkora, hogy fenn-
tart egymaga egy egész gimnáziumot. 

Az anyagi fellendülést  eredményező tevékenységgel egyidejűleg került 
rendezés alá a nagyértékű státusi levéltár, miáltal könnyebbé vált az összes 
ügyeknek egymással és az előzményekkel szorosan kapcsolódó intézése. 
Fegyelmezett, munkára szoktatott tisztviselői kar segítségével példátlanul 
gyorssá és mintaszerűvé vált a központi ügyvitel. 

A tűzkárok ellen létesített Önbiztositás  intézménye, melyet eddig egy, a 
Státuson kivül álló bankhivatalnok kezelt a székelyföldi  autonom hitközségi 
élet minden ismerete nélkül, az egyházi épületek sorsáról való gondoskodás 
nagyobb előnyére beolvadt minden külön díjazás nélkül a központi adminisz-
trációba. Megszüntetődött a háború kezdetével a fölösleges  és költséges külön-
álló kolozsmonostori  gondnokság  is, mely négy tisztviselővel és fogattartással 
jelentékenyen apasztotta eddig az uradalomtól várt jövedelmeket. Az így meg-
szűnt hivatal, mint külön ügyosztály olvasztatott be az igazgatótanácsi irodába, 



ahol azóta közvetlen referensi  felügyelet  alatt egy ember végzi az egész mun-
kát. Ugyanez tőrtént a különálló erdészeti hivatallal is, mely szintén az igaz-
gatótanácsi irodán kivül funkcionált  eddig. 

Az így centralizált adminisztráció végső szálai 1915-ben mind-mind az 
elnökség kezeiben összpontosulván, az ellenőrzés és irányítás nagy munkájával 
természetesen nagy felelősség  nehezült a központi vezető tényezőkre. Az éber 
őrködés, munka és felelősség  egyre nagyobbodó arányai miatt a vezetőkről 
is el lehetett mondani már akkor, amit a történelem Washingtonról e szavakban 
örökített meg: A felelősség  súlyát annyira érezte, hogy egész Amerikát látszott 
agyában hordani. 

Joggal vette jegyzőkönyvre tehát az 1920-iki Státusgyülés a lemondó 
referens  búcsúbeszédének ezen részleteit: 

„Mikor idejöttem, elődömtől egy végrendeletet kaptam, két pontból állót. 
Az egyik pont a takarékos gazdálkodásra figyelmeztetett;  a másik jelezte, 
hogy kétmillió korona függő  adósság lebeg a Státuson. Már-már fenyegetett 
a veszély, hogy törzsvagyonunk egy részét kell haladéktalanul a tartozás ki-
egyenlítésére fordítanunk.  Ekkor mint alig féléves  referens,  egy emlékiratban 
fejtettem  ki terveimet az igazgatótanács előtt, miknek jórészét sikerült is a 
Gondviselés segítségével beváltanom. Kimondhatom itt ünnepélyesen, hogy 
vagyoni ügyeink rendeződtek, a pénzügyi egyensúly helyreállt s kialakult az 
irodai és a tisztviselői kar átreformálásával  egy páratlanul gyors, restáncia-
mentes adminisztráció." 

„Az Önbiztosítás, az erdészeti hivatal, de főleg  a mindent megemésztő 
moloch, a kolozsmonostori gondnokság beolvasztásával a státusi közigazga-
tásban olyan erős centralizáció fejlődött  ki, hogy nélküle lehetetlen lett 
volna az alig egy-két erőre redukálódott tisztviselői karnak megbírnia össze-
roppanás nélkül a háborús esztendők munkahalmazát. Néhány év alatt a dol-
gok oda érlelődtek, hogy minden ügyszál egy kézbe futott  össze s hogy az 
adminisztráció minden ága közvetlenül az igazgatótanács által intéződhetett a 
referensen  keresztül." 

„Ez az a korszakos, hihetetlen küzdelmek árán elért reform,  mely ha 
fennmarad  továbbra is, a Státus boldogúl, különben pedig anyagilag teljesen 
szétesik. Ez az én testamentumom, ha szabad használni nekem is ezt a szót 
a szerénytelenség vádja nélkül. Még csak egy pár példát. A mümalom eladá-
sától eltekintve, aminek megakadályozása nem sikerült, mindig csak szerez-
tünk. Megvásároltuk a szentegyházutcai palotasort s a jószágigazgatói percent-
jutalék megszüntetésével majdnem másfélmillió  koronát mentettünk meg a 
Státus részére." 

Az erdélyi katholikus önkormányzatnak legvégső, legnagyobb fóruma, 
jogalkotó szerve a státusgyülés. A státusgyűlési tagok száma eddig 210 körül 
váltakozott, melyből alig egyharmad volt választott képviselő. Ez a periódus a 
státusgyűlések megalakulásának formaságait  a jogcímekkel együtt alkotmányos 
alapon, a képviseleti rendszert pedig a választottak számának szaporításával 
a demokratikus elveknek megfelelően  kezdi továbbépíteni. 



Az új népszámlálási adatok alapján 1912-ben egy nagy székely hitköz-
ségnek, Csikszentdomokosnak megadatik a külön képviselőküldési joga, Brassó-
nak pedig az, hogy jövőre két képviselővel vegyen részt a státusgyűléseken. 

Az 1913-iki státusgyűlés több elvi jelentőségű határozatot hozott. 
Kimondta, hogy az 5000 katholikus lélekszámot meghaladó s önnálló képvi-
selőküldési joggal bíró hitközségek nem vehetnek részt az espereskerületi 
képviselők megválasztásában, kiket kizárólag az 5000 lelken aluli hitközségek 
kiküldöttei választanak; s hogy az igazgatótanáccsal függő  viszonyban álló 
egyének is (tanárok, uradalmi vagy központi irodatisztek) megválaszthatók 
világi képviselőnek, ha kánonjogi szempontból nem esnek kifogás  alá. 

A mandátumok igazolására nézve is egy fontos  határozatot hozott. A stá-
tusgyűlések már 1868-tól kezdődőleg küldtek ki igazolóbizottságokat, rendsze-
rint az elnöki megnyitók után, külön indítványra. Ezen bizottságok egyszerűen 
csak azt konstatálták, hogy a püspök által meghívottak közül hány világi és 
hány egyházi jelent meg és hogy megfelel-e  a meghívás a rendes két és egy-
harmados számaránynak. Igazi bíráskodást azonban a mandátumok érvényes-
sége és a választási szabálytalanságok felett  az idő rövidsége miatt a válasz-
tási akták és jegyzőkönyvek tanulmányozása nélkül nem- is gyakorolhattak. 
Az első és utolsó, bíráskodásnak nevezhető igazolási eset 1883-ban volt, ami-
kor a bizottság megállapította, hogy Qyergyószentmiklós szabályellenesen vi-
lági képviselő helyett papot választott. A státusgyűlés Ferenczy Károlyt egy 
praecedens alapján ez alkalomra igazolta ugyan, de utasította a községet, 
hogy jövőre a világiakból válassza meg a maga képviselőjét. 

Az 1913-iki státusgyűlés felhatalmazta  és egyben utasította az igazgató-
tanácsot, hogy jövőre úgy az általános, mint az időközi képviselőválasztások 
érvényességét a püspöki hatóságtól átkérendő választási jegyzőkönyvek alapján 
maga bírálja el s a szabályellenes választások megsemmisítésére, illetve ezek 
helyett új választások elrendelésére a püspöki hatóságot kérje fel;  a válasz-
tások eredményéről jegyzőkönyvbe foglalt  észrevételeit és hozandó határoza-
tait pedig oly időben terjessze az igazolóbizottság elé, hogy ez javaslatait a. 
státusgyülésnek megtehesse; a státusgyülés csak azon mandátumok elbírálását 
tartja fenn  magának igazolóbizottsági előkészítés alapján, amelyek felett  az 
igazgatótanács az érvényes 1866-iki s a választások alakiságára nézve sok 
pontjában elfogadott  1874-iki szervezeti szabályok rendelkezésének hiányos-
ságai miatt ítélkezni nem jogosúlt. Utasította az igazgatótanácsot arra is, hogy 
a státusgyűlésre meghívandók névsorát megfelelő  időben évenként kérje át a 
püspöki hatóságtól s a meghívások jogcímének a szervezeti szabályokkal való 
megegyezését elbírálva, netáni javaslatait előkészítés és a. státusgyülés elé 
terjesztés végett kellő időben tegye át az igazolóbizottsághoz. 

Ugyanezen gyűlés kimondotta, hogy jövőre az 1874-iki szervezeti szabály-
zat 1. §. h. pontja értelmében meghívandó a státusgyűlésre négy néptanító, 
akiket az egyházmegye katholikus néptanodáinak rendes tanítói választanak. 

Kimondatott végűi, hogy jövő évtől kezdve a gimnáziumi igazgatók is 
meghívandók, minthogy az 1911-iki státusgyülés végre nem hajtott határoza-



tából állásuknál fogva  tagjai a státusgyüléseknek. Ettől kezdve a tanárok 
összetartásukkal, pontos megjelenésükkel és számarányukkal domináló szerepet 
visznek a gyűléseken. 

Az 1915-iki státusgyűlés tudomásul vette azt a több évre visszanyúló 
gyakorlatot, hogy a gimnáziumok és a fiűnevelőintézetek  világi gondnokai 
közül egyeseket a püspök meghiv a státusgyűlésre, bár erre vonatkozólag a 
szervezeti szabályokban nincs intézkedés. 

Az 1917-iki státusgyülés leszögezte azon elvi álláspontot, hogy az ország-
gyűlési képviselők és a szentszéki tanácsosok közül csak az egyházmegyei 
illetőségűek tarthatnak igényt a meghívásra és hogy a státusi intézetek (fiú-
nevelők, gimnáziumok, árvaház) ideiglenes vezetői hivatalból még nem tagjai 
a státusgyűléseknek. 

Az 1918-iki státusgyűlés határozattá emelte az igazgatótanácsnak azt a 
javaslatát, hogy a szentszéki tanácsosok közül a kinevezés sorrendje szerint 
mindenkor csak annyi hivandó meg, hogy velük együtt a meghívott összes 
egyháziak a világiak számának felét  ne haladják túl. 

Feljegyzésre méltó adat, hogy 1916-ban a román invázió miatt nem 
volt státusgyülés tartható. Ez az első ilyen eset 1881 óta. Az igazgatótanács 
az adminisztráció zavartalansága — és folytonosságának  biztosítása végett 
kénytelen volt lejárt mandátumu tagjaival tovább gyakorolni az utalványozás 
jogát s intézni az ügyeket. Hogy pedig hasonló esetekre meglegyen jövőben 
is a törvényes jogalap, az 1917-iki státusgyűléstől ezen határozatok kimon-
dását kérte: 

1. Ha valamely évben a státusgyülés elmarad, az igazgatótanácsosok 
közül azon tagok megbízatása, akik a szabályok értelmében kiválnának, tovább 
tart a legközelebbi státusgyűlésig. 

2. Az igazgatótanács felhatalmaztatik,  hogy az utalványozás jogát az 
utolsó jóváhagyott költségvetések alapján tovább gyakorolja, sürgős esetekben 
a vagyonkezelési szabályzat 4. §-ában előírt módon gondoskodván a rend-
kívüli szükségletek kielégítéséről is. 

A státusgyűlés ilyen fontos  alkotmányjogi kérdésben nem látván a dön-
tést időszerűnek, a javaslatot a szervezeti szabályok kodifikálására  kiküldött 
bizottsághoz utasította érdemleges elbírálásra. 

A megelőző korszak új iskolai épületek és konviktusok emelésével, 
a szertárak és könyvtárak nagyarányú kibővítése által, valamint a tanári fize-
tések rendezésével megteremtvén az eredményes oktatás és nevelés elenged-
hetetlen feltételeit,  erős volt a remény, hogy az új periódus szellemi téren is 
kielégít minden jogos várakozást. Fiatal, ambiciózus tanárok foglalták  el a 
katedrákat, akik sűrűn látogattak el egymás és az öregebb kollégák óráira; 
az igazgatói hospitálások rendszerré váltak; országosnevű pedagógusok adták 
évről-évre a lelkes, munkabíró tanári nemzedéknek a kipróbált methodikai utasí-
tásokat, a legcélravezetőbb didaktikai és pedagógiai irányelveket. Hogy a rend-
szeresebb oktatás már a gimnázium első osztályában megkezdhető legyen, a 
gimnáziumi előkészítő  osztályok  beállításának tervével is foglalkozott  a Státus; 



a középiskolai  szemináriumok  létesítése pedig már csak hónapok kérdése volt, 
hogy ezek által a felsőbb  osztályokban megkönnyíttessék az ismeretek elsajá-
títása s gyakorlatibb irányt vegyen a tanítás. Ott álltunk iskoláinkkal, ahol a 
földet  jól megmunkáló gazda vetés idején: nagy bizakodással hinti szét a 
magot, Istentől várva a meleg esőt s a gazdag aratást. A várt új korszaknak 
szellemi téren azonban csak a pirkadását láthattuk meg, mert az 1914-iki 
borzalmas világháború letört minden reményt, keresztülhúzott minden számí-
tást. De amennyit visszasiklott útján az oktató munka, annyit ment előre e 
több éves zuhatagban is a tanári tevékenység másik ága: a nevelés.  E téren 
a Majláth püspök által inaugurált diákpásztoráció, intenzív lelki gondozás, a 
valláserkölcsi alapon nyugvó s példás életű tanárok által vezetett jellem-
képzés, eredményeiben bőven kárpótolta a tanítás körül szenvedett vesztesé-
geket. Illedelmes, erkölcsös, a lelki és testi épséget értékelni tudó rajok kerül-
tek ki az életbe a Státus iskoláiból. Ezek adták aránylag a legtöbb hőst; 
hiszen csak a gyulafehérvári  gimnáziumnak egymagában 53 hősi halottja van. 

Iskoláink nem fejleszthettek  úgynevezett nagystílű  egyéneket. Oktató-
nevelő rendszerünknek nem is a zsenik felkutatása  volt a célja, hanem mun-
kás, derék középszerűségek kialakítása, melyekből az edzett testalkatú, éles 
itéletű középosztály, a tisztakezű, érintetlen jellemű hivatalnoki kar képződik. 
S valóban az iskoláinkból kikerült ifjak,  a székelyek elsősorban, az ország 
minden részén, kisebb-nagyobb állásokba jutva, mint keresett munkaerők, 
becsületet szereztek nevüknek s az erdélyi katholicizmusnak. Az alapítványok 
segítségével, melyekben páratlanul gazdag az erdélyi egyházmegye, lehetővé 
vált még a legszegényebbek taníttatása is. Ellátásukról gondoskodtak konvik-
tusaink, ingyenkönyvekről a kölcsönkönyvtárak, ruházatról a tanári gyűjtések 
által megizmosodott gimnáziumi segítőegyesületek. A pénz- és értékpapír-
devalváció, a birtokkisajátítás, sajnos, teljesen elzárja ma az útat a tehetséges, 
szegénysorsú ifjak  taníttatása elől. Jövőre ezek is a cselédek és napszámosok 
számát fogják  szaporítani, különösen a Székelyföldön  a nagy földhiány  miatt. 

Ezen korszakban csak egy intézet épült, a csíkszeredai finevelő,  mely a 
vele egy testet képező gimnáziummal és internátussa! együtt ma Nagy-Románia 
legimpozánsabb kultúrpalotája. 

A hét státusi gimnáziumban a háború kezdetén 120 tanár működött ; 
ezeknek egyharmada a háború alatt hadiszolgálatot teljesített. A tanulók száma 
átlag meghaladta a 2500-at, melyből román anyanyelvű 230—240 volt; érettségit 
tett évenként átlag 180 ifjú.  A finevelőkben  750 növendék nyert évről-évre 
ellátást, ezekből alapítványos volt 350. Bár alapítványi helyekre az alapítód 
levelek kötött rendelkezései miatt román tanulók nem voltak felvehetők,  de 
úgynevezett szervitori, teljesen ingyenes helyet igen sok esetben élvezték; 
ruha- és könyvsegélyek kiosztásánál azonban nem volt különbség magyar 
és román között. 

( A háborúokozta tanügyi mozdulatlanságot egy, évekre kiható lesülyedés 
váltotta fel  1916 ban. A román invázió és a nyomán támadt székelyföldi  me-
nekülés szétszórta tanárainkat és tanulóinkat az ország minden szegletébe, a 



Státustól várva valamennyien tanácsot, pénzt, pártfogást.  Legnagyobb gondot 
a menekült alapftványos  növendékek elhelyezése okozott, kik a menekülésből 
epedve kívánkoztak vissza a státusi finevelőkbe,  nem érezvén sehol a hagyo-
mányos székely vendégszeretet melegét, mint ahogy a katholikus Csíkmegye 
menekült népe sem talált valami barátságos fogadtatásra  a. hajdúk  között. 
A menekülők lassú visszaszivárgásával egyidejűleg nagy nehézségek között 
sikerült ugyan november első felében  megnyitni a gyulafehérvári,  marosvásár-
helyi és a kolozsvári gimnáziumot, de már a brassói, székelyudvarhelyi és a 
kézdivásárhelyi iskolák megnyitása 1917 tavaszára maradt, sőt a csíkszeredai 
kénytelen volt szünetelni egész tanév alatt. Bár a kivonult román hadsereg 
kímélte az épületeket, annál érzékenyebb károkat tett a felszerelésekben  és 
bútorokban. Ezt még növelte az osztrák hadsereg és a szövetséges német 
katonaság. A csíkszeredai, kézdivásárhelyi és székelyudvarhelyi könyvtárak és 
szertárak helyrehozhatlan károkat szenvedtek, úgyszintén a nagyszebeni Teréz-
árvaház. A csíksomlyói tanítóképzőintézetnek s a vele kapcsolatos internátus-
nak majdnem egész felszerelése  és berendezése megsemmisült. 

Hasonló nagyok voltak a gazdasági károk. Már augusztus végén ellepték 
a közlekedési fővonalba  eső radnóti uradalmat az átvonuló katonai csapat-
testek, idegen uradalmi csordák, a székelyföldi  menekülők óriási tömege. 
Széna-, szalmakazlak, fedél  alatt őrzött téli takarmány, a földből  kiemelésre 
váró vagy a még lábon álló termés, mezőn ültetett fák,  gyümölcsösök, kerí-
tések mind-mind közprédái lettek a székelyföldi  menekülőknek, akik különben 
is úgy tekintették Radnótot, mint katholikus közvagyont. A pince- és magtári 
készletek elszállítása rövid időn belől megtörténvén, ezekben kár nem esett, 
de a vészhirek Kolozsvárt egymást kergetvén, az elnökség felelőssége  tudatá-
ban kénytelen volt mind a két uradalom (Radnót és Alsóbajom) állatállományát 
az igás állatok kivételével Kolozsvárra hajtatni, ahol a legelőhiányt és a hir-
telen beállott szeptemberi hideget az istálóhoz szokott állatok érzékenyen 
megszenvedték. Ennyi baj és csapás után joggal panaszolta az igazgatótanács 
az 1917-iki státusgyülés elé terjesztett jelentésben: „Ha a világháború a leg-
végzetesebben Erdélyt s ennek szivét, a Székelyföldet  sújtotta, úgy a sújtott 
országrész összes intézményei, erkölcsi testületei között Státusunkat érte a 
legtöbb és a legérzékenyebb veszteség." 

Még két nagy kezdeményező akciónak elmaradását kell a háború rová-
sára elkönyvelnünk. Egyik a leányegyházak önállósítása, másik a székelyföldi 
kepemegváltás. Az elsőre már 1912-ben indult meg a nagyarányú mozgalom. 
Célja volt az összes diaszpórákban élő katholikusok lelki életéről való gon-
doskodás, részint a leányegyházak egyrészének önállósításával, részint a kisebb 
///frí//soknak  bekapcsolásával központibb fekvésű  anyaegyházakba, ahol min-
denütt legalább két új kápláni állás szervezésével lehetővé vált volna, hogy 
minden katholikus évenként legalább egy párszor a maga anyanyelvén nyer-
hesse a hit vigasztalásait. 

A kepemegváltás problémájának megoldása évekre visszanyúló státusi 
feladatnak  képezte tárgyát. Ki is alakult egyöntetűen e kérdés körül az az 



erdélyi közvélemény, hogy magának az államnak kell a székelység válláról 
ezt a súlyos egyházi terhet leemelnie, mint ahogy állami kárpótlással leemelte 
annak idején a szászokról a szászföldi  dézsmát. S mikor 1914-ben az újra 
megindult mozgalom protektorául sikerült Csernoch János hercegprímást meg-
nyerni, Jankovich kultuszminiszter pedig a mozgalom hatása alatt elmondta e 
kérdésről híres képviselőházi nyilatkozatát, közelállónak gondoltuk az időt e 
nagyfontosságú  nemzeti ügy méltányos rendezéséhez is. 

A végzetes háború, sajnos, mindkét feladat  megoldása elé hosszú időre 
sorompót állított. 

De minél nagyobb volt szellemi és gazdasági téren a háborús pusztítás, 
az áldozatkész hivek, az alapok és uradalmak annál nagyobb erővel igyekez-
tek önmagukból kitermelni minden áldásos energiát a közszükségletek kielé-
gítésére s a sebek gyógyítására. A vallásalap, eltekintve a hitközségeknek 
nyújtott kölcsönöktől, 1,336.606 koronát fordított  egyházi építkezésekre hét év 
alatt. Felépült 9 új templom, 16 új papilakás; 5 helyen egészen új gazdasági 
épületek emelődtek; kijavíttatott 41 templom s 36 papilak; ezenkívül éven-
kénti segélytőkésítéssel 7 templom és 2 papilakás építésének vettetett meg az 
alapja. A hivek áldozatkészsége sok új alapítvány létesítésével mutatta meg 
az önkormányzatban rejlő őserő kiapadhatatlanságát. Gimnáziumainkhoz kötöt-
ten 57 jutaimi alapítvány létesült 88.865 korona összeggel, konviktusi ellátásra 
szolgáló alapítvány 15 keletkezett 151.000 koronával, különféle  célú alapítvány 
pedig 8, mintegy 96.000 korona összeggel. 

Uradalmaink bő termésének áldásai különösen a háborús évek alatt 
mutatkoztak gazdagon. Kolozsvárhoz közel fekvő  monostori, kajántói, kisbácsi 
erdőségeinkből évenként kitermelt tüzifakészletekkel  mérséklőleg hatottunk a 
piaci áralakulásokra; a kolozsvári tisztviselők egy részét és sok szegény csa-
ládot a legjutányosabb áron juttattunk tüzelő anyaghoz. A radnóti uradalom 
25 holdon termelt híres Iekenczei dohányával, 100 holdnyi cukorrépaterméké-
vel, 60—70 vagon búzájával évenként egy országrész gazdasági szükségletei-
nek kielégítését szolgálta elismerésre méltóan; nagy áldozattal fenntartott, 
eredeti tisztaságában megőrzött és fejlesztett  erdélyi  fajmarhatenyészetével 
pedig joggal érdemesült az utókor hálájára. 

Ma fájdalom,  semmi sincs ezekből. Az agrárreform  kíméletlen végrehaj-
tása nemcsak iskoláinkat, nevelőintézeteinket, segélyre szoruló szegényebb 
hitközségeinket fosztotta  meg életbenmaradásuk erőforrásaitól,  de Erdély leg-
szebb birtokainak és erdőségeinek kisajátításával a közgazdasági élet egyik 
legfontosabb  ütőerét vágta szét. A Státus, mely másfél  századon át mindent 
a katholikus népért áldozott, most híveinek verejtékes filléreiből  kénytelen 
önmagát és intézményeit fenntartani,  várva erős hittel a megértőbb törvény-
hozást, mely az ezeréves erdélyi katholikus kultúrának az elvett javakat előbb-
utóbb visszaadja. Ezért nem fog  soha lemondani javairól, mert Deák Ferenc-
cel vallja: „Amit erő és hatalom elvesz, azt idő és kedvező szerencse ismét 
visszahozhatják, de amiről a nemzet, félve  a szenvedésektől, önmaga lemondott, 
annak visszaszerzése mindig nehéz és mindig kétséges." 



A. romáit uralom évei. 
1919—1935. 

Irta: I»r. Balázs András. 

A világháború végzetes eredményekép 1918 októberében Magyarországon 
kitört forradalom  a közállapotok összeomlására vezetett. A forradalom  vihara 
pusztítólag vonult végig az országon. Az ország sorsát intéző Nemzeti Tanács, 
habár a vidéki nemzeti tanácsok a rend fenntartására  sok helyt igen eredmé-
nyesen működtek közre, általában erőtlennek bizonyult az eseményekkel szem-
ben, melyek végre is az ország feldarabolásához  vezettek. A Trianonban 
Magyarország és az entente-hatalmak között 1920 junius 4-én kötött béke-
egyezmény a magyar, korona országait öt utódállam között osztotta szét. Az 
egyezmény 27. cikkelye értelmében az erdélyi püspöki megye, a szatmári, 
nagyváradi és csanádi (temesvári) püspöki megyék nagyobbrészével együtt 
Romániához csatolódott. Ez a kapcsolás nemzetközi, szerződéses betetőzése 
volt a tényleges állapotnak, melybe Erdély „a csatolt területekkel" együtt 1918 
végén került. Ez év őszén a román királyság katonái, mint entente-sereg, 
megszállták Erdély keleti szegélyeit; a román csapatok, átlépve a demarka-
cionális vonalat, december 24-én bevonultak Kolozsvárra.1 Közben az erdélyi 
románság a gyulafehérvári  népgyűlésen december 1-én a románlakta terüle-
teknek a román királysággal való egyesülését kimondotta. Erdély megszállása 
nemsokára befejezett  ténnyé vált s Románia az 1918 dec. 11-iki Rendelet-
törvénnyel (Decret-Lege) törvénykönyvébe iktatla a gyulafehérvári  határozatokat.2 

Új állami beosztásunk az egyházmegyei élet egész mezején nagy anyagi 
és szellemi eltolódásokat, lényeges elváltozásokat idézett fel,  melyek új, súlyos 
feladat  elé állították Erdély katholikus népét. 

Erdély katholikus népe — a többi népkisebbségekkel együtt — az új 
uralom alá lojálisán igyekezett beilleszkedni s a maga részéről minden lehetőt 
elkövetett, hogy az új viszonyok között, vallásának, nyelvének és fajiságának 
megtagadása nélkül, a maga törvénytiszteletével, rendszeretetével, munkássá-
gával hasznos, sőt alkotó eleme legyen az új államnak. 

Az új határok immár nem csupán azt jelentették reá nézve, hogy a 
1 Lásd Pásztortűz 1925. évi Almanachja 120. oldal. 
2 Lásd Monitorul Official  1918 dec. 13-iki szániát. 



biharpüspöki vagy kürtösi határállomáson csak szuronyos határrendőrség kor-
donja között, útlevéllel juthat át és szigorú vámvizsgálat után szoríthat kezet 
a határon túl lakó fajtestvéreivel,  hanem jelentettek egészen új gondolatvilágot, 

Dr. Balázs András praelatus-kanonok, státusi előadó 

más intézményeket, más szokásokat, más törvényeket, más nyelvet, más em-
bereket, más erkölcsöket. 

Ez az elváltozás a kezdet kezdetén csak bizonyos, szokatlan katonai 



rendszabályok, egészen különös bánásmód alkalmazásában éreztette hatását,1 

lépésről-lépésre azonban érvényesült egész közéleti berendezkedésünk, egyházi 
és iskolai életünk minden vonalán. Az új rendszer a maga hatalmi berendez-
kedését, az úgynevezett konszolidációt, a kisebbségek legyöngítésével, teljes 
háttérbe szorításával véli megalapozhatni. Intézkedései jórészt fokozatos  táma-
dássá váltak ősi jogok és javak, törvények és intézmények lerontására, melyek 
az erdélyi katholikus nép s általában a faji  és vallási kisebbségek faji  és val-
lási életének, fennmaradásának  éltető elemét, levegőjét képezték. 

Az új hatalom intézkedései önvédelemre, ősi jogainak, intézményeinek 
védelmére kényszerítették katholikus népkisebbségünket. Ámde ősi intézmé-
nyeihez ragaszkodásával-nem előjogokat kíván magának biztosítani, amint azt 
a törvényhozás termében is szemére vetették, — inkább hangulatkeltés okából, 
mint az igazság kedvéért, — hanem egy tisztes multu, élni jogosult és élni 
akaró nép ösztönével, létfeltételeinek  ősi bástyáit védelmezi, érezve, hogy in-
tézményejre mért minden csapás életének gyökérszálait vagdossa el egyen-
ként. Az 1919. évvel, helyesebben 1918 őszével kezdődő új korszak a küz-
delem jegyében indult el s magán viseli az elnyomott nép minden lelki 
fájdalmát  a maga sötét színeivel. 

Bármily komor is azonban e kép, vannak benne igen derűs, reményt-
keltő vonalak: a katholikus nép öntudatra ébredése, a hitélet újraéledése, az 
önkormányzathoz ragaszkodás mélyülése, az összetartozás tudata, az iskolai 
intézmények iránti érdeklődés felkeltése,  a küzdeni vágyás jogaink és intéz-
ményeinkért. 

1. Átmenet. 
A jogi helyzet. 

A faji  és vallási kisebbségek elhelyezkedésének államjogi kereteit a 
Párisban kötött kisebbségi külön egyezmény és az úgynevezett gyulafehérvári 
határozatok szabják meg. A külön egyezmény többek között biztosítja a tör-
vény előtti egyenlőséget faji,  nyelvi, vallási különbség nélkül, ugyanazon pol-
gári és politikai jogokat, a kisebbségi nyelv szabad használatát magán és 
üzleti forgalomban,  vallási életben, bíróságok előtt stb.2 Egyházunk vallási és 
iskolai berendezkedése szempontjából különösen fontosak  az egyezmény 9., 
10., 11. cikkei. 

A 9. cikk értelmében: „azok a román állampolgárok, akik faji,  vallási 
vagy nyelvi kisebbségekhez tartoznak, jogilag és ténylegesen ugyanazt a bánás-

1 Majláth G. Károly erdélyi püspök pld. 19Í9 őszén rendőri intézkedés folytán  Gyula-
fehérvárt  püspöki rezidenciájában 8 napig fegyveres  őrizet alatt állott. Ez évi őszi bérma-
utját hatósági rendszabályok miatt nem tarthatta meg, az októberi igazgatótanácsi ülésen 
nem jelenhetett meg (lásd az Erd. róm. kath. Státus igazgatótanácsa 1920. évi Jelentése 5. 
oldal). Szpomi János gyulefehérvári  róm. kath. főgimn.  paptanár, fiúnevelői  igazgató a 
tövisi állomás katonai őrségétől súlyos testi bántalmakat szenved/melyekért sem ő, sem az 
egyházi felettes  hatóság nem kap elégtételt. Dr. Hirschler József  kolozsvári kanonok-
plébánost, P. Tréfán  Leonard Szt,-ferencrendi  tartományfőnököt  hetekig fogva  tartják a 
kolozsvári fellegvárban.  Botár Gáspár vallástanárt 1 évi fegyházra  ítélik. 

? Lásd Baranyai Zoltán: Kisebbségi jogok védelme 67. oldal. 
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módot és ugyanazokat a biztosítékokat élvezik, mint a többi román állam-
polgárok. Nevezetesen hasonló joguk van saját költségükön jótékonysági, 
vallási vagy szociális intézményeket, iskolákat és más nevelőintézeteket léte-
síteni, igazgatni és azokra felügyelni,  azzal a joggal, hogy azokban saját 
nyelvüket szabadon használhatják és vallásukat szabadon gyakorolhatják."1 

A 10. cikk második bekezdése szerint „azokban a városokban és kerü-
letekben, ahol jelentékeny arányban laknak faji,  vallási vagy nyelvi kisebbség-
hez tartozó román állampolgárok, ezeknek a kisebbségeknek méltányos részt 
kell biztosftni  mindazoknak az összegeknek élvezetéből és felhasználásából, 
amelyek a közvagyon terhére állami, községi vagy más költségvetésekben 
nevelési, vallási vagy jótékony célra fordíttatnak."2 

A 11. cikk értelmében „Románia hozzájárul ahhoz, hogy az erdélyi szé-
kely és szász közületeknek (aux communautés) a román állam ellenőrzése 
mellett, vallási és tanügyi kérdésekben helyi önkormányzatot engedélyezzen."* 

A gyulafehérvári  határozatok III. 2. pontja szerint „az összes hitfeleke-
zetek  egyenjogúak  és  az autonomia joga megilleti  őket." 

A trianoni békeegyezményt, melynek kiegészítő részét képezi a párisi 
különegyezmény a kisebbségekről, a gyulafehérvári  határozatokkal egyetemben 
Románia törvényerőre emelte; egyes jogokat kifejezetten  törvénybe iktatott 
Románia 1923 március 28-án szentesített új alkotmánya is. Az új alkotmány 
137. szakasza azt is kimondja, hogy a „román állam különböző részeiben 
fennálló  összes törvénykönyveket és törvényeket felülvizsgálat  alá kell venni, 
hogy azok a jelen alkotmánnyal összhangba hozassanak és így biztosíttassék 
a törvényhozás egysége. Mindaddig érvényben maradnak (t. i. a fennálló  tör-
vények, pld. Erdélyben)."4 A 24. §. szerint pedig „az oktatás szabad a külön 
törvények által megállapított feltételek  mellett, amennyiben nem ütközik a köz-
rendbe és jóerkölcsökbe."5 

Eme törvényekből, ha még hozzá vesszük, hogy ugyancsak az új alkot-
mány Románia összes vallásfelekezeteinek  egyenlő szabadságot és védelmet 
biztosít,6 szükségszerűen kellene, hogy következzék egyházunk és iskoláink 
teljes szabadsága létező összes szervezeteivel s intézményeivel. A párisi külön-
egyezménynek és a gyulafehérvári  határozatoknak idézett pontjai az egyházi 
autonómiákat külön is kiemelvén, az erdélyi római katholikus Státusban kép-
viselt püspökmegyei önkormányzat a mai Románia jogi alapjait képező eme 
törvényekben különöskép is erősséget kellene, hogy találjon. Annyit minden-
esetre a logika örök törvényei szerint meg lehet állapítani, hogy semmiféle 
támadás — akár törvényhozók, akár, hatóságok vagy magánosok réseérői 

1 Bárányi i. m. 67. oldal. 
2 Ugyanez 69. oldal. 
3 Ugyanez 69. oldal. > 
4 Lásd Balogh—Szegő: Románia új alkotmánya 76. oldal. 
5 Ugyanitt 27. oldal. 
0 Ugyanitt 24. oldal. Bár ezt az elvet sérti az alkotmány azon" intézkedése, mely a 

görög keleti vallást uralkodó vallásnak minősíti. Ez az egész művelt világon visszatetszést 
keltő szakasz beláthatlanul káros következmények zsilipjét nyitja meg a többi vallásokra nézve.. 



jöjjön, iskoláink ellen, azok tannyelve eííen, vagy Ősi autonomiánk ellen 
nem támaszkodhatik törvényes alapra, sőt szöges ellentétben áll Románia alap-
törvényeinek szellemével. 

A tényleges helyzet. 
Ezzel a jogi helyzettel szemben, melyet a román kormányzat szívesen 

és fennen  hirdet kifelé,  a külföld  részére, a valóság — sajnos — egészen- más. 
Ősi autonómiánkat több oldalról kemény támadás érte. Kétségbevonták lét-
jogosultságunkat, amely évszázadokra tekint vissza, követelték alapjaink szét-
osztását, különösen a tanulmányi-alap elvételét, sürgették Státusunk feloszla-
tását s egyes tanintézeteink lefoglalását  az állam részére. Iskoláink ellen 
beszüntetésekkel, a nyilvánossági jog elvonásával, a tanítási nyelv elleni ren-
deletekkel rendszeres harc indult meg és folytatódott  fokozódó  erővel egészen 
a legutóbbi iskolai törvényekig. Iskolai autonomiánk gyökereiben megtámad-
tatott s sok tekintetben lehetetlen feladatok  elé állítottak. Egyházi és iskolai 
alapjainkat az agrárreform  a birtokkisajátítással gyökerében ingatta meg s 
ezzel tan- és nevelőintézeteink helyzetét válságossá tette. E vérnélküli harc 
képezi tulajdonkép egyházmegyénk utóbbi 7 évi életének tartalmát. 

A püspöki megye egész beléletén élénken tükröződik az új korszak. 
A mozsgási szabadságot, a főpásztornak  a hívekkel és papjaival, a papságnak 
egymással érintkezését, különösen az első években, különféle  katonai és pol-
gári rendszabályok akadályozták és sokszor egyenesen lehetetlenné tették. 
A gyülekezés, egyházi gyülekezés is, hatósági engedély nélkül tilos volt, az 
engedély megszerzése sokszor legyőzhetlen akadályokba ütközött.1 A hatósá-
gok minden érintkezést gyanakvó szemmel kísértek. A magánbeszélgetést is 
figyelték,  nemcsak a közbiztonság emberei, hanem a hatalomra került uralkodó 
faj  egyesei is.2 Különböző helyi hatóságok beleavatkoztak az egyház beléle-
tébe, szóbeli és írásbeli rendelettel kötelezték a lelkészeket istentiszteletek tar-
tására, az iskolai hatóságokat részvételre.8 

A főpásztor  évi rendes bérmautjait e nehézségek között is megtartja, 
kivéve az 1919. évi betiltott őszi bérmautat. A kormányhatóságokkal kell en-
gedélyért tárgyalnia, mikor 1920 végén Rómába megy a Szent Atyához, hogy 
a hűségesküre nézve és más fontos  egyházkormányzati ügyekben a Szentszék-

1 E tekintetben a helyzet 1921 óta, az Averescu-kormány kultuszminisztere Goga 
Octavian fellépése  folytán,  lényegesen javult. Goga 1921. év november 22-én 6993—1921 
sz. a. Majláth püspökhöz intézett iratában kijelenti, hogy az egyháznak joga van egyházi 
gyűlések tartására kebli ügyekben a közigazgatás előzetes engedélye nélkül is (1919—1921 
évi püspöki körlevél 3. o.) Mindazonáltal még ma is bizonyos fokú  ostromállapotban élünk 
a határmenti zóna közelében, így Kolozsvárt, ahol még mindig be keli jelenteni az egyházi 
gyűléseket is a nem engedélyezés veszélyével. 

2 Gyulafehérvárt  a testülétileg sétáló kanonokok társalgását egyízben a kukoricásból 
két detektív hallgatja ki; máskor igazolásra szólítja f̂ l  őket saját kertjükben egy detektív 
s a tiltakozásért rendőrségre idézik a nagyprépostot. 

3 A Consiliul Dirigent 3603—1919 sz. a. megtiltja a hatóságoknak az ily rendelke-
zést, de ezek nem veszik figyelembe  a tilalmat. (Lásd 1919—1921. évi püspöki körlevélben 
911-920 sz.) 



tói utasítást kérjeri. A főpásztor  bérmaütjai — 1920 óta évenként kétszer, 
tavasszal és ősszel (egyizben detektív kíséret mellett) — a bérmálás szentsé-
gének kiosztásával kapcsolatban Erdély katholikus népének az általános lelki 
Iehangoltságban felfrissülést  jelentenek, az elernyedés, elfásulás  tömegvesze-
delmével szemben a bizalom, a megnyugvás, a munkakedv tömeghatását 
váltják ki. 

S. Az egyházmegye főbb  eseménye i . 
Főpásztori hűségeskü. 

Az uralom átvétele után a román kormányzat a tisztviselőktől hűségesküt 
kivánt. Ezek nagyrésze az esküt a békeszerződés megkötése előtt nem volt 
hajlandó letenni; kevesen letették. A szerződés megkötése után azonban mind-
annyian letették, akiktől a kormány elfogadta.  Amint ismeretes, az Averescu-
kormány erre teljes lehetőséget nyújtott, az utána következő Bratianu-kormány 
azonban az Averescu-féle  kijelentéseket nem vette figyelembe  s az Averescu 
alatt leesküdött tisztviselőket jogaik szempontjából olybá veszi, mintha nem 
tettek volna esküt. A tisztviselők nagy része, állásától megfosztva,  elhagyta 
Románia területét. 

A kormány az egyházfőket,  így az erdélyi püspökmegye főpásztorát 
szintén eskütételre hívta fel.  Ez azonban oly egyházfő  részéről, kit a szét-
darabolt Magyarországhoz, a haza és fajszereteten  kivül, ugyancsak a hűség-
eskü szentsége fűzött,  csak a békeszerződésnek a két érdekelt utódállam 
(Magyarország és Románia) által való parlamenti jóváhagyása, s Őszentsége, 
a pápa felhatalmazása  után történhetett meg. A főpásztornak  Rómában történt 
látogatása után ez utóbbi feltétel  is megvalósulván, Majláth Gusztáv Károly 
gróf,  erdélyi püspöksége 24. évében, 1021. május 19-én Bukarestben, hűség-
esküt tett Románia törvényeire, I. Ferdinánd, Románia királya kezébe, a királyi 
palota tróntermében. Vele egyidejűleg esküdött hűséget Csanád (Temesvár) 
püspöke Glattfelder  Gyula. E lépés horderejét, melynek megtételére Románia 
vezetősége oly nagy súlyt helyezett, jellemzik Majláth püspöknek a királyhoz 
intézett szavai: „Mélyen meghajolva Isten hatalmas keze előtt, ki gondviselé-
sével a nemzetek sorsát intézi s engedelmeskedve lelkiismeretünk szavának, 
mely azt súgja nekünk, hogy kötelességünk példaadásunkkal híveink előtt a 
törvényes hatalom iránti tiszteletet szorgalmazni, a nyugalmat és közbiztonsá-
got tőlünk telhetőleg előmozdítni, .letettük Felségednek a hűségesküt... Meg 
vagyunk győződve, hogy a vallás szabad gyakorlatát és az oktatás teljes 
szabadságát meg fogja  védeni, hogy hathatósan támogatni fog  jogaink meg-
őrzésében, melyek alapján az istentisztelet fényét  kifejthetjük,  keresztény tan-
intézeteinket fenntarthatjuk  s hogy véget fog  vetni oly sok lélek szenvedéseinek, 
kiknek egyetlen vétkük az volt, hogy szenvedélyesen szerették hazájukat.1" 

Az erdélyi róm. kath. Státus ennél a fontos  államjogi ténykedésnél Dr. 
Balázs András előadó és Dr. Gyárfás  Elemér igazgató-tanácsos, státusi tagok-
kal képviseltette magát, a változott viszonyok megértésének és az új hatalom 

1 Lásd erdélyi róm. kath. Státus 1921. évi jelentését. 



iránti lojalitásnak adván ezzel tanújelét. A román állam ettél a beléletre üdvöá 
következményeket várt, joggal, viszont a kisebbségi helyzetnek, ha nem is 
gyökeres javulását, de mindenesetre enyhülését remélték a bizakodók. 

Státusunk az eskütétel alkalmából emlékiratokkal járult a király és kor-
mánya elé, hogy a katholikus egyház és a román állam közötti jogviszony 
rendezését ezzel is Szorgalmazza. Az emlékiratokban kifejezésre  jutott az 
egyházmegyei autonomiához és intézményekhez ragaszkodás mellett, az egy-
házi és iskolai autonómiának a román állam törvényei közé iktatása, ennek 
az alkotandó konkordátumba is felvétele,  az egyházi, különösen a nevelési és 
tanulmányi ingatlanok meghagyása az egyház tulajdonában, az iskolák állam-
segélyezése, az állami felügyelet  gyakorlásánál az autonomia tiszteletben tartása.1 

A főpásztor  esküje után a kormányhatóságok ismételt sürgetésére, habár 
annak szüksége a törvények alapján nem forgott  fenn,-  1921 folyamán  az 
egyházmegye tanárai és tanítói is hűségesküt tettek státusi, illetve püspöki 
biztosok jelenlétében. 

Új plébániák, harangok. 
Vezető embereinket az új helyzet a politikai élet porondjáról száműzte, 

híveinket a társadalmi téren háttérbe szorította, gazdaságilag letörte, az egy-
házi és kulturális vérkeringést azonban nem bírta megakadályozni. A háború 
alatti és utáni anyagi veszteségeket egyházaink lassan-lassan kiheverik. Az 
erkölcsi pusztulásnak nemcsak gátat igyekeznek vetni, hanem a hitélet fel-
újításával az erkölcsök megújulásán is fáradoznak.  Az ágyú- öntésre elvitt haran-
gok helyett sok egyház más harangokat állít be, a megcsonkított orgonákat 
új sípokkal szerelteti fel,  a megrongált templomokat és egyházi épületeket 
kijavíttatja, az Isten házát új ruhákkal, díszletekkel látja el. Önállósulással, 
vagy új alapítással új plébániák létesülnek: Petrilla-Deákbányán, Csíkdánfalván 
1922-ben, Szentdemeteren 1923-ban, Ditró-Hodoson 1924-ben. 

XI. Pius. 
A háború utáni restauráció jegyében foglalja  el Szent-Péter székét Rati 

Achil, milánói érsek XI. Pius néven, kit a bíborosok XV. Benedek halála 
után 1922. február  6-án pápává választottak.2 Románia püspökeinek, ezek 
üdvözletére, 1923. november 14-én válaszolva, sürgeti az új időkhöz méltó 
egyházkormányzást, dicsérve küzdelmüket az egyház jogaiért.8 

narttagsi pápai ntmclus látogatása. 
A változott helyzet nevezetes eseménye dr. F. Marmaggi bukaresti apostoli 

nuncius — Románia első nunciusa — látogatása 1921 nyarán a csatolt terü-
letek egyházi gócpontjain. Augusztus 5-én ellátogat Kolozsvárra is, ahol a 
fényes  ünnepségek keretében fogadtatás,  ideértve a Státusunknál tett látogatást, 
a római katholikus hívek hitbuzgalmának, hűségének megnyilatkozása volt. 

1 Lásd Státus igazgatótanácsa 1921. évi jelentését 4. oldal 
2 1922. évi II. püspöki körlevéi 3. oldal, 
3 1924. évi IIL püspöki körlevél. 



Királyi koronázás. 
Az események sorában egyháziiag is kimagasló I. Ferdinándnak Románia 

királyává koronázása Gyulafehérvárt  1922 október 15-én. A vallásügyi minisz-
ter az egyházak főpásztorait  az ünneplés tárgyában átiratilag kereste meg. 
Majláth püspök körlevélben rendeli el a koronázási istentiszteleteket s az egy-
házmegye minden plébániája koronázási ünnepélyes istentiszteletet tart. Az 
iskolák ünnepélyek keretében méltatják a nap történelmi jelentőségét. 

Tanácskozás Banu kultuszminiszterrel 
az alkotmány törvény előkészítése kapcsán. 

Az államkormányzat az új állam kiépítése szempontjából új alkotmány-
törvény adását látta szükségesnek. Ez a kérdés természetszerűleg az egyházak 
jogviszonyának rendezését is maga után vonja. Ennek előkészítése végett 
Banu vallásügyi miniszter 1922 julius 21-én 
Gyulafehérvárt  a püspöki lakban a csatolt terü-
letek római katholikus egyházfőivel  értekezletet 
tartott. Az egyházfők  közös előterjesztését dr. 
Glattfelder  Gyula csanádi püspök1 állította egybe 
a főpásztorok  előzetes tanácskozása alapján. Az 
előterjesztés főbb  pontjaiban a következőket 
ölelte fel:  a) ragaszkodás a négy püspökség 
fenntartásához  a csatolt területeken; b) az egy-
házi és iskolai vagyon mentesítése a kisajátítás 
alól; c) a vallás szabadgyakorlata, egyházi tár-
sulatok, testületek, szervezetek, a szerzetes ren-
dek működésének szabadsága; d)  vegyes val-
lású szülőktől származó gyermekek vallásának 
megállapításánál a szülők szabad megegyezése; 
e) a katholikus iskolák védelme és államsegélye; 
f)  a papság kongruája; g) a katholikus önkor-
mányzat védelme. Örökké emlékezetesek az elő-
terjesztő püspöknek a katholikusok fájó  sebeit feltáró  szavai: „A vallásalapel-
vétele2 — mondá körülbelül a püspök — az állam által, az iskolai zaklatások, az 
alantos hatóságok túlkapásai a házassági reverzálisoknál, az agrárreform  kí-
méletlen végrehajtása, mind a katholikus szivekbe markol, megrendítve bennük 
a jogrendbe vetett bizalmat." Az értekezlet csak tanácskozás jellegével birt 
s hogy minő befolyással  volt az alkotmánytervre s később az egyházakról 
szóló törvénytervezetre, nehéz volna megállapítani. 

Concordatum-tervek. 
Az előzetes püspöki tanácskozáson kétségkívül szóba került a római 

Szentszékkel kötendő Concordatum  ügye is. Már az egyesült Románia első 
kormánya tervbe vette, valószínűleg a szenátusi robbanáson tragikus véget 

1 Azóta Magyarországba repatriált. 
2 A magyar katsolikus vallásalapról és nem az erdélyiről van szó. 

Dr. Glattfelder  Gyula csanádi 
püspök 



ért Radu Demeter nagyváradi gör. katholikus püspök kezdeményezésére, íoti-
cordatum létesítését a román kormány és az apostoli Szentszék között. Azóta 
több terv készült, a tárgyalások folytatására  a Bratianu-kormány Banu minisz-
tert Rómába küldötte, a Concordatum azonban még nem jött létre.1 

Az egyház élete tovább halad a maga útján. A feltornyosult  nehézségek 
kitartásra, további munkára serkentik a küzdőket. Új nekilendülések indulnak 
el, új elhatározások érlelődnek, új munkások sorakoznak a küzdők csapatába. 

Ilitbnzgalmi társulatok. Papnevelés. 
A hitbuzgalmi társulatok ott is, ahol a háború alatt lankadás állott be, 

újból szervezkedtek. Különösen az Oltáregyesületek  fejtenek  ki megint nagyobb 
tevékenységet. Új életre kelt a keresztény karitatív tevékenység a Szociális 
Missió-Társulat  újjászervezése által. A társulat megszervezése, miként a leg-
utóbbi két évi szociális nagy gyűlés mutatta, átöleli az egész egyházmegyét. 
Megalakult ezenkívül az egész Erdély területére vonatkozólag a Katholikus 
Népszövetség,  miután szervezeti szabályzatát a kormánnyal jóváhagyatni sike-
rült. A Népszövetség a maga kiterjedt szervezetével, erős központi rendszeré-
vel hivatva van, hogy a katholikus közélet legerősebb társadalmi kapcsává 
fejlődjön,  fejlesztve  és ébrentartva a katholikus öntudatot ,a legszélesebb nép-
rétegekben. A papnevelés a háború alatti aléltságából ugyancsak új életre 
kelt. Az ifjak  a háború után tömegesebben keresik fel  a papnevelőintézetet, a 
papnövendékek létszáma a háború előtti jobb időkét kezdi utóiérni. A tanuló 
ifjúság  ugyanis az űj államban maga előtt a világi pályákat, legalább egyelőre 
elzárva látja. A papnevelés pedig a reform  útjára lépett, ha nem is a theolo-
giai oktatás didaktikai, teljes újjászervezése alapján, hanem azért, mivel az erre 
hivatottak a theologiai oktatásba új szempontokat, több életet, több gyakorla-
tiasságot visznek be, több kapcsolatot keresve az élettel a nép leendő lelki 
vezetői számára. 

Népmissiők, 
Az új idők szelétől lelke mélyéig érintett népre félreismerhetetlen  hatással 

vannak a Népmissiók.  A püspöki megye papsága, támogatva különösen Szent 
Ferenc és Szent Ignác fiai  részéről, falvakban  és városokban népmissiókat 
tart. A missiós papok beszédei felrázzák  a népet közömbösségéből, nyesegetik 
a népélet durva kinövéseit, munkakedvet csöpögtetnek a háború s az idegen 
fogság  alatt elernyedt lelkekbe. 

Katholikus sajtó. 
Az újraébredés lapján kell elkönyvelnünk a katholikus sajtó terjedését. 

Lelkes papok és világiak közreműködésével Veress Ernő brassói vallástanár 
Katholikus Tudósító cimű kis folyóiratát  Erdélyi  Tudósító  címen hetilappá 
alakította át. Az élénken szerkesztett lap hü tükröt nyújt az egyházmegye éle-
téről, tájékoztat a csatolt terütetek mozgalmairól, a világegyház eseményeiről s 

1 Nem csalatkozunk; há a Concordatum tárgyalások fennakadását  annak tulajdonítjuk) 
hogy a kormány és a Szentszék álláspontja között nagy távolságok vannak főleg  a püspöki 
fezékek  betöltésére, a létező püspökségek fenntartására  vonatkozólag, a kath. iskolák kérdésé-
ben> válaniint az egyházi közpénztárra, az ú. n. „Patrimonium Sacrum"-ra vonatkozólag. 





emellett a kathoiiküs hit S egytlázVédelmi közleményeknek is helyet szentel. 
A falvakban  is szívesen olvasott népszerű újság értékes szolgálatokat tesz 
magyar katholikus népünknek. „Szent Ferenc Hirnöke" régi katholikus havi 
közlöny „Katholikus  Világ"  címen új formában  új életre kelt. A keresztény 
népnevelő folyóiratot  P. Tréfán  Leonárd főszerkesztő  vezetése mellett szerkesztő 
bizottság állítja össze élénk tartalommal, érdekes illusztrációkkal s az erdélyi 
Szent Ferencrend adja ki a kolozsvári Bonaventura-nyomdában. „Mária 
Kongregáció"  címen Csergő Benedek marianumi hittanár szerkesztésében hit-
buzgalmi folyóirat  indult meg Kolozsvárt, különösen a Mária-tisztelet szol-
gálatában. Katholikus leánynevelésünk a „Magyar  Lányék"-ban'  kapott igen 
jó munkatársat. A folyóirat,  Kende Sz. János kolozsvári marianumi paptanár 
szerkesztésében, az intelligens leányifjuság  értelmi fejlettségéhez,  kedély-
világához alkalmazott tartalommal, kedvenc lapja katholikus leányainknak. 
Nem az új uralom alatt indult meg ugyan a már 22-ik évfolyamát  élő „Hirnök" 
folyóirat,  de az Új viszonyok között is izmos, sőt megizmosodott közlönye 
Erdély és a kapcsolt területek katholikus irodalmi törekvéseinek, Tréfán  Leo-
nárd és dr. P. Jánossy Béla szerkesztésében. Ugyanilyen jellegű a minoriták 
kiadásában Aradon megjelenő „Vasátnap".  A gyulafehérvári  theologiai tanárok 
dr. FldZnik György szerkesztővel „Erdély"  cimen 1921-ben erőteljes kath. heti-
lapot indítottak, mely alapos cikkeivel, bátorságával derekasan szolgálta a 
katholikus ügyet, amíg 1923-ban a viszonyok nyomása alatt, a jó ügy nagy 
kárára, be kellett szüntetni. 

Kolozsvári kálvária-dombi templom, 
A változott helyzetet jellemzi a kolozsvári úgynevezett Kálvária-dombi 

templom átadása a görög-kátholikus egyház használatába. Az ősi Kolozsmo-
nostoron az Árpád-házi királyok korában Benedek-rendi apátság létesült s a 
Kálvária-domb tetején apátsági templom épült. A templom sok viszontagságon 
ment át, amig végre csaknem teljesen elpusztult. A Státus kegyeletből az ősi 
templom romjain 1898-ban 30.000 frt  költségen új templomot építtetett. A tem-
plom körűi plébániának kellett volna létesülnie. Ez azonban, sajnos, elmaradt. 
Hogy a nagy cél mégis valamikép megvalósuljon, az 1922.-Í státusgyülés a 
templomot a körülötte elterülő 4 hold ingatlannal együtt tulajdonjogilag átadta 
az erdélyi Szentferenc-rendnek.  A Szentferenc-rend  közbejött nehézségek miatt 
az adományt nem fogadta  el. Eközben érkezett a balázsfalvi  gör. kath. érsek-
ség megkeresése, melyben az érsekség a templom átengedését kéri a kolozsvár-
monostori gör. kath. egyházközség részére. Ily előzmények után, a fennforgó 
körülmények között, Státusunk a templomot „kegyes és vallásos indokból.;, 
a testvéri egyetértés és együttműködés kifejezése  gyanánt", 1924. április 27-től 
számitólag 1949. május l-ig terjedő 25 évi használatra átengedte a kolozs-
monostori görög katholikus egyházközségnek. Az erdélyi róm. kath. Státus teljes 
tulajdonjoga a szerződésben fenntartatott  s ennek elismerésekép a gör. kath. 
egyház évi 100 lei használati díjat köteles fizetni.1 

1 Lásd: Státus igazgatótanácsa 1924. évi Jelentése 46. oldal. 



Fitpísitorl jubileum, 
A püspöki megye utóbbi 6 évének egyik legkimagaslóbb eseménye 

Majláth  Gusztáv  Károly  gróf,  erdélyi  püspök 25 éves  főpásztori  jubileuma. 
A főpásztor  25 éves apostoli működése külön fejezetben  talál méltatást, itt 
csak a Státus ünnepi hódolatára térünk ki a főpásztor  korszakot alkotó, 
negyedszázados főpásztori  munkásságával szemben. A Státus 1922. évi aug. 
10-én Kolozsvárt tartott évi rendes közgyűlésében rótta le e hódolatot ünnep-
ség keretében. Az ünnepélyes hálaadó szent misén nemcsak a státusgyűlés 
tagjai vettek részt, hanem jelenvoltak a nagyváradi és szatmári egyházmegyék 
képviselői, valamint a protestáns erdélyi magyar egyházak kiküldöttei. Az ünne-
pély további része a kolozsvári Marianum leánynevelőintézet dísztermében 
folyt  le. A napirend tárgyalása előtt a státusgyűlés az érkező főpásztort  lelkes 
ünneplésben részesítette. Díszes albumot nyújtott át neki a státusgyűlés nevé-
ben br. Jósika  Gábor  igazgatótanácsos, aki a betegeskedő világi elnök, br. 
Jósika Sámuel helyett egyben beszéddel ünnepelte a főpásztort.  Az album a 
státusgyűlés tagjainak, a püspöki megye papjainak és híveinek, az iskolák 
tanuló ifjúságának  aláírását tartalmazta. Dr. Balázs  András  kanonok, a Státus 
előadója „Erdély  középkori  püspökei" című munkát nyújtotta át, melyet a 
munka szerzője, Temesváry János erre az alkalomra ajánlott fel.  A főpásztor 
olajfestésű  arcképének leleplezése következett dr.  Haller  Gusztáv  tiszteletbeli 
előadó üdvözlő beszéde mellett. Végül a protestáns egyházak nevében Ferencz 
József  unitárius püspök üdvözölte igen bensőségesen a katholikusok apostoli 
püspökét. 

Az ünnepély nem a 25 éves jubileumok ma már hétköznapi szokásának 
ismétlése, hanem egy szakadallan tevékenységben eltöltött főpásztori  élet pél-
daadó jelentőségére utalás volt. „Ez a nap — mondja Jósika  Gábor  — épen 
25-ik fordulója  az első státusgyűlésnek, amely szerencsés volt Nagyméltósá-
godat először üdvözölhetni. 2.5 év alatt a státusgyűlések nemcsak találkozói 
voltak katholikus népünk képviselőinek, nemcsak a tan- és nevelőintézetek, a 
templomok javára, a jövő nemzedék nevelése érdekében hozott üdvös határo-
zatok által váltak nevezetesekké, hanem azért is, mert minden státusgyűlés 
egyben nyilvános hitvallás vott: hitvallás katholikus keresztény hitünk s az 
egyházhoz való ragaszkodásunk mellett. Ezen lelki egységnek forrása  Nagy-
méltóságod volt. Nagyméltóságod hivő lelkéből áradt szét a hit ihlete és 
kegyelme. Nyájas és bölcs szavai tették lehetővé, hogy a státusgyűlési tanács-
kozások a szent ügyhöz méltó emelkedettséggel, ugyanazon szent célra törek-
véssel folytak  le, oly példás egyértelműséggel, hogy 25 év státusgyüléseit soha 
széjjelhuzás, egyenetlenkedés, viszálykodás nem zavarta meg. A püspöki megye 
hivei és papjai csak lelkük sugalmát követték, midőn a püspökké szentelés 
évfordulóján  a legfélreesőbb  parochián is hálatelt szívvel köszönték meg a 
Mindenhatónak a 25 évi apostoli munka kegyelmeit." 

„Szakadatlan láncolatban vonulnak el lelki szemeink előtt mondja 
tovább dr.  Balázs  András  — Nagyméitóságod apostolkodásának maradandó 
emlékei: templomok, iskolák, plébániák, intézetek, melyek Nagy méltóságod 



főpásztori  gondosságából létesüllek. A 25 évi főpásztori  tevékenység legmara-
dandóbb emléke mégis az a templom, melyet Nagyméltóságod a lelkekben 
épített, évről-évre, napról-napra: Isten temploma." „Mindazok, akik — fejezi 
be a méltatást dr.  Haller  — e teremben jelen vannak s akik Nagyméltóságod-
dal köz- vagy magánügyben valaha is érintkeztek, nem feledik  el soha azt a 
lebilincselő hatást, melyet Nagyméltóságod rájuk gyakorolt. Jóságos szeme, 
mely szeretetet, megértést, megbocsátást sugároz, lebilincsel, megerősít és 
tettre ösztönöz."1 

A gyulafehérvári  főgimnázium,  a tanári testület javaslatára, a jubileum 
alkalmából „Az erdélyi róm. kath. Státus gyulafehérvári  Majláth főgimnáziuma" 
elnevezést kapott; gimnáziumaink jubileumi alapítványokat létesítettek. 

3. Az erdélyi róm. kath. Státus. 

A) Általános  áttekintés. 
StiltiisgyüléseK megtartása. 

Az erdélyi róm. kath. Státus fennállásának  legnehezebb korszakát most 
éli. Mindjárt 1919-ben az évi rendes státusgyülés megtartása lehetetetlen a 
gyülekezési jog korlátozása, a közlekedési nehézségek és a katonai cenzúra 
szigorúsága miatt. A következő években, bárminő nehézség árán is, megtar-
tatnak a rendes státusgyűlések. Ily nehézségekben csakugyan nem volt hiány. 
Megtörtént pld. 1921-ben az a hatalmi túlkapás is, hogy a november 10-re 
összegyűlt státusgyűlési tagokat, magát a püspököt is, az előzetes tanácsko-
záson a rendőrprefektus  a biztonsági hivatal embereivel egyenként igazolásra 
szólította fel  s mindaddig nem engedte eltávozni a Státus hivatali helyiségé-
ből, míg az igazolási eljárást jegyzőkönyv mellett be nem fejezték.2 

Báró JAsi&a Samu. 
Az 192CT. évi státusgyűlés Br. Jósika  Sámuelt,  néhai nagynevű elnökét, 

ki pár év előtt leköszönt, de lemondását a státusgyűlés nem fogadta  el, az 
elnöki tiszt továbbviselésére újból felkérte.  A hajlott korú férfiú  az elnöki 
teendőket példás kötelességtudással, tapintattal és eréllyel végzi; elmegy Buka-
restbe is, hogy a státusi alapítványi birtokokat megmenteni próbálja. Annál 
nagyobb volt a veszteség, mikor 1923 junius 3-án, hosszas szenvedés után 
elhunyt. A Státussal három évtizeden át, mint elnök és igazgatótanácsos, ál-
landó kapcsolatban lévő férfiú  magasan emelkedett ki a katholikus közéletben. 
Irányítója volt- a Státus gazdálkodásának s nevéhez fűződik  — egyebek mel-
lett — az egyházmegyei önbiztosítás létesítése, a státusi vagyonkezelési sza-
bályzat jóváhagyatása, a számvevőség beszervezése az igazgatótanács mellé. 
Méltó volt a gyász, mellyel ravatalát Státusunk junius 5-én körülállotta. Utód-

1 Lásd 1922. évi státusgyűlési jegyzőkönyv 1—6. oldal. 
8 l,ásd 1921; évi státusgyűlés jegyzőkönyve 18. oldalát. 



jává az 1923. évi státusgyülés Báró Jósika  Gábort,  az elhunyt fivérét̂ válasz-
tottáfki  évtizedekre visszanyúló státusi tagsága révén bőséges tapasztalatokkal 
foglalta  el a? elnöki széket, 

Báró Jósika Gábor, a Státus jelenlegi világi elnöke 

1TJ előadó. 
Az 1920. évi státusgyűlésen az előadó személyében változás történt. 

Az állásáról lemondó dr. Fejér Gerő helyébe a közgyűlés dr.  Balázs  András 
kanonok, püspöki irodaigazgatót választotta meg. A távozó előadó, különösen 
az alapok vagyoni helyzetének egyensúlyban tartása, az uradalmakban a taka-
rékosság szigorú érvényesítése, a központi adminisztráció erélyes vezetése ré-
vén, maradandó nyomokat hagyott hátra Státusunk életében. 



Dr. Farkas Lajos, 
Dr. Bochkor Mihály halála. 

Még köztünk van 1920-ban dr.  Farkas  Lajos tb. előadó s bár magas 
kora miatt tevékeny részt nem vehet, életbenléte, tanácsai nagy erkölcsi erejét 
képezik a Státusnak. Ugyancsak él még és tevékenykedik dr.  Bochkor Mihály 
státusi tb. titkár. Az erdélyi katholikus autonomia neves történetirója, a csa-
tolt területek katholikus egyházának egész jövőjét áttekintő érzékkel, indítványt 
terjeszt a'státusgyülés elé az autonómiának a többi püspöki megyékre is ki-
terjesztését illetőleg. A gondolat az érdekelt püspöki megyékben kellő vissz-
hangot keltett, de elhatározó lépés, nyilván a helyzet nehézsége miatt, nem 

történt. Mikor anyaszentegyházunk-
nak legnagyobb szüksége lett volna 
e kiváló két fiára,  elvesztettük őket: 
dr. Bochkor Mihályt 1920 november 
3-án, férfikora  hajnalán, dr. Farkas 
Lajost 1921 junius 25-én, életének 
80-ik évében. Státusunk történelme 
1873 óta szoros kapcsolatban állt 
dr. Farkas Lajossal, ki azóta Státu-
sunkban a tiszteletbeli előadói tisztet 
töltötte be nagy jogtudással, ügy-
buzgósággal támogatva az autonomia 
működését, melynek ő egyik leg-
alaposabb ismerője volt. Dr. Bochkor 
Mihály elméletileg és gyakorlatilag 
egyaránt maradandó szolgálatokat tett 
az erdélyi katholikus autonómiának. 
Mint státusi titkár új rendszert veze-
tett be a levéltár-kezelésbe s roppant 
adatkészlettel írta meg azután alap-
vető munkáját az erdélyi katholikus 

Dr. Farkas Lajoŝ egyetemi tanár, autonómiáról. E két férfiúban  Státu-
sunk erős pillérei s egyházunk hithű 

• fiai  dőltek ki, mindkettőnek alig pó-
tolható veszteségére. Elvesztettük báró Szentkereszíy  Zsigmondot,  igaz-
gatótanácsunk évtizedeken át volt lelkes tagját, majd alelnökét, dr.  Haller 
Gusztávot,  Státusunk egykori ügyészét, legutóbb alelnökét; eltávoztak repat-
riálás folytán  körünkből dr.  Menyhárt  Gáspár  a státusgyűlés világi jegyzője és 
dr.  Biró Balázs  több éven át ügyésze, mindketten jogi szaktudásukkal Stá-
tusunk támaszai. Egyházmegyénk, illetve Státusunk történetében külön lap 
illeti meg Tamási  Áront,  a gyulafehérvári  székeskáptalan nagyprépostját, Stá-
tusunk évtizedeken át jegyzőjét, kit a halál ragadott el közülünk. Mint ember 
s mint az egyházmegye kormányzásában főpásztorainak  erős támasza, egy-
aránt típusa volt az erdélyi, kifejezetten  a székely gondolkodásmódnak. 



Támadásokkal szemben-
védekezés a Kuluszmlnlszternél. 

Már fennt  jeleztük azt a küzdelmet, melyet Státusunknak az űj helyzet-
ben létéért, jogaiért és intézményeiért folytatnia  kell a megújuló támadásokkal 
szemben. A különböző oldalról jövő támadások, különböző pontra irányítva, 
végeredményben egy cél felé  tartanak: letörni, vagy legalább is meggyöngítni 
a katholikus egyház erős bástyáját, áz erdélyi katholikus autonomiát. A leg-
erősebb támadás a Státus ellen 1923-ban kezdődött, előbb újságcikkekben, 
majd külön erre a célra szerkesztett könyvben.1 

E támadások hullámai át-
csaptak a törvényhozás termébe 
is, ahol az egyik szenátor nyílt 
ülésen Státusunk működését irre-
dentának minősítette. Hogy e tá-
madások előidézésében volt-e része 
a kormánynak és mennyiben, ezzel 
most nem foglalkozunk.  Kétség-
telen az összefüggés  e támadások 
és a kultuszkormány 1924. évi 
február  14-én 6181. sz. a. kelt 
felhívása  között, melyben a mi-
niszter a Státus jogosultságának 
igazolására* az igazgatótanács mű-
ködési szabályzatát, a vagyonkeze-
lési szabályzatot s az igazgató-
tanácsi tagok (nyilván a státus-
gyűlés tagjait értette) jegyzékét 
bekivánta. Létjogosultságunkat iga-
zolni a tárgyias igazságot keresők-
kel szemben vajmi könnyű. Nem' 
szólva autonomiánk évszázados 
múltjáról, maga az a tény, hogy 
a Státus évszázadok óta zavarta-
lanul áll fenn  és rendelkezik a 
saját alapjai és vagyona fölött,  az élő tény erejével megdönthetlen bizonyí-
tékot szolgáltat létjogosultsága mellett. Ekép a miniszterhez felterjesztett  1866. 

1 A támadó könyv „Catolicismul Unguresc" cimen jelent meg. Ily kevés tárgyilagos-
sággal, ekkora célzatossággal, ekkora ártani akarással alig jelent meg könyv valaha. Az 
egész könyvnek százféle  formában  ide-oda forgatott  egyetlen igazi tartalma: elvenni, el-
venni a katholikus egyház alapjait, iskoláit, templomait. Dr. Karácsonyi János, látva a könyv 
„tudományos módszerét", találóan jegyezte meg pompás cikkében: „...eleintén azt véltem, 
hogy úrral majd részletes és tanulságos vitába lehet bocsátkozni, de minél tovább 
olvastam művét, annál jobban meggyőződtem arról, hogy ilyen vita lehetetlen is, feles-
leges is." (Lásd Magyar Kisebbség 1924 április 1-iki számában dr. Karácsonyi Jánostól 
„Ne faljuk  fel  egymást".) Ám mi mégse neheztelünk a könyvre, sőt hálával adózunk 

Dr. Bochkor Mihály egyetemi tanár, 
volt státusi titkár 



évi státusgyülési jegyzőkönyv, mely a Státus legújabb szervezetét tartalmazza, 
az 1867. évi augusztus 19-én kelt apostoli királyi jóváhagyás, melyet báró 
Eötvös József  1867-ben 896. fcln.  sz. alatt közölt, az 1873. évi Trefort  Ágoston-
féle  miniszteri irat, az igazgatótanács 1885. évi ügyrendtartása, az 1914. évi 
királyilag jóváhagyott vagyonkezelési szabályzat, ennek 1922. évi módosítása, 
az 1920., 1921., 1922., 1923. évi státusgyűlési jegyzőkönyvekkel egyetemben, 
meggyőzhették a kormányt arról, hogy a Státus ősi autonomiája nemcsak tör-
ténelmi jogon, a régi erdélyi törvények alapján, bir elvitázhatlan létjogosult-
sággal, hanem az újabb korban is állami szentesítést nyert az arra illetékes 
tényezők részéről. 

Státusgyülési tagok pótlása. 
A lakosság egyrészének, különösen a tisztviselőknek az új uralom foly-

tán, eltávozásával Státusunk tagjainak száma leapadt. Ezeknek újakkal pótlását 
már az 1921. évi státusgyűlés tervbe vette, az 1922. évi státusgyülés pedig 
megállapítja a státusgyűlés kibővítésének alapelveit; az 1923-iki státusgyűlés 
végleg kimondja, hogy a kibővítés különösen a státusgyülés vidéki választott 
tagjai létszámának gyarapításával történjék, az 1866. évi alapszervezet keretein 
belül. Az 1924. évi státusgyűlés már ezen elvek szerint megválasztott új 
státusgyűlési képviselőkkel alakult meg. A státusgyűlés ezzel felfrissült;  új 
egyének, szélesebb néprétegek képviseletében, megváltozott képet adnak a 
státusgyűlésnek. A Státus, habár szerkezetileg a régi maradt, belsejében új 
értékes tényezőkkel lett gazdagabb. Remélhető, hogy ez a belső átalakulás 
friss  vérkeringést indít meg egyházunk életében; újabb, erősebb kapcsolatot 
teremt népünk és az egész hivő népet tükröztető státusgyűlés között. 

B) Iskolaügy. 
Státnsgyíílésck állásfoglalása 
iskolák érdekében. 

A Státusban képviselt egész erdélyi katholikus népnek iskoláiért folyta-
tott küzdelme külön kulturtörténelmi fejezetet  fog  képezni e korszak jövő tör-
ténelmében. E küzdelem egyrészt az iskolák fenntartásáért,  másrészt azoknak 
autonom, illetve püspök-hatósági vezetéseért foly. 

Hitvallásos iskoláink fenntartásáért  vívott élet-halál küzdelemben egy-
házunk előtt, mint két sarkcsillag, lebeg a hitvallásos nevelés és népünk anya-
nyelvének megőrzése. Az 1921. évi státusgyülés, Dr. Gyárfás  Elemér indítvá-
nyára, idevonatkozó álláspontját határozottan leszögezte: „A katholikus ifjúság 
neki, amiért alkalmat nyújtott egyházunk történetének kutatására könyvünk lelkes íróinak, 
akiket csak egyetlen vágy vezérel, megismerni s felszínre  hozni az igazságot, emlékezve az 
Üdvözítő szavaira: „az igazság megszabadít titeket". Úgy van, az igazság megszabadít 
minden gyűlölettől, minden hazugságtól. Ám a tudós szerző sem volt Státusunkkal szemben 
mindig ily rossz véleményen. Mutatja az az ismertetés, melyet Státusunkról 1915-ben, a 
Bucure?tiben kiadott „Tribuna" április 26-iki számában 105—107. oldalon irt, méltatva 
annak páratlan szervezetét, amely szerinte „alapjában azonos a román egyház szervezetével". 
Hja! Akkor bizonyára nem gondolt arra, hogy alig 10 esztendőn belül ekkora világváltozás 
lesz az elmék ily elváltozásával! 



oktatásának és nevelésének ügyét a Státus saját, elsőrendű feladatának  ismeri 
el és kijelenti, hogy katholikus iskoláihoz feltétlenül  ragaszkodik, azokat sem 
az államnak, sem semminemű más testületnek át nem adja és a legna-
gyobb erőfeszítéssel  és minden nehézségek dacára fenntartja."1  Az igazgató-
tanács pedig 1921. decemberi ülés-éből az államosítás gondolatával szemben 
emlékirattal fordult  a királyhoz, melyben kifejti  a katholikus egyháznak meg-
alkuvást nem ismerő álláspontját a katholikus iskolák fenntarthatásának  elvitáz-
hatían jogára vonatkozólag, utalva a párisi kisebbségi egyezményre is, melynek 
9. pontja a kisebbségeknek saját felekezeti  iskolát biztosít. Az 1922. évi 
státusgyülés „ismételten és ünnepélyesen kinyilvánítja, hogy az egyházmegye 
hívei egyenként és együttesen rendületlenül kitartanak hitvallásos iskoláik 
mellett, azok megszüntetésébe vagy korlátozásába soha semmi szín alatt bele 
nem nyugodnának és azért utasítja a státusgyülés az igazgatótanácsot, hogy 
az autonomia kérdésében elfoglalt  álláspontját, mint a régi erdélyi törvények-
ben, továbbá az 1883. XXX. t.-c., az 1907. XXVII. t.-c , Románia és az 
Entente-halalmak között 1919. december 9-én kötött különegyezmény 9. pontja 
és a gyulafehérvári  határozatban gyökerező jogát, a hitvallásos iskolák érde-
kében továbbra is tartsa fenn."2'  A sérelmes iskolai rendelkezések ellen fel-
emeli tiltakozó szavát az 1923. évi státusgyülés is, különösen hangsúlyozva 
az Anghelescu-féle  rendelkezéseknek azt a részét, mely a románnak az elemi 
iskolákban való tanítására, a román történelem-földrajznak  az összes iskolák-
ban román nyelven való tanítására, a tanerők kötelező vizsgájára, a másvallású 
és magántanulók felvételére  vonatkozik. 

A jogfosztó  miniszteri rendelkezésekkel szemben a négy. katholikus püs-
pöki megye az erdélyi püspök vezetésével küldöttségileg is óvást emelt Brati-
anu miniszterelnöknél és több minisztertársánál. Majd az 1923 évi státusgyülés 
határozatából dr.  Balázs  András  előadó és dr.  Gyárfás  Elemér  emlékirattal 
jelentek meg I. Ferdinánd király előtt, kérve a sérelmek orvoslását. Dr. Gyárfás 
Elemér tolmácsolva a király előtt Erdély katholikusainak loyalitását, egyben 
lelki fájdalmunknak  adott tapintatos hangot a kormány iskola-politikája fölött. 

Az iskolák anionom-vezetése. 
A küzdelmet, mint látjuk, nemcsak az iskolák fennmaradásáért,  hanem 

azok egyházi-főhatósági  vezetéseért is fel  kellett venni. 
Különösen a katholikus Státus által fenntartott  középiskolák autonom 

vezetését támadta meg a kormány iskolapolitikája. Tudvalévőleg Státusunk, 
ősi autonómiájánál fogva,  maga vezette és ügyelte fel  közvetlenül saját auto-
nom középiskoláit. Ezen iskolai autonomiát elismerte és megerősítette az 1883. 
XXX. t.-c. 41. szakasza is.3 

Az iskolai autonom-vezetés lényeges alkotó elemeit képezi: a pedagógiai 
és didaktikai közvetlen vezetés, tanterv és tankönyvek megállapítása miniszteri 

1 Lásd 1921. évi státusgyűlés jegyzőkönyve XVII. pont. 
2 Lásd 1922. évi státusgyűlés jegyzőkönyvét 22. pont. 
3 Lásd: 1867-1894 c. fejezetet. 



jóváhagyás mellett, tanerők kinevezése, tan- és iskoladijak szedése, az iskolai 
rendtartás és fegyelmi  élet, magán- és pótvizsgálatok tartása, az érettségi vizs-
gálatok vezetése stb. 

Státusunk az új tanügyi rendszer alatt is igyekezett régi jogait érvényre 
juttatni. E törekvés azonban a kormány fokozódó,  tanügyi abszolutizmusával 
szemben hova-tovább mind nehezebbé vált. A tanügyi kormány ma már 
nemcsak a didaktikai vezetés • főbb  irányelveit szabja meg, hanem tanügyi 
közegeivel a tanítás egész menetét, a tankönyvek megírását, bevezetését is 
írányítni akarja. Sőt az ó-román királyság tanügyi rendtartásának rendeleti 
uton kötelezővé tételével befolyást  gyakorol tanintézeteink egész fegyelmi  éle-
tére és belső vezetésére. 

Iskolai autonómiák 
a magyar állam alatt. 

Az erdélyi katholikus önkormányzat a magyar uralomból, sajnos, bizo-
nyos teherrel jött át az új uralom alá. Középiskoláink vezetésébe a magyar 
állam, a törvényben elvileg biztosított önkormányzali jog áttörésével, épen a 
magyar királyi apostoli kegyúri jogok alapján, kellőnél nagyobb befolyást  gya-
korolt, s középiskolai tanügyünk bizonyos fokig  állami gyámkodás alatt volt. 
Ám a magyar állam mégis mindig méltányos tudott lenni intézeteinkkel szem-
ben, felbeesülhetlen  kulturszolgálataikért. Beavatkovása mellett  is fennmaradtak 
Státusunk  autonom jogainak  lényegesebb  részei;x  a beavatkozás  inkább csak 
bizonyos didaktikai  bürokratizmusban  állott.  Semmiesetre sem érezték intéze-
teink a gyámkodás mostohaságát; ez az állami felügyelet  — inkább csak 
felügyelet,  mint irányítás, — nem volt bántó reánk nézve. Mégis ez a gyám-
kodás alapot nyújtott az új uralomnak sokkal mélyebben járó beavatkozására, 
amely már nemcsak az önkormányzat csaknem teljes kiküszöbölését eredmé-
nyezte, hanem egész tan- és nevelési ügyünket a teljes állami bürokratizmus 
igája alá akarja hajtani. Ez bizonyára bekövetkezett volna akkor is, ha a 
magyar tanügyi kormányok kevésbbé gyámkodnak fölöttünk.  Példa rá a pro-
testáns középiskoláknak a mieinkkel egyenlő sorsa, holott ők az önkormány-
zatot teljesen csorbítatlanul élvezték. 

Állami közegek Iskolalátogatásai. 
A román tanügyi kormány magatartására tanintézeteinkkel szemben igen 

jellemzők az iskolalátogatások. Különösen az 1922. évtől kezdve a tanügyi 
hatóságok megkülönböztetett figyelemmel  kísérik összes iskoláink, főkép 
középiskoláink életműködését. Bátran el merjük mondani, hogy a román 
középiskoláknak á magyar impérium egész ideje alatt alig volt annyi ellenőrző 
iskolalátogatásban részük, amennyiben kisebbségi középiskoláinkat a román 
tanügyi hatóságok 3—4 év alatt részesítették. A néha magyarul egy szót sem 
tudó iskolalátogatók nem annyira intézményeink általános kulturnivóját figyel-

1 A magyar állami felügyelet  mérvét s ezzel szemben Státusunk iskola-autonom jogait 
egybefoglalta  az u. n. Hatásköri Szabályzat, mely 1893. évi november 4-én apostoli királyi 

•jóváhagyást nyert. (Szabályzatot lásd 1893. évi státusgyülési jegyzőkönyvben; ismertetését 
az 1867-1894 c. fejezetben.) 



ték meg, mint inkább s főleg  a román nyelvben és a román nemzeti tárgyak-
ban való előrehaladást. Igyekeztek ezenfelül  aprólékos, magukban jelentéktelen 
hiányokat, hibákat felfedezni,  amelyeket azután erős képzelődéssel állam-
elleni vétségeknek lehessen kiszínezni. Beleakadtak a régi tankönyvekbe, a 
tanulók irkáiba, egyes elejtett szavakba, a tanulók feleleteinek  nem szabatos 
kifejezéseibe,  azok ruházkodásába.1 Ezekhez hasonló okokból, vagy a hatáskörök 
tisztázatlansága folytán  felmerült  állítólagos mulasztások miatt tanintézeteink 
fölött  állandóan a megintés, beszüntetés Damokles kardja függött.2 

a) Gimnáziumaink. 

A háború hatásakép középiskoláinkban kezdetben általános hanyatlás 
észlelhető. A nehéz megélhetési viszonyok sok szülőt arra kényszerítenek, hogy 
gyermekeiket magántanulók gyanánt taníttassák. Az influenza-járvány  is hát-
ráltatja az oktatást: 1918/19 elején hónapokon át szünetelt e miatt az előadás. 
Tanáraink a háborúból jórészt visszatértek, de kezdetben még három tanerőnk 
hadifogságban  volt, egy tanerőnk pedig, Imre Lajos, sohasem tért vissza; 
a háborúban hazájáért hősi halált szenvedett. Az általános drágulás mellett 
különösen a tisztviselői osztály elszegényedése magában is csökkentette a 
taníttatási kedvet a szülők körében, kik közül főleg  a tisztviselők gyermekeiből 
került ki a legtöbb középiskolai tanuló. A birtokát vesztett birtokos, az állás 
nélkül maradt tisztviselő tartózkodó gyermekeinek középiskolai neveltetésében 
s gyermekét sok esetben legfölebb  csak a középiskola Vl-ik osztályáig'ta-
níttatja. 

Tanügyi rendelkezések. 
Anghelescu iskolapolitikája. 

Középiskoláink sorsát érintő eme körülményeknél még súlyosabban ne-
hezedtek rájuk a kormány tanügyi rendelkezései. A Kormányzó Tanács köz-
oktatási ügyosztályának rendelete alapján az 1919/20 tanévvel a gyulafehérvári 
főgimnáziumba  már bevezetjük a román nyelv tanítását. Maguk az iskola-
fenntartó  egyházi főhatóságok  is természetesnek találják, hogy az állam nyelvét 
minden intelligens állampolgárnak, ha boldogulni akar, ismernie kell. Viszont 
kétségtelen, hogy e törekvés, különösen kezdetben, a tanulókra nagy terhet 
rótt, lohasztotta a tanulási kedvet. E nehézséggel azonban, ha kezdetben érez-
ték is annak súlyát, tanintézeteink igyekeztek megküzdeni, a hatás tehát nem 
volt annyira bénító. Végzetes következmények csak az ú. n. Anghelescu-féle 
iskolarendeletekből származtak.3 

1 Ismeretes a kolozsvári Marianum leánynevelőintézet sapkâ ügye, melyért a szená-
tusban interpelláció hangzott el. . 

2 Tanintézeteink közül egyik-másik megintésben részesült többek között ily okok 
miatt: a tanulók nem helyes sapkái viselnek, vagy nem tudják az Imnul Regalt, vagy Szent 
Imre tiszteletére énekeket énekelnek. 

3 E rendelkezések megtiltják mdsvallású  tanulók felvételét  a felekezeti  iskolába, ma' 
gántanulókat kizárják onnan, kötelezővé teszik az elemi iskolától kezdve a román nyelv 
tanítását s a III. osztálytól kezdve a román történelem, földrajz  és alkotmánytant román 
nyelven (Lásd Anghelescu közokt. min. 100.088, 100.090-923 sz. rend.) 



Gimnáziumi tanulóink létszáma, főleg  e rendelkezések óta, tetemeáeh 
megcsappant.1 Nyilvánvaló, hogy a sok nyelvtanulással járó nehézség, az ifjú-
ság jövő elhelyezkedésének kilátástalansága, az abszolváló vizsgálatokon a 
román nyelv túlsúlya eredményezte, a másvallásúak kitiltásán kívül, a létszám 
ily nagy apadását. A kilátások még kedvezőtlenebbek az új érettségi törvény 
miatt, mely már az 1924/25. tanév végén életbe lép.2 

E tanügyi rendelkezések súlyos feladatok  elé állították tanerőinket is. 
Egyrészf  a román nyelv elsajátításának nehézségeivel, másrészt a román nem-
zeti tárgyak kötelező tanításával kellett megküzdeniük. A helyzet súlyosbodott 
Anghelescu miniszter újabb rendelkezése folytán,  mellyel az összes felekezeti 
tanerőket kivétel nélkül vizsgára kötelezte a nemzeti tárgyakból. E rendelke-
zés kapcsoló láncszem a kormány tanügyi politikájában, melynek félreismer-
hetlen célja, az iskolák tannyelvének fokozatos  románosításával, elrománosítni 
a népkisebbségeket.8 Tanerőink a nehéz feladatot  is igyekeztek megoldani, 
vizsgálatra csaknem mind előálltak.4 

Dévai reáliskola. 
Régi hét gimnáziumunkon kívül, melyek közül egyesek több száz évre 

tekinthetnek vissza s száz évnél egyik sem fiatalabb,  a változott helyzet még 
egy katholikus reáliskolát is szükségessé tett. A főpásztor  Déván 1919-ben 
megszervezte a katholikus főreáliskolát,  alkalmazva a volt dévai állami reál-
iskola tanerőit. A nagy lelkesedéssel és ügyszeretettel működő tanintézet azon-
ban a kormányhatóságok ellenséges magatartása miatt működését kénytelen 
volt két év múlva beszüntetni. 

Cimnázinmaink építési kölcsönének 
visszafizetése. 

Mint Ismeretes, gimnáziumaink újabb épületeit pénzintézetektől felvett 
kölcsönökből építettük. A Pesti Hazai Első Takarékpénztár Egyesülettől 1905-ben 
a kézdivásárhelyi főgimnázium  építésére 209.600 K-t, ugyanezen évben a 
marosvásárhelyi főgimnázium  építésére 250.000 K-t, a csíkszeredai főgimná-
zium építésére 1909-ben 243.000 K-t, a székelyudvarhelyi főgimnázium  épí-
tésére ugyanezen évben 316.000 koronát vettünk fel  kölcsön. A kölcsön tör-
lesztésére a magyar állam évi részletekben segélyt helyezett kilátásba Státu-

1 Amíg az 1918 -̂19 tanévben a 7 gimnázium beírt tanulóinak száma 2548 volt, 
1919/20-ban 2368, addig az 1924/25 tanévben a beírt tanulók létszáma csak 1872, vagyis 6 
tanév alatt 676-al apadt. 

2 Az űj érettségi törvény szerint e vizsgálat állami bizottság előtt a tankerületi köz-
pontokban, tehát a legtöbb intézetre nézve távoli helyen történik s tárgyaiból csaknem ki-
zárólag román nyelven kell vizsgázni. Lásd Monitorul Oficial  1925. évi 54. és 82. számait. 

3 Bratianu Jonel Románia mai miniszterelnöke nemrég úgy fejezte  ki magát, hogy ő 
csak egységes román államot ismer, Romániáról, mint nemzetiségi államról, nem tud. 

* A miniszteri rendelet igen rövid terminust szabott a vizsga letételére, a tanerőknek 
hirtelen kellett előállniok, ezért s más egyéb, Itt elő nem sorolható okok miatt, a vizsga 
eredménye nagyon különböző, habár tanerőink a kérésünkre Craiovában rendezett román 
és francia  nyelvű tanfolyamon  már 1921-ben résztvettek s minden tőlük telhetőt elkövettek 
á nyelv elsajátítására. 



sünknak s az évi törlesztési részleteket törlesztette is 1918-ig, akkor azonban 
beszűntette. A törlesztési részletek oly minimális összeget tesznek, hogy Státu-
sunk tartozása a hátrálékos kamatokkal többre ment a tartozás eredeti össze-
génél; a tartozás 1,227.400 békebeli koronára emelkedett. Ezt Státusunk a 
maga megerőltetésével, a legutolsó fillérig  kiegyenlítette. Nyilvánvaló ebből, 
hogy gimnáziumaink a Státus pénzén s nem a magyar állam pénzén épültek, 
amely az igért államsegélyből igen csekély részt utalt ki.1 

Államsegély. 
A párisi külön egyezmény 10. pontja értelmében a román állam a kisebb-

ségi egyházak felekezeti  és iskolai intézményeit köteles aránylagos segélyben 
részesíteni a kisebbségi állampolgárok adópénzeiből. Ezen az alapon többszöri 
sürgetéseinkre végre az Averescu-kormány 1921 folyamán  a kapcsolt területek 
összes katholikus középiskolái részére egyizben 1,500.000 L rendkívüli állam-
segélyt adott, mely összegből az erdélyi püspöki megye középiskoláira 722.625 L 
esett. Ez volt az egyetlen kedvezmény az imperiumváltozás óta katholikus 
intézményeinknek, mely az Averescu-kormány távozásával beszünt. Azóta is-
koláink nehezen nélkülözik a többizben sürgetett, de meg nem adott állami 
támogatást. Ez a rideg bánásmód az iskolákkal annál különösebb, minthogy 
más felekezeti  iskolák kapnak segélyeket a román államtól. 

Iskolai dijak. 
Az államsegélyt a helyzet is szükségessé teszi. A tanári fizetéseket  a 

fokozatos  drágulás miatt aránylagosan emelni kellett. Amíg egy nős rendes 
tanár évi fizetése  1918-19 tanévben 10.120 L volt, 1920—21 tanévben évi 
12.500 L, 1922—23 tanévben 27.440 L-re, 1923—24 tanévben 38.220 L-re 
emelkedett, 1924—25 tanévben pedig 57.124 Lei. E nehéz anyagi helyzet terhét, 
apadván a jövedelmi források  is, a szülőkkel kellett megosztani. Ez az iskola-
fenntartói  díjak bevezetését és fokozatos  emelését vonta maga után. Már 
1919—20 tanévben 400, 600 és 1200 K-ás járulékok szedetnek a tanulók 
után. Ez az összeg fokozatosan  emelkedett, az 1923—24 tanévben 1200—1800 
L-re, 1924-25 tanévben 2000 -3000 L-re. 

Tanterv. 
Az 1920. évi státusgyűlés a tanterv korszerű megváltoztatását határozza el. 

Már a mult század utolsó évei felvetették  a középiskolai oktatásnak irány-
változási kérdését. Mindenfelé  hangzott a panasz, hogy az iskola távol áll az 
élettől, közelebb kell kozzá hozni. Jelszó lett a gyakorlati életre nevelés. A 
humánus tárgyak (latin, görög) túlsúlyáról át kell térni a reális irányú tárgyak 
túlsúlyára. A humánus irányú nevelés hivei viszont reámutattak, hogy a klasz-
szikus nyelvek, idekapcsolva a modern nyelveket is, általános műveltség meg-

l A kölcsönző pénzintézettel kötött Szerződések közjegyzői okiratba foglalva,  a Státus 
levéltárában őriztetnek, úgyszintén a kölcsönök törlesztéséről szóló irat is. 

Lé kell szögeznünk itt, hogy hasonló építési államségélyt a többi erdélyi egyházak 
is kaptak, így a szászok is; ez azonban az érdekelt tanintézetekre vonatkozó tulajdonjogot 
semmikép sem érintette, annál kevésbé, minthogy az állam e segéllyel szemben semmiféle 
feltételt  maga részére nem kötött ki. 



szerzését eredményezik. Áz előbbi irányzat szülte a reáliskolákat, az utóbbi 
hagyományos fölényével  a középiskolai oktatás általános képviselője maradt. 

A modern élet szükségletei a két irány egybekapcsolására irányították a 
pedagógusok figyelmét.  Ebben a szükségszerűségben alakult ki a több tagozatú 
középiskola gondolata. Már Gsáky Albin s utána Lukács György magyar köz-
oktatásügyi miniszterek iskolai ankétet rendeztek az egységes középiskola 
megteremtése érdekében, mely az alsó tagozaton osztatlan tantervvel, de bizo-
nyos fokú  gyakorlati irányban, a felső  tagozaton pedig, legalább is a VII. 
osztálytól kezdve, reális és humánus irányra kettéválasztott (bifurkációs)  tago-
zattal oktatna. Jankovich Béla közoktatási miniszter a megkezdett reformot 
előbbre igyekezett vinni. A világháború e tervek továbbfüzését  egyelőre eltolta. 
A háború után, annak leszűrődött tapasztalatai alapján, újból előkerült a közép-
iskolai oktatás reformja,  hovatovább a gyakorlati élet követelményeinek hang-
súlyozásával. 

Az erdélyi oktatásra, nemcsak a fennvázolt  didaktikai fejlemények  miatt, 
hanem főleg  az uralomváltozás következtében, egészen új korszak következett. 
Iskoláink tantervébe, wiiként már fenn  említettük, be kellett iktatni a román 
nemzeti tárgyakat. Ez a körülmény, hozzávéve a tanítás gyakorlatibbá tételére 
irányuló törekvést, a gimnázium alsó tagozatán kezdetben a latin nyelv teljes 
mellőzését vonta maga után. A négy felső  osztály két oktatási tagozatra osz-
lott; az egyik a latin és francia,  vagy angol nyelvvel inkább a tudományos 
pályákra, a másik a latin mellőzésével s a reális tárgyak (fizika,  matézis, 
kémia, mértan, szabadkézi rajz) kiemelésével inkább a reális irányú pályákra 
nevelést célozta. 

Ez az eltolódás a gimnázium alsó tagozatát a polgári iskolával egyfor-
másította s a fiú  polgári iskolák egyrészének a gimnáziumba beolvadását 
eredményezte. 

A román nemzeti tárgyak kezdettől fogva  némileg szűkebb körre szorí-
tották a magyar nemzeti tárgyak oktatásának lehetőségét. Magyarország törté-
netét és földrajzát  már csak az egyetemes történet és földrajz  keretében 
szabad tanítani. 

Ez az átmenetinek mondható tanterv is minden tanévben újabb változá-
son kellett, hogy átmenjen a kormány újabb és újabb rendelkezései miatt, 
melyek főleg  a román nemzeti tárgyak tanításának mélyítésére, román nyelven 
tanítására irányúltak, majd az ókirályság középiskolai rendtartásának kötelezővé 
tételével az ókirályságbeli tantervhez alkalmazkodást sürgették. Módosítás tör-
tént a latin és francia  nyelvre vonatkozólag is; a latin nyelvet megint tanítjuk 
a III. osztálytól kezdve, a francia  nyelvet pedig már az I. osztályban kezdjük. 
A reál-tagozatot a tanulók kevés száma miatt be kellett szüntetni. 

Az oktatás így hova-tovább a nyelvek tanítására helyezkedett, céljában 
pedig Csaknem kizárólag a román nemzeti oktatás teljes érvényesülésére tör. 
Ezt célozta az u. n. IV. és VIII. osztályú abszolváló vizsga elrendelése az 
1923—24. tanév végén s még inkább az 1925. évi érettségi törvény, melynél 
fogva  a IV. osztályból az V-ikbe csak felvételi  vizsgálattal lehet jutni, a VIII. 



Osztály elvégzése után pedig a tanuló a középiskolát érettségi vizsgával fejezi 
be. Ez az érettségi (vagy baccalaureatus) egészen más, mint a magyar érett-
ségi volt, mely a tanuló értelmi fejlettségét  akarta megállapítni a középiskola 
főbb  tárgyai alapján. A baccalaureatus a román nemzeti tárgyakban való jár-
tasság megállapítását tartja szem előtt. A középiskolai tankerület székhelyén 
állami bizottság s nem a tanuló tanárai előtt folyván  le, inkább állampolgári, 
mint középiskolai érettségi vizsga jelleggel bír. 

Megállapíthatjuk, hogy a középiskolai oktatás a csatolt területeken hat 
év alatt, az átmeneti intézkedések tömegében nyugvópontra jutni nem tudott; 
inkább tanügyi próbálgatás, mint jól átgondolt rendszer volt. Épen ezért nem 
sok reményt nyújt a kisebbségi jövő nemzedék kulturális fejlődése  szempontjából. 

Tanári és tanítói nyugdíjönsegélyezés. 
Az új államalakulás folytán  a magyar állami nyugdíjra jogosúlt tanerőink 

(tanárok és tanítók) nyugdíja bizonytalanná vált. A nyugdíjért beadott kérések 
nem nyertek elintézést, állítólag azért, mert a nyugdíjügy a magyar állam és 
Románja közötti elszámolás anyagához tartozván, az elszámolás megtörténtéig 
tanerőink nyugdíja nem rendezhető. Tényleg az utódállamtól, mely e területen 
a magyar állam javainak örökébe lépett, egyetlen oly tanerőnk sem kapott 
nyugdíjat, ki az impérium átvétele után nyugdíjazását kérte. 

Státusunk, hogy tanerőinek tisztes nyugellátásáról, addig is, amíg az 
állam ezt rendezi, maga gondoskodjék, önsegélyző létesítését határozta el. 
Erre a célra tanári, tanítói-és iskolafenntartói  járulékokból, kiegészítve ezeket 
a tanulók járulékaival, 1923. szeptembertől kezdve bizonyos összegeket tőkésít 
és pedig külön a középiskolai és külön a népiskolai tanerők részére. E tőkék 
képezik nyugdíjba vonuló tanerőink önsegélyét, ahonnan minden nyugdíjba 
vonuló tanerőnk igényéhez és szolgálatához képest évi megfelelő  nyugdíj-
segélyben részesül, amig az államtól fognak  nyugdíjat kapni.1 

b) Finevelő  Intézetek. 
Finevelőink közül a katonai lefoglalás  miatt még az 1918—19. tanévben 

sem nyílhatott meg a kézdivásárhelyi finevelő.2  A finevelők  nevelőhatását 
mutatja, hogy a szülők évtizezedes tapasztalatok alapján szívesen helyezik el 
gyermekeiket bennük hivatásos nevelők gondozása alatt. A gimnáziumi tanu-
lóknak mintegy 25%-a konviktusi elhelyezés mellett végezheti tanulmányait.3 

Sajnos, rendesen több a jelentkező, mint amekkora a finevelők  befogadó 
képessége, holott a nevelés elsőrendű érdeke volna minél több tanuló-ifjú 
finevelő  intézeti elhelyezése. Ezt előmozdítandó Státusunk, szűkös viszonya 

1 Az állam legutóbb létesített is az egész Románia területére vonatkozólag nyugdíj-
törvényt, a törvény szövege azonban kétséget hagy fenn,  hogy a felekezeti  tanerők belép-
hetnek-e még ezidőszerint az állami nyugdíjintézetbe. 

2 A 7 finevelő  közül katonailag el volt foglalva  a csíkszeredai, kézdivásárhelyi, 
székelyudvarhelyi; ugyanígy az ezzel kapcsolatos gimnáziumok is. 

3 Pld. az 1920/21. tanévben 2218 tanuló közül 627 nyert intézeti elhelyezést, az 
1923/24. tanévben "pedig összesen 702 tanuló. 



mellett is, igyekezett a finevelő  intézeti növendékek között minden évbeii 
segélyösszegeket kiosztani, átlag évenkint 50—60.000 leit. 

A társadalom egyik-másik helyen, így Marosvásárhelyt, Kézdivásárhelyt, 
ugyancsak résztvett a tanulók segélyezésében tekintélyes adományokkal. Álta-
lában az ily célokra való adakozási kedv felkeltése  szempontjából is meg-
becsülhetlen intézmény az önkormányzatnak a Státusban kialakult szervezete. 
Ennek tudható be, hogy egyetlen év sincs az autonomia újéletre keltése óta, 
amelyben kisebb-nagyobb összegű nevelési vagy jutaimi alapítványt ne tettek 
volna a kultúra iránt érzékkel biró erdélyi hívek. A háború után is állandóan 
létesülnek alapítványok. Bochkor Károly budapesti egyetemi tanár emlékére 
jogutódai 20.000 K-ás alapítványt tesznek a csíkszeredai finevelőhöz,  ilyefalvi 
Ilye Sándor 20.000 K-ást a brassói szegény tanulók segélyezésére. E kulfur-
érzék meghatón nyilvánult az 1924. évi státusgyülésen, ahol Státusunk szűkös 
anyagi helyzetének hatása alatt a tagok közül sokan 5000-től 10.000 L-es 
adományokat, — Urmánczy Jeromos birtokos meg épen 100.000 Leit — aján-
lottak fel  a tanuló ifjúság  nevelésére. 

A tanügyi kormánynak a kisebbségi iskolákkal szemben tanúsított maga-
tartása nyomasztólag hat a tanuló ifjúságra  is. Középiskolát végzett ifjúságunk, 
nem látva jövőjét biztosítva, tartozkodik a román egyetemektől. A Szent Jó-
zsefről  nevezett kolozsvári egyetemi internátusunkban a háború miatt amúgy 
is megcsappant létszám még inkább alászállt.1 Érezhető ez az egyetemi tanár-
jelöltek aránytalanul csekély számából is.2 Státusunk, hogy e kedvetlenséget 
legyőzze, nemcsak felhívta  gimnáziumaink tanártestületeit, hogy az ifjúságot 
tanári pályára buzdítsák, hanem egy-két tanárjelölt teljesen díjmentes ellátá-
sáról is gondoskodik.8 A tanárság utánpótlása azonban, ügy látszik,—.viszo-
nyaink között csak kiváló, felszentelt  ifjú  papoknak tanárrá képzésével nyer-
het megoldást. A főpásztor,  egyetértve a Státussal, tervbe is vette ezt. 

c) Népiskolák,  polgári  Iskolák, tanító-, tanftónőképzők. 
Tudvalevőleg a magyar imperiumról a román imperiumra áttérést Ro-

mánia a csatolt területeken az úgynevezett Kormányzótanáccsal vitte keresztül, 
mely kezdetben Nagyszebenben, majd Kolozsvárt székelt.4 A Kormányzótanács 

1 A háború előtt a Szent József  finevelőintézet  egyetemi növendékeinek létszáma 
100—120 között mozgott, a háború alatt és háború után 20—30-ra apadt le. 

2 A román impérium óta Szent József  egyetemi finevelőnkben  alig 5—1 tanárjelölt volt. 
8 Tudvalévő, hogy finevelőintézeteinkben,  így a Szent József  finevelőben  is, az ala-

pítványos növendékek a valutaromlás előtt teljesen ingyenes, a fizetők  mérsékelt díjú ellá-
tásban részesültek. A valutaromlás óta is, habár az alapítványosoknak pótolniok kell az 
alapítványi kamatok elégtelensége miatt az alapítványt, ellátásuk a fizető  növendékekével 
egyetemben még mindig igen jutányos. 

4 Ismeretes az is, hogy a Kormányzótanács rövid életű volt. A közkormányzat teljes 
egységesítését és központosítását már az Averescu-kormány megindította, a Bratianu-kor-
mány pedig teljes merevséggel igyekszik keresztülhajszolni; 'megszűntette egymásután az 
erdélyi Kormányzótanács összes osztályait, miáltal a centralizáció hova-tovább teljesebbé 
vált, — a kisebbségekre nézve abszolutisztikus irányban. 



(Consiliul Dirigent) közoktatásügyi vezetőjének, Braniste Valérnak a gyula-
fehérvári  határozatokat tiszteletbentartó iskolapolitikája lehetővé tette az egy-
házaknak, hogy a megszűnt, vagy bizonytalanná vált magyar tannyelvű állami 
iskolákat hitvallásos iskolákkal pótolják. Ez a körülmény a Magyarországtól 
lecsatolt egyházak papságában és híveiben nemes nekilendülést indított meg 
új iskolák létesítése érdekében. 

Az erdélyi püspöki megye tanügyi vezetősége, megérezve az ügynek a 
katholikus magyarság jövője szempontjából megmérhetlen horderejét, ugyan-
csak nekilátott az iskolaügy szervezésének. Mindjárt a román uralom kezdetén 
püspöki rendelet jelent meg hitvallásos iskolák felállítása  -érdekében. Az isko-
lák fenntartási  költségeit a hívek vállalták más fenntartási  forrás  hijján. Kez-
detben önkéntes adományokból, majd a hívek önmegadóztatása révén katho-
likus népiskola létesült majdnem minden arravaló egyházközségben, mindjárt 
az 1919/20 tanév folyamán.  Létesült tekintélyes számmal polgári iskola is.1 

A Kormányzótanács megszűntével az iskolapolitika hovatovább kímélet-
lenebbé vált. A Bratianu-kormány közoktatási minisztere alatt egyre-másra 
kezdték bezárni az iskolákat. A tanügyi hatóságok nyomása következtében és 
a tanítóknak magasabb fizetéssel  az állami iskolákhoz csábítása folytán  sok 
iskola szűnt meg.2 

A gyulafehérvári  határozatok óta letelt 6 év s a párisi külön egyezmény 
óta letelt 5 év alatt tehát fokozatos  visszafejlődés  következett be az egész 
kalholikus iskolázás terén. 

Megállapíthatjuk, hogy a román állam közoktatása a kisebbségi jövő 
nemzedék számára új tanfolyamot  indított, melynek vezérelve: a népi kisebb-
ségek romanizálása. Könnyen érthető, ha a kisebbségi iskolák fenntartói  egész 
erejükből, minden törvényes eszközzel síkra szálltak e kormánypolitika ellen. 
A törvényhozásnál, a kormánynál, fel  egészen az államfőig,  szóval és írásban 
kérvényeztek, régi törvényekre, kisebbségi egyezményekre, gyulafehérvári  hatá-
rozatokra hivatkozással jogorvoslatot kértek, — vajmi kevés eredménnyel. 

d) Csíksomlyói  kántortanltó-képzö. 

Nagy múltra tekinthet vissza. Nemcsak alapításánál, hanem jelentőségé-
nél fogva  egyike volt a régi Magyarország tekintélyesebb kántortanító-képzőinek. 
Az onnan kikerült kántortanítók az ország minden részében alkalmazást talál-
tak. Erdély templomait és hitvallásos iskoláit, több, mint félszázada,  Csík-
somlyó látta el kántorokkal és férfitanítókkal.  A világháború a tanítójelöltek egy-
részének hadbavonulása folytán  ezt is elnéptelenítette. A háború után újból kez-
dett benépesedni s továbbfejlődése  iránt a legszebb reményekre jogosított fel. 

1 Az elemi iskolák száma az 1920—21. tanévben mintegy 265 volt, mintegy 703 tan-
erővel (95 új népiskola). Polgári fiú-  és leányiskola volt 27, 151 tanerővel (ebből új 15). 
Volt még egy gazdasági iskola, 4 iparos tanonciskola, létesült egy új polgári képző. 

8 1923/24 tanév végén az elemi iskolák száma már 209-re, a polgári iskoláké 18-ra 
szállt le s megszűnt két polgári-, egy elemi tanító—tanítónőképző, 3 tanonciskola. A leg-
újabb adatok szerint ma már 105-re megy a kormányhatósági nyomás folytán  megszűnt, 
vagy hatóságilag bezárt iskoláink száma. 



Ám a kormány iskolapolitikája ítt is érezteti hatását. Á tanuló ifjak,  látva 
az egyház sorsát, mely a katholikus tanító pályáját is megnehezíti, kezdenek 
elkedvetlenedni a tanítói pályától. Egyházmegyénk legfontosabb  kultúrintéz-
ménye, a képző újabban megint néptelenedni kezdett,1 holott a püspöki 
megye legutóbb is nagy horderejű intézkedéssel sietett megerősítésére. To-
vábbfejlesztése  érdekében régi történelmi helyéről, ahol Haynald püspök, az 
alapító, 1858-ban elhelyezte, Csíksomlyóról, 65 évi zajtalan működése után az 
egyházi főhatóság  Csíkszeredába helyezte át 1923 folyamán.  Ezáltal a tanító-
képző, gimnáziumi internátusunk szép modern termeiben, kiváló elhelyezést 
kapott s a gimnáziumi felszerelések,  szertári készletek használatával a fejlődés 
minden lehetősége megnyílt számára. 

Habár a pedagógiai és didaktikai feltételek  ekép a legteljesebb mérték-
ben megvannak, az anyagiakkal állandóan kell küzködnie.8 

e) Nagyszebeni  tanítónőképző  Intézet. 
E mindenkép nagy szolgálatokat tevő intézménye a püspöki megyének, 

Ferencrendi apácák vezetése mellett, elemi, polgári és kereskedelmi tagozattal, 
szerény kezdetből az utóbbi 30 év alatt fejlődött  az erdélyi nőnevelés erőteljes 
otthonává. Már a háború előtt polgári tanítónőképzővel bővült ki, aminek 
hatása a leánypolgári iskolákra az egész Erdély területén mindjárt tapasztal-
ható volt. 

A polgári képző 1923-ban megszüntette működését, mivel a miniszter 
nem ismerte el a tanképesítő okleveleket érvényeseknek. Többi tagozatai 
továhb folytatják  áldásos működésüket. 

f)  Kolozsvári  Marianum. 
Az erdélyi katholikus nőnevelés e kiváló intézetének 1918/19-ben még 

hat tagozata van 52 tanerővel: elemi és polgári iskola, női kereskedelmi szak-
tanfolyam,  háztartási-, felsőkereskedelmi  iskola, leánygimnázium; 1919—20. 
tanévben tanítónőképzővel és zeneiskolával, pedagógiummal bővült. E tagoza-
tok száma azonban később, a tanítónőképzőnek és pedagógiumnak a helyzet 
nyomása alatt történt megszűnésével, kevesebb lett, ami a növendékek lét-
számának apadását is maga után vonta.3 Az izmos intézet a maga belső 
erejénél fogva  az idő viszontagságait így is kiállja s az erdélyi nőnevelés 
alma-matere lesz ezután is.4 

1 A tanulók létszáma 1918/19. tanévben 36, 1919/20. 97, de már az 1929/25. tanév 
elején csak 42. 

2 A főpásztor  a tanári fizetésekhez  jelentékenyen járult, így 1919/20. tanévben 18 000 
K-val, ezenfelül  segélyezte a tanulókat is, a következő évek folyamán  az egyetemes egy-
házradóból Státusunk járult tetemes összegekkel a képzői tanári fizetések  kiegészítéséhez. 

a Növendékei létszáma 1918—19-ben 1328, 1919—1920-ban 1467, mig 1923/24. tan-
évben csak 1000 körül jár. 

4 Már fennebb  utaltunk a/, intézetet a sapkaügy és egyéb vádak kapcsán ért zakla-
tásokra. Kifogásolták  a tankönyveket, az intézet tanerőit, szellemét; a bezárás veszélye 
fenyegette,  de a vádak alaptalanoknak bizonyultak s jórészt kicsinyesek voltak. 



g) nagyszebeni  Terézárvaház. 
A Terézárvaházat Nagyszebenben a Cibin folyó  mellett 1767-ben alapí-

totta Mária Terézia kizárólag katholikus árvaháznak. Nem jelölhető meg 
egyetlen időszak az árvaház 150 éves múltjában, amikor más jellege lett volna, 
még akkor sem, amikor az 1850-es években a szebeni helytartó tanács ellen-
őrzést és felügyeletet  gyakorolt fölötte  s be is avatkozott annak vezetésébe. 
Az évszázadon át egyetlen árvaház a püspöki megye legféltettebb  intézménye 
volt mindenha, sok ezer árvának nyújtott menedéket s [nevelt belőlük derék 
iparosokat, kereskedőket, hivatalnokokat. A háború ezt is megviselte, mégis' 
növendékeinek száma az 1918/19. évben még 78 volt.1 

Nagyszebeni Terézárvaház 

A kisebbségi sors utóiérte ez ősi intézményünket is. Bizonyos nagy-
szebeni román körök szemet vetettek reá. A hadügyminiszter nevében 1921 
május 8-án egy bizottság az országos rokkant árva és özvegy-egyesület javára 
lefoglalta,  mint „állami intézményt". Mária Terézia királynő ősi katholikus 
alapítványa, az alapítólevél többizben ismételt rendelkezése ellenére „katholikus 
árvaházat alapítunk, szervezünk, létesítünk" . . . „akarjuk, hogy ezen alapítá-
sunk Isten dicsőségére, az igaz vallás terjedésére fennmaradjon"  . . . egyolda-
lulag elvonatott a rendeltetésétől. Az árvaházba görög keleti román árvák 
telepíttettek, állami alkalmazottak vezetése mellett, kiket a népjóléti miniszter 

1 Volt igazgatója, Prokupek Sámuel pápai kamarás, ki nyugalomba vonulásának 
súlyos éveit is az árvaházban töltötte, — 1920 januárban elhunyt, — az utolsó igazgató, 
kinek hosszú igazgatása alatt az intézet még a háború előtti idők dicső hagyományainak 
nyomait viselte. 



alá rendeltek, ezzel külsőleg is megfosztva  az ősi katholikus intézetet római 
katholikus jellegétől. A nagy intézetből csupán egy kis részecske maradt meg 
a templommal együtt Státusunk vezetése alatt katholikus árváinknak. 

Státusunlj, élén a főpásztorral,  az önkényes lefoglalás  ellen az összes 
állami tényezőknél jogorvoslatot keresett, de mostanig hasztalan. A Terézárva-
ház csaknem teljes, fokozatos  lefoglalása  megtörtént. Státusunk és főpászto-
runk a 150 éves tulajdon visszaszerzése érdekében, jogának teljes tudatában, 
tulajdonjogi pert indított a lefoglalók  ellen. 

C) Vagyoni  ügyek, 

a) Alapok. 
Az erdélyi fejedelmek,  mivel nem volt civillistájuk, a kincstári jövedel-

mekkel szabadon rendelkezhettek, azokból kegyes adományokat létesíthettek; 
ebben őket nem akadályozta törvény. Bethlen Gábor a pura fiskálitás  termé-
szetével biró nagyenyedi uradalmat iskolának adományozta. A szász nemzeti 
universitás vagyona az 1848. évi kolozsvári országgyűlés 6. cikke alapján 
eszközölt dézsmakárpótlásból, tehát fiskálitásból  származik.1 Sem az erdélyi, 
sem a magyar törvényhozás ezen alapításokat soha nem bántotta, sőt  az 1853. 
évi  májas 29-iki  pátens, melyet  a magyar törvényhozás  is elfogadott,  Erdély-
ben minden  pert  megszűntetett,  melyek  az örökre adományozott  fiskális  javak 
és  jövedelmek  ellen  indíttattak,  kimondva,  hogy e javak visszaszerzésére  pert 
indítni  nem szabad.2  E törvények és rendelkezések az alapítványok • vissza-
vonhatlanságát, sérthetlenségét illetőleg tulajdonkép csak ismétlései a régi tör-
vényeknek és rendelkezéseknek, így az 1791. évi 54. erdélyi törvénycikknek8 

és a Leopoldi diplomának, mely az összes alapítványokat megerősíti.4 

Az erdélyi katholikus püspöki megye alapítványi közvagyonára sem 
lehetnek más törvények mérvadók, mint amelyek a többi egyházak alapít-
ványainak sérthetlenségét biztosítják, még azon esetben sem, ha e köz-

1 Az 1860. évi királyi rendelettel előírt kárpótlás az elveszített dézma részért tényleg 
kiadatott a szászföldi  lutheránus papságnak 7,860.397 frt  44 kr összegben. (Veszely: Auto-
nomia II. R. 154. oldal.) 

2 Veszely: Autonomia IL rész 115. oldal. 
3 Őfelsége  az egyes vallásokat jóságosan megnyugtatja, hogy a kegyes alapítványok 

az alapítók akarata és szándéka szerint kezeltetnek, más vallások alapítványaival nem Ve-
gyíttetnek össze, — fenntartatván  Őfelségének  főfelügyeleti  joga. (Veszely: Autonomia II. 
rész 145. oldal.) 

4 Az 1794 december 4-én kelt diploma 2. pontja: „Megerősítjük a hűséges karoknak, 
minden magyar királyoknak, hasonlóképen Erdélynek Magyarországtól különválása óta, 
fejedelmi  adomány-leveleit, jószágadásait, kiváltságait, nemesítéseit, az általok adott címe-
ket, tisztségeket, méltóságokat, dézsmákat, s végre mindennemű javadalmakat és jószágokat, 
akár magánosok, akár városok és községek és céhek, akár a bevett  vallások  közül  bármely 
egyház, parochia vagy iskola  részére  adattak,  mind  Erdélyben,  mind Magyarország részei-
ben, a Székelyföldön  és Debrecenben, habár egyházhoz, conventhez vagy káptalanhoz tar-
toztak is stb." . . . (Lásd Gyárfás  E.: „Bethlen Miklós kancellár" 188. 1. 



vagyon királyi vagy fejedelmi  alapításból származott volna. Már pedig, mi-
kép az alábbi fejtegetések  során bemutatjuk, e katholikus közvagyon mai 
átlagában  alig található valami, ami királyi vagy fejedelmi  adománynak volna 
mondható. 

Az erdélyi püspöki megye alapítvqpyi közvagyona történelmi fejlődés 
eredménye, ép úgy, mint a püspöki megyének a maga nemében páratlan 
szervezete, az erdélyi róm. kath. Státus, mely a közvagyont kezeli. Az er-
délyi katholikus közvagyon kiinduló pontja Báthory István erdélyi fejede-
lem intézkedése, ki a kolozsmonostori, hajdan benczés-birtokot, a hozzá-
tartozó Bács, Jegenye, Tiburcz, Kajántó és Bogártelke helységekben lévő 
birtokokkal együtt az akkor betelepülő jezsuitáknak adományozta, mint katho-
likus alapítványt, „a katholikus érdekek előmozditására, az iskolában és 
iskolán kívül."1 

E katholikus vagyon a protestáns erdélyi fejedelmek  alatt, a jezsuiták 
kiűzésével, közprédává vált. A birtokok egyrészére előbb a kincstár tette rá a 
kezét, majd egyrésze magánosok kezébe került. I. Lipót az erdélyi karok és 
rendek között létrejött megállapodás folytán  1693. április 9-én kelt elhatáro-
zásával megengedte: „hogy 15.000 írttal Monostort új birtokosától vissza-
vásárolhassák és örök tulajdonjoggal a katholikusoknak átadják a templomok 
és iskolák céljára." Ez a visszavásárlás megtörtént s a katholikusok az uradal-
mat megint átadták a jezsuiták használatába. III. Károly 1732. október 15-én 
kelt elhatározásával megengedte, hogy a jezsuiták a kincstár minden meg-
terhelése s minden remélhető kárpótlás nélkül, saját  pénzükön  a kolozsmonos-
tori uradalom többi részeit is, melyek idegen kézen vannak, visszavásárolják. 
A váltságösszeg előállítására a katholikusok tetemes áldozatot hoztak; Apor 
István báró egymaga 30.000 frttal  járult a megváltáshoz. A katholikus pénzen 
ismételten megvásárolt kolozsmonostori uradalom, mint az ifjúság  nevelésére 
szolgáló katholikus tulajdon, az 1744. évi erdélyi 8. t.-c. által á kincstári javak 

1 Lásd Biró Venczel: Báthorgak kora. Ide iktatjuk Báthorynak 1581. május 12-én 
Vilnában kelt alapító leveléből a következő részeket: »Mi István Isten kegyelméből Len-
gyelország királya, Litvánia nagyhercege, Oroszország, Poroszország stb., úgyszintén 
Erdély fejedelme  örök emlékezetül. R fejedelem  feladata  főleg  kettőben áll. Az egyik: 
hogy az igazi tulajdonképeni Istentiszteletet az övéi között megőrizze, mivel az embernek 
ez a legfőbb  célja. A másik, hogy mindenki megkapja a maga jogát, mivel ez a polgári 
élet alapját képezi...* Elmondja továbbá az alapítólevél, hogy elhatározta XIII. Gergely 
pápával és somlyói Báthory Kristóffal  való tanácskozás után egy jezsuita kollégium ala-
pítását Kolozsvárt. Majd így folytatja:  »ezért mi azon feladat  okából, hogy a Jézus-
társasága a jámborságot, a vallást és a jó erkölcsöket terjessze, a vallás, a szabad tudo-
mányok és erdélyi tartományok javára... érett megfontolással  és szabad elhatározással 
a mi Urunk Jézus Krisztus Szent nevében Kolozsvár városunkban a Jézus-társaság kol-
légiumát megalapítjuk, megcsináljuk, létesítjük, szervezzük és felállítjuk  és az alább írt 
javakkal és jövedelmekkel látjuk el, ezen alapításunkat örök időkre mindenkorra érvé-
nyesnek akarjuk * flz  alapítólevél további részeiben felsorolja  a belsőségek és fent  elő-
sorolt külső birtokokat, azután megjelöli a tanítandó tárgyakat s körülírja az anyagiakra, 
valamint a szellemiekre vonatkozó intézkedéseit. (Lásd a kolozsvári róm. kath. főgimn. 
1897—98. tanévi értesítője 11—13. oldal.) 



(pura fiscalitas)  sorából örök időkre' tőrültetett.1 Az erdélyi  római katholikus 
Státus,  a jezsuitarend  1773-ban  történt  feloszlatása  után, az uradalmat,  leg-
felsőbb  jóváhagyással,  a tanulmányi  alap törzsvagyonává  tette.2,  A tanulmányi 
alap törzstőkéjének gyarapításához, ugyancsak a jezsuita vagyonból, még 
116.618 frt  csatoltatott. Gyarapították ezenfelül  egyes jótevők, adományozók, 
így Kovács Miklós erdélyi püspök 37.654 frt.  80 kr. adománnyal. Főleg gyara-
podott az erdélyi római katholikus Státus takarékos gazdálkodása által. 

További katholikus közalapjaink: az ösztöndíjalap,  mely szintén a 
Báthoriak alapítványával kezdődött; a vallásalap,  melynek eredete Mária 
Terézia királynő adományáig nyúlik vissza; az elemi  iskolai  alap  egyesek, 
különösen Haynald Lajos és Kovács Miklós püspökök alapítványaiból; a 
terézárvaházi  alap  Mária Terézia királynő alapításából. Ezen alapok, hogy 
ma léteznek, két körülménynek köszönhető. Egyik a hivők adakozási kedve, 
mely lehetővé tette az ösztöndíjalapnál százakra menő magánalapítványok 
keletkezését, a terézárvaházi alapnál új magánalapítványok csatolását s az 
összes alapoknál az alapítványi tőke gyarapodását adományok és alapítványok-
ból. A másik körülmény az erdélyi római katholikus Státus okszerű, takarékos 
gazdálkodása, melynél fogva  az alapítványi tőkéket ingatlan birtokokba igye-
kezett fektetni  tekintélyes uradalmak vásárlásával. Meg lehet állapítani, hogy 
az erdélyi római katholikus Státus által élesztett adakozási kedv és az ő taka-
rékos gazdálkodása nélkül katholikus alapítványi közvagyon nem volna. 

1 Erdélyi 1744 évi VIII. cikkely: 
R Jezsuita-társaság collegiuma alább felsorolt  kolozsvári birtokainak a fiskális 

fekvőjószágok  közül kivételek. 
Jóllehet, hogy a jezsuita társasághoz tartozó atyák kolozsvári kollégiuma, az ösz-

szes rendek előtt, a korábbi években ismételten előterjesztett emlékiratokkal kérelmezett 
aziránt, hogy a kolozsvármeggei Bács, Jegenye, Bogártelke, Kajántó faluit  s Tiburc pusz-
táját, amelyeknek tényleg békés birtokában van, miután a szentséges császári és királyi 
felség  legkegyelmesebb beleegyezése is hozzájárult, a fiskálitások  lajstromából törvény-
cikkely által kivegyék, amit a néhai szentséges VI. Károly császár is kegyelmesen enge-
délyezni és e tárgyban hozzánk leiratot is intézni méltóztatott volt, ennélfogva  tekintetbe 
véve az említett jezsuita társasághoz tartozó atyák annyiszor ismételt kérését és méltó 
figyelemmel  lévén arra is, hogy amidőn ennek a rendnek és szerzetnek a bevétele a jelen 
cikkelyei már előzetesen megtörtént, ugyanaz alkalommal az említett birtokoknak is a 
fiskális  fekvőjószágok  sorozatából ki kell esniök, a miképpen, hogy azokat ki is vesszük 
és a fiskálisok  lajstromából ki is töröljük és kihuzzuk; hasonlóképpen még az 1693-ik 
évben nekik örökös joggal átengedett és átadott Monostor falut  is, arra a területre nézve, 
a melyet ott ellentmondás mellett birtokol, a kolozsvári református  egyház jogainak cz 
által semmi sérelmet nem okozhatván, a fiskálisok  és fiskális  fekvő  javak sorozatából 
ugyanezen cikkellyel kivettnek nyilvánítjuk. 

2 Szögezzük le itt, hogy e legfelsőbb  jóváhagyás kikérése, mint egyáltalán a 
magyar királyoknak a magyar és az erdélyi katholikus vagyonnal szemben gyakorolt fel-
ügyelete, az apostoli királyi főkegyúri  jogok alapján történt. Ez a jogtörténészek messze 
túlnyomó többségének kijegecesedett álláspontja s gyakorlatban is minden ellenkező tö-
rekvéssel szemben ez a felfogás  érvényesült a mindenkori magyar kormányoknál. Ezen 
a jogi állásponton nem változtat semmit egyeseknek, akár íróknak, akár állami közegek-
nek, magán vagy hivatalos iratokban, félresiklása. 



Egészen természetes tehát, hogy az erdélyi katholikus püspöki megyének 
e katholikus alapítványi közvagyonra vonatkozó tulajdonjoga miirden vitán 
felül  áll. Ha volt is irányzat, amely a liberalizmusnak a világegyházzal szem-r 
ben a 19-ik század folyamán  folytatott  támadásainak hatása alatt ezen alapo-
kat az állam részére elfulajdonítni  szerette volna, s ha ezért ezen irányzat 
egyes képviselői kétségbe is vonták alapjaink katholikus jellegét, sem az állam, 
sem a kormányok arra kezet tenni nem mertek,, tisztában lévén alapjaink 
kathoíifóus  jellegével. Midőn az 1866-ban új életre keltett erdélyi római katho-
likus autonomia életműködését megkezdette, legelső feladatának  tekintette az 
erdélyi katholikus alapok közvetlen  házi kezelés  alá adását kérelmezni a kor-
mánynál, illetve a legfőbb  apostoli kegyúrnál. Nem arról volt szó, hogy ezen 
alapok megilletik-e az erdélyi katholikus Státust vagy nem, hanem csak arról, 
hogy alkalomszerű-e az erdélyi katholikus alapok átadása közvetlen  státusi 
házi kezelésbe.  Trefort  Ágoston 1873-ban az igazgatótanácsot elismerő 1008. 
sz. iratában kijelenti, hogy a státusi alapok átadása az igazgatótanács kezelése 
alá azért nem történhetett meg, mert ez a kérdés a magyar katholikus önkor-
mányzat létesítésével együttesen rendezendő. Az 1874. évi státusgyűlés nyom-
ban sérelmezte a miniszter leiratát, mivel az önkormányzattal biró erdélyi 
Státus „a magyar katholikus egyház egyetemétől vagyona és alapítványa 
tekintetében merően külön áll."1 Egyébbkép maga a közoktatásügyi miniszter 
azon dolgozott, hogy az alapokat a katholikus Stálus közvetlen kezelése alá 
kiszolgáltassa. Minhogy azonban az átadás a pénzügyminiszter ellenzése miatt, 
ki azt nem elvi, hanem pénzügyi okokból ellenezte, nem történt meg, az 1874. 
évi státusgyülés magához a királyhoz folyamodik,  mint legfőbb  kegyúrhoz, az 
ügy végleges, igazságos rendezése végett.8 

Ép e teljes tulajdonjognál fogva  az erdélyi római katholikus Státus in-
tézkedik 1866 óta az erdélyi katholikus alapok mikénti kezelésére, felhaszná-
lására vonatkozólag. Már 1874-ben a Státus határozza el s viszi keresztül az 
alapokhoz tartozó 907.800 frtnyi  államadóssági kötvény kicserélését Hazai 
Földtehermentesítési kötvényékkel. A miniszter a főkegyúri  jog alapján, mint 
e jog gyakorlója, csak tudomásul veszi az intézkedést, anélkül, hogy azt ki-

fogásolná.3  Az 1876. évi státusgyűlés szorgalmazza a vallás-közoktatásügyi és 
pénzügyi minisztereknél a Terézárvaház évi járulékainak kiszolgáltatását, me-
lyeket az állam, a dézmaváltság folytán,  a katholikus Terézárvaháznak kiadni 
köteles. A két miniszter csakugyan törvényjavaslatot készített és terjesztett a 
törvényhozás elé a járulékok kiadása iránt.4 Az adatok egész láncolata, nem-
csak 1866 óta, hanem azelőtt, szerződésekben, telekkönyvekben, intézkedé-
sekben, birtokvásárlásoknál mind arra utal, hogy ez alapok évszázados katho-
likus vagyont képeznek. E jogfolytonosság,  az állandó  birtoklás  és  kezelés 
fényénél  fogva,  megdönthetlen  erkölcsi  erejét  képezi  a katholikus  tulajdonnak. 

1 Veszely: Autonomia II. rész, 131. oldal. 
2 Veszely: Autonomia II. rész, 134. oldal. 
3 Lásd Vallás-közokt. miniszter 1874 december 23-án 30.789 sz. alatti iratát. 
* Veszely: Kath. autonomia II. rész 185. oldal. 



Az adatok közül még csak a következőket soroljuk elő: 
a) A bécsi udvar 1851-ben Kolozsvárt jogakadémiát állított fel  s erre a 

célra a katholikus Státustól a lyceum (nem a mai gimnázium) épületét kérte. 
A Státus, illetve a püspök oly feltétel  alatt engedte át, hogy az épület továbbra 
is a Státusé marad s ha szükség lesz reá, bármikor visszavehető; tehát az 
épület is, a telek is a katholikus alapok tulajdonának tekintetett. 

b) Amikor azt a területet, ahol később a mai egyetem épült, az erdélyi 
provincia megvásárolta az állam részére, a katholikus tanulmányi-alap képvi-
selőivel, köztük az erdélyi püspökkel, 1829-ben szerződést kötött, nyilvánvaló 
bizonyságául annak, hogy a tulajdonos alap nem állami, hanem katholikus alap.1 

c) A telekkönyvelések alkalmával a kolozsmonostori uradalom ingatlanai 
az erdélyi római katholikus alapok javára kebeleztettek be. (így 1875-ben a 
kolozsvári akadémiai templom körüli szolgalmi jogok is).2 

d)  Az erdélyi római katholikus Státus ezen alapok közvagyonából 1877-től 
kezdődőleg birtokokat vásárolt, még pedig a maga elhatározásából, a legfőbb 
kegyúr csak hozzájárult s e birtokok, a legfőbb  kegyúr tudtával és hozzájáru-
lásával, a kincstári alapítványi igazgatóság hírével, az erdélyi római katholikus 
Státus vallás-, tanulmány- és ösztöndíj-alapjaira jegyeztettek be telekkönyvileg. 

e) Az alapokból 1866 előtt a catolica Commissio a püspökkel, aki annak 
állandó tagja volt, 1866 után az erdélyi római katholikus Státus az ő igazgató-
tanácsával utalt ki minden kiadást és utalt azokba be minden bevételt. Ők 
állíttatták egybe a számvevőséggel a költségvetéseket és zárószámadásokat. 
Ily intézkedéseket sem a kormány, sem annak közegei nem tehettek s tényleg 
nem is tettek, leszámítva egyes, önkényes intézkedéseket az 1861 előtti idő-
ből. Az apostoli legfőbb  kegyúr maga sem intézkedett, csupán a felügyelet 
joga illetvén meg, mit a zárószámadások és költségvetések tudomásulvételével 
vagy pedig nagyobbmérvü beruházások, birtokvásárok jóváhagyásával gyakorolt. • 

f)  E katholikus vagyon, az alapítók és adományozók szándéka szerint 
is, csak katholikus célt szolgálhatott, abból katholikus templomok, plébániák, 
iskolák, finevelők  épülhettek, jövedelmüket a katholikus tanerők, lelkészek 
javadalmazására s a katholikus tanuló ifjúság  nevelésére kellett fordítani.  Mél-
tán mutathatott reá Majláth Gusztáv Károly erdélyi püspök 1924 elején a 
román szenátusban, „hogy az erdélyi róm. kath. Státusnak legkülönbözőbb 
eredetű és természeti vagyona per eminentiam katholikus célvagyon, amelyet 
buzgó emberek gyűjtései és fejedelmek,  magánosok, püspökök adományai 
növeltek nagyra s amely vagyonnak katholikus jellegét sokszor megtámadták 
a múltban is, de mindeddig sohasem sikerült bebizonyítani, hogy az állam-
vagyont képezett volna.8 

Mind e jogtörténelmi tények csak szükségszerű folyamányai  voltak annak 
a jogi ténynek, amit az erdélyi főkormányszék  már 1799 január 10-én 
1844 L. 73. sz. a. megállapított, Cserey János kincstári jogügyi igazgató kuta-

1 Erdélyi róm. kath. Státus múltja és jelene 19—23. oldal. 
2 Idézett munka 22. oldal. 
3 Az erdélyi római katholikus Státus igazgatótanácsának 1924. évi Jelentése 25. oldal. 



tásai alapján, hogy t. i. a tanulmányi-alap s a kolozsmonostori uradalom az 
erdélyi katholikusok feltétlen  tulajdonát képezik.1 

b) Birtokok.  (Uradalmak.) 
Az erdélyi róm. kath. Státus a vallás-, tanulmányi- és ösztöndíj-alap 

vagyonának egyrészét, miként fenn  jeleztük, birtokokba fektette;  megvásárolta 
a vdralmdsí,  radnóti  és alsóbajomi  uradalmakat. Ezzel egyrészt állandó jellegű 
vagyonra változtatta át a katholikus közvagyont, másrészt lehetőséget terem-
tett e vagyon gyarapítására, a katholikus intézmények érdekében. A katho-
likus Státus jól gazdálkodott. Nemcsak megőrizte a katholikus közvagyont, 
hanem az alsóbajomi és radnóti uradalmak házi kezelésével, e gazdaságok 
modern felszerelésével,  az erdélyi állatfajok  tenyésztésével, Erdély mezőgazda-
ságának, az elfogulatlanok  ítélete szerint, megbecsülhetlen szolgálatokat tett. 
A státusi vagyonkezelés más tekintetben is nemcsak kifogástalan,  hanem lelki-
ismeretességével általában mintaszerű volt. E takarékos, lelkiismeretes gazdál-
kodás tette lehetővé, hogy a folyton  gyarapodó kulturális szükségletek mellett 
sem apadt a katholikus alapok törzsvagyona, hanem hasznos gazdasági be-
ruházások folytán  értékben gyarapodott. Ily állapotban találta státusi közva-
gyonunkat a világháborút befejező  összeomlás. 

Az 1918. évi októberi forradalom  a Státus gazdaságait sem kimélte meg. 
Radnót ugyan nem szenvedett a forradalomtól  a nemzetőrséget megszervező 
tisztviselői kar ébersége miatt. Ámde a kényszerbérekkel, rekvirálásokkal meg-
kezdődött már 1919—1920 ban az uradalom fokozatos  lezüllesztése.2 A takar-
mányt nyújtó rétek elrekvirálása miatt az állatállomány egy részét téli telelésre 
kellett kiadni, ami jelentékeny visszaesést okozott a nagy állomány értékében. 
Alsóbajom a forradalomban  teljesen elpusztult. Gazdasági felszereléseit,  állat-
állományát, pince- és magtárkészletét a féktelen  nép széthordotta, az udvar-
házat meggyújtotta. A kár mintegy 3 millió korona volt.8 Elpusztult a szőlő, 
présházát felgyújtották,  1920 ban nem volt szüret. Az alsóbajomi féktelen  nép 
forradalmi  szelleme m ĝ a következő években is éreztette hatását: állandóan 
gátolták az uradalom helyreállítását, az agrárkisajátítás alatt pedig a legellen-
ségesebb módon viselkedtek. A forradalom  Kolozsmonostoron az erdei termé-
kekben okozott súlyos károkat. Elpusztult a váralmási uradalom is.4 

1 Bochkor Mihály: flz  erdélyi katholikus autonomia 573. oldal. 
2 A radnóti búzatáblák a frontról  hazatérő román katonáknak adattak át igen 

olcsó bérért. 
3 Az 1920, évi igazgatótanácsi Jelentés szerint „a szokatlan novemberi havazás 

után az egykor /virágzó uradalom felperzselt  kastélyával, megrongált, kirabolt épületeinek 
halotti csendjével egy vihardulta temetőhöz hasonlított." 

4 fl  státusi alapoknak a forradalom  miatt szenvedett károsodásaira jellemző: a 
Kolozsvár melletti kisbácsi erdőben kitermelt tüzifakészletből  ellopkodtak 1200 m2~t, a 
kolozsmonostori erdőből 16.000 drb. a váralmásiakból 17.000 darab fát  vágtak ki pár 
hónap alatt. Ezt betetézte a fiatal  vágások legeltetése, a kény szer-faeladás  1920-ban 
kormányzótanácsi rendeletre potomáron. (Radnóton holdanként! 700 K áron 49 hold erdő 
osztatott szét.) 



Habár a pusztítások töméntelen kárt okoztak, mégis nagyjában érintet-
lenül maradt a törzsvagyon. Sokkal végzetesebbek voltak a forradalmi  moz-
galmaknál a vagyonra vonatkozó kormányhatósági intézkedések. A kormányzó-
tanács az épületek és lakások rekvirálásánál érvényesült eljárást az erkölcsi 
és magánvagyon egész területére alkalmazta más-más formákban.  Egyik 
formája  ennek az ipari üzemek és vállalatok nacionalizálása, másik formája  a 
nagyobb birtokok kényszerbérbeadása. Előbb rendeletileg, majd az agrárreform-
törvény utján kimondatott, hogy minden nagyobb birtokból egy rész a falusiak 
között szétosztandó, holdankénti bizonyos bérösszeg ellenében.1 A kényszer-
bérbeadást a megyei agrárbizottságok hajtották végre. Radnóton és Bajomban 
1919. tavaszán a földek  és legelők nagy része kényszerbérbe került. Az agrár-
rendeletek által felbiztatott  nép oly követelőleg lépett fel,  hogy még a ható-
ságoknak sem -engedelmeskedett.2 Az új uralom hatósági közegei különben 
sem siettek a tulajdonos védelmére,8 sőt sok esetben ők biztatták a népet a 
földigénylésre,  még ott is, ahol a népnek erre szüksége nem volt, vagy igé-
nyelni nem akarta. A kisajátítást megelőzőleg csaknem az egész mezőgazda-
sági terület fokozatosan  kényszerbérbe került. Jött aztán a tulajdonképeni 
kisajátítás. 

A birtokok kisajátításával 3 agrártörvény foglalkozott.  Az első, a Kormány-
zótanács  1919. szeptember 20-án közétett agrártörvénye4 kimondotta az erkölcsi 
testületek (egyházak) egész birtokának kisajátithatását.  Ekép fakultatív  kisajá-
títást állapítva meg, a mentesítés lehetősége fennállott,  különösen az iskolai 
és nevelési célt szolgáló birtokokat illetőleg, melyeket kifejezetten  kivett a 
kisajátítás alól, ha e célt közvetlnül szolgálják. Meghagyta a tulajdonos erkölcsi 
testületek építési és tűzifa  szükségletére szolgáló erdőt; kifejezetten  meghagyta 
a plébániák javadalmi földjét  32, a tanítók javadalmát 16, a templomok föld-
jét 5 holdig.5 

A második, az Averescu-kormány  földművelésügyi  minisztere, Garoflid 
agrártörvénye az előbbi törvényen súlyos szigorításokat eszközöl, kimondván 
az erkölcsi testületek mezőgazdasági birtokainak kötelező, teljes kisajátítását. 
Az erdőket illetőleg fenntartja  az előbbi törvény kedvezményét, az egyház-
községek részére pedig, 32 hold plebánosi föld  meghagyása mellett, valamivel 
kedvezőbben 16 hold iskolai, 8 hold tanítói, 10 hold templomi földet  hagy 

1 R kényszerbérösszegek jellemzésére álljon itt pár adat. R kolozsmonostori ura-
dalomhoz tartozó kajántói 1149 hold birtok után fizettek  a kényszerbérlők 1920-ban 
28 320 leit, vagyis holdanként 19'54 leit. R kolozsvári határban 1920-ban az agrárbizott-
ság 186 hold szénafüvet  7415 leiért adott bérbe, vagyis holdanként 39 leiért, holott 
ugyanazért a területért magénbérlővel 3 évre kötött szerződés szerint holdanként 134 
lei lett volna fizetendő.  R radnóti I. rendű mezőgazdasági területen a kényszerbér-
összeg 35—75 lei között, fllsóbajomban  30—50 lei között állapíttatott meg, 

2 Rz fllsóbajomhoz  tartozó Tatárlakán pld. hatósági felszólításra  sem adta vissza 
az önkényesen elvett kaszálót! 

3 Hisz a birtok magyar birtok volt, az igénylő nép pedig 80-90%-ban román. 
4 Lásd Gazeta Oficialá  1919. 56. sz. 
6 Lásd a törvény 2. szakasz, 2. b) pontját. 



meg, kimondva egyúttal azt is, hogy ahol e földterület  hiányzik, ott adni, 
vagy pótolni kell más, kisajátítás alá eső birtokokból.1 

A harmadik, a Bratianu-kormány  1922. október 25-én -közzétett agrár-
törvénye nem új törvény, csak módosítása az előbbi törvény egyes szakaszai-
nak;2 szigorító és gyorsító szabályozása a kisajátítási eljárásnak, miáltal a 
tulajdonosoknak a védekezés még nehezebbé vált. 

Státusi birtokaink kisajátítása 1922. május 13-án az alsóbajomi, május 
30-án a radnóti egész mezőgazdasági birtokterület I. fokú  kisajátításával vette 
kezdetét és folytatódott  I. és II. fokon  uradalmaink mezőgazdasági birtokainak 
teljes, erdőinek csaknem teljes kisajátításával.8 A kisajátítás ellen a legfőbb 
agrárbizottsághoz (Comitetul agrar) beadott felülvizsgálati  kérés még elintézet-
len. A felülvizsgálat  legjobb esetben elvi határozatot hozhat, de birtokainkat, 
melyeket az eljáró agrárhatóságok a népnek jórészt már át is adtak, vissza 
aligha adhatja. 

Kisajátittatott az erdélyi püspök javadalmához tartozó egész mezőgazda-
sági birtok 100 hold kivételével, az erdőség nagyrésze, kisajátíttatott a káp-
talan mezőgazdasági birtoka teljesen s az erdő is túlnyomó részben. 

Az egyes egyházközségeket az agrártörvény értelmében megillető föld-
jutalék 119 anya és 71 leányegyháznál vagy egészben, vagy részben hiányzik. 
Ezen egyházak hiányzó járuléka összesen 7436 holdat tesz ki. E hiányzó 
földjárulékoknak  az erdélyi róm. kath. Státus birtokaiból kiszakítása végett a 
legfőbb  Agrártanácshoz (Comitetul Agrar) előterjesztéssel éltünk, miután a 
megyei bizottságok az egyházközségek bejelentett igényét nem vettél? figye-
lembe. Döntés még nincs. 

A státusi birtokok kisajátítása az uradalmak Iesorvasztását vonta maga 
után. Az állatállományt piacra kellett dobni, az uradalmi személyzet egymás-
után elbocsáttatott, épületek, gazdasági felszerelések  áruba bocsáttattak. A 
státusi gazdaságok leépítése az erdélyi katholikus közvagyont alapjaiban meg-
rendítette. Ehhez járul, hogy a vagyon másik részét alkotó magyar állam-
papírok, különösen a hadikölcsönkötvények után semmi jövedelem nem foly 
be. Az erdélyi katholikus kultúrintézmények ezzel elestek jövedelmi forrásaik 
tekintélyesebb részétől. A birtokokért megállapított kisajátítási árból még 
semmi sem folyt  be, mivel az állam az erkölcsi testületek birtokát 5°/o-os 
állampapírokkal köteles megfizetni  ugyan, de csak majd a kisajátítás teljes és 
végleges befejezése  után. E kisajátítási ár különben is igen csekély évi jöve-
delmet fog  jelenteni, mivel a birtokok tudvalevőleg az 1913. évi birtokárak 

1 Lásd a törvény és'6. cikkeit. 
2 Lásd Monitorul Oficial  1922. okt. 25. számát. 
8 Hasztalan volt a Státusnak minden erőlködése a kulturvagyon megmentése érde-

kében. Hasztalan küzdött 5 vármegye területén 24 községben, 7 járási bizottság, 5 megyei 
bizottság előtt, az eredmény mostanig vajmi kevés. Kisajátíttatott templomi, iskolai és 
nevelési alapjaink közel 11.000 holdnyi mezőgazdasági birtoka — a beülteteit szőlők és 
belsőségek kivételével — egészen; 14 000 holdnyi erdőségéből mintegy 11.200 hold, 2000 
holdra nézve még foly  a kisajátítás, meghagyatott mintegy 750—800 hold. 



alapján sajátíttattak kí, tehát a kisajátítási ár alig közelíti meg azok valódi 
értékének 74-ed részét.1 

Habár az alapok jövedelmi forrásai  a fennvázolt  okok miatt lépésről-
lépésre bedugulni kezdtek, a Státus fokozott  erőfeszítéssel  igyekezett intézmé-
nyeit fenntartani,  egyensúlyban tartva az alapok vagyoni helyzetét, részint a 
házbérek fokozatos  emelésével, részint új beruházásokkal, részint készleteinek 
megfelelő  gyümölcsöztetésével. Ámde a jövedelem nagy részét biztosító ura-
dalmak kisajátítása miatt a befolyó  jövedelem, különösen a tanulmányi alap-
nál, mögötte kellett, hogy maradjon a felmerülő  szükségletnek.2 

A folyton  emelkedő drágulás8 s a tanári fizetésfek  ezzel kapcsolatos 
nagymérvű növekedése folytán  a tanulmányi alap kénytelen volt kölcsönökkel 
segítni magán. Az alap az ösztöndíjalaptól vett fel  kölcsönt. Emellett szüksé-
gessé vált kisebb belsőségek eladása is, különösen olyanoké, amelyek a bir-
tokok kisajátítása miatti mint gazdaságilag kihasználatlanok, jövedelmezőt-
lenné váltak. 

E vagyoni apadást igyekszik a Státus ipari, jövedelmezőbb beruházások-
kal ellensúlyozni. A radnóti 8 kövű malomhoz műmalom-hengerszéket állít-
tatott be teljes szerkezettel, a kolozsvári Szent József  fiúnevelő  intézet udva-
rának nélkülözhető részén autogarázst építtetett. Nagy akadálya azonban az 
ipari beruházásoknak, az általános pénzhiány mellett, a Státus különleges 
helyzete; minden jövedelmet, vagy befolyó  pénzt az intézmények fenntartására 
ki kell (adni. 

A vagyonkezelésben a Státus egyik fontos  szervét képezi a számvevőség. 
A zárószámadásokat és költségvetéseket, valamint az alapok és uradalmak 
számadási naplóit a számvevőség által vezettette. E hivatal 1913 előtt a vallás-
közoktatásügyi minisztériumban volt, ahová a Státus összes pénzügyi rendel-
kezései, utalványai felküldettek  s ezek alapján a számvevőség a számadásokat, 
költségvetéseket és naplókat összeállította. A Státus a számvevőségnek ezért 
évi rendes jutalékot adott. Minthogy ez a rendszer túlságos nehézkesnek bi-

1 Hogy a földbirtokelosztás  mennyire emelte a román népet s mennyire nem, azt majd 
csak a jövő mutatja meg. Egyelőre meg lehet állapítani, hogy földszomját  felkeltette,  de 
nem elégítette ki, ellenben megnövelte kapzsiságát s élvezet-vágyát. Erdély román népét, 
melyet dalos kedveért, vallásosságáért, tisztelettudásáért szeretünk, őszinte szívből féltjük 
az új erkölcsöktől, melyeknek Erdély ősi puritán népei, elsősorban a románság s utána 
a mellette élő faji  kisebbségek, már is nagyban, kezdenek behódolni. 

2 R tanulmányi alap évi szükséglete 1923-ban meghaladta az 5 millió leit, 1924-ben 
pedig megközelíti a 7 milliót, holott 1918-ban csak a 660.000 K-t, 1919-ben a 900.000 
K-t haladta meg. 

R vallásalap egyházi építkezésekre 1919-ben 110.627 leit, 1920-ban 164.686 leit, 
1921-ben 145513 leit, 1922-ben 287.869 leit, 1923-ban 400.961 leit, 1924-ben 118.235 leit. 
összesen 6 év alatt 1,227.892 leit fordított. 

s R drágulás oka egyebek mellett a pénz érték-csökkenésében (valutaromlás) 
keresendő. Érdekes megfigyelni  a valuta romlását még a győző államokban is. flmig 
például 1921-ben 100 román leinek a zürichi május 3-iki jegyzés szerint 9 frank  20 centim 
felelt  meg, addig 1922. május 2-án 100 leit 3-40 frankkal,  1923. május 1-én 2-50 frankkal, 
1924. május 1-én 280 frankkal  jegyeztek ugyanott. 



2onyult, I9l4-ben a régóta tervezett újjászervezés megtörtént. Státusunk évek 
óta ismételt kérésére a vallás- és közoktatásügyi minisztérium több számvevő-
ségi tisztviselőt engedett át, kikből Státusunk a számvevőséget igazgatótanácsa 
mellé a jelzett évben beállította. Az imperiumváltozás után a számvevőség 
tisztviselői visszamentek Budapestre s az 1920. évi státusgyűlés a számvevői 
kezelés egyszerűsítésével kezdett foglalkozni.  Az egyszerűsített szabályzat 
1921-ben elkészülvén, a számvevői ügyosztály, most már kebli tisztviselőkből 
újjászervezve állíttatott be új, egyszerűsített számviteli szabályzattal s azóta is 
csökkentett tisztviselői létszámmal. 

4. Törvény a „magánoktatásról." 

A kormány végzetes iskolapolitikájának betetőzése is elkészült. Anghe-
lescu közoktatásügyi miniszter a magánoktatásról törvényjavaslatot készített. 
E javaslat az összes kisebbségek vezetőit vészthozó vihar előérzetével hívta 
sorompóba a fenyegető  veszedelem elhárítására. Mindannyian érezték, hogy a 
törvénytervezetet alkotói megsemmisítő csapásnak szánták a hitvallásos anya-
nyelvű oktatás ősi törzsére. A vezetőkkel együtt, a felzudult  kisebbségi köz-
vélemény visszhangjakép, mint egy ember állottak talpra papok és hívek egy-
aránt. A törvénytervezet rövid átpillantása meggyőzött mindenkit, hogy itt 
élet-halál harcról van szó, melynek a végén, ha elszántsággal, kitartással az 
utolsó leheletig nem vívjuk meg, gyászos temetés vár kultúránk mentsvárára, 
a hitvallásos iskolára. 

Az erdélyi római katholikus egyházmegye papjait és híveit a főpásztor 
1925 május 14-re hivta egybe rendkívüli státusgyűlésre. Ugyanekkor jöttek 
össze a reformátusok  és unitáriusok is egyházkerületi gyűléseik megtartására. 

Státusunk a maga rendkívüli gyűlését, az Isten kegyelmének az akadé-
miai templomban leesdése után, ahol a szentmise-áldozatot a főpásztor  mu-
tatta be az Úrnak, a szokottnál is ünnepélyesebb komolysággal tartotta meg. 
A státusgyűlésen megjelent 112 státusgyűlési tag (60 világi és 52 egyházi), 
ebben az ünnepélyes órában, egy gondolat, egy szív volt; elszánt egyértelmű-
séggel, nézeteltérés nélkül hozva meg állásfoglalását  a végzetes iskolajavaslattal 
szemben. A hozott határozat Erdély kisebbségi népeinek szivedobbanása volt. 
Mindannyiuk gondolatait tolmácsolta a főpásztor  a státusgyűlést megnyitó 
alábbi beszédével: 

„Nagyon fontos  oknak kellett lennie, mely arra birt, hogy ily 
rendkívüli, szokatlan időben, erdélyi egyházmegyém papságát és 
hívő seregét e képviselő testületben összegyüjtsem magam köré, 
hogy megoszthassák ők is velem főpásztori  szivemnek nagy aggo-
dalmát és a nagy felelősségnek  terhét, amelyet talán sohasem érez-
tem annyira, mint most, amikor az a rettegett veszély fenyeget, 
hogy a velünk nem rég közölt iskolai törvénytervezet esetleges 
életbeléptetésével megfosztatnék  Anyaszentegyházunk attól az ősi, 



veleszületett s majdnem ezerév óta törvényben Is biztosított jogától, 
hogy gyermekeit saját hitelvei szerint szabadon taníthassa és ne-
velhesse, és pedig saját anyanyelvén, hogy annál inkább átmenjen 
a gyermekek vérébe és szivébe az igazság, melyet megértenek. 

Végveszély fenyegeti  egyházunk féltett  kincsét, fennmaradá-
sunk biztosítékát, gyermekeink földi  és földöntúli  boldogságának 
zálogát: a hitvallásos iskolát. 

Kitört itt is a harc, mely ma talán hevesebb, mint valaha 
Krisztus Egyházának az emberiséget megmentő, a bűn fertőjéből 
kiemelő, szivét nemesítő és az egész társadalmat boldogító misszió-
jával szemben. Egy nemzetközi áramlat százados programmjának 
megvalósulása ez, melynek első állomása — a hitvallásos iskola 
laicizálása — nálunk is küszöbön áll, mert nap-nap után készül 
újabb merénylet százados iskoláink továbbműködése ellen. 

Nem elég, hogy tanárainknak és tanítóinknak — még a leg-
öregebbeknek és legérdemesebbeknek is — kiszámíthatatlan ered-
ményű és sokszor lealázó vizsgálatoknak kellett magukat alárendel-
niük ; nem elég, hogy tanulóink paedagogiailag teljesen elítélendő, 
elhamarkodott rendeletekkel elcsigáztatnak és előmenetelükben gá-
toltatnak; a szülők újabb és újabb vizsgálati díjak fizetésével  el-
viselhetlen teherrel sújtatnak: mert, az annyi hónapon át oly gon-
dosan titkolt törvényjavaslat elfogadása  esetén, teljesen ki leszünk 
szolgáltatva a közoktatási miniszter és főként  közegei önkényének, 
akik minden igazságos ok mellőzésével, bármikor bármely intézetre 
kimondják a halálos ítéletet. Még törvény nem is lett a javaslatból 
és már is előreveti árnyékát: alaptalan intésekkel sújtják intéze-
teinket, sőt az intések mellőzésével, egyenesen bezáratásukat indít-
ványozzák az u. n. állandó tanácsnál, mely alighanem a közoktatási 
kormány engedelmes végrehajtó közegének fog  bizonyulni. Hogy 
egy néhány példával világítsam meg e szomorú megállapítást: 
Segesvárt megintik a teljesen megfelelő  róm. kath. elemi iskolát, 
mert állítólag a nemzeti ünnep meg nem tartása által tüntetett az 
állam ellen, holott bebizonyított tény, hogy igenis megtartotta az 
ünnepet, fellobogózta  az iskolát,, résztvett az istentiszteleten. Kaján-
tón teljesen jókarban van iskolánk, de mivel az államnak szüksége 
volna iskolahelyiségre, bezárással fenyegetik.  A petrozsényi bányász-
hívek áldozatkészségéből fenntartott,,  szépen működő polgári fiú-
iskolától elvonják a nyilvánossági jogot anélkül, hogy e büntetésre 
— meíy a szülők és tanulók igen nagy megterheltetésével jár — 
rászolgált volna. Csíkvármegyének tisztán katholikus és magyar 
anyanyelvű községeiben az államosított iskolában 82 görög keleti 
vallású és csak románul tudó, regátbeli tanító tanítja a mi katho-
likus székely gyermekeinket. 

Katholikus gyermekeink derék szülőinek minden aggodalma 



és minden fájdalma  Összpontosul szivemben, ha .azt a nagy erkölcsi 
kárt kell látnom, mit iskoláink erőszakos megfojtása  maga után 
vonna. S az iskolabezárási szándék az utóbbi két hét alatt hozzám 
érkezett állami hivatalos iratokból is szomorú beigazolást nyert. 
S ezt annál inkább kell leszögeznem, mert valahányszor egy új 
katholikus iskola felállítását  jelentettem be a közoktatásügyi minisz-
ter urnák, mindig azt a választ kaptam tőle, hogy az új partiku-
láris iskolai törvény megjelenéséig új iskolát nem engedélyez csak 
tiszta román nyelvűt; ugyanakkor pedig meg sem várva a törvény 
megszületését, mely a tervezet szerint egyébként még az eddig 
miniszterileg .elismert nyilvános jogú iskoláinkat is megszűnteti, ha 
azok újabb keletűek; számos iskolánkat a miniszter úr bezáratta, 
több elemi és polgári iskolánk bezárását pedig folyamatba  tette. 
Megvallom, mélyen tisztelt Státusgyülés, hogy nem tartottam soha 
szerencsétlenségnek, ha gyermekeinknek az életre nem adhatunk 
gazdagságot s előkelő pozíciókat a társadalmi és politikai élet te-
rén, de az mindig boldog megnyugvásomra szolgált, ha szilárd 
erkölcsi alapot tudtunk nekik az élet nehéz, küzdelmes útjaira kí-
sérőül adni, melyet más intézetekben úgy, mint hitvallásos isko-
láinkban meg nem kaphatnak. S mikor magunk körül az erkölcsi 
erők bástyáit minden téren amúgy is meginogni látjuk, fájdalmas 
csodálkozással állunk meg a közoktatásügyi miniszter úr törvény-
tervezete előtt s kérdjük: miért kellett ezt az államfenntartó  erkölcsi 
bázist alátámasztó nagy szellemi kincset, a .hitvallásos iskolát eny-
nyire megbénítani akarni? 

Megfogyatkozott,  sőt teljesen kimerült anyagi erőink felsegíté-
sére a törvénytervezetnek egy szava sincsen, s mikor a jogosan elvár-
ható államsegélyt a hívek saját adományaikkal igyekeznek némileg 
pótolni, hogy önfeláldozó  tanárainkat és tanítóinkat az éhhaláltól 
megmentsék, még az egyházi iskolai adózást is nem egy helyt lehetet-
lenné teszik a közigazgatási közegek, kormányrendeletre hivatkozva. 

Mi azonban arra kérjük a kormányt, és elsősorban a köz-
oktatásügyi miniszter urat, ne engedje lábra kapni itt , ebben az 
országban azokat a nemzetközi irányzatú romboló eszméket, melyek 
Krisztus Egyháza ellen esküdtek s főcéljuknak  tűzték ki a hitval-
lásos iskolák elleni könyörtelen harcot. 

Mjdőn magunk körül államfelforgató,  erkölcsrontó mozgalmak 
messzi viharának hideg szelét érezzük, ne utasítsa vissza a hazáját 
és nemzetét oly szenvedélyesen szerető közoktatásügyi miniszter úr 
azt a segítő jobb kezet, melyet ez új állam felé  hitvallásos nevelő-
intézeteinkkel nyújtunk s mutasson megértő jóindulatot iskoláink 
iránt, hisz be kell látnia, hogy ezekben az iskolákban él igazán a 
hit erőssége, az erkölcsös élet szépsége, a haza és a törvények 
szeretete, a trón tisztelete. 
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Nem aiap nélküli tehát, mélyen tiszteit Státusgyűlés, a mi fei-
jajdulásunk, melynek kifejezése  a mi rendkívüli összejövetelünk. 
Mert szokatlan közgyűlésünknek egyedüli célja az, hogy lássa a 
kormány és az egész világ, miszerint nem egyedül csak a püspök 
az, akinek a közoktatásügyi miniszter úr törvényjavaslatával szem-
ben oly nagy aggodalmai vannak, hanem ezeket az aggodalmakat 
osztják vele paptestvérei épúgy, mint nagyterjedelmű egyházmegyé-
jének minden rangú és rendű hívei is és vele együtt mindent meg-
kísérelnek, hogy hitvallásos iskoláink zavartalan működését bizto-
sítva, módosításainkat a kormány elfogadja  és olyan javaslatot 
terjeszt a törvényhozás elé, mely a kisebbségek zaklatott lelkét 
megnyugtatni és megvigasztalni képes legyen. 

Erre a szándékra kértük a vigasztaló Szent Lélek Isten segít-
ségét s ennek reményében nyitom meg az Úr Jézus nevében, ki 
az ifjúság  üdvét rám bizta és tőlünk kéri számon, mai rendkívüli 
közgyűlésünket." 

Az igazgatótanács határozati javaslatát dr.  Balázs  András  státusi előadó 
terjesztette elő, melyet a státusgyülés egyhangúlag, vita nélkül emelt határo-
zattá. Ugyanezt tették ugyané napon a református  és unitárius egyházkerületek is. 

Szórói-szóra ideiktatjuk az előterjesztést, melynek megállapításai kultúr-
történeti adatok hitelességével világítják meg a jövő számára Románia faji  és 
vallási kisebbségeinek kulturájuk és nyelvükért szenvedett küzdelmét: 

„Az idők nehéz forgása  nem enged pihenőt a népkisebbségi sorssal 
küzdőknek a mindennapi élet egyetlen, vonatkozásában sem. A Gondviseléstől 
reánk mért feladat,  úgy látszik, nap-nap után nehéz küzdelmekkel kiérdemelni, 
kivívni azt a helyet, mely a népek elhelyezkedésében Anyaszentegyházunkat 
és fajunkat  Isten akaratából s a természet rendje szerint megilleti. 

A lefolyt  nehéz esztendők szakadatlan láncolatban zúdítottak reánk, a 
fennálló  kormányhatalom részéről, oly intézkedéseket, amelyek próbára tették 
munkaerőnket, türelmünket és kitartásunkat s amelyek alkalmat nyujtotttak 
nekünk, hogy félreérthetetlen  bizonyítékát nyujtsuk annak az eltökélt szent 
akaratnak, hogy a mai történelmi alakulatban is intézményeink és jogaink 
mellett rendületlenül kitartunk, hogy egyházunk és népünk jövő boldogulását 
biztosítsuk. 

Ismeretesek a közoktatási kormány iskolai rendelkezései, melyekkel az 
utóbbi években iskoláink fennállását,  fennhatóságaink  működését megbénítani, 
tanintézeteinket az édes anyanyelv művelésében korlátozni igyekezett; csak 
nem rég került a törvénytárba az úgynevezett érettségi vizsgálati törvény, 
melyet végső eredményében nem" nevezhetünk másnak, mint arra irányuló 
törekvésnek, hogy a kisebbségi nemzedék elől az értelmi pályára jutás utja 
elzárassék. 

Oly iskolapolitikának vagyunk szenvedő alanyai, amely az elméletileg és 
gyakorlatilag világszerte megbukott állami mindenhatóság nevében, az egysé-
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gesítés s a konszolidáció jelszavával, hitvallásos iskoláink etíéri hadat indított, 
holott a háború vérzivatara után a legtöbb államban az a felfogás  érvényesül, 
hogy a népeket vissza kell vezetni a hitvallásos neveréshez, melynek legbiz-
tossab melegágya a hitvallásos iskola. 

A mindent románizálni akaró állami mindenhatóság jegyében látott nap-
világot Anghelescu közoktatásügyi miniszter legújabb törvényjavaslata a 
magániskolákról. 

Ez a törvényjavaslat már rég elővetette árnyékát a megelőző rendelke-
zésekben, melyeknek rendőri rendszabályok alá kényszerítő szelleme üli 
diadalát az új törvényjavaslatban is, melyet hitvallásos iskoláinkra nézve, a 
maga kétértelműségével, de félreismerhetlen  megsemmisítő célzatával* végze-
tesnek kell tekintenünk. 

A javaslat előzetes megbeszélésére a tervező miniszter Főpásztorunkat, a 
katholikus képviselőkkel és szenátorokkal egyetemben, 1925. április 29-én 
Bukarestbe hivta tanácskozásra, anélkül, hogy megfelelő  tanulmányozási időt 
engedett volna a javaslat beható megvizsgálására. Főpásztorunk 4 heti idő-
haladékot kért, de ez nem adatott meg; a miniszter nyomban tárgyaltatni 
kezdte a javaslatot az egybehívott ankéttal. Minthogy a tárgyalás komolysága 
és a kérdések minden oldalú megvitatása ezzel eleve ki volt zárva, Főpásztorunk, 
valamint a többi magyar egyházak képviselői a tárgyalásról kénytelenek 
voltak eltávozni. 

Ily előzmények után került a szenátus elé 1925. május 9-én csekély, 
szinte jelentéktelen módosításokkal a törvényjavaslat. 

A törvénytervezet megbízható szövegben rendelkezésünkre állván, módunk-
ban állott azt katholikus iskoláink szempontjából vizsgálat tárgyává tenni. A 
vizsgálat az iskolák fennmaradása,  valamint iskolai autonom jogaink, ideértve 
a püspöki jogokat is, szempontjából lesújtó eredményt mutat. 

E törvénytervezet már címével is, a „magánoktatásról", elhomályosítja a 
hitvallásos iskolák jogcímét. Ilyeneknek létezését csupán a törvény 3. cikke 
teszi lehetővé, ahol burkoltan s elég homályosan áll, hogy magán (particular) 
iskolákat elismert jogi személyek akár egyénileg, akár kulturális társulatokba, 
akár egyházközségekbe tömörülve alapíthatnak. 

A törvénytervezet rendelkezései: 
a) Csaknem l̂ehetetlenné teszik új hitvalásos iskola létesítését, mivel a 

2. szakasz szerint az iskola fennállásához  osztályonként 10, elemi iskoláknál 
összesen 30 növendék szükséges, ami csekély lélekszámú egyházközségekben 
lehetetlen. Ezenfelül  a fellállítás  engedélyezése igen súlyos feltételek  mellett 
csak a miniszter előzetes engedélyével történhetik (lásd 4., 8. §.), a nyilvános-
sági jog megadása pedig teljesen a miniszter tetszésétől függ.  (62. §.) 

b) A törvénytervezet részben elkobozza létező iskoláink működési jog-
körét, részben oly súlyos feltételekhez  köti, melyek miatt bármely iskola rövi* 
desen megszűnhet. Az összes magániskoláknak ugyanis 3 hónapon belül, a 
törvény kihirdetése után, a miniszternél igazolniok kell, hogy e törvény 
követelményeinek megfelelnek  (107. §.). E követelmények pedig az iskolák 



térmértékét <18. .'§.), a tanulók létszámát (2. §.), a tanerők román nyelvi tudá-
sát, működési engedélyüket (15. §.), az iskola fenntartási  forrásait  (ll .§. g), 
a fizetést  stb.-it illetőleg oly súlyosak s oly nehezen teljesíthetők, hogy a 
hatóságoknak iskoláinkkal szemben tanúsított elfogultsága  mellett, bármely 
iskola könnyen beszüntethető. Ezen intézkedések különösen veszélyeztetik az 
1918. december  1. óta felállított  iskolák létét, melyekre a fenn  előírt összes 
feltételek  3 hónapon belüli igazolása vonatkozik. Habár kevésbbé súlyos, de 
mindenesetre nyugtalanító az 1918. december  1. előtt  is nyilvánossági joggal 
fennállott  iskoláinkra nézve az, hogy 3 hónap alatt igazolniok kell, hogy 
nyilvánossági joguk már 1918. december 1. előtt megvolt. (110. §.) 

c) Az új törvény rendelkezései legnagyobb mértékben veszélyeztetik 
iskoláink magyar tannyelvét s ennek fokozatos  elvesztésére, iskoláink teljes 
elrománosítására vezethetnek. Négy tárgyat minden iskolában román nyelven 
kell tanítani (39. §.). A törvény szelleme szerint csupán a román nyelven 
való tanítás kötelező, az anyanyelv használata az elemi iskolákban és óvodák-
ban csak lehetővé van téve (35. §.), e lehetőséget azonban maga a törvény-
tervezet kijátsza azáltal, hogy a gyermekek anyany^Jvének megállapításában 
kétértelműséget hagy fenn  és azáltal, hogy ezeknek saját tantervük nem lehet 
(40. §.); ekép az állami tantervvel az anyanyelv használata a minimálisra 
szorítható. Sőt a felállítható  hitvallásos óvodákban is át van törve az anya-
nyelv használata, mivel naponta kötelező egy órai román nyelvű társalgás 
(47. §.), ha pedig ily magánóvodában román eredetű gyermekek is vannak 
(esetleg csak egy is), a tanítás román nyelven történik (47. -§.). S minthogy 
az állami óvodában a román nyelv a foglalkoztatási  nyelv, á magyar kisdedek 
anyanyelve s rajtuk keresztül az egész jövő magyar nemzedék nyelve a leg-
nagyobb veszélyben forog,  különösen akkor, ha az egyház, az állami óvodák 
mellett, nem lesz képes megfelelő  számban saját óvodát felállítani  s fenntartani. 

A középiskolákban szintén háttérbe szorúl áz anyanyelv használata a 
kétnyelvűségen kivül azáltal, hogy az V. osztályos felvételi  vizsga és az érett-
ségi vizsga tantárgyai csaknem kizárólag román nyelvűek. 

A szerzetes rendektől vagy kongregációktól vezetett magániskolákban 
meg épenséggel csak románul szabad tanítani (37. §.). Ez a katholikus nő-
nevelésben, tekintve, hogy a középfokú  leányintézetek csaknem mind, az 
elemi leányiskoláknak pedig egyrésze szerzetesnők vezetése alatt áll, a magyar 
nyelv teljes kiküszöbölését jelenti; sőt veszélyt jelent kolozsvári főgimnáziumunk 
magyar tannyelvének, ahol kegyesrendi tanárok tanítanak. 

d)  A törvénytervezet végül az iskolák vezetésére vonatkozó autonom, 
illetve fennhatósági  jogokat csaknem kiküszöböli. Ugyanis az összes magán-
iskolákat miniszteri felügyelet  és ellenőrzés alá helyezi (5. §.). A hatóságok 
ez iskolákkal közvetlen leveleznek (6. §.), a tanulókat az állami fegyelmi 
szabályok alá rendeli, az iskolai egyesületeket (tehát a vallásos egyesületeket 
is) miniszteri jóváhagyástól tesszi függővé  (33. §.), az elemi iskolák tanulói 
államilag kinevezett bizottságok előtt kötelesek vizsgázni, és pedig ahol van, 
az állami iskolában, —- vizsgadíj fizetése  ellenében (51., 52., 53. §.). A nem 



nyilvánossági jogú iskolák tanárait kivonja az egyházi főhatóság  fegyelmi 
hatásköréből s a miniszter fegyelmi  hatósága alá rendeli (84. §.). A magán-
tanulókat kizárja a felekezeti  iskolákból (94—96. §§.). 

e) Elzárja az iskolák fenntartási  forrásait,  egyrészt a külföldi  hittestvérek 
segélyének elfogadását  miniszteri engedélytől téve függővé  (31. §.), másrészt 
az államiakéval egyenlő fizetést  írva elő tanerőink számára (30. §.) anélkül, 
hogy államsegélyről gondoskodna. 

Ez annál súlyosabb iskoláinkra nézve, minthogy az iskolafenntartó 
alapok kisajátításával gimnáziumaink elvesztették legfőbb  fenntartási  forrásaikat, 
elemi iskoláink fenntartását  pedig egyházközségeinknek módfelett  megnehezíti 
az, hogy a politikai községek kötelesek az állami népoktatási törvény értel-
mében (171., 174. §.) az állami iskola felállítási  és fenntartási  költségeit hor-
dozni, amit megyei és községi hatóságok a lakosság megadóztatásával máris 
túlzott buzgalommal igyekeznek megvalósítani." 

A fennti  indokolás után, melyet a státusgyűlés megrendülve hallga'ott 
végig, dr. Balázs András referens  előterjesztette az igazgatótanács határozati 
javaslatát,  melyet a státusgyűlés egyhangúlag határozattá emelt az alábbiakban: 

„Az erdélyi róm. kath. Státus közgyűlése megvizsgálván egy-
háza szempontjából az Anghelescu-féle  „Magánoktatásról" szóló, 
a szenátusban már tárgyalásra került törvényjavaslatot, 

egyhangúlag  megállapítja,  hogy 
1. e törvényjavaslat lábbal tiporja a Krisztus anyaszentegy-

háza tanítói küldetésén nyugvó iskolatartási jogát,. megnehezíti, 
megakadályozza eziránti kötelessége teljesítését; 

2. egy szükebbkörű nácionális nevelési-eszményü kultúra ál-
lami monopolizálásával és összes állampolgáraira való rákényszerí-
tésével megakadályozza az egyetemes emberinek, mint Isten gyer-
mekei testvéri közösségének krisztusi, vallás-erkölcsi kultúrával való 
szolgálatát; 

3. keresztény nevelési eszmény hijján szükségképen gyűlöl-
ködő ellentéteket, hatalmi erőszakot szolgál; a meglévő iskolák 
vezetését kiveszi az iskolafenntartó  egyház kezéből s ezzel isko-
láink nevelésének hitvallásos szellemben irányítását a fenntartó 
egyházra nézve lehetetlenné teszi; 

4. az anyanyelvű kultúra elnyomásával a kisebbségek gyer-
mekeinek „ellopja a lelkét" (N. Iorga) s ezzel elsorvasztani igyek-
szik egyházunkhoz való hűségüket; 

5. a kisebbségek vagyoni leszegényesltése mellé társítja azok 
kultúrális visszafejlesztését; 

6. kijátsza a békeszerződések biztosította kisebbségi jogokat, 
különösen a párisi 1919 december 9-ikí kisebbségi egyezmény 
9., 10., 11. cikkeit s a gyulafehérvári  határozatok azon alapelvét, 
hogy Romániában minden nép gyermekei saját tanítójuk által saját 
nyelvükön oktattatnak; 



7. elkobozza egyházunk ősi iskolai autonómiáját, melyet az 
évszázados törvényekben, nevezetesen az Approbata Constitutiokban 
lefektetett  önrendelkezési jog alapján állandóan gyakorolt; 

8. sok nyilt és rejtett ajtót tartogat a miniszteri önkény szá-
mára, melyeken keresztül a javaslat szelídebb rendelkezései is 
hatálytalaníthatok vagy félretolhatok;  s végre 

9. törvényhozási előkészítése és tárgyalási módja is nélkülözi 
a kívánt alaposságot. 

Ez alapon egyhangúlag  kimondja,  hogy 
a) katholikus iskolák felállítására,  fenntartására,  azok vezeté-

sére és kormányzására vonatkozó ősi autonom jogaihoz, melyeket 
nemcsak régi törvények, hanem a párisi külön egyezmény 9. §-a 
is biztosítanak egyházunknak, rendületlenül ragaszkodik; 

b) óvást emel a magánoktatásról szóló törvénytervezet ellen, 
mely mindeme jogokat lábbal tiporva, lényegében a népkisebbségi 
hitvallásos iskolák megsemmisítését célozza; a reánk bízott intéz-
ményekben rejlő ethikai értékeket, egyházunk szabadságát és em-
beri jogainkat gyökerükben támadja meg; ép ezért és a benne 
rejlő súlyos intézkedéseknél fogva  annak végrehajtását a státus-
gyűlés egyházunkra nézve lehetetlennek látja; 

c) elismeréssel veszi helyeslő ludomásul, hogy az igazgató-
tanács a magyar felekezetekkel  együttesen, elnöksége útján, sür-
gősen felhívta  a Nemzetek Szövetsége Főtanácsának figyelmét 
azokra a veszedelmekre, melyek egyházunk vallási kisebbségi jo-
gait — főleg  a párisi egyezmény 9., 10., 11. cikkeiben biztosítot-
takat — megsemmisítéssel fenyegetik; 

d)  az itt bemutatott és elfogadott  petícióval fordul  a román 
törvényhozás két házához és alázatos felségfolyamodvánnyal  Őfel-
ségéhez;1 

e) utasítja az igazgatótanácsot, hogy a hazai törvények és 
nemzetközi szerződések adta jogok alapján alkalmas időben és 
módon orvoslást keressen sérelmeinkre, úgy általánosságban, mint 
egyes konkrét esetekben a Nemzetek Szövetségénél is; 

f)  felhatalmazza  az igazgatótanácsot, hogy ennek támogatá-
sára alkalmas időben és formában  kiáltvánnyal forduljon  a világ 
népeihez, elsősorban katholikus hittestvéreinkhez, feltárva  az itt 
megsemmisítésünkre irányuló törekvéseket s azokkal szemben al-
kalmas védelmet kérve; 

g) amennyiben e javaslat lényeges kedvező módosítás nél-
kül emelkednék törvényerőre, egyházunk keresztény alázattal fogja 
ugyan hordozni a méltatlan szenvedéseket, de csak addig, míg 
a lelkiismeret kényszere reá nem diktálja, hogy „inkább kell 

felségfolyamodvány  ismertetését mellőzzük, mivel tartalma azonos az itt fog-



engedelmeskedni Istennek, mintsem az embereknek" (Apostolok 
Csel....); 

h) e történeti pillanatban pedig aggodalmakkal teljes szívvel 
felidézi  atyáink küzdelmeinek, szenvedéseinek és áldozatainak drága 
emlékét s kifejezi  azt a bizonyos reménységét, hogy Krisztus Urunk-
nak Romániába szakadt magyar népe méltó lesz atyáihoz úgy a 
szenvedések hordozásában, mint áldozatok hozatalában és az Isten 
gondviselésébe vetett hitből merített erő és kitartás megmutatásában. 
Isten legyen segítségünkre 1" 

E sorok írásakor a szenátus a törvényjavaslatot lényegtelen módosítá-
sokkal elfogadta  s most a kamarára vár annak sorsa fölött  véglegesen dönteni, 
aminek eredménye, ismerve a hatalmon lévők gondolatvilágát, alig lehet 
kétséges. 

Megemlítésre méltó, hogy a törvényjavaslat szenátusi tárgyalásán fel-
szólalt főpásztorunk,  Majláth Gusztáv Károly püspök, valamint Nagy Károly 
református  püspök is és a hozott határozatok felolvasásával  határozott és el-
szánt tiltakozást jelentettek be a javaslat ellen. 



iz erdélyi róni. kath. autonómia 
az egyházjog- szempontjából. 

Irta: Dr. Jattubett István theol. tanár. 

Barát és ellenség, jóakaratú érdeklődő és szigorú kritikus előtt egyaránt 
felvetődhetik  a fontos  kérdés: milyen viszonyban áll az erdélyi Státus, vagyis 
az erdélyi katholikusok autonómiája a katholikus Egyházhoz; mi a kánonjogi 
alapja és hogyan illeszthető be az általános egyházjog kereteibe? 

Eleve tisztában kell lennünk azzal, hogy autonómiánk nem általános 
egyházjogi követelmény. Léte azonban az egyházjogban gyökeredzik, az egy-
házi vagyonjog talajából kinőtt speciális intézmény, mely összhangzásban áll 
az Egyház törvényeivel. Szokásjog, melyet a legfőbb  egyházi hatóság, a római 
Szentszék tudorfiásul  vett és helybenhagyott. 

A Státus  az erdélyi  katholikus  hivők  összessége  által  választott  egyházi 
és  világi  képviselők  azon szervezete,  mely a papokat az egyházmegyei  vagyon 
egy részének  kezelésében  és  a jelzett  vagyonból  fenntartott  intézmények  kor-
mányzásában segíti.  Ez a Státus meghatározása szigorú egyházjogi szempont-
ból. Történeti kifejlődésében  számolnia kellett a magyar király főkegyúri  jo-
gával, amennyiben a vagyonkezelés ennek legfőbb  felügyeleti  hatáskörét is 
érintette. Főkegyúri hozzájárulás nélkül nem lett volna tökéletes a Státus lét-
alapja. A Státus történeti kifejlődését  és jelenlegi jogi helyzetét csak ezen két 
tényezőnek: a kánonjognak és a magyar királyi főkegyúri  jognak ismerete 
mellett lehet megértem. 

A bölcs XIII. Leó pápának megállapítását, hogy az embernek veleszüle-
tett természetes joga van a magánvagyonhoz,1 az Anyaszentegyház önmagára 
is mindig alkalmazta és az űj egyházi törvénykönyvben nyíltan hangoztatja 
(Codex Juris Canonici 1495., 1499. §. 1.) Mint jogi személy mindig igényt 
tartott az anyagi javakra. Mert noha elsősorban a lelkek megszentelésére és üdvö-
zitésére hivatott társaság, mégsem nélkülözheti a szükséges anyagi eszközöket. 
A templomok építése és fenntartása,  felszerelése,  a papok és tanítók eltartása, 
közjótékonysági intézmények létesítése stb. csak anyagi eszközök révén le-
hetséges. 

Az Üdvözítőnek és apostolainak is volt közös pénzük, amelyből élelme-
1 „Rerum novarum" encyclica a munkások helyzetéről 1891 május 15. 



zési és más kiadásaikat fedezték.1  Az apostolok teljes szegénységben hirdették 
az evangéliumot, de az Ínségesek segélyezésére elfogadták  a hívők pénzado-
mányait és gyűjtéseket rendeztek számukra.8 Az I. század végén keletkezett 
„12 apostol tanítása" szintén beszél ilyen közös gyűjtésből származott egy-
házi rendeltetésű vagyonról.8 A katakombák egyházának is volt vagyona, sok 
háza, mezeje és földje,  amelyeket az üldözések legvéresebb perceiben elkon-
fiskáít  az állam, de a keresztények leleményessége újra az Egyház kezeire 
juttatott. Nagy Konstantin edictuma a szabadsággal együtt birtoklási jogot is 
ad neki és visszaszármaztatja az üldözések alatt elvett javakat.4 Ettől kezdve 
az államok rendesen elismerték az Egyház birtoklási jogát, bár a gyakorlatban 
különböző ürügyek alatt néha elszekularizálták annak vagyonát. Ilyenkor se-
gítségül hívták azon államjogászokat, kik a morálpozitivizmus és az állami 
mindenhatóság hívei.® Ezek az Egyháznak jogi személyiségét is igyekeznek 
elvitatni8 és ezen a címen megtagadják tőle a birtoklási jogot. Helytelen fel-
fogásukat,  waldiak és albigenzesek régi tévedését többször elítélte az Egy-
ház. IX. Pius Syllabusa7 ünnepélyesen kárhoztatja ezt a tételt: „Az Egyháznak 
nincsen veleszületett és törvényes joga a vagyonszerzésre és birtoklásra." 

Meglehetősen elméleti kérdés, hogy az Egyház keretén belül ki az egyes 
javaknak tulajdonosa. A régi időben megoszlott a tudósok véleménye: né-
melyek a pápát, mások Szent Péter apostolfejedelmet,  újra mások Jézus Krisz-
tust mondták az egyházi vagyon birtokosának. Maga az egyház sokáig nem 
döntött e kérdésben. A kánonjog amúgy is a legkörülményesebben intézke-
dett a különböző rendeltetésű egyházi vagyon (pápai, püspöki, egyházmegyei, 
káptalani, szemináriumi, szerzetesi stb ) kezeléséről s ezzel valójában már el 
is döntötte a tulajdonjog kérdését: a tulajdonosok azok az intézmények, ame-
lyek a vagyont a kánonjog szabályai szerint kezelik. Az új egyházi törvény-
könyv kodifikálja  ezt a felfogást:  a katholikus Egyház, az apostoli Szentszék, 
az egyes templomok és az egyházi főhatóságtól  jogi személyeknek (juridicae 
personae) elismert erkölcsi személyek vagy testületek (personae morales) bir-
toklási joggal birnak; az egyes egyházi javak tulajdonosának azon erkölcsi 
személy tekintendő, amely a vagyont törvényes uton magának megszerezte; 

i Ján. 12., 6; 13., 29. 
8 flp.  csel. 4. 34-35; II. Kor. 11. 9; II. Kor. 9. stb. 
3 Doctrina XII flpostolorum.  Ed. Dr. Gerardus Ranschen in op. Florilegium Petr. 

Bonnae 1904. cap. XI nr. 12. 
4 Licinius erre vonatkozó rendeletét Lactantius örökítette meg, De morte persec. 

48. fejezet. 
6 fl  morálpozitivizmus tagadja az ember veleszületett természetes jogait és a szí-

vébe írt erkölcsi törvények létezését. Szerinte csak közmegegyezésből fakadt,  vagy az 
államtól pozitive megalkotott törvények léteznek, amelyek korok és vidékek szerint vál-
toznak. Örök isteni törvény és velünk született jog nincsen. (Dr. Jos. Mausbach, Natur-
recht u. Völkerrecht, Herder—Freiburg 1918. 42. lap.) 

6 Dr. flrthur  Wynen, Die Rechts und insbes. Vermögungsfahigkeit  des flpost 
Stuhles, Herder—Freiburg 1920. 52. lap. 

1 Ecclesia non habét naturum ac legitimum jus acquirendi ac possidendi." Syllabus 
Pii IX. prop. 26. 



a katholikus Egyház birtokában lévő összes anyagi javak legfőbb  kezelésének 
és adományozásának joga a pápát illeti meg.1 Az egyházi vagyon tehát nem 
a politikai község, a nemzet, az állam vagy az uralkodó tulajdona. Ezeknek 
még az egyházi vagyon Kezeléséhez, felhasználásának,  hováfordításának  ellen-
őrzéséhez sincsen joguk, annál kevésbé más célra való fordításához.  Ez a jog 
az egész Egyházra nézve a pápát illeti, a felügyeleti  jog pedig az egyház-
megyében a püspökhöz tartozik.2 Ezer éven át a püspök kezelte az egyház-

megye vagyonát. A XI. századtól kezdve, 
mikor a papság közös élete megszűnt, az 
egyházmegyei vagyon egy része a kápta-
lan és a plébánosok kezelése alá jutott. 
A püspök felügyeleti  joga azonban to-
vábbra is megmaradt. Ezt az állapotot 
szentesítette a tridenti szent zsinat.8 Az 
egyházi vagyon ezek szerint mindig egy-
háziak kezelése alatt állott. Az idők fo-
lyamán azonban az Egyház e tekintetben 
némi tiszteletjogokat engedélyezett az egy-
házi vagyon adományozása vagy megmen-
tése körül érdemet szerzett világiaknak. 
Ilyen volt a patronusok és az egyház-
tanácsosok tiszteleti joga. Nem tulajdo-
nosai az egyházi javaknak, hanem csak a 
papság segítőtársai a vagyon kezelésében. 
De csak akkor működhettek jogosan, ha 
az alapítólevelekben, vagy a főhatóság  ren-
delkezéseiben erre. felhatalmazást  nyertek.4 

A magyar királyok is csak egyházi föl-
hatalmazás, privilégium alapján juthattak 
azon főkegyúri  jogokhoz, amelyeket a tör-
ténelem tanúsága szerint Szt. Istvántól 
kezdve gyakoroltak. Tételes egyházjogi 
szabály, külön írásbeli privilégium, vagy 
pedig szokásjog révén nyerték ezen ki-
váltságot ? Jelenleg még nincsen kellőképen 
tisztázva. Általános pozitív törvény csak 

azon patronátusi jogok élvezetére hatalmazta volna fel  Szt. Istvánt és utódait, amely 
minden templomépitő és fenntartó  földesúrnak  kijárt. Szt. Istvánnak és utódai-

Hunyady János síremléke 
a .gyulafehérvári  székesegyházban 

1 Codex Juris Can. 1495. 1499. 1518. 
2 Cod. Jur. Can. 1518, 1519. — XIII. Leó pápa 1893 szept 2-án kelt „Constanti 

Hungarorum" kezdetű enciklikájában különösen lelkére köti a magyar püspöki karnak, 
hogy ebbel/ jogait védelmezze. Lásd 1893. évi V. sz. erd. püsp. köri. 47. lap. 

3 Sessio 24. cap. 3. de reform. 
* Conc. Trid. u. o. és Cel. Jasis Can. 1521. §. 2. 



nak ennél többet nynjtott a főkegyúri  jog. Külön pápai bullát, melyben H. 
Szilveszter jóváhagyja szt. István intézkedéseit, biztosan hozott 1001-ben a 
követség Magyarországba. Ebben a levélben lehetett szó a főkegyúri  jognak 
vagyonfelügyeleti  részéről, de ez a pápai bulla elveszett. A XVII. században 
felmerült  úgynevezett Szilveszter-bulla hamisítvány.1 Jogszokás révén is meg-
szerezhették maguknak a magyar királyok az általuk adományozott egyházi 
birtokok fölötti  legfőbb  felügyeleti  jogot, amint ez Nyugaton az általános 
egyházi szabályok mellett meghonosodott.3 Bármi volt is a főkegyúri  méltó-
ság egyházjogi alapja, annyi bizonyos, hogy a magyar királyok gyakorolták 
azt és a pápák a diplomáciai összeköttetés és a pápai legátusok jelentései 
révén értesültek róla és azt tudomásul vették. Ez pedig már szentesítése a 
főkegyúri  jognak. 

Ezen jog alapján a magyar király kijelölte a püspökök és főbb  javadal-
masok birtokát, megvédte a támadások ellen, beleegyezését adta az esetleges 
csere vagy eladás ügyletéhez és felügyelt  a birtok helyes felhasználására. 
Mindezt azonban csak a királyoktól adományozott javakra nézve gyakorolta. 
A magánosok által alapított javadalmak felett  nem volt ilyen felügyeleti  joga, 
vagyis a főkegyúri  jog kezdetben nem terjedt ki az egész katholikus vagyonra 
Magyarországon. A századok folyamán  azután sok magánalapítású kegyuraság 
joga is a királyra szállott, jószágvesztés, a kegyuraság bűnös gyakorlata és a 
családban beállott magszakadás következtében.8 Az ilyen kegyuraságokat a 
királyok a birtok adományozása által rendesen újra egy-egy hű alattvalójuknak 
juttatták. Ezekre a birtokokra nézve a király minden kegyúri jogról lemondott. 
Ez az eljárás, mely elég gyakori volt, nagyban növelte a királyi főkegyuraság 
tekintélyét és a köztudatban lassanként azt a látszatot keltette, hogy az or-
szágban minden kegyuraság a főkegyurtól  veszi eredetét. 

A protestantizmus felléptével  végveszedelem fenyegette  a magyar katholikus 
egyház birtokát. Egyrészét protestáns főurak  foglalták  le, vagy protestánssá 
lett hitközségek vették el a katholikusoktól, másik részét Szapolyai János és 
I. Ferdinánd királyok fordították  hadicélokra a tőrök elleni veszedelem és a 
kereszténység megmentése címén. A megmaradt katholikus vagyont is meg-
adóztatták ilyen célokra. A római Szentszék kénytelen volt tűrni ez utóbbi 
intézkedést, nehogy tiltakozásával még áldatlanabb viszonyokat teremtsen és 
a protestantizmus karjaiba hajtsa a gyengébbeket. Sőt az is szükségesnek 
látszott, hogy az egyházi vagyon bitorlói ellen segítségül hívja a királyt és az 
országgyűlést. Ezek aztán az egyházi vagyon megmentésére olyan intézkedé-
seket tettek, amelyekre normális körülmények között csak a kánonjog szabályai 
szerint eljáró egyháziak illetékesek. Ez időben kezdi a király a királyi kamara 
által kezeltetni az üresedés alatt lévő egyházi javakat, ami nagyban elősegí-
tette a főkegyúri  jognak későbbi terjedelmére való kiterjesztését. Az úgy-
nevezett ellenreformáció  befejeztével  és a királyi hatalomnak főkép  I. Lipót-

1 Ezt Karácsonyi). dr. mutatta ki Szt. István király oklevelei c. művében. Bpest, 1891. 
2 Dr. Ploskál—Tempis Rudolf:  A magy. kir. kegyúri jog. Budapest, 1916. 21 s köv. 1, 
3 U. o. 46. lap. 



alatt történt megnövekedésével a főkegyúri  jog is mind nagyobb szerepet 
játszik a Habsburgoknál. Néha a túltengés jeleit viseli magán, de újra helyes 
mederbe terelődik, úgy amint azt a mai jogi állapot mutatja. 

Mit foglal  magában a magyar királyi főkegyúri  jog ? Az „apostoli király" 
címén kívül,1 a főkegyűr  ünnepélyes alkalmakkor kettős keresztet vitethet 
maga előtt,8 kinevezi a nagyobb javadalmasokat, templomi fogadtatásoknál 
különös tiszteletben részesül,* felügyel  az egyházi vagyonnak rendeltetésszerű 
felhasználására;  engedélye nélkül nagyobb javadalmat eladni és megterhelni 
nem lehet. Az úgynevezett tetszvényjog, jus placeti, amely szerint a király 
engedélye nélkül nem volna szabad az egyetemes zsinat, a pápa vagy a püspö-
kök rendeleteit közzétenni vagy a pápával írásbelileg érintkezni, nem illeti 
és nem illette meg soha a magyar királyt. Erre sem az egyházjog, sem a 
főkegyúri  hatalom, sem a magyar törvény nem adott és nem ad fölhatalmazást 
a királynak. Deák Ferenc is hangoztatta 1873-ban a magyar képviselőházban 
tartott beszéde alkalmával, hogy a jus placeti-t semmiféle  magyar törvénnyel 
nem lehet igazolni.4 

A felsorolt  főkegyúri  jogokról az újabb államjogászok minden mester-
kedése ellenére is azt kell mondanunk, hogy azok a magyar királynak 
személyes  jogát képezik és nem tartoznak azon valláskörüli felségjogokhoz, 
amelyeket az államfők  szoktak gyakorolni a fennhatóságuk  alatt levő hitfele-
kezetek fölött.  Ezen felségjogok  (jura circa sacra) fogalmát,  amely az állam-
főt  a vállások főfelügyelőjévé  teszi, a protestantizmus honosította meg Európában. 
Hittudósai és jogászai teljes erejükből védték és terjesztették azt a tant, amely 
szerint az uralkodó államfőtől  ered az egyházi és világi hatalom.5 Du Maistre 
gróf,  francia  publicista szintén erre a megállapításra jut.6 A protestánsok még 
most is ezen az állásponton vannak.7 A magyar királyi főkegyúri  jog pedig 
akkor keletkezett, mikor ez a protestáns államjogi nézet még ismeretlen volt. 

A főkegyúri  jog azért sem lehet felségjog,  mert emennél többet foglal 
magában. Á főpapok  kinevezési jogát, a kegyes alapítványok ügyének ellen-
őrzési jogát pl. a többi vallásfelekezetek  fölött  nem gyakorolja a magyar 

1 Ezt XIV. Benedek pápa megerősítette 1758-ban Mária Teréziának és utódainak. 
2 Egy XII. századbeli följegyzés  szerint már Szt. István is élt e joggal. Karácsonyi, 

Szt István király élete. 42. lap. 
3 Tauber Sándor dr.: Királyaink egyházjogi kiváltságai, Hittudományi Folyóirat 

1908. 616-644. lapok. 
4 IX. Pius pápa a Syllabusban kárhoztatja a tetszvényjogot: „Episcopis, sine 

gubernii venia fas  non est vei ipsas apostolicas litteras promulgare." Prop. 18. — R 
tetszvényjog gyakorlása a pápának fenntartott  excommunicalióval jár. Con. Juris. Can. 2333. 

5 Dr. Jos. Hergenrőther: Kath. Kirche u christl. Staat, Freiburg 1873. — Magyar 
ford.  Budapest 1874. II. 171. 

6 Jos. de Maistre: Du pape, Paris, éd. Roger — Chernovitz II. Conclus. pag. 341. 
7 „A protestáns egyházak... isteni intézménynek tekintik az államot s annak az 

egyházzal szemben az újabbkori elméletek alapján kifejtett  jogait... az állam legfőbb 
tulajdonjogát elismerik..." Hörk József:  Magyar protestáns egyházjog, Pozsony, 
1903. 49. s. köv. 



király. Nem is felségjogaira  hivatkozott a magyar államfő,  valahányszor a 
katholikus egyház dolgaiban kellett intézkednie, hanem főkegyúri  jogaira. 
Csak II. József  élt abban a meggyőződésben, hogy államfői  méltóságából 
kifolyólag  illeti meg őt a katholikus vallás fölötti  felügyeleti  jog. Ez a külön-
ben jóakaratú fejedelem  rövid tíz évig tartó uralkodása alatt szerette volna 
megvalósítani népei boldogítására irányuló terveit. Eszközei megválogatásában 
nem volt kényes. Előtte állott XIV. Lajos gallikanizmusának erőszakos példája 
és Nagy Frigyes porosz államvallási politikája. A XVIII. századbeli „felvilágo-
sodottság" eszméi, a szabadkőművesség törtetései és ezekkel szemben a pápai 
diplomácia akkori gyengesége csak erősítették abbeli meggyőződésében, hogy 
a „dogmák" határain belül mindent megtehet a magyar fcath.  egyházban.1 

Tudjuk, hogy törekvései hajótörést szenvedtek és élete végén egyetlen 
tollvonással meg kellett semmisítenie tíz éves munkájának fanyar  gyümölcseit. 
Téves felfogása  a főkegyúri  jogról nem jelent változást ezen jog tartalmában; 
erőszakoskodása, melynek különben a magyar főpapság  ellenállott, nem jelenti 
a magyar kath. egyház elváltozását. Ha Fénelon azt mondja XIV. Lajos ural-
kodásáról, hogy Franciországban a király inkább mondható az egyház fejének, 
mint a pápa, hogy világiak uralkodnak a püspökök felett  és világi bíróságok 
vizsgálják felül  a tisztán dogmatikus tartalmú pápai iratokat, ebből az ő 
korabeli muló jelenségből semmi következtetést nem lehet levonni az 
egész francia  katholicizmus múltjára és jelenére nézve. Ez áll II. József  poli-
tikájára is. 

A koronázás aktusa, amely feltétlenül  szükséges tényezője a magyar 
nemzet fölötti  uralom átvételének és a királyi ténykedések jogszerűségének, 
szintén a főkegyuraság  személyjogi jellege mellett bizonyít. A magyar alkot-
mányjog szerint a király a szt. korona révén jut szt. István örökébe. A koro-
názáskor, amely szt. mise alatt történik, esküt tesz a király a katholikus 
egyház jogainak megvédésére.2 Ennek fejében  koronázza meg őt az esztergomi 
érsek szt. István koronájával és ezen ténnyel lép a főkegyúri  jogok birtokába. 
Ha ezen jogai a magyar államfőnek  általános felségjogaiból  folynának,  akkor 
ezek a jogok az ország szétszakítása esetén azokra az uralkodókra is átszár-
maznának, akiknek uralma alá jutnak az elszakított területek. De ilyen jogi 
átszármazásróí nem tanúskodik a történelem. Erdély fejedelmei  sohasem vindi-
káltak maguknak főkegyúri  jogokat a katholikusok fölött.  A trianoni béke-
szerződésben az utódállamoknak juttatott területeken (Erdély, Szlovákia, Nyugat-
magyarország, Horvátország stb.) a román, cseh-szlovák, ausztriai és jugoszláviai 
államfők  nem gyakorolják a magyar király íőkegyúri jogait, sőt a jelenlegi 
magyar államfőt,  a kormányzót sem illetik meg ezek a jogok, amint azt a 
magyar nemzetgyűlés egyik határozata kimondotta. A forradalom  után megürült 
váci püspökséget a pápa töltötte be és ugyanazt olvassuk a kalocsai nagy-
préposti stallumról is. 

» Dr. Fr. Vering: Kirchenrecht, Herder—Freiburg 1881. II. kiad. 96. s köv. 
2 Dr. Ferdinandy Géza: R királyi méltóság és hatalom Magyarországon; Bpest, 

1896. 221. — Dr. Kmety Károly: R magyar közjog tankönyve. Budapest, 1902. 176. 



A fenntjekből  világosan kitűnik, hogy a magyar királyi főkegyúri  jogok 
nem azonosak az úgynevezett valláskörüli felségjogokkal,  amelyeket különben 
is az Egyház sohasem ismert el.1 A kánonjog szerint a főkegyúri  jog a magyar 
királynak a pápától elismert tiszteleti joga. A magyar nemzet az évszázadok 
folyamán  ezt a jogot törvényeibe is felvette,  közjoggá tette és így a magyar 
törvények szerint a magyar felségjogok  közé tartozik, de eredeténél, törté-
nelmi fejlődésénél  és természeténél fogva  nem azonos az államoknak jura 
maiestatica (jura circa sacra) néven szerepelő jogaival. 

Eddigi fejtegetéseinkből  látjuk, hogy az egyházi vagyon kezelésénél két 
jogi személy szerepel: a pápa által megalkotott általános egyházi törvény és 
a püspök, aki ezen törvény végrehajtója. Magyarországon a nagyobb egyházi 
javak kezelésénél a főkegyúrnak  is vannak jogai. A Státus megalakulását 
és jelen állapotába való fejlődését  ezen hármas tényező szemmeltartásával kell 
vizsgálódásunk tárgyává tennünk. 

A Státus történetében három korszakot különböztetünk meg. 1. A meg-
alakulás és kifejlődés  idejét 1767-ig. 2. A Catholica Commissio korát 1767—1848. 
és 3. a jelen helyzetet 1848-tól napjainkig. 

A katholikus Státus a 
Catholica Commissio felállításáigr. 

A XVI. századbeli hitújítás halálos sebeket ütött az erdélyi katholicizmu-
son. A nép nagyobb része elszakadt az Egyháztól, lefoglalta  a katholikus 
templomokat, elűzte a katholikus papokat és szerzeteseket, megszűntette az 
apácák klastromait, kiutasította Erdélyből a katholikus püspököt, sőt az lj510-iki 
besztercei országgyűlés azt is kimondotta, hogy a katholikusoknak Erdélyben 
püspökük se legyen. Mindjárt kezdetben lefoglalták  a püspökség, a káptalanok 
és a plébániák birtokait. A katholikus hit (fsak  a székely vármegyék egyes 
vidékein tartotta magát. Erdély többi részeiben csak titkos vagy nehezen 
megtűrt hívei voltak. A végveszedelem ezen idejében a főpásztortól  megfosz-
tott nyáj bámulatos erővel küzdött a megsemmisülés ellen. Rendkívüli idők-
ben, végső szükségben rendkívüli eszközökkel kell élni. Pap hiányában, 
veszélyben mindenki keresztelhet, a profanizáció  elhárítása mellett bármelyik 
hívő kiszolgáltathatja magának az 01 tári-szentséget; ha egy hónapon belül 
nem lehet katholikus paphoz jutni, a két tanú jelenlétében pap nélkül kötött 
házasság is érvényes. Itt pedig szentségekről van szó, amelyeknek felvételéhez 
rendes viszonyok között felszentelt  pap közreműködése szükséges. Annál inkább 
joguk van a világiaknak végveszélyben az egyházi javakról intézkedni, sőt 
kötelességük ilyenkor menteni az egyház számára, ami menthető. Az erdélyi 
katholikusok még ennél is többet tettek. Nemcsak megmentették a megment-

1 Dr. Rudolf  von Sclierer: Kirchenrecht, Graz 1886. I. 46. — Dr. Simon Aichner: 
Comp. Juris Eccl. Brixlnae 1884 112. ss — Caurillus Tarquini: Juris. eccl. publ. instit. 
Romae 1862. 106. ss — Dr. A. Vermeersch: Epitome Juris Can. 1929. Romac. tom. III. 
nr. 533. 534 



hetÖt, hanem a sajátjukból pótolták a protestánsok által elvett javakat. 
Emellett az országgyűlés katholikus világi tagjai is fölemelték  hatalmas szavu-
kat a gyűléseken és igyekeztek szent hitünk javára kedvező törvényeket 
kivívni. Márkodi Gergely és Toldalagi Mihály 1636-ban Mikházán zárdát 
alapítanak.1 Lázár István és fia  ugyanazt teszik Szárhegyen 1665-ben.2 Haller 
István nagy pártfogója  és jótevője a szerzeteseknek.8 A katholikus főurak 
hajlékot adtak udvaraikban a katholikus papoknak, kiknek főkép  a városokban 
volt tilos müködniök és gondoskodtak anyagi szükségleteikről. Az ilyen katho-
likus főurakat  nagy érdemeik révén kiváló tiszteletben részesítette a kath. 
klérus, amelynek akkori feje,  a vikárius őket is meghívta a papság közös 
gyűléseire, amelyeken az egyházmegye ügyeit tárgyalták. Ilyen közös gyűlésé-
ket tartottak a papok és világiak 1669-ben, 1695-ben, 1697-ben és 1710-ben.4 

Jelen fejtegetésünknek  csak az lehet a feladata,  hogy ezen közös státusi 
gyűlések törvényszerűségét a kánonjog alapján elbíráljuk. Volt-e joguk a világi 
katholikusoknak az egyházi vagyon kezeléséhez és a papsággal tartott közös 
gyűléseken való szerepléshez? Feltétíénül, és pedig a végső szükség okán. 
Mert a tridenti szent zsinaton is szentesített régi törvényt, hpgy az egyház-
megyei vagyont a főpásztor  kezelje, Erdélyben püspök hiányában nem lehetett 
megtartani. Emellett a világi és szerzetes papságnak semmi joga sem volt az 
országgyűlésen, helyettük tehát a világiaknak kellett ott az egyház érdekeit 
megvédeniök. A papok és szerzetesek csak az egyházközségi, illetve a zárdai 
vagyont kezelhették és azt dicséretes buzgósággal végezték. De a székely 
vidékeken kivül megmaradt vagy újonnan alapított templomok, kápolnák és 
egyházi birtokok megőrzésének és fenntartásának  joga és kötelessége a kath. 
földesurak  vállaira nehezedett. A vagyon megvédésére, a hitélet erősbbitésére 
és az egyházi fegyelem  fenntartására  szolgáló eszközök megbeszélése pedig 
csak a papsággal közösen tartott gyűléseken történhetett. Csak itt szerezhetett 
információt,  csak itt nyerhetett instrukciókat az a katholikus nemesség, amely 
azután az erdélyi országgyűléseken szót emelt a katholikus hit védelmére. A 
katholikusok ezen Státusa, amelynek országgyűlési tagjai a gyűléseken vallási 
viták alkalmával katholikus politikai pártként léptek fel,  de más kérdésekben 
szabad parlamenti állást foglalhattak  el, egyházjogi szempontból a körülmények 
nyomása alatt, olyan szokásjog alakját veszi fel,  amely nem ellenkezik az 
egyház általános törvényeivel. (Consuetudo legális praeter legem.) Gondoljunk 
csak a japán katholicizmus történetére. A papság kiirtása után 200 éven át 
(1637—1854) a világiak tartották itt fenn  a katholikus vallást; vagy nézzük 
az írek viszonyait, ahol a világiak a hit védelmére közös gyűléseket tartanak 
a papsággal.5 Rendkívüli körülmények között az egyház bármely részében 
kifejlődhetik  olyan szokás, amely az isteni törvényekkel nem ellenkezik, de 

1 Veszély Károly: Erdélyi egyháztörténelmi adatok. Kolozsvár, 1860. 1. 327. 
2 U. o. 330. 
» U. o. 329. 
< Veszely: flz  erd. róm. kath. püsp. ttlegye aiitonóttiiája, Gyulafehérvár,  1893. II. 7. 
6 Dr. Alfonz  Bellesheim: Geschichte der Kath. Kirche in Irrland, Mainz, 1890. II. 392. 



viszonl nem mindenben fedi  az egyházi törvény követelményeit. Csak az á 
fontos,  hogy ezt a szokást az illetékes felsőbb  egyházi hatóság tudomásul 
vegye és jóváhagyja. Az erdélyi katholikus Sátus a XVII és XVIII. században 
elnyerte ezt a szentesítést. Püspök hiányában Erdélyben a hierarchia legfőbb 
képviselője a vikárius volt: egy rendkívüli joghatósággal felruházott1  világi 
pap a plébánosok vagy esperesek közül, több esetben valamelyik szerzetes a 
székely megyékből. Ezek a vikáriusok, mint az egyházmegye fejei,  helyeslik, 

jóváhagyják a Státus intézményét, 
összehívják a státusgyűlésekre a pa-
pokat és világiakat és azokon elnö-
kölnek. így P. Domokos Kázmér 
1669. május hó 23-án Csíksomlyón, 
Antalfi  János 1710. szeptember 21-én 
Csíksomlyón.2 1715-től a Cath. Com-
missio felállításáig  a Gyulafehérvárra 
visszatért püspökök is hasonlóan jár-
nak el. A Státusnak ezzel megvolt 
a püspöki jóváhagyása. 

A magyar királynak főkegyúri  jo-
gát a Státus megalakulásánál és ki-
fejlődésénél  nem lehetett tekintetbe 
venni, mivel ez a főkegyúri  jog a 
fejedelmek  korában Erdélyre nézve 
fel  volt függesztve.  A magyar királyok 
neveztek ugyan ki erdélyi püspökö-
ket, de ezeket a római Szentszék 
nem erősítette meg, mivel nem me-
hettek székhelyükre és nem kormá-
nyozhatták egyházmegyéjüket. Az er-

délyi fejedelmek  pedig politikai okokból nem ismerték el őket püspököknek. 
Ugyanezen körülmények folytán  a magyar királyok az erdélyi katholikus va-
gyonra nézve sem gyakorolhatták főkegyúri  jogaikat, amelyek épen ezért nem 
vihettek tevőleges szerepet a Státus megalakulásában. Mikor pedig Erdély 
Lipót kezére jut, a főkegyúr  már bevégzett ténnyel állott szemben és nem tett 
kifogást  a Státus ellen, amelyet különben az erdélyi országgyűlési törvények 
is approbáltak. I. Lipót pedig kötelezte magát az összes erdélyi törvények 
fenntartására.  A király azzal is elismeri a Státust, hogy elfogadja  jelentéseit 
és teljesíti kéréseit.8 

Pápai megerősítés nélkül azonban még mindig ingatag lett volna a Státus 
jogalapja. De ez sem hiányzik legalább a hallgatólagos tudomásvétel alak-

1 Joghatóságát a pápától, néha a Magyarországon tartózkodó püspöktől nyerte. 
Lásd: Veszely, Gyulafehérvári  füzetek.  Gyulafehérvár,  1890. III. kötet, III, rész, 10-11, lap, 

2 Veszely: flz  erd. püsp. megye autonómiája II. 7. 
3 Veszely: U. o. I. 28. 30. 73. stb. 
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jában. Vili. kelemen pápa 15§2-ben az erdélyi állapotokról éá a katholikus 
rendeknek országgyűlési harcairól való jól informáliságáról  tesz bizonyságot; 
mikor Báthory Boldizsárnak ezeket írja: „ . . . Instant eomitia, idest campuS, 
in quo potest Tua ac Principis virtus excurrere, nihil potest esse nobis glo-
riosius, nihil Transsylvaniae salutarius, quam sí ita vos geratis, ut omnes 
intelligant, nihil esse vobis catholica religione antiquius; nihil optatius, quam 
cum sancta et apostolica Sede perpetuo coniunctos esse.. Ez bátorítás akart 
lenni a további harcokhoz, melyeket a katholikus rendek a hit érdekében 
vívtak az országgyűléseken. A pápa nem írhatott volna így, ha nincsen tájé-
koztatva az erdélyi állapotok felől. 

1667 szept. 24-iki kelettel Barberini Ferenc bíboros levelet ír Rómából 
Kornis Gáspár világi főúrnak,  amelyben említést tesz az erdélyi egyházmegye 
és a ferencrendiek  körül szerzett érdemeiről és dicséri buzgóságát.® Ez a 
levél is bizonyítéka annak, hogy Rómában jól ismerték az erdélyi katho-
likus Egyház viszonyait és főkép  a világiaknak a Státus kebelén belül való 
érdemeit. 

A legbecsesebb bizonyítékot P. Domokos Kázmér, erdélyi szt.-ferencrendi 
szerzetes szolgáltatja, aki kétszer is járt Rómában és ezen látogatásai, vala-
mint Erdélyről tett jelentései alapján szentelteti fel  IX. Kelemen pápa püspökké 
és nevezi ki Erdélyben apostoli vikáriusnak.8 El lehet azt gondolni, hogy a 
római Szentszék, mely ebben az időben az erdélyi választott püspökök miatt 
élénk diplomáciai jegyzékváltást folytatott  a magyar királlyal4 s így feltétlenül 
informálódott  az erdélyi viszonyokról, ne tudott volna a Státusról, vagy fel-
tételezhető e a buzgó és lelkiismeretes Domokos Kázmérról, hogy az erdélyi 
viszonyokról teljes és kimerítő jelentést téve Rómában, épen csak a Státusról 
hallgatott volna, amely pedig főtényezője  volt abban az időben az erdélyi -
katholicizmusnak ? Ha pedig Rómában értesültek a Státusról és nem tettek 
ellene kifogást,  akkor ez már consensus, hallgatólagos jóváhagyás, ami jog-
szokásnál a törvényesítés erejével bir. 

A Catholica Commissio kora. 
A Cath. Commissio nem jelent jogi elváltozást a Státus életében* Vala-

melyes modus vivendi volt csak azon módosítási törekvések után, amelyeknek 
a Státus a változott viszonyok folytán  szükségszerűen ki volt téve. Mert hiszen 
a Státus akkor keletkezett, mikor az erdélyi katholikusoknak sem püspökük, 

1 Veszely: Egyháztört. adatok 325. „...közeledik az országgyűlés vagyis azon 
harc mező,  amelyen a Te és a fejedelem  ereje síkra szállhat; semmisem hozhat reánk 
nagyobb dicsőséget, sem Erdélyre nagyobb hasznot, mintha úgy viselkedtek, hogy abból 
mindannyian megértsék, miszerint Nektek a katholikus vallás a legősibb kincsetek és 
az a legforróbb  óhajtástok, hogy őrökké kapcsolatban legyetek az apostoli Szentszékkel.* 

2 R levél eredetije az Erdélyi Muzeum Mike gyűjteményében van. Külső címzése; 
Celsissimo ac Domino Domino Gasparo Cornici Franciscus Barberinus Sacrae Rom. Ecclae 
Vice Cancellarius. Anno 1667. 

8 Veszely: Egyháztörténeti adatok. 350. s köv.; 352. köv. 
4 Fraknói: Magyarország egyházi és politikai összeköttetései a Szentszékkel. 111. 

369, s köv. 



sem főkegyuruk  nem volt. A Státus éz időkben mindkettőnek jogaiban része-
sedett. Mihelyt azonban kapcsolatba jut a püspökkel és a főkegyúrral,  nem 
térhet ki ezeknek fennhatósága  és jogai elől. Hosszú évtizedek munkájába 
került a Státusnak, amíg az elhelyezkedési folyamat  a főkegyúri  és püspöki 
jogok között határozottabb formát  vesz fel.  A püspökkel szemben pl. a Státus 
elveszíti azt a jogot, hogy az egyházfegyelmi  ügyek fölött  a közös gyűléseken 
tanácskozzék, de továbbra is megtartja a hitközségek papválasztási jogát és 
a vagyonkezelési kiváltságot. A főkegyűr  átveszi a püspökkinevezés jogát és 
a vagyon egy részének felügyeleti  jogát, emellett űj plébániák és templomok 
alapításával mind több kincstári kegyuraságot szerez magának. A Státus igényt 
tart a püspökjelölés jogára és ezt a király néhány esetben tudomásul is veszi. 
Király és püspök azonban mindig elismerik a Státust. Mária Terézia úgy ta-
lálja, hogy a laza szerkezetű Státusnál erőteljesebben meg tudná óvni az erdélyi 
katholikusok érdekeit egy olyan szervezet, amely külső joghatósággal és ha-
talommal rendelkezik Erdélyben. Ezért az _ 1690 óta fennálló  erdélyi guber-
nium (helytartótanács) mellett megszervezi a Catholica Commissiot. Hatáskö-
rébe utalja az általa tett katholikus alapítványok kezelését és általában az 
erdélyi katholikusoknak olyan ügyeit, amelyekben a királynak, mint főkegyűr-
nak, intézkednie kellett. A Státus azonban továbbra is fennáll,  hiszen az 1790. 
1791. 1792. 1810. 1811. 1848. években is vannak stálusgyülések.1 

Mit szóljunk a Catholica Commissiohoz kánonjogi szempontból? Azt, 
hogy az teljesen belügye volt a királynak, mint főkegyűrnak.  Mert amint a 
középkorban a király udvari emberek közreműködésével gyakorolta főkegyúri 
jogait, úgy gyakorolhatta később a Catholica Commissio által. Az erdélyi 
püspök, aki különben teljes főpásztori  joghatósággal igazgatta egyházmegyéjét, 
elfogadta  a Catholica Commissióban neki fölajánlott  második helyet, hogy 
ezáltal az erdélyi katholikusoknak nyújtott új királyi adományozások katholikus 
szellemben történendő felhasználását  ellenőrizhesse és irányíthassa. 

Teljesen érthető, hogy ezen Catholica Commissio működése mellett a 
Státus régi jelentősége és tekintélye erősen megcsappant. Elsősorban politikai 
jellegéből veszített, mert az erős katholikus érzésű Habsburgok hatalma alatt 
nem volt szükség olyan országgyűlési harcok megvívására, mint a protestáns 
fejedelmek  idejében. De más hatásköre is kevesbedett. Mindazonáltal sohasem 
szűnt meg teljesen és épen azért a jogfolytonosság  szempontjából hangsúlyoz-
nunk kell, hogy a Cath. Commissio, ez a teljesen királyi intézmény, nem a 
régi fejedelemkorbeli  Státus örököse és folytatása  és viszont a jelenlegi 
Státust sem szabad tisztán a Cath. Commissio felújításának  tekinteni. Az er-
délyi katholikusok Státusa 300 éves önkormányzat, melynek jogköre néha 
szűkebb, máskor meg bővebb határok között tnozgott, de a Státus mindig élt 
és működött. 

* Bochkor Mihály dr.: Az erdélyi kath aíítonómia. Kolozsvár, 1911. 388. 1. 



A Státus jelenlegi helyzete. 
Az IŐ48—49-iki eseményeket követő időkben már-már kihalásra szánt 

Státus hirtelen nagy ügykörhöz jut, midőn Ferencz József  1867 aug. 19-én a 
Catholica Commissio egész hatáskörét reá ruházza. Kánonjogi szempontból 
ez az intézkedés semmi különöset sem jelent. Egészen mindegy, hogy a király 
kinek közreműködését veszi igénybe vagyonfelügyeleti  és kezelési jogának 
érvényesítésében. A királynak legfőbb  kegyúri felügyeleti  joga ezentúl is meg-
maradt. A Státusnak többi jogait a királyi dekrétum nem érintette. Azon vi-
tákból, amelyeket a státusgyűlési képviselők egy része a királyi dekrétum 
után a gyulafehérvári  státusgyűléseken folytatott,1  sem következik semmi a 
jelenlegi Státus egyházjogi helyzetére nézve. Mert hiszen ezek a viták nem 
változtattak azon a szabályzaton, amelyet a többség elfogadott  és amely je-
lenleg is a Státus szervezetét képezi. A vitákban szereplő világiak nem voltak 
kánonjogászok. A püspök megadta a kellő felvilágosításokat  és ezzel az ügy 
be volt fejezve.  Lássuk azonban részletesen a Státus jelenlegi jogkörét tisztán 
kánonjogi szempontból 1 Az egyházi főhatóságok,  a püspök és a pápa állás-
foglalását  kell tehát vizsgálatunk tárgyává tennünk. 

A Státns és a püspök. 
Fogarassy, Lönhárt és Majláth püspökök, mint a Státusnak elnökei, 

mindig résztvettek a státusgyűléseken, vezették a tanácskozásokat és végrehaj-
tották az ott hozott határozatokat. Ezzel a maguk részéről a legerősebb for-
mában approbálták a Státus intézményét. 

Ellenfeleink  azzal vádolnak, hogy a Státus protestáns ízű gyülekezet, 
mely püspöki jogokat vindikál magának és a püspök hatalmát a protestáns 
főpásztorok  szűk jogkörére szorítja. A katholikus és protestáns egyházjognak 
rövid összehasonlítása rögtön megmutatja, hogy a fennti  állítás jogi tájékozat-
lanság eredménye. 

A protestáns püspököt (szuperintendenst) az egyházkerület választja. 
Rendi hatalma nem több, mint a rendes lelkészeké. Nincs magasabb tanítói 
hivatala, nincs külön birói hatalma, nincs hivatalszervezési-, betöltési-, nincs 
adókivetési joga. Csak felügyeleti  hatásköre- nagyobb a többi protestáns lel-
készénél. A kerület kormányzásában ugyanannyi hatalom illeti meg, mint a 
világi főgondnokot.2  A prot. főpásztorral  szemben az egyházkerületnek, amely 
a katholikus egyházmegyének felel  meg, illetve az egyházkerületi közgyűlés-
nek, amely némi tekintetben a Státushoz hasonlít, a következő jogai vannak: 
választja a püspököt, tárgyalja annak évi jelentését és elrendeli a jelentés 
alapján a szükséges teendőkét; őrködik az evangelium hirdetése fölött;  intézi 
az összes iskolai ügyeket; megválasztja a főgondnokot  és a kerületi tisztvi-
selőket, tehát a püspök segédeit; kezeli az egyházkerület vagyonát.8 Vagyis a 

1 Lásd Veszely: Az erd. róm. kath. püspöki megye autonómiája II. 25. s köv. 
2 Kosutány Ignác: Egyházjog. Kolozsvár, 1906. 308. lap. 
3 Hörk József:  Magyar protestáns egyházjog. 64. s köv, 
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protestánsok szuperintendenseinek nincsen semmiféle  törvényhozói, vagyon-
kezelési és kinevezési hatalmuk. Mindezt a közgyűlés látja el. 

A katholikus Egyház püspökei nem közgyűlésben történt választásból 
nyerik hatalmukat. Hivatalukhoz kinevezés útján jutnak. A felszentelt  kath. 
püspök rendi hatalomban is különbözik az Egyház többi papjaitól: bérmálhat 
és kiszolgáltathatja az egyházirend szentségét a papszentelésben. Lelki hata-
lomban egyáltalában felette  áll papjainak. Nagyobb bűnök alól is feloldozhat, 
házassági dispenzációkat osztogathat, búcsúkat engedélyezhet, tiltott könyvÉk 
olvasására engedélyt adhat stb. Ö képviseli az Egyház tanítói hivatalát az 
egyházmegyében. A papoknak ő ad engedélyt a predikálásra. Vallási vonat-
kozású könyvek kiadását csak ő engedheti meg, hitveszélyes könyvek olva-
sását megtilthatja híveinek. Az egyházi fegyelem  és hitélet őre s ebben tör-
vényhozói és végrehajtói hatalma van. A papnevelés ügye önálló hatáskörébe 
tartozik. Legfőbb  bíró az egyházmegyében. A szentszéki bíróság az ő nevében 
hoz ítéletet. Csak ő állíthat föl  űj plébániát vagy szűntethet meg régit. Sze-
mélyi ügyekben teljesen egyedül intézkedik. Ő nevezi ki a kanonokokat, 
(jelenleg a két első stallum kivételével) a püspöki hivatal tisztviselőit, a theo-
logiai tanárokat, a plébánosokat, segédlelkészeket és hitoktatókat. A katholikus 
iskolák felállítása,  fenntartása,  a katholikus tanszemélyzet kinevezése és fegyelmi 
szabályzatának megalkotása szintén püspöki jog. A püspök az egész egyház-
megyei vagyon legfőbb  felügyelője. 

Mindez kizárólagos püspöki jog, amely saját egyházmegyéjében minden 
katholikus püspököt megillet. Ezeket a jogokat az erdélyi püspök is gyakorolja 
s ebben őt a Státus nem korlátozza. Mert a Státusnak sem papi-rendi, sem 
tanítói, sem kormányzói hatalma nincsen. A Státus csak az egyházmegyei 
vagyon egy részét kezeli, továbbá az ezen vagyonból fenntartott  iskolákat és 
nevelőintézeteket igazgatja az odatartozó tanszemélyzet megválasztása és 
működésűk ellenőrzése által. Tehát a püspöki jogok közül tisztán az egyház-
megyei vagyonkezelés és a katholikus oktatószemélyzet kormányzási jogának 
egy részét gyakorolja Erdélyben. Ez pedig óriási "különbséget jelent a protes-
táns egyházkerületi gyűlések és a Státus között, mert ott a prot. főpásztor  alá 
van vetve a gyűlésnek és csak néhány felügyeleti  joga van, mig nálunk a püspök 
csorbítatlanul gyakorolja főpásztori  jogait az egész egyházmegye fölött  és 
pusztán néhány vagyonkezelési és tanszemélyzeti jogában osztozik a Státussal. 
Osztozik, de nem mond le róla, mert hiszen a Státus és a püspök nem 
különálló hatalmak, a Státusnak elnöke a püspök: a kettő egy testet képez. 

Mivel lehet azonban indokolni az erdélyi püspököknek azon eljárását, 
hogy a vagyonkezelés körül ilyen autonómiát adtak a Státusnak, amelyben 
világiak is helyet foglalnak?  Az egyházjog idevágó törvényeivel, amelyek 
nem tiltják az egyházmegyei vagyonnak ilyen kezelését. Be fogjuk  mutatni 
ezeket a törvényeket, amelyekből világosan kitűnik, hogy még azon esetben 
is, ha a Státus nem nyert volna vagyonkezelési jogot a főkegyurtól  (pedig 
tudjuk, hogy nyert), még azon esetben is teljesen elegendő volna a Státus 
felállításához  a püspök egyszerű akarata. Sőt az is kitűnik ezekből a törvé-



nyékből, hogy jelenleg is akármelyik katholikus püspöknek joga van a Státus-
hoz hasonló intézményt felállítani,  ha azt egyházmegyéjében szükségesnek 
vagy hasznosnak látja. 

Az egyházmegyei javak kezeléséről az új egyházi törvénykönyv, a Codex 
Juris Canonici 1519. és következő kánonjai intézkednek. Nem új törvények, 
mert maga a kódex jegyzetes kiadása is hivatkozik azokra a régi törvényekre, 
amelyekre ezek a kánonok támaszkodnak. Az 1519. kánon kivánja, hogy az 
egyházmegyei javak adminisztrálását a püspök őrizze ellen és hozzon üdvös 
határozatokat a vagyon kezelésére.1 Az 1520. kánon szerint a püspöknek 
székhelyén egy vagyonkezelési bizottságot kell felállítani  két vagy több taggal, 
akik a püspöknek a vagyonkezelésben tanácsot adnak.8 Az idézett második 
(1520) kánon első paragrafusa  szerint az egész erdélyi egyházmegyei vagyon 
felügyeletére  a püspöknek két vagy több férfit  kellene a gyulafehérvári  központi 
bizottság tagjaivá kineveznie. Ezeknek megválasztásánál a káptalan tanácsát is 
igénybe kellene venni. De maga a kódex mondja az 1. § végén: „ . . . nisi 
iure vei consuetudine  peculiari  iam alio  aequivalenti  modo legitime  fuerit 
provisum." „...hacsak különleges  jog vagy szokás révén  más egyenértékű 
módon nem történt  már törvényes  gondoskodás."  A kódex megengedi tehát a 
különleges jog vagy szokás létrehozását és fenntartását.  Csak a dolog lénye-
gében ne történjék változás.3 A lényeg pedig, amint a kánonból kitűnik, az, 
hogy a vagyon felügyeletében  a püspöknek tanácsadók álljanak rendelkezésére. 
A Státus valóban ősi szokás alapján gyakorolja ezt a hivatást a püspök mel-
lett. Az is bizonyos, hogy emellett részleges erdélyi egyházjog alapján műkö-
dik, mert a püspök akaratán épül fel.  Minden szükséges kellék tehát megvan 
arra, hogy a Státus a vagyonfelügyelőben  a kódex alapján segíthesse a püs-

1 Canon 1519. §. 1. „Loci ordinarii est sedulo advigilare administration! omnium 
bonorum ecclesiasticorum quae in suo territorio sint nec ex eius iurisdictione fuerint 
subducta, salvis legitimis praeseriptionibus, quae eidetn potiora iura tribuant." 

§ 2 Habita ratione jurium legitiraarum consuetudinum et circumstantiarum, Ordi-
narii, opportune editis peculiaribus instruclionibus intra fines  iuris communis, universum 
administrationis bonorum ecclesiasticorum negotium ordinandum curent." 

2 Can. 1520. § 1. „Rd hoc munus rite obeundum quilibet Ordinarius in sua civi-
tate episcopali Consilium  instituat,  quod constet praeside, qui est ipsémét Ordinarius, et 
duobus vei pluríbus  viris idoneis, iuris  etiam civilis  quantum fieri  potest,  peritis,  ab ipso 
Ordinario, audito Capitulo eligendis, nisi iure vei consuetudine  peculiari  iam alio  aequi-
valenti  modo legitime  fuerit  provisum." 

§. 2. »Citra apostolicum indultum ii a munere administratoris excluduntur, qui cum 
Ordinario loci primo vei secundo consanguinitatis vei affinitatis  gradu coniuncti sint." 

§. 3. .Loci Ordinarius in administrativis actibus maioris momenti consilium ad-
ministrationis audire ne praetermittat; huius tamen sodales votum habent tantum consul-
tivum, nisi jure communi in casibus specialiter expressis vei ex tabulis fundationis  eorum 
consensus exigatur." 

§ 4. „Sodales huius consilii iusiurandum de munere bene ac fidelite  adimplendo 
coram Ordinario emittant." 

3 Vermeersch, a kiváló római jogász szerint »Opus tamen est, ut consuetudo ipsa 
qúidquam aequivalens instiluerit.« Epitome Juris Canonici. Romae 1921. tom. II. nr. 841. 



pököt. Mindazonáltal a fenntidézett  kánon csak az egyházmegyei vagyon fel-
ügyeletére vonatkozik. A Státus azonban adminisztrálja, vagyis kezeli is 
az egyházmegyei vagyon egy részét. Hogy ehhez is joga van, ezt a kódex 
1524. kánonjának 2. § a mondja: „Quod si laicis  partes quaedam in admini-
stratione bonorum ecclesiasticorum vei ex legitimo fundationis  seu erectionis 
titulo vei ex Ordinarii  loci  voluntate  competant, nihilominus universa admini-
stratio nomine Ecclesiae fiat,  ac salvo iure Ordinarii visitandi, exigendi rationes 
et praescribendi modum administrationis." „Ha pedig a laikusokat  a törvényes 
alapítás, vagy erigálás címén, vagya püspök akaratából  az egyházi javak keze-
lésében bizonyos jogok megilletik, akkor az egész kezelés történjék az Egyház 
nevében és a püspök azon jogainak fenntartásával,  hogy hivatalos látogatást 
tehessen, számadásokat kérhessen be és a kezelés módját előírhassa." Kétféle 
módon juthatnak tehát a világiak az egyházi javak jogos kezeléséhez: az 
alapítók  szándéka  és a püspök akarata  révén, ha az így kívánja a javakat 
kezeltetni.1 A Státusnál mindkettőt megtaláljuk. 1. Az alapítók szándékát 
amennyiben a kezelésében levő kisebb alapok (pl. ösztöndíjalapok) alapítói, 
püspökök, katholikus főurak  stb. egyenesen a Státusra bízták azoknak keze-
lését; Mária Terézia pedig az általa tett tanulmányi alapot a Catholica Com-
missiora bizta és ennek kezéből I. Ferencz József,  mint fökegyúr  a Státusnak 
engedte át; 2. megvan a püspök akarata, mert így akarja kezeltetni a Státus 
vagyonát. A kódex által megkívánt többi követelményeknek is eleget tesz a 
Státus: a püspök bármikor megvizsgálhatja a Státust, sőt állandóan meg is 
teszi ezt, a gyűléseken való részvétellel; évi számadásait a Státus bemutatja a 
püspöknek és szervezeti szabályait is püspöki jóváhagyással használja. A 
kódex jelenlegi szabályai a régi jog szerint is érvényben voltak a Státus jelen-
legi szervezetének kialakulása idejében2 s így a Státus megfelel  a kánonjog 
szabályainak. 

Az se tévesszen meg benünket, hogy a Státus működését 1867-ben a 
főkegyúr  újra engedélyezte és szabályait helybenhagyta. Erre a főkegyúri  jog 
szempontjából szükség volt, mert a katholikus vagyon feletti  felügyeleti  jog a 
főkegyúri  kiváltságok közé tartozván, a Státus működése tulajdonképen része-
sedés a főkegyúri  jogokban: kivétel a főkegyúr  jogaival szemben és csakis 
vele szemben autonómia  a szónak legszorosabb értelmében. Kánonjogi szem-
pontból részleges  jogi  intézmény  és  szokásjog,  amelyet maga a kódex is meg-
enged, amint azt az. 1520. kánon 1. §-ból és az 1521. kánon 2. §-ból láttuk. 
Ezért mondottuk, hogy a Státushoz hasonló intézményt akármelyik püspök 
felállíthat  egyházmegyéjében.8 Hasonlót és nem ugyanazt, mert hiszen a Státus-

-» ib. nr. 843. 
2 Corpus luris Can. Cap. 2. de relig. dom., ut episcopo subiectae sint, lib. IIL tit. 

11. in Clera — Conc. Trident sess. VII. de reform,  cap. 15; sess. XXII. de ref.  c. 9; sess. 
XXIV. de ref.  c. 3. 

3 XI. Pius a mult év január 18-án megengedte a franciáknak,  hogg egyházmegyei 
egyesületeket állíthassanak fel  egyházi vagyonuk kezelésére. Ezek- az egyesületek némi 
tekintetben hasonlítanak a mi Státusunkhoz. Felállításukhoz azért volt szükség pápai 
engedélyre, mivel ezeket az egyesületeket 1905-ben a szeparációs törvények után az 



nak a vagyonkezelésen kivül némi speciális jogai is vannak (pl. a státusi 
iskolák kormányzása), amely speciális jogok 300 éves múltra tekintenek vissza 
és csakis a szokásjog alapjára támaszkodhatnak. Ezen utóbbi státusi szokás-
jogok részére mindenesetre megkívántatik a legfőbb  egyházi főhatóság,  a pápa 
jóváhagyása. Valamely szokás általában véve, akkor válhatik joggá, ha nem 
ellenkezik az isteni vagy természeti törvényekkel, ha az alattvalók többsége 
hozza létre, ha nem szolgál bűnözési alkalmul és végűi ha az illetékes egy-
házi főhatóság  értesül róla és abba beleegyezését adja.1 A Státusnak fennt-
jelzett jogai több évtizedre illetve századra tekintenek vissza, nem ellenkeznek 
az isteni vagy természeti törvényekkel és nem szolgálnak bűnözési alkalmúl. 

De van-e róluk tudomása a pápának és jóváhagyta-e azokat? Ismeri-e 
a római Szentszék a Státusnak történetét és szervezetét? És ha igen, helye-
selte, megerősítette-e, avagy kifogásolta,  helytelenítette-e? 

A Státus és a pápa. 
A Státus 1867 óta több izben lépett érintkezésbe Rómával, amennyiben 

közgyűlései alkalmával üdvözlő táviratokban adott kifejezést  a pápa iránti 
hódolatának. Ilyen üdvözlő feliratot  intézett a püspök, mint a Státus elnöke 
IX. Piushoz 1877-ben, azután táviratot XIII. Leóhoz 1882, 1883, 1884-ben; 
X. Piushoz 1903, 1904, 1907 és 091 l-ben; XV. Benedekhez 1915-ben és 
1918-ban. Háromnak kivételével (1877, 1915, 1918) mindegyikre érkezett vá-
lasz Rómából. A három válasz elmaradását nem lehet azzal magyarázni, hogy 
a pápák ezen három alkalommal neheztelésüknek és rosszalásuknak akartak 
kifejezést  adni afölött,  hogy a püspök a jelzett években a „Róm. kath. Státus" 
kifejezést  használta sürgönyeiben. Viszont, midőn a püspök kerülte ezt a ki-
fejezést  és helyette „kongresszusit vagy „összegyűlt hívek" elnevezést hasz-
nál, mindannyiszor választ kapott Rómából. Ez a feltevés,  mely a Státus 
ellenségeinek táborából indult ki, méltatlan a pápához, mert gyerekes dacos-
kodást tulajdonít neki a Státussal szemben. Ha a pápa nem helyeselte volna 
a Státust, úgy vagy betiltotta volna, vagy egyetlen üdvözlésére sem válaszol. 
Rómában ilyen dolgokban nem a szavakra helyezik a fősúlyt,  hanem a lényeget 
nézik. Az erdélyi katholikusok autonómiájánál pedig nem a tisztán történelmi 
jelentőségű „Státus" cím a fontos,  hanem az, hogy az általános szokás elle-
nére a hívek közösen tanácskoznak iskolai és egyházvagyoni kérdésekről és 
egyházi vagyont kezelnek. Már pedig minden egyes püspöki sürgöny, még 
amelyikre válasz is jött, hangsúlyozza, hogy a hívek vagy képviselőik ilyen 
tanácskozásokra gyűltek egybe. Ebből láthatták Rómában a dolog lényegét. 

egyházellenes francia  kormány ajánlotta a katholikusoknak és országos törvénnyel biz-
tosította létezésüket Tehát már eredetük kánonellenes volt. Emellett a kormány teljesen 
kizárta a püspököket a felügyelet  jogából. X. Pius tehát 1905-ben eltiltotta az ilyen egye-
sületeket. Mivel azonban napjainkban a francia  kormány módosította álláspontját és a 
püspököknek is befolyást  engedett az egyesületek vezetésében, a mult évben XI. Pius 
„Maximam gravissimamque" kezdetű encyklikájával megengedte, egyelőre kísérletképen, 
az egyesületek felállítását. 

i L. Wernz: Jus decretalium, Prati 1913. I. nr. 190. — Cod. Iuris Can. 25. 



Hogy pedig három sürgönyre nem jött válasz, az a körülményekből szépen 
megmagyarázható. 1877-ben jul. 18-án a státusgyűlés egy feliratot  (és nem 
sürgönyt) intézett IX. Piushoz 50 éves püspöki jubileuma alkalmából. Ezt a 
feliratot  Lönhárt püspök egy hónappal később személyesen vitte Bécsbe a 
nunciushoz. De nem találván őt Bécsben, visszahozta az iratot Gyulafehér-
várra és szept. 9-én levélben megküldte a nunciusnak.1 Nincs semmi nyoma 
annak, hogy a nuncius megkapta ezt az iratot. De ha megkapta, bizonyára 
továbbította Rómába. Oda pedig az ötvenéves jubileumra a világ minden ré-
széből ezer és ezerszámra érkeztek az üdvözlések. Vájjon mindenikre küldött-e 
választ a pápa? S ha igen, vájjon rövid időn belül történt-e ez, mikor még 
hivatalos iratok elintézése is néha heteket és hónapokat vesz igénybe? A le-
velek elválaszolása alatt IX. Pius már gyengélkedett és pár hónap múlva, 
1878 febr.  7-én meghalt. Akkor pedig már nem volt aktuális a hódoló feliratra 
esetleg elkészített válasz. 

Az 1915. évi válasz elmaradása könnyen érthető az alig pár hónapos 
olasz háborús beavatkozás folytán.  Még a hivatalos iratokra is nagy nehezen 
jött válasz és ezért a püspök speciális lelki felhatalmazásokat  kapott Rómából. 
Hasonló körülmények voltak az 1918-iki sürgöny idejében, amikor még for-
radalmi zavarok is akadályozták az összeköttetést. 

" A Státus megismerhetésének legkönnyebb módja akkor nyilt meg a római 
körök előtt, amikor a püspökök Rómában jártak. IX Gergely pápának 1234-ben 
kiadott rendelete óta minden katholikus püspöknek kötelessége volt az örök 
várost meglátogatni (visitatio liminum Apostolorum). Ugyanezen alkalmakkor 
teljes és hű beszámolót kellett nyújtani a pápa előtt az egyházmegye állapo-
táról. V. Sixtus 1585-ben a középeurópai püspököknek minden ötödik évre 
előírta ezt a kötelességet. A kódex is ötévenkinti beszámolót kíván. (Can. 
340. §. 1.) Az erdélyi püspökök igyekeztek megfelelni  ezen kötelességüknek 
és római útjaik alkalmával lelkiismeretes információt  adtak egyházmegyéjükről. 
Az írásbeli relációt a bíborosok Sacra Concilii kongregációjához kellett be-
nyújtani,2 amely felülvizsgálás  után jelentést tett róla a pápának és ha valami 
rendkívülit fedezett  fel  benne, a pápa megbízásából levélbelileg utasította a 
püspököt a továbbiakra nézve. Máskülönben a püspök rendesen nem kapott 
választ a jelentésre. Úgy a jelentések, mint az esetleges kongregációi válaszok 
teljesen bizalmas jellegűek, melyeket nem szoktak nyilvánosságra hozni. 

Fogarassy és Lönhárt püspökökről nem lehet feltételezni,  hogy a Státus-
ról következetesen hallgattak volna írásbeli és szóbeli római jelentéseik alkal-
mával. Fogarassy püspök, aki oly nagy erővel fejtette  ki az Egyház állás-
pontját és a kánonjog követélményeit a státusi szervezet megalkotására 
összegyűlt képviselők előtt 1867-ben, semmiesetre sem titkolhatta el Rómában 
a Státus létezését és szervezetét. 

Gróf  Majláth Gusztáv Károly püspök úrnak külön engedélye folytán 
előttem fekszik  az az írásbeli jelentés, amelyet a Püspök Úr Rómában 1903 

1 2946—1877. szániu püspöki irat a gyulafehérvári  püspöki levéltárban, 
3 1908 óta a Congregatio Consistorialis végzi e teendőket. 



decemberében a Sacra Concilii kongregációjának bemutatott. A terjedelmes 
jelentés IX. fejezete  48 oldalon ismerteti a Státust. A fejezet  címe: De auto-
nomia catholícorum dioecesis Transsylvaniensis in Hungaria. (A Magyarországon 
levő erdélyi egyházmegye katholikusainak autonómiájáról.) Az első §. 33 oldalon 
foglalkozik  a Státus történetével, leírja a fejedelmek,  a Catholica Commissio 
korát egyházjogi és politikai közjogi vonakozásaival együtt, azután részletesen 
ismerteti az 1867-iki új megalakulást. A második §. a 273—281. lapokon a 
Státus szervezetét fejti  ki „Forma Autonomiae Catholícorum in Transsylvania" 
címmel. A státusgyűlés elnökét, tagjait, az igazgatótanács mibenlétét, a püspökhöz 
való viszonyát, a státusi tanszemélyzet megválasztási és alkalmaztatási jogát, 
a Státus felügyelete  és kezelése alatt lévő alapokat és az azokból fenntartott 
intézményeket mutatja be teljes hűséggel és nagy részletességgel. A harmadik 
§. hét teljes oldalon a Státus nagy eredményeiről számol be „Effectus 
autonomiae" felírással.  Dicséretes szavakkal honorálja a régi státusgyűlési 
tagok küzdelmeit a katholikus hit érdekében; megemlíti a jelenlegi Státusnak 
az ifjúság  nevelése körül szerzett érdemeit; gimnáziumok fenntartása,  a tanárok 
fizetésének  és nyugdíjának rendezése, új gimnáziumi épületek felállítása  és a 
tanítás egységesítése körül. A püspök így zárja be jelentését; „In his igitur 
fideidignam  exposui relationem de historica evolutione, — de praesenti statu 
et de effectibus  speciális institutionis dioecesis meae, quae Status  Catholici 
Transsylvaniensis  Autonomia  vocatur." „Egyházmegyém speciális intézményé-
nek, az erdélyi katholikus Státus autonómiájának történeti fejlődéséről,  jelen-
legi helyzetéről és eredményeiről ezekben adtam teljesen hű jelentésemet." A 
kongregáció áttanulmányozván a püspöki jelentést, melynek csak egy részét 
teszi a Státusról szóló IX. fejezet,  beszámolt róla a pápának és a püspök 
1904. jun. 1-én választ kapott a kongregációtól, amelyben örvendetes tudo-
másúl veszik a püspöknek a lelkiek és anyagiak körül kifejtett  ügybuzgalmát. 
Ezt a római levelet, melyet a pápa nevében küldött a kongregáció, Vanutelli 
Vince biboros, a kongregáció prefektusa  és De Lay (jelenleg már szintén 
biboros) titkár írták alá.1 Miután Rómában semmi ellenvetést sem tettek a 
Státus ellen, sőt általában tudomásúl vették a püspöknek arra vonatkozó 
jelentését, ez a válasz a Státus approbálását jelenti, annál inkább, mert a 
szokásjog törvényesítéséhez teljesen elegendő a legfőbb  egyházi törvényhozó 
hallgatólagos beleegyezése is. Ez általánosan elfogadott  kánonjogi szabály.2 

Tekintetbe kell venni, hogy ez a püspöki reláció és a reá adott római válasz, 
abban az időben keletkeztek, mikor a pápai kongregációk figyelmét  a francia-
országi kultúrharc és a nemrég lefolyt  pápaválasztás vétójogi izgalmai épen 
a fejedelmek  kegyúri és valláskörüli felségjogai  felé  irányították. Az erőskezű 
X. Piusnak semmi oka sem lett volna az erdélyi katholikusok autonómiáját 
kímélni, mikor ugyanazon időkben az összes francia  egyházmegyék püspökeinek 
eltiltotta a kormány által nekik ajánlott túlságosan laikus ízű egyházmegyei 
egyesületek felállítását  és 1904. jan. 20-án kelt „Commissum Nobis" kezdetű 

1 A levél az erdélyi püspök magánlevéltárában van, 
2 L. Wernz, Jus decretalium I. nr. 188. I. II. 



konstituciójával eltörölte a kath. fejedelmek  vétójogát, amely tilalomnak az 
éle Ausztria-Magyarország uralkodója ellen irányult, aki tudvalevőleg az 1903. 
augusztusi konklávé alkalmával gyakorolta ezt a jogot. X. Pius az I. Ferenc 
József  főkegyúri  jogaival kapcsolatosan az erdélyi katholikus autonomiát is 
megszüntette volna, ha erre oka lett volna. Beleegyezése azonban törvényesíti 
az autonómiát. 

Egyházjogi vizsgálódásunk végső következtetéseit a következőkben fog-
laljuk össze: A Státus kánonjogi alapját részint az egyházjog tételes törvényei 
képezik (Codex Jur. Can. 1520. § 1. és 1521. § 2 ), részint a pápa által is 
tudomásul vett' és approbált szokásjog alkotja. A magyar király főkegyúri 
joga jelenleg Erdélyre megszűnvén, a Státus kezelésében lévő összes vagyon, 
amely különben is egyházi eredetű és a katholikus Egyház tulajdonát képezi, 
az egyházmegye tulajdonába ment át, amelynek feje,  a püspök, a kánonjog 
alapján egyedüli ellenőrzője és felügyelője  a vagyon kezelésének és ugyanazon 
kánonjog törvényei szerint ezután is a Státus intézménye által kezelteti az 
erdélyi katholikusok vagyonát. 



Az erdélyi katholikus Státus, 
mint államjogi, politikai és gazdasági megoldás* 

Irta: Dr. Gyárfás  Elemér. 

Az Egyház hivatása: megőrizni, ébren tartani és átörökíteni Isten nagy 
gondolatait. 

Istennek e nagy gondolatai az emberre, ennek sorsára, céljára, teendőire 
és rendeltetésére vonatkoznak. Az Egyházat, mely e gondolatokat képviseli, 
ugyancsak emberek alkotják. S az emberek — úgy az eszme reprezentánsai, 
mint azok, kikre az eszméknek hatniok kell — az Egyház mellett egyéb gya-
korlati természetű közösségekben: községben, társadalomban, államban is 
tömörítve vannak, az Egyház transcendentális céljai mellett számos más célt 
is kitűztek és követnek. 

Ha ugyanazok az egyének egyidejűleg tagjai több önálló közösségnek 
s ezek viszont több és egymástól külömböző célokra törekednek, úgy gondos-
kodni kell e külömböző közösségek és célok kiegyensúlyozásáról és harmó-
niába hozataláról is, mert különben elkerülhetetlenek a súrlódások és hatásköri 
összeütközések, melyek azután lehetetlenné teszik, hogy bármelyik közösség is 
bármelyik cél érdekében eredményes munkásságot fejthessen  ki. 

így adódnak a megoldásra váró következő problémák: 
1. Az Egyház és az állam viszonyának helyes rendezése. 
2. Az Egyház politikai  természetű  céljainak  s az állam egyházi vonat-

kozású céljainak  harmóniába hozatala. 
3. Az Egyház sikeres  szellemi  működéséhez  elkerülhetetlenül  szükséges 

anyagi eszközöknek  és gazdasági  erőknek  megszerzése,  szervezése és bizto-
sítása. 

Lássuk most már e három problémát külön-külön és azt, hogy miként 
sikerült az erdélyi katholikus Státus szervezetében e három kérdés megol-
dását megkonstruálni. 

I . Egyház és á l l am. 

Az Egyház és állam közötti viszony helyes szabályozása a legnehezebb 
problémák egyike, melyet a külömböző korszakokban a legkülömbözőbb mó-
dokon igyekeztek megoldani. 

Az állam nem maradhat közönyös a vallással s ennek külső kifejezőjé-



vei, szervével, gerincével: az Egyházzal szemben. A vallás a maga moráljával, 
eszméivel és parancsaival a polgároknak gondolatvilágára nagy befolyást  gya-
korol s irányt ad az egyénnek egész életére. A polgár vallásos nézeteit beviszi 
nyilvános életébe is és az állam közvetlenül vagy közvetve kénytelen tapasz-
talni, minő nagy ereje van a vallásnak az állami élet irányítása körül.1 

Dr. Gyárfás  Elemér 

A vallás külső kifejezője,  megtestesítője, jogi szervezete: az Egyház. 
Az Egyház szervezett hatalom s így az állam, mely szintén szervezett hatalom 
ugyanazon egyének fölött,  az egyházzal s annak hatalmával gyakran szembe 
találkozik. A vallás az emberi életnek azonban épp oly önálló iránya, mintáz 

J Kossutány Ignác: Egyházjog. Kolozsvár, 1903. I. k. 71. lap. 



állami élet s épp oly joga van önálló működésre, külső szervezetre, intézmé-
nyeinek biztosítására. Ennélfogva  előáll az Egyház és állam közötti viszony 
kérdése s követeli a megoldást. 

A konfliktus  csirája egyidős a kereszténység megszületésével. A keresz-
ténység mondta ki először az emberi lélek függetlenségét  és felsőbbrendű-
ségét a nyers fizikai  erővel és hatalommal szemben. Az Úr Jézus bátor és 
méltóságteljes magatartása úgy a népi öntudat erős reprezentánsaival: a fari-
zeusokkal, mint a katonai imperiumot képviselő rómaiakkal szemben világosan 
és szemléltetően állítja előnkbe a problémát. „Inkább  kell  Istennek  engedel-
meskedni,  mint  az embereknek"  hangzik egyfelől  határozott és félreértést  nem 
tűrő hangon. „Az én  országom nem e világból  való"  és „Adjátok  meg a 
császárnak, ami a császáré"  — halljuk  másfelöl,  midőn  mesterséges  konflik-
tusba akarják  belehajszolni  az államhatalommal  szemben. 

Isteni alakjáról lesugárzik a fensőbbség  és meghajlíthatlanság, de emel-
lett világosan látszik az a jóindulatú désintéressement, az a pártatlan állást-
nemfoglalás  a tisztán világi kérdésekben, amiről oly szépen és jellemzően 
mondja Prohászka: 

„Jézus nem jött nekünk törvényeket adni gazdasági problé-
máinkban, sem irányt adni politikánkban. Jézus nem fê el  a kérdésre, 
hogy a zsidó nép iparkodjék-e, vagy nem, Rómától függetleníteni 
magát ;'ő magasabb törvényeket hirdet. Adjátok meg a császárnak, 
ami a császáré; a politikai, a gazdasági fejlődést  én nem szabom 
meg evangéliumomban, hanem a hullámzó élet tengere fölé  emelem 
ki a törekvő lelkeket; lelki függetlenségre,  szabadságra, Isten-
hűségre nevelem őket. A világfejlődés  a maga útján jár; de akár 
klasszikus korszak, akár középkor, renaissance, vagy újkor jár 
fölöttünk,  legyünk az Isten gyermekei, hordozzuk leikünkön az ő 
képét. Nem változtathatunk egykönnyen a világon, de mint Isten-
gyermekek járjunk benne!"1 

Előre kellett e gyönyörű jellemzést bocsátanunk, hogy világosan láthassuk 
azoknak a külömböző rendszereknek jelentőségét, melyek az Egyház fés  állam 
viszonyát a külömböző korokban külömbözőképpen szabályozták és tisztában 
legyünk azzal, hogy e külömböző rendszerek közül módunkban áll a korunk-
nak és viszonyainknak legmegfelelőbbet  választanunk. 

„Az isteni kinyilatkoztatás arra nem terjedt ki, hogy az Egyháznak jogi 
helyzetét, állását, viszonyát az államhoz szabályozza, meghatározza." 

„Azért kell az Egyház állásának, helyzetének is az emberi fölfogások,  irány-
elvek, korszellemek szerint más és más jelleget föltüntetnie.  Viszonya az állammal 
szemben majd bensőbb, majd hidegebb, semmi tekintetben sem állandó." 

„Az Egyháznak az államhoz való viszonyát nem lehet egyszer és min-
denkorra szabályozni, azaz megjelölni azt a kapcsolatot, amelyben a kettő 
egymáshoz fűződni  tartozik." 

1 Prohászka: Elmélkedések az evangéliumról. Székesfehérvár,  1910. 462. lap. 



„Mivel az Egyháznak az államhoz való viszonyát az Úr jézus részletei-
ben nem szabályozta s a kettőnek egymáshoz való helyzete elsősorban a tör-
ténelmi alakulástól függ,  ki kell e területet kapcsolnunk azok közül, amelyek 
fölött  a pápa, mint az anyaszentegyház feje,  csalatkozhatlanul ítél."1 

Ugyanezt az elvet világosan és határozottan fejezi  XIII. Leo pápa: 
„Deus humani generis procurationem in duas  potestates  par-

titus est, scilicet ecclesiasticam et civilem, alteram divinis, alteram 
humanis rebus praepositam." 

„Utraque  potesías  est in sao genere maxima, utraque habét 
certos, quibus contineatur, terminos. Quae civile et politicum genus 
complectitur, rectum est civili  autoritati  esse subiecta,  cum Jesus 
Christus iusserit, quae Caesaris sint, reddi Caesaris, quae Dei, Deo." 

Mindezek a megnyilatkozások világosan mutatják, hogy a katholikus kon-
cepció a lelki és a világi hatalmat két kézben elkülönülve látja és nem egy kézben 
egyesítve. Még VIII. Bonifác  sokat kifogásolt  „Unam  Sanctam"  bullája is, melyet 
pedig az Egyház egyeduralmi törekvéseinek bizonyítgatására legsűrűbben szok-
tak ránk idézgetni, világosan mondja: „In hac ecclesiae potestate duos  esse 
gladios,  spirituálém videlicet et temporalem. evangelicis dictis instruimur." 

A kathSlikus gondolat tehát nem arrogálja magának a theokráciát, nem 
akarja a világi hatalmat is a saját kezében egyesíteni. Hogy befolyást  kiván 
gyakorolni reá bizonyos tekintetben, az tény, melyet az alábbiakban bővebben 
is megvilágítunk. De hogy van egy ilyen, a lelki hatalomtól különálló  tény-
leges hatalom, ezt az Egyház mindig elismerte. „Nem  volna hatalmad  fölöt-
tem, ha az neked  felülről  nem adatott  volna" — mondja az Úr Pilátusnak. S 
előre megjövendöli, hogy a későbbi korok folyamán  is lesz ilyen különálló s 
gyakran szembenálló világi hatalom: „a királyokhoz  és  a helytartókhoz  fognak 
titeket  hurcolni  az én  nevemért."  Az Egyház még a hegemóniáért vívott elkese-
redett harcok korszakában is teljés határozottsággal látta a saját lelki hatal-
mának a világi hatalomtól való különbözőségét s ha a harcok hevében egyes 
egyházfők  talán túlságos szenvedéllyel igyekeztek e világi hatalmat determinálni 
s az általuk kijelölt, talán kissé tényleg túlszűk keretek közé beleszorítani, de 
a világi hatalom különállóságát és különvalóságát az Egyház mindig elismerte; 
a két hatalom konfúziójára,  a világi hatalomnak saját kezébe való vételére 
soha nem törekedett. 

Amily világosan fölismerte  a katholicizmus mindenkor a theokrácla 
helytelenségét és kivihetetlenségét, épp oly élesen és határozottan helyezkedett 
mindig szembe a két hatalom egy kézbe való egyesítésének másik formájával: 
a caesaropapismussal is s talán a legjellemzőbb a katholicizmus állampolitikai 
felfogására  nézve éppen az az ingadozást nem ismerő elszántság, mellyel 
mindig nyíltan állást foglalt  a világi hatalomnak omnipotenciára irányuló 
törekvéseivel szemben. Soha egy pillanatig sem volt hajlandó koncedálni azt, 

1 Trikál József:  Katholikus Szémle 1902,, 923. és 924. lap, 



hogy a világi hatalom az egyházi szervézet s a hivek lelki élete kérdésében 
másként intézkedhessék, mint tőle nyert megbízatás alapján és átruházott 
hatáskörben. Inkább elveszítette Bizáncot, de nem ismerte el az Egyház fejének 
a görög császárt, kinek trónja oly szánalmasan dőlt össze 1453-ban.; elveszí-
tette Angliát, de nem engedte beleszólni a világi hatalmat a házasság felbont-
hatatlanságába; tűrt avignoni és fontainebleaui  fogságokat  s tűr ma vatikáni 
fogságot,  de nem ismeri el, hogy nyers erő rendelkezhessék fölötte. 

Egyetlen pogány vallás a szellemi hatalom fensőbbségének  e nagy 
gondolatára rá nem ébredt. S a katholicizmustól elszakadt csoportok: Bizánc-
ban s a cári Oroszországban, Angliában s a protestáns porosz királyságban 
egyaránt feltartózhatlanul  belehullottak mindenütt és mindenkoron a caesaro-
papizmusnak minden lelkiséget elfojtó  rendszerébe. 

A szellemi és anyagi hatalomnak ez az elkülönülése  s a lelki hatalomnak 
a világitól való függetlensége  és önállósága azonban nem jelent kapcsolat-
nélküliséget.  Sőt ellenkezőleg, igen sűrű és néha s néhol igen szoros össze-
függések  fűzik  össze a két hatalmat & teszik sok tekintetben egyirányúvá külső 
megnyilatkozásaikat. 

A pogány római birodalom öncél volt, melyben felolvadt  teljesen az 
egyén. A modern államot is szeretik bizonyos elméletek öncélnak és teljesen 
szuverénnak deklarálni. A salus rei publicae suprema lex elv ma is elég sűrűn 
hangzik felénk.  A kereszténység az államhatalomnak ezt a mindenekfölöttiségét 
soha el nem ismerte. Már Szent Ágoston világosan rámutat arra, hogy az 
állam célján kívül van az egyénnek más, magasabb célja is, melyet föláldozni 
soha, semminek sem szabad.1 

A kereszténység e tekintetben szűkebbre korlátozta ugyan az állam 
halalmát, másrészt azonban méltóságát  emelte. 

A kereszténység tanai szerint az állani Istentől alapított rend a béke 
fenntartására  és az igazság érvényrejuttatására. Az állam szervei a hatalmat 
Istentől nyerik (non est potestas, nisi a Deo — mondja Szent Pál) s e hata-
lomnak az a rendeltetése, hogy a túlvilági célhoz vezető úton keret, korlát és 
rendfenntartó  erő legyen. Ezért — qui resistit potestati, Dei ordinationi resistit 
— aki ezt az Istentől eredő álllamhatalmat működésében akadályozza, Isten 
akaratával helyezkedik szembe. 

A katholikus fölfogás  szerint tehát az államhatalom nem korlátlan, hanem 
determinálják azt Isten céljai. Az ekként elhelyezkedett államhatalom azonban, 
mint részese a természetfölötti  rendnek, nemcsak a nyers erő jogán, hanem 
isteni tekintélynél fogva  is igényt tarthat az előtte való meghajtásra. 

E kapcsolatból folytonos  összefüggés,  érintkezés támad a természetfölötti 
rend őre: az Egyház és az állam küzött. 

Ezek a kapcsolatok és érintkezések a két hatalom között sűrüek, erősek 
és összeszövődöttek voltak a középkorban s a probléma gyakorlati megoldá-
sait a patronátusok különböző formáiban  igyekezett e korszak megtalálni. 

1 De Civitate Dei. XIV. 28. XV. 4. 



A hűbérállamból az abszolút monarchiává való átalakulás rendén azután 
e kapcsolatok természetének is bizonyos módosulásokon kellett átmennie. A 
„legkeresztényebb király", „az Egyház legidősebb leánya", az „apostoli király" 
stb. koncepciók mutatják e megoldási módok különböző változatait. 

E változatok országonként különböző feltételek  mellett kötött szövetségek 
voltak a két hatalom között bizonyos területi  autonómiát  illetően. Az államfő 
— a „legkeresztényebb",  az „apostoli"  király — a hatalmának alávetett terü-
leten elismerte a katholikus Egyház autonóm jogait, vagyis azt, hogy az 
Egyház az ő országában saját maga kormányozhatja magát saját szervei 
által. Sőt a legtöbb esetben ennél lényegesebben tovább ment és nemcsak az 
Egyház szabadságát ismerte el és biztosította, hanem értékes privilégiumokkal 
és adományokkal is felruházta.  Ezzel szemben viszont az Egyház ugyancsak 
bizonyos fokú  autonómiát engedélyezett a katholicizmus nagy egységének 
keretein belül az illető ország egyházi szervezeteinek. Ez az autonómia és 
különállás csak a legritkább esetben terjedt ki a szertartásra, istentiszteleti 
nyelvre, egyházi viseletre, hanem többnyire kimerült egy nemzeti primátus 
felállításában,  nemzeti zsinattartás engedélyezésében, dignitáriusok kinevezése 
körüli befolyásban,  bizonyos számú biborosi kalapban stb. 

Az ekként létrejött szövetség szorosan egymáshoz szíjazta az érdekelt 
államokban a katholikus Egyház és az abszolút  monarchia ügyét. 

A szövetség erős, életképes és fenntartható  volt mindaddig, mig az 
Egyházhoz hozzáfűzött  monarchiát egyházias  keresztény  szellem  hatotta át. 
Természetellenessé vált ez a szövetség s több-kevesebb robajjal mindenütt 
összeomlott, ahol már csak külsőségek tartották össze s a valódi katholikus 
szellem az állam intézményeiben és reprezentánsaiban egyaránt hiányzott. 

A katholicizmus s az egyes abszolút monarchiák között létrejött eme 
szövetségeknek első erőpróbája volt a protestantizmus fellépte,.  második a 
francia  forradalom. 

Mindaz, mi e viszonylatokban túlzás, visszaélés, elfajulás  volt, a protes-
tantizmus felléptekor  képtelennek bizonyult az ellenállásra és kártyavárként 
dűlt le, romjai alá temetve reális értékeket s a katholikus gondolat kifejlődé-
sének nagy lehetőségeit is. 

A francia  forradalom  kitörésekor — az apró olasz államoktól eltekintve 
— már csak a spanyol és osztrák Habsburgok s a francia  király állottak az 
Egyházzal e benső szövetséges viszonyban. A francia  királyság közszelleme 
azonban a XVIII. században épp úgy csak külsőségeiben volt már katholikus 
és lényegében épp oly kevéssé volt keresztény, mint királyainak és arisztok-
ratáinak magánélete, mely sajnos, inkább csak formáiban  különbözött a po-
gány Róma élvsóvár társadalmától. A forradalom  hatása alatt recsegve-ropogva 
összedűlt a francia  királyi trón s zuhantában részben magával rántotta, 
részben súlyosan megrongálta a francia  katholikus egyház vele összeépült 
boltozatait is. 

A nagy Napoleon,  miként a nyilvános élet legfőbb  terén, úgy az Egyház 
és állam problémájának szabályozásában is maga vágott utat magának s 



típust  kreált,  mely a tízenkilencedik században uralkodó lett számos modern 
államban. 

Napoleon lángelméje átlátta, hogy az a vallástalan, felforgató,  dishar-
monikus szellem, mely a francia  forradalom  viharával végigsöpört a mult 
intézményein, ellentétben áll az emberek együttélésének örök törvényeivel, 
nem reprezentál konstruktív erőt s ezért arra államalakulást alapozni komolyan 
nem lehet. A Chlodvigok, Szent Istvánok és Szent Lajosok szelleme azonban 
viszont épp úgy hiányzott a nagy Napoleonban, mint kortársai legnagyobb 
részében s így a katholicizmus nagy gondolataihoz való hozzásimujásra nem 
volt meg benne az erő, buzgóság és elszántság. 

Napoleon s nyomában több más modern állam szövetséget, konkordátumot 
kötött az Egyházzal. De ezt a szövetséget már nem az anya és fiú  érdek-
ellentéteket nem ismerő szeretete hatotta át, nem tette bensővé és meleggé a 
ideálban felolvadó  lelkület, hanem megkötötte azt a saját érdekeit hideg ész-
szel mérlegelő s immár teljesen laikus szellemű államhatalom. Szüksége volt 
az államnak az Egyház társadalomfenntartó  és fegyelmező  erejére s ezt az 
erőt minél teljesebb mértékben bele akarta állítani a saját állami céljainak 
szolgálatába. Igyekezett azonban ennek ellenében lehető kévés jogot, lehető 
kevés szabad mozgást és anyagi támogatást juttatni az Egyháznak, mely 
viszont szorongatott helyzetében a kiszolgáltatottság határáig ment el az 
engedékenységben, csakhogy intézményei fennmaradásának  veszélyben forgó 
jogi lehetőségeit és anyagi eszközeit megszerezhesse és biztosíthassa. Napoleon 
konkordátumában gyakorlati érvényesülésének csúcspontjára jutott az a galli-
kán gondolat, mely az állam védelmének s az Egyház anyagi költségeinek 
elvállalása fejében  a püspöki kart a kinevezési jog gyakorlásával lenyűgözte, 
a papságot a kormány tisztviselőivé tette s amelynek csak egyik fázisa  az 
oktatásnak állami monopóliummá tételele. 

Az Egyház és állam szövetségének e formája  ellen, mely az egész egy-
házi organizmust állami apparátusként igyekezett működtetni, már a harmincas 
években erős ellenzék támadt magában a francia  katholicizmus kebelében. A 
később szenvedélyének hevességétől téves utakra ragadtatott Lammenais, az 
aranyszájú dominikánus: Lacordaire  s főként  a hitvalló államférfi:  Montalembert, 
a saját epitaphiumja szerint „bonus miles Christi" üzennek hadat annak 
a rendszernek, mely anyagi előnyök morzsáiért kibontakozásában akadályozza 
és elsorvasztja a katholicizmus eleven erőit. Szabadságot, az erők szabad ki-
fejtését,  szabad mozgást követelnek az Egyház számára. 

Montalembert a „Szabad  egyház a szabad  államban"  című főmüvében 
foglalja  össze átgondolt egésszé e kérdésről vallott elveit és azt a Malinesben, 
Belgiumban 1863. augusztusban tartott egyetemes katholikus nagygyűlésen 
mondott történelmi beszédében proklamálja; hirdetve az Egyház és állam 
szabadságának együttlehetőségét s mindegyik szabadságának szükségességét. 

Montalembert a katholikus Egyház érdekében kifejtett  három évtizedes 
közéleti munkássága konzekvenciáit vonta le e beszédében. Az állami omni-
potencia tarthatatlanságának demonstrálása mellett kijelölni igyekezett a modern 



társadalmi és'állami rendben az Egyház elhelyezkedését az Ő ideáljai szerint 
és megnyugtatni a félénk  katholikusokat, hogy vallásuk megfér  a haladással 
és szábadsággal á közélet új rendében is. 

A közéletnek ez az új rendje — Montalembert szerint — a demokrácia. 
Abszolút monarchia, theokrácia, arisztokrácia egyaránt lehetetlenné váltak. Hiu 
volt minden kísérlet, mely a trónokkal való szövetségek s a hatalomtól nyert 
kiváltságok erejével akarta legyőzni az Egyház ellenségeit. Fel kell tehát bon-
tania az Egyháznak e szövetségeket, melyek nem jelentenek többé előnyt 
számára. Az Egyház nincs kötve semmiféle  társadalmi vagy államformához 
sem. Annál erősebb, minél függetlenebb,  minél kevésbé szorul a hatalom 
támogatására. 

A demokrácia folyton  erősbbödő világáramlat, mely előbb-utóbb elborítja 
minden mentsvárát a régi rendszereknek. Az Egyház reábocsátkozhatik bátran 
a demokrácia óceánjára, mert van iránytűje, mely mindig jól mutat. A demokr 
rácia az erkölcsi erőkifejtés  és az egyéni felelősség  két nagy elvén nyugodván, 
kitől tanulhatná meg mástól, ha nem a keresztény vallástól, ezt az erőkifejtést 
fegyelmezni  s e felelősséget  meghatározni. A szabadelvű demokráciának ugyan-
úgy ellenségei az*abszolutizmus, a centralizáció és a demagógia, mint a katho-
licizmusnak. A demokrácia és a katholicizmus érdekei egyaránt azt kívánják, 
hogy az állam hatalmi túlkapásai visszaszoríttassanak, az egyéni tulajdon s az 
egyéni szabadság tiszteletben tartassék, az egyesülés és társulás joga biztosíttassék. 

„Nincs oly szabadsága az új társadalomnak, mely ne lenne szükséges 
vagy hasznos az Egyháznak." 

„Én tehát a lelkiismeret szabadsága mellett vagyok" — mondja Monta-
lembert — „a katholicizmus érdekében, minden habozás és mellékgondolkozás 
nélkül" s beszédét e lendületes szavakkal fejezi  be: >, Menjetek tehát a sza-
badság  és igazság  nevében azzal a meggyőződéssel, hogy az Egyháznak szük-
sége Van a szabadságra és nincs egyébre szüksége." 

Concha Győző e beszéd kritikájában találóan mutat rá arra, hogy annak 
Achilles sarka éppen befejező  szavaiban van, mert Montalembert „a szabad-
ságot nyilván csak negatív  értelemben, mint másnak akaratától  való mentséget, 
mint egyéni  szabadságot veszi. A valódi, a teljes szabadság azonban sokkal 
több, mint mentesség: az igazságnak, a jónak, a szépnek pozitív  hatalma 
emberi teremtő akarat által megvalósítva. A negatív szabadság csak a magá-
ban álló, erős egyént elégítheti ki; a másokra szoruló, másokkal az államban, 
a társadalomban együttműködni akaró embereknek azonban pozitív szabad-
ságra, vagyis az igaznak, a jónak, a szépnek határozott, közös alapirányára 
van szükségük,. . . mely az egyéni világ köréből kivett közös eszmények előtt 
minden hozzája tartozótól meghajlást, a törvény, a szokás alkotói számára a 
parancsolás hatalmát. . ; foglalja  magában." 

• „Az emberi élet hitbeli és állami oldalát nem lehet végkép szétszakítani. 
A kapcsot közöttük nem egyedül a közbéke, a méltányosság, a nyilvános 
erkölcsiség tekintetei alkotják, mint Montalembert hitte, hanem az emberi élet 
oszthatlan egysége." 



„Egyház és állam szervezetileg elválaszthatók, sőt kívánatos, hogy lehe-
tőleg elválasztassanak." „Ellenben nem szűnhet meg a terület közössége, az 
emberi élet közössége, amelyen mindegyik munkálkodni hivatott." 

„A szabad egyház a szabad államban" jelszó mögött azonban . . . a ket-
tőnek elválasztása van oda állítva és pedig nem időleges kisegítő eszközként, 
hanem magasabb, tökéletesebb  rendezésként,  bizonyos fokig  abszolút  elvként, 
ami nyilván nagy hiba volt." 

Nagy állampolitikusunknak, Concha Győzőnek e klasszikus fejtegetései 
világos kritikáját képezik Montalembert elméletének, mely „Szabad  egyház a 
szabad  államban"  név alatt oly sok port vert föl  és oly népszerűvé vált nem-
csak azok körében, kik az Egyház részére reklamáltak az államtól szabadság-
jogokat,'hanem talán még inkább azoknál, kik ez elméletre támaszkodva az 
Egyháznak bizonyos államokban még meglevő befolyását  is törekedtek meg-
szűntetni. 

Montalembert legnemesebb intenciókból vezérelt sikraszállásának károssá 
válható hatásait Róma éles szeme nyomban észrevette s nem annyira azért, 
mert érveléseinek egyrésze piis auribus offensiva  volt, hanem e félremagya-
rázási lehetőségekre tekintettel IX. Pius nem nyilvánosan, nagy kímélettel, az 
Egyház körüli érdemeinek elismerésével, de értesítette róla, hogy beszédében 
tévedések vannak. Ugyanaz a IX. Pius, aki 1848-ban Gaetába volt kénytelen 
menekülni, figyelmeztette  ugyanazt a Montalembert, akinek buzgólkodása fő-
tényezője volt annak, hogy Franciaország hadsereget küldött Rómába és 1849 
julius 14-én visszaállította ott a pápai kormányzatot s akinek a pápai udvar-
nál ezt követő fogadtatása  alkalmával a Sixtinában e szavakkal jelölték ki 
helyét: „Az első hely az igazság szerint az Öné, mert mi is Önnek köszön-
hetjük,  hogy itt  vagyunk." S Montalembert, a bonus miles  Christi,  a kárhoz-
tatást ez alázatos szavakkal fogadja:  „Fájdalmam  nagyságát  csak az Egyház 
iránti  odaadásom  és  szentséges  feje  iránti  fiúi  engedelmességem  múlhatja  felül. 
Keresni fogom  s talán találok alkalmat, hogy ennek újabb jelét  adjam:" 

A Syllabus 55. és 77—80. tételei azután feltették  a pontot a „Szabad 
egyház a szabad államban" elmélet túlzásaira, anélkül azonban, hogy leron-
tották volna azt, mi ez elméletben helyes, üdvös és hasznos. 

Montalembert nemcsak tiszteletetparancsoló megadásával szerzett az utó-
kor előtt hervadhatlan érdemeket. Az elmélet, melyet e nagy katholikus szív 
s e zseniális elme a világnak adott, fontos  és lényeges új szempontokra hívta 
fel  a figyelmet  és új megvilágításba helyezte a problémát. Tévedéseit első-
sorban és leginkább csak túlzásai  okozták. Francia szenvedélyessége, mellyel 
a megragadott kedvenc gondolatot egyedül  helyezte előtérbe és francia  sziszte-
mizáló gondolkozása, mellyel azt összefüggéseiből  kiszakítva, jegecedési  köz-
pontként  tárta elő. E túlzásoktól és általánosításoktól megtisztítva azonban 
Montalembert elmélete okulására és tanulságára fog  szolgálni mindenkor a 
későbbi korok gondolkodóinak. 

Montalembert csak abban tévedett, midőn abszolút  igazságként  állította 
Oda a liberális gondolatot, melyet oly odaadó lelkesedéssel akart az Egyházzal 



harmóniába hozni, hogy ezzel az állam és Egyház ellentéteit végleg megold-
hatónak gondolta s az Egyháztól elvált állam részéről a teljes elvi semlegesség 
lehetőségeinek is lelkiismeretes betartására számított. E feltevésében  csalódott. 

Mint küzdő  fegyver  és elhelyezkedési  lehetőség  azonban adott viszonyok 
között és adott korban a liberális gondolat tényleg a legmegfelelőbbnek  bi-
zonyulhat. 

A liberálizmus főbb  törekvései: az állami beavatkozásnak lehető meg-
szorítása, az egyén szabadsága az állammal szemben, a születési és rendi 
kiváltságok hiánya és a társadalom munkamegosztásának és vagyonmegosz-
tásának az egyéni tulajdon és egyéni szabad kereset elvei alapján való ren-
dezése, önmagukban nemcsak hogy nem vallásellenesek, de adott esetben a 
leghathatósabban szolgálhatják a vallás érdekeit, mert e törekvéseknek és e 
gondolatnak szükségszerű folyománya  az egyén hitének a pogány vagy más 
vallású  állam  kényszere elleni védelme s az egyén lelkiismereti szabadságá-
nak biztosítása. S ebből egy lépéssel tovább menve, ugyancsak a liberális 
gondolat követelményeként állíthatjuk fel  azután az egyén- lelkiismereti sza-
badságának intézményes  biztosítása érdekében egyházának messze terjedő, 
szélesVörű  autonómiáját. 

Montalembert-nek a „Szabad egyház a szabad államban" jelszóval kife-
jezett nagy koncepcióját ezzel a gondolattal a magyar lángelme: Báró Eötvös 
József  fejlesztette  tovább, aki épp oly lángoló híve volt a szabadság gondo-
latának, mint Montalembert, de ennek bizonyos tekintetben még egyoldalú 
és sokban theoretikus ideálját: a „Szabad egyházat" az autonomia  gondolata 
által gyakorlatibbá tette, világosan kiemelve, hogy: 

„nem elég  az egyén vallásszabadságát  biztosítani:  az emberiség  civili-
zációja,  szabadsága  azt. kívánja,  hogy az állammal  szervezett,  önálló  egy-
házi közösségek  álljanak  szemben." 

Nem az Egyházzal, hanem az államhatalom túlkapásaival akart tehát 
Eötvös 'szervezett  egyházi közösségeket szembeállítani. 

Eötvös József  azonban nemcsak az elmélet terén fejlesztette  és helyezte 
szilárdabb és megingathatlanabb alapokra Montalembert nagy gondolatát, ha-
nem mint gyakorlati államférfi  — magyar kultuszminiszter — igyekezett azt 
reálisan is megvalósítani. 

Lelkületét, mellyel e nagy munkájáhóz fogott,  megvilágítja előttünk élete 
főművének  „A XIX. század uralkodó eszméi"-nek az az alapgondolata, hogy 
az emberiség bajai onnan származtak, mert az állam új berendezkedéseiben 
pogány hitelveket akart alkalmazni, holott egész gazdasági, érteimi, erkölcsi 
élete a keresztény  elveken  nyugszik. 

Eötvös főbb  ideáljai voltak: az állami mindenhatóság ellensúlyozása a 
keresztény Egyház által, az államnak az egyéni biztonság védelmére szorítása, 
az emberi haladás egyetlen igazi tényezőjének, az egyénnek fölszabadítása  a 
közhatalom gyámsága alól s az önkormányzat  elvének  követelése  az állam  és 
a társadalom  terén. 

Két főokból  tartotta tehát Eötvös szükségesnek és fontosnak  a vallásos 



érzület és érdekeltség fölébresztését  ott, ahol ez hiányzik és gyarapítását ott, 
hol már létezik. 

Először azért, hogy fékje,  korlátja és ellensúlyozója legyen az állam-
hatalomnak, mely a modern elméletekre támaszkodva, mindenhatóságra tö-
rekszik, másodszor pedig azért, mert úgy látta, hogy a francia  forradalom  a 
szabadság, egyenlőség, testvériség keresztény eszméinek pogány értelmet adott 
és meg volt győződve íóla, hogy az emberiség civilizációja romba fog  dőlni, 
ha ez eszmék eredeti értelmét nem sikerül helyreállítani. 

E veszedelem megelőzése érdekében tartotta oly fontosnak  Eötvös az 
egyházi és világi értelmiség közti eltávolodás megakadályozását s a vallásos 
érzés intenzív fölébresztését,  amit viszont a tágkörű  önkormányzati  jog által 
vélt legkönnyebben elérhetőnek. 

Bármily nehéz is volt azonban a feladat  és bármily sok oldalról hárí-
tottak is súlyos akadályokat annak megoldása elé, meggyőződésem, hogy 
Eötvös, aki annyira világosan látta a célt s annyira tisztában volt az egymással 
kapcsolatba hozandó intézmények lényegével, mégis tető alá hozta volna — 
ha lényeges koncessziók árán is — élete nagy müvét, a magyar katholikus 
autonómiát,  ha ebben korai halála meg nem akadályozta volna, mert hiszen 
az egyéni  tehetség  teremtő  ereje diadalmaskodhatik  oly akadályokon  is, amelyeket 
nélküle  századokon  keresztül  elmozdíthatlanoknak  tartottak  s utána és  nélküle 
szintén  időtlen-időkig  nem tudnak  helyükből  előbbre  vinni. 

A katholikus autonómia gondolata Eötvös halála után egy fél  századon 
át valósággal megmerevedett azon a ponton, meddig e nagy elme fölsegítette. 

Eötvös nem indíthatta meg az Egyház és állam viszonyának reformjára 
irányuló merész és kényes akcióját a Szentszék által kifogásolt  „Szabad egy-
ház a szabad államban" jelszó alatt, mert ez esetben frontálisan  szembetalál-
kozott volna úgy a felsőbb,  mint az alsóbb egyházi körök legmerevebb ellen-
állásával. A Montalembert-féle  egyéni  vallásszabadságnak az Eötvös által 
kontemplált „önálló,  szervezett  egyházi  közösségek"  gondolatává való kifejlesz-
tése, az egész koncepciónak konkrét adminisztratív, iskolai és gazdasági kér-
désekkel való szoros összekapcsolása által eminenter gyakorlati jellegűvé tétele 
s végül a piis auribus offensiva  „Szabad egyház a szabad államban" jelszó-
nak a kevésbé ellenszenves „autonómia"  jelszavával való fölcserélése  mind 
hathatós eszközök voltak ugyan arra, hogy az illetékes és legilletékesebb egy-
házi fórumok  bizalmatlanságát csökkentsék, de Eötvös gyakorlati politikai 
tapintata megérezte, hogy mindez még mindig nem elégséges e bizalmatlanság 
teljes eloszlatására. 

Kellett ahhoz egy gyakorlati'példa,  melyen a kétségeskedők előtt is vi-
lágosan demonstrálható legyen a katholikus autonómiának az Egyház érdeké-
ben kifejtett  üdvös hatása és kellett egy olyan apropos, olyan konkrét  indok, 
mely a bizalmatlankodókat is meggyőzhesse arról, hogy az akció beindítása 
gyakorlati  szükségességből  történik s nem belső fronton  való, leplezett táma-
dás készül itt az Egyház ellen. 

Báró Eötvös Józsefnek  a katholikus autonómia érdekében tervbe vett 



elvi és gyakorlati akciójához úgy a történelmi  konkrét  példát,  mint a históriai 
alkalmat  az Erdélyi Katholikus Státus szolgáltatta, melynek tagjai éppen abban 
az időben azzal a kéréssel fordultak  az apostoli királyhoz, hogy az új állam-
jogi helyzetben az erdélyi katholikus Státusnak gyűlését az erdélyi  püspök által 
hivassa egybe és a Státusnak az önálló erdélyi fejedelemség  alatt kialakult és 
approbált autonómiáját, mint alkotmányos magyar király is, szentesítse. 

E kérés alkalmat adott Eötvös Józsefnek,  a Habsburgokkal 1867-ben 
kibékült magyar állam kultuszminiszterének arra, hogy: 

1. az erdélyi katholikus Státus újjáalkotott szervezeti szabályzatának 
helybenhagyása által formálisan  újólag legalizáljon  egy tényleges  jogi  állapotot 
s egy intézményt,  melynek a századok folyamán  kialakult szerkezete valóságos 
megtestesülése  volt az ideálnak,  melyet Eötvös az Egyház és  állam  viszonyá-
ról  magának alkotott; 

2. az apostoli király által ekként újólag elismert és teljesen önkormány-
zati alapon szervezett erdélyi katholikus Státus s a még mindig a Thun-féle 
konkordátum alapjain álló magyarországi katholikus egyházi szervezet egy-
ségbe foglalása,  új alapokra helyezése és új feladatokra  való megszervezése 
természetszerű és aktuális  feladatként  a napirendre  tűzessék; 

3. az erdélyi katholikus Státusban az általa ideálként kitűzött „önálló, 
szervezett  egyházi  közösség"-nek  oly gyakorlati,  sőt históriai  példáját állíthassa 
Róma elé, mely kárt soha, de mindenkor igen értékes  szolgálatokat  tett  a 
katholicizmusnak  és ugyanezt odaállíthassa az államhatalom  és a laikus  köz-
vélemény  elé, mint olyan szervezetet, melyben a világi elem összhangba hozza 
az egyházi  életet  az állami  élet  kívánalmaival. 

Természetes, hogy az erdélyi  katholikus  Státus  történelmi példájának 
nagy elméleti és még nagyobb gyakorlati jelentőségét ily világosan akkor még 
csak olyan lángelme ismerte fel,  mint Eötvös József.  Ez az éleslátás épp úgy 
hiányzott az ő kortársaiban, amint nem volt meg bennük az az őszinte tö-
rekvés sem a katholikus gondolatnak a modern államéletbe való beillesztésére, 
ami az Eötvös lelkét betöltötte. A konzervatívok bizalmatlansággal látták az 
akkor túlnyomóan hithideg, ha ugyan nem egyenesen egyházellenes világi 
elemeknek az autonómia keretében szánt jogokat és befolyást.  A másik tábor 
viszont nem tudta megérteni Eötvös vallásos lelkének őszinte ragaszkodását 
egyháza intézményeihez. E két, sőt többoldalú bizalmatlanság terjengőssé és 
hosszadalmassá tette az autonómiai kongresszus működését s az isteni Gond-
viselés kifürkészhetetlen  akarata nem engedte meg Eötvösnek, hogy e mun-
kálatot befejezve,  nagy művét: a magyar katholikus autonómiát megalkothassa. 
Aránylag fiatalon,  57 éves korában, 1872 február  2-án meghalt. 

Eötvös halálával eltávozott a lángelme, aki egyedül és elsőnek ismerte 
fel  azt, hogy a népképviseleti alapra helyezett modern állam és a katholikus 
Egyház közötti viszony tényleg nem maradhat meg sem a középkor  hűbéri 
jellegű  patronátusainak  formájában,  sem azok között a keretek között, melyek-
ben az Egyház és az abszolút  monarchiák  szövetsége mozgott, hanem a 
Montalembert-féle  „Szabad  egyház a szabad  államban"  gondolat továbbfej-



lesztésében: az Eötvös koncepciója szerinti „önálló,  szervezett  egyházi  közös-
ségek"  vagyis az autonómia  irányában keresendő a, megoldás, melynek gyűr 
korlati  és  históriai  példája:  az erdélyi  katholikus  Státus. 

Sajnos, Eötvös halála után ezt a gondolatot többé Magyarországon ily 
világosan föl  nem ismerték s ennek tulajdonítható, hogy az azóta eltelt fél-
század alatt sem sikerült a magyar katholikus autonomiai szervezetet megal-
kotni, noha az erdélyi katholikus Státus ezalatt is élt, virágzott és eredménye-
sen működött. 

A Bismarck által inaugurált német  kultúrharc folyományaképpen  az 
állam támadásaival szemben ilyen „önálló,  szervezeti  egyházi  közösségek": 
a centrumpárt  s a Volksverein  kelnek teljes sikerrel az Egyház védelmére. 
Ugyanez a Volksverein  folyton  erősbbödő szervezet lesz a katholikus Ausz-
triában  s a vegyes vallású Magyarországon.  Amerika szabad földjén  az 
Egyház mindennemű ügyeit ezek az „önálló,  szervezett  egyházi  közösségek" 
intézik az Egyház szabadságának az állam részéről való legmesszebbmenő 
respektálása mellett. Mikor két évtizeddel ezelőtt Franciaországban  a szabad-
kőműves egyházpolitika keresztül erőszakolta az ú. n. elválasztási törvényt, 
római körökben — épp úgy, mint az Eötvös konzervativjai — nem mertek 
még hozzájárulni ahhoz, hogy az egyházi ügyek intézése ilyen „szervezett 
egyházi  közösségekre"  bizassék, melyek jelentékeny részükben az akkor még 
hithidegeknek, sőt egyenesen egyházelleneseknek ítélt világiakból állanának. 
Ma már azonban a Szentszék approbálta Franciaországot illetően is az egyházi 
közösségeknek e formáit. 

S így mehetnénk tovább Európa összes államain és mindenütt demons-
trálhatnék, hogy az Egyház és  a mai államhatalom  viszonyának legmegfelelőbb 
és  legmodernebb  megoldásaként  több-kevesebb határozottsággal  az az immár 
kereteiben  az űj  Codexbe  is felvett  típus  jelentkezik,  melynek  úgy elméleti 
koncepcióját,  mint  gyakorlati  lehetőségét  és  célszerűségét  legelőször  az erdélyi 
katholikus  Státus  történelmi  példája  igazolta  és  dokumentálta. 

II. Politikai szempontok. 

Láttuk az előző fejtegetések  során, hogy az Egyház és állam viszonyáról 
alkotott katholikus koncepció szerint a lelki és világi hatalom nem egyesítendő 
egy kézben, hanem két kézben elkülönítve teendő le; a két hatalom között 
azonban szoros és sűrű érintkezéseknek és kapcsolatoknak kell lenniök, melyek-
nek megszervezése a külömböző korszakokban a legkülömbözőbb módokon 
történhetik. 

Ismét Eötvös szavait idézve: „a kereszténység szakadatlan befolyását  a 
civilizációra, amennyiben e történelmi tényt természetes okokból magyarázni 
óhajtjuk, annak tulajdoníthatni, hogy soha valamely  államformához  magát  nem 
kötötte,  ellenkezőleg  mindeniket  felhasználta." 

Két előfeltétele  van annak, hogy az Egyház és valamely konkrét állami 



vagy társadalmi alakulat, szerv vagy egyén között ilyen politikai jellegű 
szorosabb szövetség köttessék: 

1. benső  vallásos  szellem  hassa azt át; 
2. tényleges  befolyást  tudjon  gyakorolni  az államéletre. 
Az Egyház csak azzal a politikai szervvel léphet ily benső szövetségre 

és tarthat fenn  már megkötött szövetségeket, melyet őszinte  keresztény  meg-
győződés  irányít tetteiben. Ha  e meggyőződés  hiányzik,  úgy a szövetség 
természetellenes,  mindkét  félre  nézve  terhes és  előbb-utóbb  mindkét  félre  nézve 
káros lesz. 

Sajnos, e szellem megváltozása naptárszerűleg nem konstatálható s mert 
a külső formák  mindig jóval túlélik a szellemet, a szövetségek megköté-
sében oly óvatos Egyház a történelem folyamán  érzékeny veszteségeket szen-
vedett amiatt,* mert a tartalomnélkülivé vált szövetségeket nem bontotta fel 
idejekorán. 

A középkori hűbérurakkal  kötött szövetség kiszámíthatlan előnyt jelentett 
az Egyháznak mindaddig, míg a lovagi rendet keresztény szellem hatotta át. 
Mikor ez a szellem kipusztult — s itt fokozottan  állanak az írás szavai, 
hogy: „gyümölcseikről ismeritek meg őket", mert a külső formákban  még 
semmi sem változott — akkor e hűbérurak a nekik juttatott patronátusi  jogo-
kat a maguk előnyére kezdték anyagilag kihasználni s egyik oka éppen az 
volt a protestántizmusnak, hogy a lovag urak ebben az önző és anyagias 
törekvésükben szabad kezet akartak biztosítani maguknak. 

Hasonló képet mutat az Egyház s az abszolút  monarchiák  szövetsége. 
Szent István, Szent Lajos, Szent Henrik, Habsburgi Rudolf,  V. Károly 

és II. Fülöp, II. Ferdinánd és legújabban Mária Terézia szövetségei a katholi-
cizmussal ez uralkodók benső vallásos meggyőződésére voltak alapozva s a 
legáldásosabb hatással voltak országaik fejlődésére  és alattvalóik lelkületére. 
Mikor azonban a jogi formájában  még mindig érintetlenül fennálló  szövetség 
másik oldalán e vallásos és erkölcsös uralkodók helyett német IV. Henrikek, 
francia  Szép Fülöpök és botrányos életű Lajosok, angol VIII. Henrikek, ma-
gyar IV. Kún Lászlók és Habsburgi II. Józsefek  jelentkeztek, akkor a szövet-
ség az Egyházra nézve a legnagyobb mértékben károsnak bizonyult s vagy 
odavezetett, hogy a benső meggyőződés nélküli uralkodó — mint VIII. Henrik 
s a protestánsá lett fejedelmek  — az Egyház fékező  és feszélyező  hatása alól 
szabadulandó, országával együtt nyíltan elpártolt a katholicizmustól, vagy tar-
tózkodtak ugyan a formális  szakítástól, de a rájuk ruházott jogokat és befo-
lyást rendeltetésellenesen, haszonleső vagy hatalomvágyó céljaikra használták 
fel  s alattvalóik lelkületét korrumpálták azzal, hogy egyházi kitüntetéseket és 
tiszteletjogokat élveztek botrányos magánéletük dacára. 

A XVIII. század végén, II. József  császár s a francia  forradalom  idején, 
az Egyháznak világosan kellett látnia, milyen súlyos veszélyt jelent reá nézve 
a hitetlenné vált abszolút monarchiával való szövetség. A Szentszéknek Napó-
leonnal szerzett tapasztalatai e felfogást  csak megerősítették s így igazán nem 
csodálkozhatunk, ha olyan férfiú,  mint Montalembert, kit minden lépésében 



kizárólag a katholicizmus érdekei vezéreltek, élete legfőbb  törekvésévé tűzte 
ki azt, hogy a hitetlen államhatalomnak az Egyház ügyeire szerzett befolyását 
megtörje és lehetőleg teljesen megszűntesse. 

E szükségességet ugyanilyen intenzitással átérezte Eötvös József  is. De 
tisztában volt azzal is, hogy az államhatalom befolyásának  egyszerű megszün-
tetése esetén légüres tér maradna vissza. Ezért ő egy lépéssel továbbmenve, 
a vallástalan államtól elveendő hatalmat a nép kezébe akarja letenni és így 
érvel: „A népnek az egyházra a politikai szabadság utján engedett befolyás 
sohasem lehet  oly veszélyes,  mint  aminő  az abszolút  királyoké  volt,  mert val-
lástalan  király  gyakran előfordulhat,  teljesen  vallástalan  nép  soha." Eötvös-
nek igaza van ugyan abban, hogy teljesen vallástalan nép nincsen, de 
igenis van olyan, mely egy adott  időpontban  többségében  vallástalan s még 
gyakrabban előfordul  az, hogy a vallásos többség egy vallástalan kisebbség 
befolyása  alá kerül. A befolyásnak  a vallástalan király kezeiből kivétele tehát 
feltétlenül  helyes intézkedés ugyan, de az a puszta tény, hogy e befolyás 
innen a nép  kezeibe tétetik le, nem garancia egyáltalában arra, hogy az nem 
került vallástalan elemek birtokába, mely esetben fokozott  mérvben fogjuk 
tapasztalni a vallástalan nép részéről mindazokat a káros következményeket, 
melyeket a vallástalan hűbérurak, a hitetlen királyok és minisztériumok részé-
ről felpanaszoltunk. 

Mielőtt tehát áz egyházi ügyekre gyakorlandó befolyást  letennők a nép 
kezébe, e nép kebeléből „szervezett,  önnálló  egyházi  közösséget"  kell formál-
nunk oly módon, hogy e közösségben az emberi lehetőség határain belől in-
tézményesen biztosíttassák azoknak az elemeknek befolyása,  melyeket  valódi 
egyházias,  keresztény  szellem  lelkesít,  mert csak ezek hivatottak és alkalmasak 
arra, hogy e nagyfontosságú  kérdésekre befolyást  gyakorolhassanak. 

Az egyházias szellem mellett azonbon nem kevésbé fontos  az is, hogy 
azok a tényezők, melyekkel az Egyház szövetségre lép, reális  hatóerőt  repre-
zentáljanak  és  tényleges  befolyást  tudjanak  gyakorolni  az állam  és  a társa-
dalom  életére. 

A katholicizmusnak az előzőkben lehető élesen kiemelt elaszticitása és 
életerejéből folyó  alkalmazkodó képessége hozza magával, hogy a változott 
viszonyok között is mindig el tud helyezkedni. 

Meg kell tehát találnia az Egyháznak a kapcsolatokat azokkal, kik az 
adott helyzetben az ügyek intézésére befolyással  rendelkeznek és nem kötheti 
össze a sorsát olyan sülyedőben levő szervekkel, osztályokkal, alakulatokkal 
és egyénekkel, kik a közéletre való reális befolyásukat  elveszítették s most 
csupán az Egyházzal a múltban fennállott  szövetségük, mint utolsó szalma-
szál, tartja még őket á víz felszínén. 

A hűbérurakkal  a patronátusi elv alapján kötött szövetségek addig voltak 
az Egyházra nézve értékesek, míg e hűbérurak anyagi erejük és közjogi be-
folyásuk  teljében voltak s az Egyháznak szükségletei fedezésére  vagyoni tá-
mogatást, megtámadtatás esetén fegyveres  védelmet tudtak nyújtani. 

Mikor a modern államok kialakulása, során a hűbérurak hatalma mind-



inkább elhalványult s az erő és hatalom mindinkább az abszolút uralkodók 
kezében összpontosult, az Egyháznak is ezekkel az uralkodókkal kellett szö-
vetségre lépnie. 

Viszont mikor az abszolút monarchiákat a francia  forradalom  hatása alatt 
mind sűrűbben kezdte felváltani  a parlamentáris kormányforma,  az Egyháznak 
is a népszerűtlenné vált Bourbonok, Bonaparték és Habsburgok helyett azok 
között az elemek között kellett megkeresnie szövetségeseit, melyek a parla-
mentáris kormányformájú  modern alkotmányos állam életére a legnagyobb 
befolyást  tudják gyakorolni. 

Mindezeket a szempontokat és posztulátumokat, melyeket a fenntebbiek-
ben felállítottunk,  ideálisan és szerencsésen egyesíti magában az erdélyi  katho-
likus  Státus  konstrukciója. 

Erdély sorsát a történelmi múltban a fejedelem,  illetve gubernátor mellé 
adott gubernium  és az erdélyi országgyűlés  intézte, mely utóbbi ismét külöm-
böző rendszerek szerint állott össze. Az erdélyi  katholikus  Státust  pedig 
eredetileg a gubernium és  az országgyűlés  katholikus  vallású  tagjai  alkották, 
vagyis Erdély katholikusai közül eminenter és kizárólag azok, kik a köz-
ügyekre befolyással  bírtak  és pedig egyenesen ezen a jogcímen.  Később 
azután a hierarchia visszaállítása s a választás demokratikus elvének beveze-
tése után az erdélyi, katholikus Státus a gubernium  és az országgyűlés  tagjain 
kivűl  felölelt  más kategóriákat is, melyek nem bírtak ilyen közjogi funkcióval, 
így egyfelől  a klérus képviselőit, másfelől  az espereskerületek és városok 
választott képviselőit, de ezek mellett is mind a mai napig megmaradtak, mint 
igen számottevő kategória, a kormány és a törvényhozás tagjai; sőt e kate-
gória még kibővült a felsőbb  biróságok és állami hivatalok katholikus tagjainak 
s a katholikus vallású főispánok,  alispánok és polgármestereknek csoportjával, 
kik mindnyájan, épp úgy, mint a kormány és az országgyűlés tagjai, pusztán 
és  kizárólag  azért  hivattak  meg ez előkelő  testületbe  és  nyertek  befolyást  az 
Egyház életében,  mert a közélet  terén  kimagasló  pozícióba  jutottak  s reális 
erőt,  hatalmat  és  befolyást  reprezentáltak. 

Az erdélyi katholikus Státus megszervezési módja azonban ugyanilyen 
tökéletesen tesz eleget annak a másik kívánalomnak is, hogy az egyházi 
ügyekre csak katholikus  szellemtől  áthatott  tényezőknek  engedtessék befolyás. 
Míg úgy a patronátusok,  mint a konkordátumok  rendszerében számtalan példa 
van arra, hogy nem katholikus vallású egyének, vagy legalább is nem kizáró-
lag katholikusokból álló testületek nyernek és szereznek jogokat az Egyház 
irányában, addig az erdélyi katholikus Státus szervezetében a legfelsőbb  foktól 
a legalsóbbakig kizárólagosan katholikusok ténykedhetnek és gyakorolhatnak 
jogokat. A másodfokú  közületnél: a státusgyülés tagjainál további garanciát 
képez ezek egyházias érzületének alapos megvizsgálására nézve az a körülmény, 
hogy úgy a választás megerősítése, mint a meghívólevél kibocsátásának joga 
a püspök kezében van, akinek e joga alapján módjában van kirekeszteni, 
illetve kivűl hagyni a nem kívánatos elemeket, ha magán-életük vagy egyéb 
defektusaik  miatt az egyházias szellemmel ellentétbe jutottak, bár formaszerint 



és a világi törvények szerint katholikusok volnának is. S e jog a püspök 
kezében nem volt csupán elméleti jellegű, hanem legújabban is igen gyakran 
használt és sokszor fájó  operáló kés. A harmadfokú  közületnél: az Igazgató-
tanácsnál,  valamint az egyes hitközségek egyháztanácsainál  a kiválasztásnak 
további fokát  képezi az, hogy e testületek újonnan választott tagjai, egyházias 
érzületük dokumentálása céljából ünnepélyes esküvel tesznek beiktatásuk előtt 
kötelező nyilatkozatot arról, hogy az Egyház által tiltott társaságoknak nem 
tagjai s azoktól távol tartják magukat. 

Mint láthatjuk, az erdélyi' katholikus Státus megszervezési módozatai 
igen szerencsésen vonják be az Egyház érdekszférájába  mindazokat a ténye-
zőket, melyekre a konkrét erőviszonyok mellett szükség lehet, de viszont óvato-
san távoltartani igyeznek azokat az elemeket, melyeknek vallásos lelkülete 
kétséges vagy bizonytalan. 

Az erdélyi katholikus Státus tehát szemléltető és gyakorlatban bevált 
példát nyújt arra, hogy a Montalembert ideálja szerint az államhatalom lenyű-
göző hatásától mentesített Egyháznak miként kellene megszerveznie azokat az 
Eötvös elgondolása szerinti „önálló egyházi közösségeket", melyeknek legfon-
tosabb hivatásuk az, hogy az Egyház és az állam közé állva, a két hatalom 
súrlódásait elsimítsák, összeütközéseit letompítsák és lehetővé tegyék azt, hogy 
a természetfölötti  rend őre és a világi hatalom között újra szövődjenek és 
mind sűrűbbek legyenek az érintkezések és kapcsolatok. 

Minél több olyan egyént sikerül megnyernie az Egyháznak a maga 
számára, kik a közéletben aktiv szerepet töltenek be, annál több kilátása lehet 
arra, hogy törekvései az államban és a társadalomban érvényesülni fognak. 
Viszont az állam aszerint nyer fokozódóan  nagyobb befolyást  a katholikus 
Egyház ügyeire, amily mértékben engedi a saját közéletében érvényesülni a 
katholicizmus szellemében dolgozó férfiakat. 

E két irányban ható befolyás  automatikus kiegyensúlyozásának és har-
móniába hozatalának ideális megoldása áll előttünk az erdélyi katholikus 
Státus évszázados alkotmányában. 

I I I . Az Egyház gazdasági p rob lémá i . 

Bármennyire szellemi természetűek is az Egyház feladatai  s bármennyire 
kívánatos, hogy e feladatok  megoldására lehetőleg lelki eszközök használtas-
sanak fel,  a földön  működő és fizikai  életet élő emberek utján ható Egyház 
mégis reá van utalva arra, hogy a saját és munkatársai anyagi  szükségleteinek 
kielégítéséről valamelyes módon gondoskodjék. 

Messze vezetne, ha e kérdésnek egyfelől  elméleti és elvi alapjait, más-
felől  egyházjogi vonatkozásait akarnók kifejteni.  Itt elégséges leszögeznünk azt 
a tényt, hogy az Egyháznak szüksége  van saját  céljaira  bizonyos gazdasági 
javakra,  melyekhez kétféleképpen  juthat: vagy készen kapja őket abban az 
alakban, amint erre a fogyasztás  céljából szüksége van, vagy pedig magának 
kell azt a rendelkezésre bocsátott eszközökkel előállítania. 



Megint további vitás kérdés azután, hogy a kész javaknak a kiszolgáltatása 
a helyesebb, vagy pedig a javakat termelő eszközöké. A kérdés aligha lesz valaha 
eldönthető. Loyolai Szent Ignác a saját maga és rendtársai szempontjából ki-
zárólagosan az első módozat mellett döntött, de kollégiumai számára mégis 
kénytelen volt akceptálni a másodikat is. Gyakorlati szempontból nézve a kér-
dést, nekünk mindenesétre számolnunk kell mindkét irányú funkcióval:  a.tisztán 
fogyasztó  és az értéktermelő  s vagyonkezelő  tevékenységgel egyaránt. 

Azokban a korszakokban és azokon a helyeken, amidőn és ahol az Egyház 
egyeduralmi pozíciót élvezett és a gazdasági javak nagy bőségben, úgyszólva 
korlálanul állottak rendelkezésére, e gazdasági természetű funkció  kifogástalan 
vagy kevésbé tökéletes betöltése nem okozott lényegesebb gondot. Ahol az 
Egyház szükségleteinek fedezéséről  az állam vagy az uralkodó gondoskodott, 
vagy pedig az ősök által letett bőkezű alapítványok nyújtottak ehhez segéd-
kezet, nem volt oly nagy jelentőségű a javak gazdaságos és takarékos felhasz-
nálása s ennek pontos ellenőrzése és nyilvántartása, mint ott és akkor, midőn 
az Egyház a saját szükségletei fedezetére  ismételten igénybevenni kénytelen 
hivei áldozatkészségét. 

A modern gazdasági rendbe beállított Egyházra nézve napról-napra ége-
tőbb fontosságú  lesz, hogy e gazdasági funkcióinak  emberileg legtökéletesebb 
megoldási módozatait tanulmányozza, megválogassa és az életben megvalósítsa 
annál inkább, mert a múltban is érzékeny hátrányára vált mindenkor, ha ezek 
a kérdesek nem voltak megfelelően  szabályozva. 

Kikre bizza, kik által végeztesse az Egyház ezeket a gazdasági természelű 
funkciókat? 

Az Egyháznak csak egy apparátus áll közvetlen rendelkezése alatt: az 
egyházi  rend.  Ezek azok, kik legtökéletesebben belehatoltak szellemébe, kik 
életüket hivatásszerűen és kizárólagosan az Egyháznak szentelték, kiknek 
érdeke következőleg a legszorosabban összefonódott  az egyház érdekeivel és 
akik a coelibatusra is tekintettel, az önzetlenségnek és megbízhatóságnak 
legnagyobb garanciáit nyújthatják. Kétségtelen tehát, hogy lényegében az 
Egyház az ő gazdasági természetű funkcióinak  legfőbb  irányítását és vezetését 
is "csak az egyházi rend kezében láthatja teljes megnyugvással. 

Ezzel az alapelvvel szemben azonban a gyakorlati élet a következő kon-
krét nehézségeket és tapasztalatokat mutatja: 

1. A papság száma oly csekély, hogy a legtöbb helyen az eminenter 
lelkipásztori teendők ellátására sem elegendő. E magasabb hivatás róvására 
megy tehát az egyházi férfiaknak  a gazdasági ügyekkel való foglalkozása. 

2. A termelés differenciálódásával  s a gazdasági verseny kiélesbülésével 
a javak és értékek produkálása mind több és több szakértelmet és gyakorlati 
jártasságot kíván. Ha ez hiányzik, a termelésre fordított  munka nem gyümöl-
csöző, hanem veszteséges lesz, vagyis kárba vész. A papság nem rendelkezik 
sem a szaktudással, sem ezekkel a gyakorlati tapasztalatokkal. 

3. A gazdasági harc olyan szembeállásokat teremt és olyan eszközök 
foganatbavételét  teszi néha szükségessé, melyek annak dacára, hogy erkölcsi-



leg teljesen aggálytalanok és kifogástalanok,  a papnak lelkipásztori munkáját 
bizonyos téren és bizonyos vonatkozásban mégis lehetetlenné teszik, vagy 
legalább is lényegesen megnehezítik. (Nemo militans Deo implicat se negotiis 
saecularibus. — Szent Pál 2. Tim. 2) 

4. Áz Egyház rendelkezésére álló gazdasági javak túlnyomó részükben 
közvetve vagy közvetlenül a világiak  adományából kerültek az Egyház ren-
delkezése alá; viszont céljuk és rendeltetésük legfőképpen  az egyházi  szemé-
lyek eltartása. E javak felhasználása  s esetleges elhasználása tehát az egyhá-
ziak  javára s ezek által történik. Az e javakban a felhasználás  folytán  előálló 
hiányok pótlása és kiegészítése viszont elsősorban ismét a világiak  feladata. 
E szereposztás volt főoka  az évszázadok folyamán  az egyháziak és világiak 
között folyton  kiújuló 'súrlódásoknak. 

A fennti  tételekből világosan következik, hogy az Egyháznak az ő gaz-
dasági természetű ügyei intézésénél szüksége van világi hívei közreműködé-
sére is azért, hogy ezek szolgáltassák: 

a) a numerikus munkaerőt  azokhoz a teendőkhöz, melyeket a csekély-
számú- papság ellátni képtelen; 

b) a rentábilis gazdasági termeléshez ma már nélkülözhetetlen szakértel-
met és  gyakorlati  jártasságot; 

c) a fokozott  felvértezettséget  a gazdasági életben küzdőket lépten-nyomon 
érhető sebesülések ellen; 

d)  azt a szervet, mely az Egyház rendelkezése alatt álló gazdasági java-
kat illetően érdektelenül és önzetlen áldozatkészséggel megállapítja az Egy-
ház által saját céljaira felhasználható  és a világiak által utánpótlandó mennyi-
ségek helyes mértékét és arányát. 

Azok a súlyos és nagy megrázkódtatások, melyeket az anyaszentegyház 
a lefolyt  kétezredév alatt, sajnos, oly gyakran elszenvedni volt kénytelen, jelen-
tékeny részükben oda vezethetők vissza, hogy e nagy kérdések az adott kor-
ban és helyen nem voltak megfelelően  szabályozva, vagy pedig az élet fejlő-
dése az eredetileg helyes szabályozási módot elavulttá tette. 

Az erdélyi  katholikus  Státus  szervezete és működése s az erdélyi egy-
házközségeknek ebbe kapcsolódó autonomiája, ha részleteiben itt-ott fejlesz-
tésekre, simításokra és kiegészítésekre rászorul is, lényegében egyik  legtökéle-
tesebb gyakorlati  megoldása  e fontos  és nagy gazdasági problémáknak. 

A Státusnak és az egyházközségi autonómiának külömböző szervei és 
közületei alkalmasak arra, hogy emberileg tökéletesen betöltsék mindazokat a 
feladatköröket,  melyeket a fenntiekben  kijelöltünk. 

Az évszázadok tapasztalatai mutatják, hogy az erdélyi katholikus Státus 
meg tudott felelni  az Egyház által e tekintetben vele szemben támasztott 
várakozásoknak. A részére átengedett jogokat mindenkor az Egyház érdekében 
és soha sem az Egyház ellen használta fel  s a szorongatott erdélyi katholi-
cizmusnak nemcsak védőbástyája volt, hanem expanzív kulturális missziójához 
is szilárd alapot, biztos és megértő támaszt nyújtott. 



Az Egyháznak az államhatalomhoz való viszonya, a politikai életbe való 
behelyezkedése és gazdasági szükségleteinek fedezése  olyan fontos  feladatok, 
melyeknek helyes megoldása lényegesen elősegíti, megoldatlansága pedig nagy-
ban hátráltatja az Egyház magasabb, lelki hivatásának sikeres betöltését. 

Mindazoknak az egyháziaknak és világiaknak tehát, kiknek e feladatkörök 
bármelyikében szerep, munkatér és teendő jutott, a rájuk függesztett  tekintetek 
tudatában és azzal a felelősségérzettel  kell e lényegében laikus természetű 
funkciókat  betölteniök, hogy sikeres működésük a kereszténység nagy gondo-
latainak diadalmas előretörését segíti elő, egyéni gyarlóságaik s a rájuk bízott 
teendők hiányos vagy fogyatékos  ellátása ellenben igen könnyen széles réte-
geknek az Egyháztól való elidegenedését okozhatják. 

Amíg azonban ily szigorú mértékkel méretnek meg és ily komoly fele-
lősséget viselnek az Egyház nevében és érdekében ténykedők, addig a többiek-
nek, a kívülállóknak magatartására nézve szolgáljanak irányadókul a nagy 
hitvallónak, Montalembert-nek alábbi szavai: 

„Az Egyház jogos tekintélyébe és örökkévalóságába vetett hitünk értékét 
csak fokozza  azoknak az embereknek nyomorúsága és gyarlósága, kik azt 
kormányozzák vagy képviselik. Az Egyház mindezek dacára egyedüli létemé-
nyese marad azoknak az igazságoknak és erényeknek, melyek a legszüksége-
sebbek és a legnehezebben elérhetők a modern társadalmakra, úgymint: a 
tisztaság, az alázatosság, a szeretet erényeinek. S nála vannak egyedül, ma 
még inkább, mint valaha, az emberi élet nagy mystériumainak: a fájdalomnak 
és bűnnek kulcsai." 

Mindezeket a nagy problémákat csak az a keresztény lelkület tudja meg-
oldani, mely önmagára a legszigorúbb mértéket alkalmazza, embertársai felé 
pedig mindig megértő szeretettel tárja ki karjait. 



Az erdélyi róm. katb. Státus 
mai felépítettségében. 

Irta: Dr. P. Jánossy Béla. 

Az erdélyi róm. kath. Státusnak nevezett erdélyi katholikus önkormány-
zat keletkezésének pontos ideje az idők homályába vész,, de bizonyos, hogy 
azok a keretek, melyeket az alakuló és fejlődő  önkormányzat idők folyamán 
kitöltött, már a keletkezés első idejében is nagyjában adva voltak. A katho-
likus önkormányzatot a helyzet ama szükségszerűsége hozta létre, mely a 
protestántizmusnak Erdélyben való terjedésével a minden vonalon háttérbe 
szorított katholikusok számára, mint az önfenntartás  egyedüli módja és lehető-
sége kínálkozott. És hogy ez a szükségszerűség mily jogalkotó, eleven erővel 
működött Erdély katholikusajban, arra legjobb példa, hogy az erdélyi törvény-
hozás már 1572—1573-ban megállapította a bevett négy vallás között a 
katholikus egyház teljes önkormányzati jogát, mely szerint a kath. önkormány-
zat a maga egyházi, iskolai és alapítványi ügyeit minden vallásfelekezettől 
függetlenül,  saját gyűléseiben intézheti.1 

Teljesen alaptalan tehát az a vád, hogy az erdélyi róm. kath. Státus,' 
mint önkormányzati szervezet, az újabb idők alkotása volna. Ez a szervezet, 
mióta létezéséről tudunk, 400 éves küzdelmes múltra tekint vissza s létezése 
csak ázok előtt lehet ismeretlen, akik a történelmi vizsgálódások során nem 
a történelemnek adnak objektív hitelt, hanem a történelem adatait alkalmaz-
zák sokszor önkényesen aszerint, ahogyan á történelem eseményeinek ilyen 
vagy olyan célt szolgáló beállítására szükségük van. S aki az erdélyi kath. 
önkormányzat történetét komolyan vizsgálja, az előtt tisztán áll az is, hogy 
ez az önkormányzat nem politikai szervezet, hanem egyházi jellegű alakulat, 
melynek létet az erdélyi püspöki megye adott. Ez magyarázza, hogy az er-
délyi róm. kath. egyházmegye egyházi, iskolai és gazdasági ügyeit miért 
intézte és intézi az egyházi és világi elemek együttes gyülekezete s miért nem 
szerepelt a kath. önkormányzatot intézményesen kifejező  státusgyűlések tanács-
kozásain soha olyan kérdés, mélynek lényege valamely kimondottan politikai 
kérdés szándékos kiélezése lett volna. 

Az erdélyi katholikus önkormányzatnak egész történelme folyamán  vé-
delmi harcot kellett folytatnia  a különféle  formában  megnyilvánuló állam-

1 Az 1886. státusgyűlés jegyzőkönyve 14. lap. 



hatalmi törekvésekkel, melyeknek a dolog természetéből folyólag  semmiféle 
autonómia nem rokonszenves. Ez a körülmény az erdélyi kath. autonómia 
minden erejét az autonom jogok védelmére koncentrálta s ideje sem volt rá, 
hogy önkormányzati életének keretei között országos, vagy éppen napi politi-
kával foglalkozhatott  volna, mint ahogyan újabban ezt vele szemben vádként 
különös előszeretettel hangoztatják. 

Az erdélyi kath. egyházmegyei önkormányzat tehát kizárólag egyházi 
jellegű szervezet s az Erdélyben lakó róm. kath. vallású hívek egyetemét kép-
viseli, amelynek természetes és törvényes feje  a mindenkori erdélyi róm. kath. 

püspök s amely az erdélyi kath. val-
lású hívek egyetemének tulajdonát ké-
pező vagyonból, melyet az állami tör-
vényekkel összhangban saját maga kezel, 
egyházakat, iskolákat s más kath. egy-
házi intézményeket tart fenn. 

Mindezt tudva, önként elesik az a 
vád, mintha az erdélyi róm. kath. 
Státus állam akarna lenni az államban, 
mintha függetleníteni  kívánná magát 
minden állami befolyástól  s mintha az 
államéival homlokegyenest ellenkező 
céljai volnának. Ilyen törekvéseket nem 
lehet kimutatni az erdélyi kath. ön-
kormányzat múltjából, annál kevésbé 
jelenéből s az önkormányzat természetes 
észszerűsége megőrzi őt jövőre is attól, 
hogy ilyen tendenciákkal még csak 
gyanúsítható is legyen. A Státus  szó 
ennélfogva  tartalmilag nem több puszta 
elnevezésnél, melynek használata az 
1640 körüli időkből ered. A jogaikért 

küzdő katholikusok e néven terjesztették az erdélyi országgyűlések elé sérel-
meiket, kéréseiket s e szóval az önkormányzati közületet akarták megjelölni, 
a szerves corpust, bizonyára azért, hogy kéréseik és sérelmeik előadásánál 
annál nagyobb nyomatékkal léphessenek fel.  A megjelenésnek e jogi formája 
az önkormányzati készség erős megnyilvánulása volt csupán és nem az állam-
hatalom elleni oppozíció, ugyanaz ma is és nem államellenes törekvések for-
rása, aminthogy az autonómia sohasem külön állam az államban, hanem ezen 
belül bizonyos jogosítványok foglalata. 

Az autonómia szabad életnyilvánulás, de az állam életével összhangban. 
Ilyen autonómiát fed  ma is az erdélyi róm. kath. Státus. 

Mindezt szükséges volt előrebocsátani az erdélyi kath. önkormányzat 
szervezetének ismertetése előtt, a principio, még amellett is, hogy e szervezet 
alapos megismerése után ki-ki önként rájön arra, hogy az erdélyi kath. ön' 

Dr. P. Jánossy Béla, 
az erdélyi kath. Státus titkára 



kormányzatban egy sajátos történeti fejlődés  eredményét kell látnunk, de semmi-
esetre sem olyasvalamit, ami az állam létét, biztonságát, tekintélyét, kulturáját 
veszélyezteti. Ellenkezőleg, olyan tényezőt kell ez önkormányzatban látni, mely 
ezen államéleti posztulátumok szolgálatát célozza. 

Az erdélyi r. k. egyházmegyei önkormányzat, mint szervezet, két részből 
áll: az erdélyi katholikusok egyetemét képviselő státusgyűlésböl  és a szerves 
önkormányzatot adminisztráló igazgatótanácsból.  E két szerv képezi az erdélyi 
kath. önkormányzat gerincét s mindkét szerv természetes és törvényes feje  a 
mindenkori erdélyi püspök. Ami fejlődést  az önkormányzat idők folyamán 
mutat, e kettő körül forog.  A mai szervezetében előttünk álló erdélyi kath. 
önkormányzatot az 1866-ik évben megalkotott szervezet helyezte az újabb 
kor követelményeinek megfelelő  alapokra. Ebből a szempontból alapszervezetnek 
kell mondanunk az 1866-iki státusgyülés idevonatkozó munkálatát, mely bár 
kereteiben a fejlődő  kor igényeinek megfelelően  itt-ott bővült, de az alapelvek 
változatlanok maradtak. Különben ez a bővülés is csak azokat a törekvéseket 
tükrözi vissza, melyek a2 erdélyi katholikus önkormányzat erősítésére és meg-
támadhatatlanságára irányultak. Az 1866-iki s az ezeket betetőző 1868-iki 
szervezeti munkálatok autonomikus küzdelmekben gazdag előzményeire szük-
ségtelen kitérnem, mivel azok- e könyv más helyén részletesen tárgyalva van-
nak. Itt csak arra mutatok rá, hogy státusi önkormányzatunk ezen alapszer-
vezet történelmi bázisán áll jelenleg is és ha van még becse a történeti 
jogoknak, akkor évszázados történeti jogaink kétségbe nem vonható bizonyos* 
sággal szólnak erdélyi kath. önkormányzatunk mellett. 

Az erdélyi róm. kath. önkormányzat mai állapotában mindenben meg-
felel  ama kívánalmaknak, melyek szerint egy szerves önkormányzati élet ki-
fejeződhetik.  Az önkormányzati szerkezet csúcspontja a státusgyülés  összeállí-
tásában van, melynek az 1873. évi státusgyülés által az igazgatótanács részére 
alkotott szervezeti szabályzat 14. §-ában lefektetett  princípiuma, hogy a 
státusgyűlési tagok s/8-ada világi s Vs-ada egyházi. E megoszlásnak tévedés 
volna a világiak részére hegemónikus értelmezést adni. Ez nem egyéb, mint 
az önkormányzat természetes következménye, melyen felül  e számbeli előnyre 
a világi elem a múltból azzal is érdemet szerzett, hogy amig — 1601—1713 
éveken át — az erdélyi egyházmegyének itt Erdélyben megyés püspöke nem 
volt, a világi elem tartotta fenn  az egyházi szellemet, hitéhez és az önkormány-
zathoz való szívós ragaszkodással. 

A státusgyülés tagjai ma az egyházi  rendből;  a mindenkori erdélyi 
püspök, mint az önkormányzat természetes feje,  a székeskáptalan S a püspöki 
szentszék tagjai, az apátok és prépostok, a kerületi esperesek, az esperesi kerü-
letekből egy-egy egyházi képviselő, a gyulafehérvári  papnevelőintézet tanárai, 
a státusi hét gimnázium paptanár-igazgatói, a tanári testületekből egy-egy 
paptanár képviselő, a státusi finevelők  pap-igazgatói, az erdélyi szerzetes ren-
dek Erdélyben székhellyel biró főnökei,  a püspöki egyházmegyei hivatal (aula) 
egyházi tagjai, a nagyszebeni róm. kath. Terézárvaház igazgatója. A világi 
rendből:  az önkormányzatot adminisztráló igazgatótanács tagjai, ezenkívül 



az igazgatótanács előadója, titkára, tb. előadója és-tb. titkára, az egyházmegyé 
területén lakó egyes kegyurak (patrónusok és dignitáriusok), ideértve azokat 
is, akik kápolnát és papot tartanak; az erdélyi részekben.lévő állami pénz-
ügyigazgatóság, erdőigazgatóság és főbányahivatalok  egy-egy kath. vallású 
főtisztviselője,  továbbá az állami közhivatalok (vármegyei, főispáni,  alispáni, 
esetleg főjegyzői  hivatalok) róm. kath. vallású főtisztviselői,  a királyi táblák 
rk. vallású tagjai, a volt szabad kir. városok rk. vallású polgármesterei, a kath. 
vallású országgyűlési képviselők; minden esperesi kerületből két világi kép-
viselőház 5000-nél több katholikust számláló városokból és községekből egy-egy 
képviselő, Kolozsvár kivételével, mely három képviselőt küld; a státusi gimná-
ziumok világi igazgatói, a tanártestületekből egy-egy képviselő, a kolozsvári 
Mariánum leánygimnáziumának és felső  keresk. iskolájának igazgatói, az 
egyházmegyei rk. elemi iskolák három képviselője. Ezenkívül a püspök a 
státusgyűlés hozzájárulásával meghívhat a gyűlésre olyan jótevőket és kiváló-
ságokat is, akik különben egyéb címen nem tagjai a státusgyűlésnek. 

A szentszéki tanácsosok státusgyűlési tagsági-jogosultsága 1918 óta 
olyképen rendeztetett, hpgy körülök á kinevezés sorrendjében csak annyi hív-
ható meg a státusgyűlésre, hogy velük együtt a meghívott egyháziak a meg-
hívott világiak felét  túl ne haladják. A státusgyűlés apát- és prépost tagjaira 
nézve megjegyezhetünk annyit, hogy mivel Erdély területén külön javadalmas 
apátság és prépostság ezidőszerint nincs, ennek pusztán címbeli jelentősége 
van s e cimek viselői rendesen más jogalapon tagjai a státusgyűlésnek. 

Hogy a státusgyűlés szervezeti összetétele a változott viszonyok között 
is megmaradjon, az új államjogi helyzetnek megfelelően  a státusgyűlés tagjaiul 
tekintetnek a román kamara és szenátus erdélyi, r. kath. vallású tagjai, akik az 
1923. évi státusgyűlésre már meghívást is kaptak. Ugyanígy meghivattak az állami 
közhivatalok főtisztviselői  mindott, ahol róm. kath: vallásúak. Ezek a státusgyűlé-
sen meg is jelentek. E tényben magában megdől tehát az a némelyek által célza-
tosan hangsúlyozott állítás, hogy az erdélyi róm. kath. Státus államellenes ala-
kulat. Az a szervezet, mely államellenes, vagy legalább is az állam céljaitól eltérő 
törekvéseket táplál, nem igyekszik az állam szerveinek aktív működést biztosítani 
á saját szervezetében, miként tette és teszi azt az erdélyi róm. kath. Státus. 

A változott viszonyok hozták magukkal a státusgyülés tagjainak pótlását 
is, melyet az 1922. évi státusgyűlés határozott el az 1866-iki alapszervezet 
keretein belül. E pótlást a státusgyülés tagjai közül soknak az országból tör-
tént eltávozása, elhalálozások, ezenfelül  egyesek státusgyűlési tagsági jogcímé-
nek az új államjogi helyzet folytán  bekövetkezett megszűnése tette szükségessé. 
De követelte ezt a jogfolytonosság  is, mely a változott körülmények közt az 
autonomiát fokozott  életműködésre ösztönzi s kívánatossá tette az a komoly 
törekvés, hogy az erdélyi róm. kath. önkormányzat a haladó kor szellemének 
megfelelően  az erdélyi katholikusságnak egy valóban erős, egészséges de-
mokratikus szervezete legyen. 

Természetes, hogy a státusgyűlés tagjainak pótlása az alapszervezet lé-
nyegesebb módosítása nélkül legmegfelelőbben  az espereskerületek és a 



tíágyobb egyházközségek képviselőinek gyarapításával történhetett. Énnek kö-
vetkeztében az espereskerületek eddigi 2—2 világi és 1—1 egyházi képviselője 
helyett 4—4, illetve 2—2 képviselő választatott s így az erdélyi egyházmegye 
16 espereskerületében az eddigi 32 világi helyett 64 s a 16 egyházi helyett 
32 lett a státusgyölési tagok száma. Ezenfelül  a nagyobb egyházközségek 
közül azok, melyek a filiákkal  együtt 3000-nél nagyobb lélekszámmal bírnak 1, 
az 5000-en felüli  lelket számlálók 2 képviselőt küldenek a státusgyűlésre. A ko-
lozsvári egyházközség részére megmaradt a 3 képviselőküldésre való régi jog. 

Ez a tagpótlás az 1924 évi státusgyűlés tagjainak összetételében már 
megoldást nyert és az erdélyi katholikusságnak az önkormányzat iránt tanú-
sított élénk érdeklődése és rokonszenve bizonyítja, hogy a tagpótlás e módja 
a gyakorlatban teljesen bevált. 

A státusgyfilést,  melynek keretkitöltő szervei, mint látható, az esperesi 
kerületek, a mindenkori erdélyi püspök hívja egybe, mint a státusgyülés ter-
mészetes feje,  kinek e jogát, gyakorlásának elmulasztása esetén az igazgató-
tanács gyakorolja. A püspöki szék üresedése esetén az összehívás joga a 
káptalani helynökre hárul. A püspök, mint természetes elnök mellett ott'van 
a státusgyűlés által életfogytiglan  megválasztott világi elnök, mint társelnök, 
aki a püspököt akadályoztatása esetén a státusgyülés vezetésében helyettesíti. 

A státusgyűlésen megtárgyalandó ügyeket a státusgyűlési bizottságok 
készítik elő ama Jelentés alapján, melyet az igazgatótanács évenként könyv-
alakban a státusgyűlés tagjainak előzetesen megküld. E bizottságok: a szám-
vizsgáló  bizottság,  mely a státusi alapok és uradalmak számadásait és költség-
vetéseit vizsgálja meg; a tanügyi  bizottság,  mely az igazgatótanácsi Jelentés 
tanügyi természetű kérdéseivel foglalkozik,  s a tizenötös  bizottság  (15 tagból 
áll két- és egyharmad arányban), mely az igazgatótanácsi Jelentés egész anya-
gát tárgyalás alá veszi megfelelő  javaslatok előterjesztése végett. 

A katholikus önkormányzatnak szerves kiegészítő része az igazgatótanács. 
Ez az önkormányzat központi adminisztratív szerve, a státusgyülés végrehajtó 
orgánuma, de emellett önálló jogkörben is eljáró önkormányzati hatóság, tehát 
az erdélyi kath. önkormányzatnak önálló szervi intézménye is, mely az auto-
nom jogforrásokban  megállapított bizonyos jogkörben eljárni a törvény alapján 
kizárólag jogosult.1 

E helyen érdemes ismételten rámutatni egyesek ama merőben téves kö-
vetkeztetésére, mintha az igazgatótanács az u. n. Catholica Commissio jogutóda 
volna. Jogutóda annyiban, hogy annak megszűntével átvette az önkormányzat 
Ügyeinek vezetését, de nem jogutóda annyiban, hogy a Catholica Commissio 
sohasem volt önkormányzati intézmény, hanem az államkormányzat által lé-
tesített puszta adminisztratív hivatal. Az igazgatótanács a katholikus önkor-
mányzat által a maga autonomikus szellemének megfelelően  kiépített szervezet 
s alapja az 1866-iki alapszervezetben megjelölt 24 tagú bizottmányban van, 
melynek, mint ilyennek létezését 1867-ben az államkormányzat elismerte s 
működésének megkezdését 1873-ban tudomásul vette. A Catholica Commissio 

1 Bochkor M.: Az erdélyi kath. autonomia. 530. 1. 



tehát á státüsgyfiiés  szervézéti fejlődésében  hétil égyéb püszta jógtörténelmí 
rekvízitumnál, az igazgatótanács szervezetéhez való viszonyában pedig semmi 
Jelentőséggel nem bír, mert az önkormányzat szempontjából sem az alapot, 
sem a célt, sem a szervezetet illetőleg nincs azonos vonás a kettő között. 

Az igazgatótanács a megyéspüspökön, mint természetes elnökön, a világi 
elnökön, előadón, a titkáron, a'tb. előadón és tb. titkáron kívül 24 tagból áll, kikből 
a státusgyűlés számbeli összeállításának megfelelően  8 egyházi, 16 világi. Az 
igazgatótanácsosok a státusgyűlés tagjai közül 3 évre választatnak. Az igazgató-
fanács  1873-ban történt megalakulása óta, a különböző ügyosztályokkal bővült 
központi hivatala útján állandóan működik, mint önkormányzati joghatósággal 
biró szerv. Van külön szervezeti szabályzata (1873), ügyrendje (1885), vagyon-
kezelési szabályzata (1913—1922), tisztviselői részére van külön fegyelmi  (1899) 
és nyugdíjszabályzata (1903). Az erdélyi róm. kath. önkormányzatot kifelé  az 
igazgatótanács képviseli s iskolai és vagyoni ügyekben nem pusztán végrehajtó 
szerve a státusgyűlési határozatoknak, hanem kezdeményező jogkörrel biró 
testület, mely működéséért önkormányzati ügyekben kizárólag a státusgyűlés-
nek "felelős,  intézkedéseit pedig, mint önkormányzati jogszemély, a püspökkel, 
az önkormányzat természetes fejével  egyetértőleg teszi meg. 

A két önkormányzati szerv belső szerkezetének e rövid ismertetése után 
önként felmerül  a kérdés, hogy voltaképen mi is a hatáskörük. Erre röviden 
felelnünk  kell, mert ebből tudjuk meg, hogy mit ölel fel  tulajdonképen az 
erdélyi katholikus önkormányzat. 

A státusgyülés  hatásköre  nagy vonásokban a következőkben foglal-
ható össze: 

1. Képviseli az erdélyi róm. kath. püspöki megyét az állammal, más 
közéleti tényezőkkel s a felekezetekkel  szemben minden oly kérdésben, mely 
fölött  dönteni az erdélyi róm. kath. egyház belső szervezete szerint a püspöki 
megye egyetemét illeti meg. 

2. Védelmezi az erdélyi róm. kath. egyházat bárhonnan jövő táma-
dásokkal szemben. E védelmező jogkör nem csupán az önkormányzat körébe 
eső ügyek szempontjából illeti őt meg, de igénybe veheti e jogot egyházpoli-
tikai kérdésekben is, miként ezt történelme bizonyítja. 

3. Jogosult az autonomia szervezetének, hatáskörének megállapítására, 
kiépítésére, megváltoztatására a vonatkozó egyházi és országos törvények sé-
relme nélkül; egyszóval jogosult az erdélyi autonom egyház egész alkotmá-
nyának megállapítására. 

4. Felügyeleti és ellenőrzési jog illeti meg az önkormányzat összes 
szervei, az, egész önkormányzati élet felett  s jogosítva van e célból megfelelő 
intézményeket is létesíteni. 

5. Megilleti az erdélyi püspök választásának történeti joga az 1640 óta 
állandóan gyakorolt módon, vagyis prezentáció utján. 

6. Hatáskörébe tartozik a kegyúri jogviszonyt az egyházjog alapján, a 
helyi viszonyoknak megfelelően  szabályozni a Státus kegyurasága alá tartozó 
plébániáknál. 



7. Ugyanezeknél a lelkészek javadalmáról gondoskodik, a javadalmi vagyon 
fenntartására  és helyes kezelésére felügyel,  a községekben fizetni  szokott 

• egyházi szolgáltatásokat rendezi, az egyházi adót kiveti, 
8. A templomokról s más egyházi épületekről gondoskodik. 
9. Gondjaiba tartozik a róm. kath. iskolaügy ; tehát iskolák létesítése, 

felszerelése,  vezetése, tanitói, tanári állások szervezése, az iskolák fenntartása, 
a tanszemélyzet javadalmi és szolgálati viszonyainak rendezése, a tanrend-
szer, a tankönyvek megállapítása, mindez az országos törvényekben megvont 
keretek között. 

10. Fiú- és leánynevelő intézetek, internátusok létesítése tárgyában 
határoz s ezek felett  a felügyeletet  és ellenőrzést gyakorolja. 

11. Hatáskörébe tartozik a státusi alapok, az ezekben külön kezelt 
alapítványok, valamint az alapok tulajdonát képező uradalmak költségvetésének 
megállapítása; jogosítva van vagyont megváltoztatni, űj vagyont szerezni, 
elidegeníteni, újabb alapokat létesíteni, a vagyont megterhelni az országos 
törvények s az alapítók rendelkezéseinek korlátai között. 

12. A püspöki javadalom épségben fenntartása  felett  a felügyeletet  gya-
korolja, a püspöki javadalmat széküresedés esetén kezeli. 

13. A kezelése alatt álló egyházi célú vagyont és alapítványokat nyil-
vántartja. 

14. Egyházi és iskolai közjárulék címén a katholikus hívekre adót vet ki. 
Az igazgatótanács  hatásköre  mindenekelőtt felöleli  az összes státusi 

alapok és alapítványok kezelését és felügyeletét.  Ezek az alapok: az erdélyi 
róm. kath. vallás-, tanulmányi és ösztöndíjalap s az ezekben kezelt magán-
alapítványok ; ezenkívül az elemi iskolai, a terézárvaházi, a státusi tisztviselői 
nyugdíjalap és a gr. Nemes Ábrahám-féle  u. n. reáliskolai alapítvány. Ezen 
alapokat és alapítványokat az igazgatótanács saját számvevősége és központi 
alapítványi pénztára útján adminisztrálja. A fennebb  jelzett első három nagy 
alap tulajdonát képező reáliák (mezőgazdasági birtok, erdők és bérházak) ke-
zelése az igazgatótanács közvetlen felügyelete  alá rendelt urad. intézőségek, 
gazdasági és erdészeti ügyosztály segítségével történik. 

Az igazgatótanács hatásköre továbbá kiterjed azokra az ügyekre is, me-
lyek a szorosan vett hittani, egyházkormányzati, liturgiái és egyházfegyelmi 
ügyeken kívül az egyházi és világi hiveket közösen érdeklik. Nevezetesen: 

1. Gyakorolja a tanulmányi és a vallásalapot megillető kegyúri jognál 
fogva  az azokból javadalmazott egyházakra a lelkészfelajánlási  jogot. 

2. Adományozza az alapítványokat és ösztöndíjakat az alapítók szán-
déka szerint. 

3. Felügyeli és vezeti az iskola- és nevelésügy állapotát. 
4. Utalványozza a státusi alapokból eszközlendő fizetéseket  s egyéb ki-

adásokat a státusgyülés által jóváhagyott költségvetések keretein belül. 
5. Felügyel az egyházmegyei kath. Státus javaira s ezek érvényesítésére. 
6. Megválasztja a státusi középiskolákban alkalmazott tanárokat s fizeti 

az e célra szolgáló tanulmányi alapból saját központi alapítványi pénztára utján. 



7. Gondoskodik az ingó- és' ingatlanvagyon fenntartásáról  és gyarapításáról 
úgy, ahogyan az alapokra nézve hasznosabbnak tartja. 

8. Az egyházmegyei oktatás állapotáról évenként kimerítő jelentést tesz 
a közgyűlés elé s az e téren szükségesnek mutatkozó javításokra s az ezekkel 
összefüggő  tanügyi kérdésekre nézve javaslatokat tesz. 

9. Közreműködik az üresedésbe jött püspöki javadalom leltár melletti 
átvételénél és átadásánál, valamint az üresedésben lévő püspöki székhez tar-
tozó javadalmak jövedelmeinek kezelésénél a káptalan hozzájárulása mellett. 

10. Felmerülő szükség esetén rendkívüli státusgyülés összehívását eszközli 
a püspök közbenjöttével. 

11. Tisztviselői számára részletes utasítást ad s elkészíti saját ügy-
rendjét is. 

E néhány felsorolt  pont nem meríti ki teljesen az igazgatótanácsnak, 
mint önkormányzati végrehajtó szervnek intézkedés-körét, de mindenesetre 
elegendő annak a fontos  hivatásnak áttekintésére, melyet az igazgatótanács az 
egyházmegyei önkormányzatban betölt. 

* 

íme, ez lényeges vonásaiban mai szervezeti és szerkezeti összetétele az 
erdélyi kath. önkormányzatnak, mely új államjogi helyzetének keretei közé 
beilleszkedve, a maga egyházi és iskolai kulfurfeladatainak  teljesítésével egy-
úttal az egyetemes emberi kultura államfenntartó  nemes munkáját is végzi. 



A váradi egyházmegye, 
Irta: Dr. NTémethy Gyula. 

A váradi püspökség alapítása két szent király nevéhez fűződik.  A ma-
gyarok apostola, Szent István, Nagyvárad közelében Biharon alapított püspök-
séget, melyet az 1010 táján alkotott kalocsai érsekséghez csatolt. Minthogy 
azonban Bihar várát 1091-ben a kúnok feldúlták,  Szent László király a püspök-
séget a sokkal alkalmasabb, mert a Kőrös folyó  partja mellett fekvő,  Nagy-
váradra helyezte át, hol székesegyházat is épített, mely aztán annyi csudával 
dicsőitett testének nyugvóhelye s ennek révén egy egész ország, sőt nemcsak 
egy ország, bucsúhelye lőn. Alig száz évvel a püspökség megalapítása után 
már a Fehér-Kőrös partjaitól fel  a Hortobágyig s a Tiszától a kalotaszegi 
havasokig mindenütt lelkészségek állanak, közben-közben a bencések, pre-
montreiek, Ágostonrendiek, Jánosvitézek kimagasló monostoraival. 1192, tehát 
László király szentté avatása után megnagyobbítják a székesegyházat s oltárra 
helyezik a szent építő testét. 

Pár évtizeddel utóbb szörnyű csapás éri a virágzásnak indult egyház-
megyét. 1241-ben a tatárok csellel bevették Váradot. Szemtanú, Rogerius váradi 
főesperes  írjb le a Carmen miserabilében, hogy mit míveltek azután. Felégettek, 
kiraboltak mindent. A lakosokat részint legyilkolták, részint szolgaságra hur-
colták. A tatárok elvonulása után a papság és hívek felépítették  a romokat 
s megvetették az egyházmegye aranykorának alapját. Ekkor jöttek az újonnan 
alakult szerzetrendek képviselői: a Szent Ferenc, Szent Domokos, majd a 
Szent Pál rendjének tagjai, kik a többi között a kézi-ipar művelésére is ok-
tatták a város lakóit. Káptalani iskola is alakult, mely mellé 1447-ben Vészi 
Péter olvasó-kanonok internátust is alapított. Báthori András püspök (1329—1345) 
újjáépíttette Szent László székesegyházát, a csúcsíves építés nemes, lélekemelő 
formáiban,  János püspök (1383—1395) a székesegyház előtt felállíttatta  Szent 
László király ércből való lovasszobrát, ipelynek szépségével nem tudtak be-
telni az egykorúak s melyről éneket zengtek az utókor poétái. Hogy mit je-
lent ez művészettörténeti szempontból, eléggé mutatja a tény, hogy Erasmo da 
Narni lovasszobra Donatellotól, Pádovában, volt az első nagy ércből öntött 
lovasszobor a középkorban Itália földjén,  s hogy ezt 1453-ban állították fel, 
több mint egy félszázaddal  a váradi lovasszobor állítása után. De a tudomá-
nyok is virágzottak Szent László városában; a kiváló humanista Vitéz János 



püspök idejében (1440—1444) olyan könyvtára volt a püspöki palotának, mely-
től a tudós és költő Janus Pannonius alig tudott megválni. Nem kisebb di-
csősége volt Szent László városának az irgalmasság cselekedetének gyakorlása. 
Váradon volt több ispotály, volt vakok, poklosok intézete, Szent László fürdő-
jében szegény betegek kórháza, nem is említve, hogy a szent király sírjánál 
mennyi szenvedő nyert csudás módon testi és lelki enyhületet. Ámbár Várad 
városát és nem a várát, 1474-ben a törökök, 1514-ben Dózsa György hordái 
feldúlták,  mindezek csak muló zivatart hoztak reá. Szent László városát a XV. 
században „földi  paradicsomnak" nevezték s magasabb kultúrájának hatása 
meglátszott az egész egyházmegyén, mely akkor Békés- és Biharmegyén kívül 
kiterjedt a mai Arad- és Kolozsmegyék egy részére, az utóbbiban Kalotaszeg 
vidékére. Az 1332—37 évi pápai tizedjegyzék szerint az egész tekintélyes 
egyházmegye hat főesperességre  oszlott. Az 1552-iki trienti jegyzék teljes ké-
pét nyújtja az egyházmegyének. A székesegyházi föesperességhez  csatlakoznak 
a homorógi, szeghalmi, kalotai, békési és köleséri főesperességek.  Háromszáz-
nál több plébánia volt, négy káptalan, úgy, hogy csak a világi áldozópapok 
számát bátran tehetjük négyszázra. Olyan szám, melyet még csak megközelí-
tőleg sem ért el azóta az egyházmegye. 

Magyarországnak a mohácsi vész után részekre szakadása, a török ura-
lom és a hitújítás katasztrófális  hatással yoltak a váradi egyházmegyére. 
Egyelőre főként  a hitújítás éreztette renegát-gyűlöletét az elhagyott egyházzal 
szemben. A tordai országgyűlés 1566-ban száműzte az egyházi rendeket Vá-
radról. Papok, apácák, szerzetesek földönfutókká  lettek azon bűnükért, hogy 
atyáik hitét nem akarták elhagyni „hogy a pápai tudományhoz és emberi 
szerzetekhez ragaszkodtak". 1598-ban már nem lakott egyetlen katholikus pap 
sem a város határában. Az akkori tordai végzés annyit engedett meg, hogy 
a szomszéd szőllősi pap hétköznapi ruhában bemehessen Váradra feladni  a 
haldoklók szentségeit a katholikusoknak. Épen nem valószínűtlen tehát azon 
történetírók állítása, akik szerint 1566-ban több kanonok vértanúságot szen-
vedett protestánsok kezétől katholikus hitéért. A gyönyörű székesegyház 1609-ben, 
ha szentélyefosztottan  is, de még állott. Bethlen Gábor erdélyi fejedelem 
azután 1618-ban lebontatta, hogy faragott  köveivel, mérműveiveí, síremlékei 
darabjaival a vár bástyáit kijavíttassa. Előtte jóval Izabella királyné kapitánya, 
Varkocs Tamás „rontatta le a káptalanházakat és templomokat, Szent Ferenc 
klastromát, Szent Jakabot, Szent Mihályt; Vadkertben (külváros) Mindszentet, 
Szent Keresztet, az Ispotályt; a Várban Szent Jánost, Boldogasszonyt; a hegyen 
Szent Istvánt, Szent Pétert, Szentlelket. Sicarius templorum Dei 1 Isten házának 
bérgyilkosa! mind eltöretteté, pusztítá, semmivé tévé. Deus judicet opusjeius!" 
így írja Verancsics Antal, kortárs. 

Mi maradt még Várad középkori művészi és vallási ragyogásából? 
A szent királyok szobrai, főkép  az alapító lovasszobra. Mikor azután a törökök 
1660-ban az elpusztult, protestánsok-pusztította várat és várost elfoglalták,  e 
szobrokból, mint „hitetlenek bálványaiból" ágyúkat öntetének. Akkor már az 
egyházmegye területén, jelesül Biharmegyében, mértföldeken  át csak elpusztult 
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Szent László király szobra a váradi székesegyház előtt 



faluhelyek  voltak. A sok szép magyar katholikus falvaknak,  melyek sűrűn érték 
egymást a Fekete-, a Sebes-Kőrös, a Berettyó völgyében, csak a nevük maradt 
s néhány középkori templom-rom! Rachel plorans filios  suos et noluit con-
solari, quia non sunt. 

Midőn 1692-ben I. Lipót király serege Heister tábornok vezérlete alatt 
Váradot visszafoglalta  a töröktől, az egykori földi  paradicsom az volt, ami 
csaknem egész Biharmegye: rom és pusztaság. 114 háza maradt a városnak, 
de kik laktak bennük? 53-ban hajdúk, azaz gyalogkatonák, 8-ban huszárok, 
20-ban német katonák. Mindössze 21 háznak volt lakója a mai Olasziban, 21 
háznép ott, ahol egykor legnagyobb városaink egyike állott. El lehet képzelni, 
minő roppant feladat  várt itt az új püspökre, Benkovics Ágostonra. A király 
a püspökséget ugyan visszahelyezte összes régi birtokaiba, az 1552-iki adó-
könyvek útmutatása szerint, de birtok és jövedelem két dolog volt akkortájt. 
A birtokok egy részét majd a királyi ügyész, majd egyesek támadták igény-
perekkel, más részét világiak tartották kezükben, kik nem igen hihették, hogy 
amit az erdélyi fejedelmek  adományából bírnak, azt elveszíthessék. Kis fa-
tornyú kápolnát épített Benkovics püspök székesegyháznak, melyben egy né-
hány szerzetessel meghúzta magát. Sokra már csak azért sem mehetett, mert 
a Rákóczi-féle  szabadságharc minden további fejlődést  lehetetlenné tett. Csak 
az 1711-ben megkötött szatmári béke után lehetett újabb alkotásokról szó. 
Az 1732-ben elhalt Csáky Imre gróf  csakugyan helyreállította a káptalant 10 
kanonokkal, megépítette 1723 táján a mai Szent László templomot ideiglenes 
székesegyháznak a piacon, valamint az egyházmegyéje legnépesebb városában, 
Debreczenben a ma is álló díszes egyházat. Jellemző, hogy 1720-ban az ő 
püspöksége idején Váradnak 216 polgára volt. Utóda, Csáky Miklós (1737—1747) 
plébániákat alapított, 1741-ben szemináriumot állított, vas-, üveg- és patkó-
gyárat alkotott. Mikor püspökké lett, a váradi püspökség területén, mely ma-
gában foglalta  Békés-, Bihar- és Szilágymegyéket, még csak 15 helyen volt 
nem plébánia, hanem csak lelkész: Váradvelencze, Diószeg, Székelyhíd, Szent-
jobb, Micske, Élesd, Mezőtelegd, Szőllős, Belényes, Bélfenyér,  Gyula, Endrőd, 
Szilágysomlyó, Kárásztelek. Temploma felének  se volt, a lelkészek paraszt-
házakban, urasági udvarokban kegyelemkenyéren tengődtek. Csak, aki ezt 
megfontolja,  tudja értékelni, minő kultúrmunkát végezett a katholikus egyház 
két század alatt. 

Méltó utódja volt a Csákyaknak G0f  Forgách  Pál,  aki 1747-től 1757-ig 
ült a váradi püspöki széken. Ő kezdette meg a hatalmas arányú, máig is fenn-
álló székesegyház építését a város fölött  uralkodó helyen 1752 ben s az építés 
első nyolc évében 68.577 forintot,  akkor roppant összeget költött rá, de be 
nem fejezhette,  mert az akkor még alája rendelt görög katholikus suffreganeus 
és a szerbeknek kedvező osztrák körök áskálódásai következtében el kellett 
hagynia Szent László városát. A váczi püspöki székre helyezték át. Nem ke-
vésbé áldozatkész főpap  volt azonban utódja, Patachich Ádám báró, ki 1762-től 
1776-ig fölépítette  a kétemeletes hatalmas püspöki rezidenciát, mely a leg-
impozánsabb épület a magyarországi főpapi  rezidenciák között. Tovább épí-



tette a székesegyházat, újjászervezte a papnevelöintézetet. Példája átragadt 
más lelkes főpapokra  is. Vjyöngyössy György kanonok 1760-ban alapította az 
irgalmasok kórházát, klastromát, templomukat. Szenczy  István kanonok állí-
totta fel  az Orsolya-szüzek klastromát, kik 1772-ben jöttek Váradra s több 
mint 150 éve fáradoznak  a nőnevelés és tanítás terén. Alapy János kanonok 
végül a nemes ifjak  nevelőintézetét alapította 1776-ban 67.000 forinttál.  De 
nemcsak a püspöki székhely, hanem az egész egyházmegye jelentékeny fejlő-
désnek indult. Mikor az első nyomtatott schematizmus megjelent, 1765-ben, 
immár 35 lelkészség van az egyházmegye területén, az áldozópapok száma 
(a szerzeteseket nem számítva) 44, növendékpap is van 20. A lelkészségekben 
már csinos, szilárd egyházak is emelkednek, úgymint Belényesen, Debreczen-
ben, Micskén, Szentjobbon, Székelyhidon, Szőllősön stb, 

i 

A váradi székesegyház és püspöki palota 

Patachich püspök Kalocsára távozása után négy évig árva volt a püspöki 
szék. Ez alatt a négy év alatt Salamon József  kanonok, káptalani helytartó, 
a püspökségTidőközi jövedelmeiből befejezte  nagy jótevője, Forgách püspök 
monumentális művét, a székesegyházat, mely a maga gazdag belső architek-
túrájával, melyet kereszthajó és két mellékhajó-szerű kápolnasor, emeleti 
folyosó  és belső erkélyek tesznek változatossá, díszes helyet foglal  el a kora-
beli magyarországi kései barokk egyházak között. 1780-ban szentelte föl  a 
nemsokára váradi püspökké kinevezett Kollonitz László gróf,  kit a nép a 
szegények atyjának nevezett. Harmadik utódja, Miklóssy Ferenc, 6 év alatt 
kiérdemelte^ Páter Dioecesis, az egyházmegye atyja nevet. Fölépítette az új 



káptalansor végén a szeminárium hatalmas épületét, a tenkei, csatári templo-
mokat. Mindezt a legnehezebb, legválságosabb, legpénztelenebb időben, a 
napoleoni háborúk idején, 1803 és 1811 között. De a káptalan tagjai sem 
maradtak el áldozatkészségben a főpásztorok  megett. A fentebb  említett Sala-
mon kanonok árvaházat alapított, melyből alakult később a Szent József  fiú-
nevelőintézet; Sauer Kajetán gróf  plébániát és díszes templomot épített Gör-
bédén, nagypréposti kegyúri plébániáján, melyet gazdagon dotált. E mellett 
30.000 forintot  hagyott tiz plébánia fölsegélyezésére,  ugyanannyit a szegények 
alapjára. Mint püspöke, Miklóssy, ő is 1811-ben halt meg. 

Az egyházmegye intézményeinek fejlődését  a Rákóczi-felkelés  óta nagyobb 
mértékben először II. József  szerencsétlen, balkezes reformjai  zavarták; Ő vetett 
véget a többi között a premontreiek, ferencrendiek  és pálosok kolostorának 
Nagyváradon. I. Ferenc király a premontreieket visszaállítván, a gimnázium 
vezetését, valamint a nemesi konviktus vezetését rájuk bízta 1802-ben. Az 
egyházmegye fejlődésének  második kerrékkötője a napoleoni háborús világ 
volt, melyet Ausztria-Magyarországon 1810 táján a pénzügyi összeomlás kö-
vetett, amit a monarchia csak hosszú évek után hevert ki. A XIX. század 
munkája még így se maradt méltatlan az előzőéhez. Az isteni gondviselés 
Lajcsák Ferencben, ki 1827-től 1842-ig ült a püspöki székben, igazi apostoli 
lelki főpásztorral  ajándékozta meg Szent László megyéjét. Jótékonysága, bő-
kezűsége kimeríthetetlen volt. 1836-ban rettentő tűzvész pusztította Váradot. 
A hajlékavesztett lakosság egy részét a püspök látta hetekig vendégül reziden-
ciájában. A kapucinusok ez alkalommal leégett klastromát és templomát a 
káptalannal egyesülten fölépítette  részben sírhelyének; díszes kálvária kápol-
nát rakatott Várad egyik előhegyére, mely a város látképének azóta is jellemző 
és jelző részét (Wahrzeichen) képezi messze távolból, 1839-ben. Jelentékeny 
alapítványa van a Szent József  intézetben is, valamint az egyházmegye egyéb 
intézményeiben. Méltó társa volt az alapítványok, jótékonyság terén Tágas 
János nagyprépost (1830—1838), ki több mint 60.000 forintot  hagyott a székes-
egyház, a zilahi egyház és egyéb intézmények részére, akkori időben roppant 
összeget. 

Az egyházmegye legnagyobb jóltevője a múlt században mégis Szaniszló 
Ferenc (1850—1868) püspök volt, kinek életszentsége, szeretreméltó kedves-
sége, evangéliumi szelídsége, kimeríthetetlen bőkezűsége a legáldásosabbá 
tette ázt a 18 esztendőt, amit Várad püspöki székében töltött. A forradalmi 
évek hatása alatt meglazult keresztény fegyelmet  a papságban és hívek között 
az ő áldásos, atyai uralma állította helyre. Azzal kezdte, hogy 1853-ban 
rezidenciájában papjainak nagy részét összegyűjtvén, szent gyakorlatokat tarta-
tott részükre. Azzal folytatta,  hogy amíg betegsége nem akadályozta, a város 
különböző templomaiban tartott ájtatosságokon maga is megjelent, forma 
factus  gregis ex animo. Jótékonyságáról csak töredékes képet nyújthat minden 
életírója, mert százezrekre rúg, hogy így fejezzem  ki „ellenőrizhetetlen" ado-
mányainak öszege, a többi között elengedett adósságok, megsemmisített 
kötelezvények összege. De úgy is hatalmas számok jönnek ki, ha csak írásban 



íhegÖrÖkftett  jótéteményeit följegyezzük.  Több mint 200.000 forintot  áldozott 
templomokra. A váradvelencei róm. kath., az olaszi gör. kaih., a mezőkeresztesi 
róm. kath. templomokat egészen ő építtette, valamint részben az ő alapítvá-
nyából épült a fugyívásárhelyi  róm. kath. templom is. Papjai és tanítói hely-
zetének javítására tett alapítványai 55.843 forintot  képviselnek, nem számítva 
a sok ezerre menő alkalmi segélyeket. A papnevelő intézetnek több mint 
50.000 forintot  juttatott. A szt. József  intézet részére 1867 és 1868-ban 34.600 
forintért  díszes emeletes épületet rakatott, ugyanott árvák nevelésére 30.000 
forintnyi  alapítványt tett. Az Orsolya-szüzek iskolaépületét új, díszes szárnnyal 
nagyobbította 18.327 forint  költségen. 120.557 forintjába  került az újvárosi 
irgalmas nővérek leányiskolájának felállítása.  A Magyar Állam egy cikkírója, 
kinek hiteles adatok állottak rendelkezésére, több mint másfél  millió forintra 
teszi Szaniszló püspök írásban kimutatható adományainak összegét. A papi-
rosra föl  nem jegyzettekkel kétségkívül jelentékenyeri túlmegy a kétmillión. 
Kimondhatatlan szerencse volt tehát az egyházmegyére, hogy a király és pápa 
1861-ben nem fogadták  el Szaniszló lemondását, de hogy az időtől fogva 
mint szélütött ember sokat betegeskedett, annál ragyogóbb fényben  tünteti fel 
bámulatos jótékonyságát. 1868-ban újra lemondott s minthogy ekkor már 
feljebbvalói  sem ellenkeztek, 1869-ben Bécsbe távozott, hol a kapucinusok 
kolostorában fejezte  be áldott, szent életét. Mindezzel még távolról sem jelle-
meztük eléggé, mit köszön Szt. László megyéje, szent emlékű püspökének. 
Nem a legkisebb érdeme, hogy Dr. Nogáll János az ő kormánya alatt lett 
váradi kanonok, ki jótékonyságban méltó társa volt Szaniszlónak. Először, 
mint szemináriumi rektor, ezt az intézetet alkotta ujjá: kápolnát rendezett be 
a kispapoknak s egyházi irodalmi iskolát állított. Főműve azonban a Szt. 
Vincéről nevezett(fiú  és leánynevelő intézet, valamint bölcsőde, mely 1868-tól 
kezdve sok ezer gyermeknek adott ízig-vérig katholikus nevelést, s mely 
egyszerű kis földszintes  épületből hatalmas emeletes épületcsoporttá fejlődött 
az 1896-ban épült díszes kápolnával. Ott is nyugszik az 1899-ben elhunyt 
alapító, kit „szegények szegényének" neveztek Váradon, inert maga a leg-
egyszerűbben élt, csakhogy minél több szegényen segíthessen. 1881-ben ő 
vezette az első nemzeti zarándoklatot Lourdesbe s tűzte ott ki a Pyrénék 
alján a magyar katholikusok zászlaját a Szeplőtelen Szűz tiszteletére. Csak 
éppen megemlítjük, hogy a magyar aszketikus irodalomnak páratlan ergdeti-
ségű művelője volt. 

Szaniszló püspök utódja, Lipovniczky István alatt (1869—1885) lett 
végrehajtva az a szerződés, melyet még Szaniszló kötött Nagyvárad városával 
a királyi kisebb haszonvételek, épületek, hidak megváltása dolgában, melyek 
ezelőtt a püspökség és káptalan jövedelmét, illetőleg tulajdonát képezték. 
Protestáns városi tisztviselő írja a város történetéről szóló könyvében, hogy 
ezzel a szerződéssel a püspökség és káptalan másfélmillió  forintra  rúg$ 
vagyonhoz juttatta a várost. Ebből épített a város iskolákat, vízvezetéket, 
hidakat. Lipovniczky püspök különben megírattta egy hatalmas háromkötetes 
munkában a püspökség történetét, egyik papja, Bunyitay Vince által. Az ő 



kormányzása idejébe esik a székesegyház restaurálása Storno Ferenc tervei 
szerint a főlszentelés  századik évfordulójára.  Ez a kifestés  a székesegyház 
belsejét valósággal bűvös fény-  és színhatásúvá tette, a maga nemében 
egyetlenné a magyarországi barokk-templomok között. Laikusok úgy, mint 
szakértők, jeles festőművészek,  nem győzik bámulni a templom belső festői 
szépségét és vallásos ihletét, lelki, spirituális hangulatát. E restauráció révén 
a templom igazi „imádság háza" lett, melynek hatása alól senki sem vonhatja 
ki magát. 

Legragyogóbb külső fényt  Dr. Schlauch Lőrinc püspök (1887—1902) 
árasztott az egyházmegyére. A kitűnő szónokot és egyházpolitikust tudniillik 
1893-ban XIII. Leó pápa bíborral tüntette ki, ami szinte páratlan a püspökség 
történetében, amennyiben az 1717-ben bibornokká kinevezett Gróf  Csáky 
Imre akkor már kalocsai érsek is volt, s mint ilyen nyerte e kitüntetést. Két-
ségkívül sok maradandó alkotás hirdeti buzgóságát. Szt. László királynak a 
káptalannal együtt 1893-ban érc-szobrot állított Várad főterén.  A székesegy-
házban színezüst-hermába foglalta  a szent király ereklyéjét. Biharpüspökiben 
díszes román stílusú templomot rakatott Szt. Lőrinc tiszteletére. Jelentékeny 
áldozatokkal támogatta a debreczeni Svetíts-intézet, az ottani róm. kath. fő-
gimnázium fölépítését,  valamint az új gyulai katholikus főgimnázium  létesítését, 
az egyházmegye céljaira 200.000 forintos  alapítványt tett. Várad városa pedig 
jó részben neki köszönheti a múzeum létesítését, illetőleg újjáalkotását, vala-
mint a Múzeum-utcát és Schlauch-parkot. Az ő kormányzása alatt készült a 
székesegyház gyönyörű carrarai fehér  márvány főoltára  a Tágen-Hoványi 
alapból renaissance stílusban. 

Nem akarjuk részletesen tárgyalni a két utolsó püspök, Szmrecsányi Pál 
(1903—1908) és Gróf  Széchenyi püspök (1911—1923) kormányzatát; egysze-
rűen csak rámutatunk arra, hogy a XX. század első két évtizedében templo-
mok, iskolák épültek, a róm. kath. tanítóképző új épületet kapott, melyben 
1908-ban internátus nyilt, hogy a gyulai róm. kath. főgimnázium,  melyhez a 
váradi püspökség hagy áldozatokkal járult, 19Ó3-ban megnyílt, hogy a váradi 
kath. kör Belopotocky Kálmán kiérdemesült tábori püspök, nagyprépost feje-
delmi bőkezűségéből több mint 110.000 forint  költséggel olyan új helyiséget 
kapott, mely páratlan az egész országban. 

És most beszéljenek a számok, mivé fejlődött  az egyházmegye két század 
alatt a pusztaságból. 1767-ben az egész egyházmegyében 15 helyen volt nem 
plébánia, de lelkészség; 1912-ben 64 plébánia van és 8 lelkészség. Mikor a 
török eltakarodott Váradról, csak úgy lézengettek a katholikusok az egész 
egyházmegye területén; 1912-ben Nagyváradon a 20.000-et ugyancsak meg-
haladja a katholikusok száma, az egész egyházmegyében pedig 176.222 katho-
likust mutat ki a hivatalos egyházi névtár. A XVIII. század elején alig van 
kath. népiskola az egyházmegye területén; 1912-ben minden plébánián és 
lelkészségben legalább egy. Katholikus gimnáziumok virágzanak Nagyváradon, 
Debreczenben, Gyulán és Szilágysomlyón; kath. tanítóképző, kántorképző 
Nagyváradon. Katholikus tanítónőképzők Nagyváradon és Debreczenben, kisded-





óvónőképző az előbbi helyen. Premontreiek, kapucinusok, irgalmas-rendfiek 
Nagyváradon; minoriták Szilágysomlyón,, kegyesrendiek Debreczenben. Orsolya-
szüzek Nagyváradon, Miasszonyunk-nővérek Debreczenben, szentferencrendi-
szerzetesnők több házban Váradon és Szilágysomlyón, irgalmas nővérek öt 
házban Váradon, kettőben Gyulán, egyben-egyben Gyomán, Bélfenyéren  és 
Szentjobbon; Szent Ferenc leányai Gyulán és Belényesben. Katholikus körök, 
egyesületek, társulatok, hitbuzgalmi egyesületek minden nagyobb helyen. Egy-
szóval erős ívben lendülő, virágzó katholikus hitélet. 

De mivé lett mindez! A trianoni békeszerződés kettévágta a nagyváradi 
egyházmegyét. Békésmegye és Hajdú, Debreczennel Magyarországé maradt, 
valamint Biharmegye egyrésze. Biharmegye nagyobbik fele  és egész Szilágy 
Romániához csatoltatott. Egyszóval valami 100.000 főnyi  katholikusság maradt 
Magyarországnak, körülbelül 70.000 csatoltatott Romániához Nagyváraddal, az 
egyházmegye székvárosával együtt. Az egyházmegye jogilag, legalább egyház-
jogilag eddig még nincs szétválasztva, de tettleg minlha már szétvált volna. 
A romániai agrárreform  a gyönyörű kath. egyházi vagyont úgy leapasztotta, 
hogy a szegénnyé vált püspökség és káptalan képtelenné lett a katholikus 
intézmények, iskolák, plébániák fenntartására.  Maga a kétemeletes hatalmas 
rezidencia és a monumentális székesegyház fenntartása  is megoldatlan pro-
bléma. A hívek egy része elszegényedett, más része kivándorolt — hiszen csak 
Nagyváradról többezer katholikus, elvesztvén kenyerét, repatriált — s ennek 
dacára az egyházmegye mégis csak híveire támaszkodhatik s tőlük várhat 
csupán 'segítséget. 

A hívek áldozatkész buzgóságával bizonyára sikerülni fog  a 900 éves, 
szent királyok alapította s egy szent király sírjával dicsőített egyházmegyét, 
e ragyogó múltú és nagy érdemű egyházterületet megmenteni s fenntartani 
az anyagi forrásainak  nagyrészétől megfosztott  egyházmegye sok áldozattal és 
önmegtagadással létesített kultúrintézményeit, melyeknek jótéteményeiben év-
századokon át nemcsak a katholikusok, de másvallásúak is, nemcsak magyarok, 
de más nyelvűek is bőven részesültek. Nemcsak katholikus érdek, de emi-
nenter kultúrérdek a nagyváradi 1. sz. egyházmegye fennmaradása  és kiszámít-
hatatlan műveltségi kár volna intézményeinek bizonyos fokig  már is megkez-
dődött hanyatlása. 

A királyi katholikus jogakadémiát, melynek azelőtt csak római katholikusok 
lehettek a tanárai, melynél rendszeresített katholikus hitszónok volt, a kormány 
megfosztotta  katholikus jellegétől. A premontrei katholikus főgimnáziumot  meg 
nem vizsgált, be nem bizonyított vádakra 1923-ban bezáratta. A római katho-
likus tanítóképzőt a püspökség a már tettleg bekövetkezett kisajátítás követ-
keztében nem képes fenntartani. 

Az annyi vihart, annyi pusztulást látott nagyváradi latin szertartású egy-
házmegye kétszázesztendős, tiszteletet parancsoló kulturmunkája, 'sajnos, nehéz 
megpróbáltatások előtt áll, melyekkel azonban Isten segítségével diadalmasan ' 
fog  megbirkózni. 



A csanádi egyházmegye 
a török hódoltság megszűnéséig. 

Irta: Dr. .Juhász Kálmán. 

A csanádi püspökség1 alapítását 1029— 1030-ra tehetjük. Szervezésé 
10—12 esztendeig tartott. Szent István halálakor s még inkább első püspö-
kének vértanúsága évében már rendezett volt az egyházmegye. 

Területe Ajtony marosvári fejedelem  tartományának területét foglalta  el. 
E szerint az egyházmegye már kezdetben  jóformán  akkora volt,  a mekkorának 
ma ismerjük.  Kiterjedt a Köröstől és Marostól az alsó Dunáig és a Tiszától 
Erdély nyugati határvonaláig. 

Az egyházmegye élére Szent István Sagredo  Gellértet,  a Szent Györgyről 
nevezett velencei bencés-monostor apátját nevezte ki. Tíz bencés-szerzetes se-
gítőtársat adott melléje. Valószínűleg hajón utaztak le Esztergomból Révkani-
zsára, ahol Csanád ispán fogadta  és az Életírat  szerint mindenekelőtt Orosz-
lánosra vitte őket. Itt Gellért felszentelte  Csanád vezérnek Szent György 
tiszteletére emelt fogadalmi  monostorát. Innen Marosvárába kocsiztak, hol 
Csanád szállást készített nekik. Templomuk azonban még nem volt. Maros-
várott Ajtony görög szerzeteseinek monostora és a Keresztelő Szent Jánosról 
nevezett templom állott fenn. 

A nagy egyházszakadás Róma és Bizánc közt — mint ismeretes — ekkor 
még nem állott be. A két egyház hite egy volt, csak a külső formák  külöm-
böztek egymástól. Csanád ezért úgy rendelkezett, hogy míg a püspöki szék-
hely és a püspöki székesegyház elkészül, Gellért és papjai a görög szerzetesek 
monostorát és templomát foglalják  le, ezek pedig költözzenek Oroszlánosra. 

Gellért legott megkezdte apostoli hivatását. A keresztelendők töméntelen 
sokasága kereste fel.  A püspöki megye alapozása rendkívüli gyorsasággal ment 
végbe. 

Mikor híre ment a térítések nagy sikerének és. az űj egyházmegye be-
népesedésének, Gellért püspök meghívására, főkép  a dunántúli monostorokból, 

1 A csanádi püspöki megye történetének jelen dióhéjba szorított kivonata a hivatalos 
egyházmegyei névtárak és e terület történetíróinak — kivált Szentkláray  és Borovszky — 
közkézen forgó  müveiből meríti anyagát. Egyes eltéréseknél, vagy az újabban felmerült 
irodalomnál ezekre hivatkozás történik. 



mindenféle  nemzetiségű papok sereglettek hozzá. Ezeket a püspök az egyes 
plébániák  vezetésével bízta meg. 

Az egyházmegye kormányzatának tervszerűsége s a hívek szaporodása 
megkívánta, hogy a püspök oldalán a nyugaterópai latin egyház kánonjai sze-
rint káptalan  szerveztessék és az egyházmegyének kerületekre osztásával azok 
élért főesperestek  kerüljenek. Mind a két intézmény Gellért püspök főpásztori 
gondoskodásának köszönheti alapítását, jóllehet keletkezésük idejét nem lehet 
pontosan megállapítani. Gellért főpapi  működésének első éveiben kétségkívül 
az a tíz benedekrendi szerzetes alkotta az egyházmegye káptalanát,  akiket 
Marosvárra magával hozott. A kanonokok akkoriban tudvalevően — Chrode-
gang metzi püspök szabályai szerint — szerzetesi életmódot éltek. így jött 
létre Szent György monostorában, 1030 táján, Gellért püspök első káptalana, 
Tagjait a Walther  mestertől vezetett káptalani iskolából pótolták. Szent Gellért 
legendája szerint az iskolának 30 tanítványa volt, akiket a püspök tanulmá-
nyaik elvégzése után fölszentelt,  egyike-másikat kanonokká nevezett ki. 

A többször idézett Életirat Szent Gellért segítőtársai közül hetet  emel ki, 
kik oly buzgón hirdették az Isten igéjét, „hogy általuk lőn az egész egyház-
megye a szent ige hirdetésével megöntözve, kik főesperestségeket  (archidiaco-
natus) viselvén, a városokban és falvakban  egyházakat építenek vala." A püspök-
ség megalakulásakor tehát hét föesperestséggel  találkozunk.1 

Hátra volt még, hogy a. fáradhatatlan  főpap  székhelyén méltó templomot 
építtessen az Úrnak. A hívek rohamos szaporodása mellett csakhamar szűknek 
bizonyult a Keresztelő Szent János temploma. Géllért a marosvári  székesegy-
ház tervét mintegy 1036 körül valósította meg. A Szent György tiszteletére 
emelt székesegyház tőszomszédságában Gellért & Boldogságos  Szűz  tiszteletére 
másik templomot és apátságot  is építtetett, melyet temetkezési helyül jelölt ki 
magának. Ide szállították hamvait, miután a róla elnevezett budai hegyen 
1046 szeptember 24-én vértanúságot szenvedett és tetemei egy ideig a pesti 
dunaparti Boldogasszony-templomban pihentek2' 

Szent Gellért után az Árpád-ház kihaltáig mintegy 16 püspök kormányozta 
a marosvári egyházmegyét, melyet a XI. század közepe óta, — mikor Csanád 
vezér az ősi Marosvár helyén már felépítette  a maga várát és a nép Csanád 
várának mondotta azt, — csanádi  egyházmegyének  kezdtek nevezni. 

Az Árpád-házi királyok korában nem ismerjük az összes csanádi püspö-
köket. Némelyiknek még a nevét sem tudjuk. 1053-tól 1083-ig Maurus  után, 
ki közvetlen utóda volt Gellértnek, két ismeretlen egyházfő  ült a csanádi 
püspöki széken. Olyanok is vannak, akikről a nevükön kívül más egyebet 
nem jegyzett föl  a történelem. Ilyen I. János  1148-ban és Krispin  1192—1193-ig. 
A már említett Maurus, benedekrendi szerzetes, volt a csanádi iskolának 
egyik mestere. Ő szállította Szent Gellért testét 1053-ban Cáanádra. Kálmán 
király egy oklevelén Lőrinc  csanádi püspök szerepel, ki 1113-ig állott az 

1 Tüzetes történetüket 1. Szentkláray:  A főesperességek  és esperességek történeti 
fejlődése  a csanádi egyházmegyében. (Plébániák története 1—180. 1.) 

2 Karácsonyi;  Szent Gellért. Budapest 1925. 



egyházmegye élén. 1138-ban, a dömösí monostor fölszentelésénéi,  II. Bélával 
és nejével Ilonával Beszterd  csanádi püspök isx megjelent a magyar főpapok 
társaságában. II. Gézának a spalatói polgárok részére adományozott 1142. 
évi szabadságlevelében /. Pál  csanádi püspök fordul  elő, 1156—1174-ben /. 
István  csanádi püspök. Következett Győr-nemzetségbeli  Saul  1188-tól 1192-ig. 
Királyi kancellár volt és Csanádról Kalocsára ment érseknek. Szentéletű, buzgó 
főpap.  Az ő idejében a püspökség jövedelmét 2000 márkára becsülték. Második 
utóda II.  János  (1198—1201) kalocsai, majd esztergomi érsekké lett, sőt egy 
ideig a királyt is helyettesítette az ország kormányzatában. 1202-tői 1229-ig 
Dezső  püspök kormányozta az egyházmegyét. Kiváló jogtudós és III. Ince 
pápa bizalmas embere volt. Emléke kapcsolatos a csanádi társaskáptalan 
keletkezésével. Ő alatta szűnt meg az itebői bencésapátság, melynek helyére 
Dezső püspök világi papokból álló társaskáptalant szervezett, mely a tatárjárás 
után Csanádra költözött.1 Ettől fogva  Csanádon két káptalan volt: a Szent 
Györgyről nevezett ősalapítású székeskáptalan és a Dezső püspöktől alapított, 
Szentséges  Üdvözítőről  nevezett  társaskáptalan.  Dezső püspök aláírta II. Endre 
aranybulláját. Utána jött 1229-től 1254-ig Lád-nemzetségbeli  Bulcsú.  1228 ban, 
mint II. Endre kedves embere, királyi kancellár volt. Külföldön  iskolázott, 
jeles tudós. Átélte az 1241—1242. évi szomorú napokat. Ő is menekült a 
tatárok elől, kik székhelyét lángokba borították. Útjában találkozott a hosszút 
szomjazó kúnokkal s csak híveinek köszönhette, hogy elkerülte a halált. A 
nagy pusztulás azután elég gondot adott neki, míg egyházmegyéjét rendbe-
hozta. 1259-ben találkozunk Bereczk püspök nevével, ki 1275-ig állott a 
csanádi egyházmegye élén. Ettől kezdve I29I-ig Gergely  a csanádi püspök. 
E két egyháznagyot még legújabban is azonosítottak Bikcsei  Gergellyel,  a 
későbbi esztergomi érsekkel, jóllehet három különböző személlyel van dolgunk.2 

Az Árpádok korának utolsó csanádi püspöke, I.  Antal  ferencrendi  szerzetes, 
III. Endre alkancellárja. -

Az Árpád-nemzetség utolsó férfi-sarjááak  halála után szívósan ragaszko-
dott Antal püspök az Árpád-ház rokonaihoz. Trónbitorlónak tekintette Károly 
Róbertet, jóllehet ennek ügyét maga a Szentszék támogatta. Csak halála 
mentette meg attól, hogy politikai szerepléséért a római kúria felelősségre 
nem vonta. Társát, a veszprémi püspököt, akivel Bajor Ottót Szent István 
koronájával megkoronázta, V. Kelemen pápa Rómába idézte.8 1307 nyarán 
már Károly .Róbert híve, Benedek  a csanádi püspök. 1309-ben ő végezte a 
helyettesített királyi korona konszekrálását és résztvett 1308-ban az egyház 
jögai védelmére Gentilis bibornoktól egybehívott budai nemzeti zsinaton, 
majd 1318-ban a kalocsai zsinaton is. Utóda, Piacenzal  Jakab  (1333—1343), 
előbb a király bizalmas háziorvosa. Mint Károly kancellárja, ismételten járt a 

1 Szentkláray: Plébániák története. 16—19 1. 
2 Néhány adat és szó a magyar főpapok  sorozatához. (Havi Közlöny, 1916.) 
3 Az oklevél szövegében ugyan a fogalmazó  tévedéséből a csanádi  püspök neve áll 

a veszprémi  helyett. (Theiner: Monum. II. 421.) Ezért történetíróink ázt tartják, hogy Antalt 
a pápa székvesztésre ítélte. (Fraknói: Magyarország és a római Szentszék. I. 370. ;1.) 



király küldöttségében Nápolyban és Rómában. Érdemei elismeréseül veszp-
rémi püspökké és bibornokká nevezték ki. 

Ebbe a korba esik az a nevezetes esemény, hogy XXII. János pápa a 
szentföld  céljaira és a hjt ellenségei ellen megindítandó hadjáratok költségeire 
tizedet szedetett a plébániák után. A csanádi egyházmegyében 1333-tól 1335-ig 
Berengari  Jakab  teljesítette a tizedszedést. E tizedlajstromok  világánál  meg-
ismerjük  a csanádi  egyházmegye fölvirult  állapotát.  Megtudjuk belőlük, hogy 
ekkor már 228 szervezett  plébániája  volt. 

E nagyszámú parochiális egyházon kivül a monostorok  voltak a hitélet 
fejlesztői.  A monostorok általában folyóvizek  mentén feküdtek.  A Maros tor-
kolatától kelet felé  haladva, e sorrendben következtek egymásután: Szöreg, 
Pordány,  Tömpös,  CsanádKemecse,  Kenéz,  Egres, Rahoncza, Ajtonymonostora, 
Izsó,  Hodos,  Arad,  Gyelid,  Bizere, Alsóeperjes  és  Bulcs.  A Harangodmentén: 
Kanizsa,  Oroszlános,  Gálád.  A Temesmentén: Sásvár,  Itebö,  Szagyú.  A Kőrös 
partján: Dénesmonostora.  A Kőrös és Maros közt: Pankota. 

E monostoregyházak őseredetüek — még Árpád-koriak, — de aránylag 
rövid életűek voltak. Ha némelyik a tatárok vagy kúnok dúlásait túlélte, a 
török világban okvetlenül elpusztult. Mindegyikének megvolt a maga törté-
nelmi múltja, jóllehet ennek ismeretétől sokszor megfoszt  a mult emlékeinek 
hiánya. Leghíresebb volt az egresi cisztercita apátság, II. Endre temetkező helye. 

Piacenzai Jakab után Büki István  (1343—1344), az olasz De Carceribus 
Gelhard  (1344—1345) egy-egy évig voltak csanádi püspökök. II.  Gergely 
(1345—1350), Telegdy  Tamás  (1350—1358, utóbb kalocsai, majd esztergomi 
érsek), III.  Gergely  (1359—1360), Bebek Domokos (1360—1373, utóbb váradi 
püspök), I.  Miklós  (1373-1375), II.  Pál  (1377—1379), II.  Tamás  (1379—1380), 
III.  János  (1380-1386), IV.  János  (1386-1395), Órévi  Lukács (1395—1397) és 
IV.  Gergely  (1396—1402) csanádi püspökök itteni főpásztorkodásáról  alig 
maradt fönn  adat, kétségkívül a történelmi emlékek elkallódása miatt. Például 
Bebek Domokos „egy évtizednél hosszabban terjedő csanádi főpapságának 
az adatok hiánya miatt csak éppen határait ismerjük; de oly jeles férfiú,  ki 
Váradon mondhatni csak átutazó vendég vala s mégis hagyott maga után 
nyomot, nem tölthette életét tétlenül." (Bunyitay.)1  — Marczali  Dózsa közel 
húsz esztendeig kormányozta az egyházmegyét, melyet élete vége felé  a török 
becsapások megviseltek. Ezért Zsigmond király a püspökséget új adomány 
címén megerősítette birtokaiban. Utóda Marczali  László  (1423—1434) a székes-
káptalani préposti székből emelkedett a püspökség élére. 

Ezután — három évi széküresedés után — a Hunyadi János kormány-
zósága és Mátyás király uralkodása alatt lefolyt  félszázadban  három püspök 
váltotta fel  egymást Szent Gellért székén: Remetei  Himfi  Péter  (1438—1457), 
Hangácsi  Albert  (1457— 1466) és Szokoli  János  (1466—1493). Kormányzatuk ide-
jén sok zavar, sok nyomor és pusztulás vonult el az egyházmegye fölött.  Az 
egyházi élet fejlesztését  nemcsak megakasztotta a szakadatlan háborúskodás, 
de az előbbeni korszakban elért eredmények is vagy egészen elenyésztek, 

1 A váradi püspökség története. I. 119. 1. 



vagy tetemesen csökkentek. A török hordák nem egyszer árasztották el az 
egyházmegye területét, rabolva és gyújtogatva a templomokat, rabláncon 
hurcolva el a városok és faluk  hívő lakosságát. 

Ezután a szegedi születésű Baratini  Lukács következett (1493—1500). 
Zágrábi püspök korában sem feledkezett  meg szülővárosáról: dús alapítvánnyal 
gazdagította a szegedi Szent Demeter egyházat. Csáki  Miklós  (1500—1514) 
alatt a csanádi püspökség történetében nevezetes esemény ment végbe. A 
király a pápa beleegyezésével a nagymultú egresi apátságot egyesítette a 
csanádi püspökséggel s összes birtokait bekebelezte e püspökségbe. Csáki 
szörnyű véget ért: Dózsa György karóba húzatta. „így mult ki teljesen ártat-
lanul e jeles főpap,  ki mint jobbágyainak hű pásztora, semmiként sem érde-
melte e kegyetlen sorsot." (Borovszky.)1  Utóda Csaholy  Ferenc  (1514—1526) 
a mohácsi ütközetben fejezte  be fiatal  életét. 

Musinai  Gerván Jánost  1526 október 28-án nevezte ki Szapolyal János 
csanádi püspökké. Mikor Szapolyai szerencsecsillaga hanyatlani kezdett, Ger-
ván átpártolt Ferdinándhoz, aki a maga részéről szintén kinevezte csanádi 
püspökké. Mint két előde, ő is vértanúhalált halt: csatatéren végezte be pá-
lyáját 1529 május 22-én. Még ugyanaz év junius havában János király az 
olasz Bonzagno János  váradi prépostnak adományozta a püspökséget.2 1537-től 
1539-ig betöltetlen volt a püspökség. Jószágainak kezelését Szapetyai Fráter 
Györgyre  bizta, kit ezért sokan tévesen csanádi püspöknek tartanak. Ezután 
egy évtizeden  keresztül  ketten  viselték  a csanádi  püspökség  címét:  Barlabási 
János,  mint a Szapolyai-párt, Ugodi  Ferenc,  mint Ferdinánd híve.3 

1551-ben a püspökség székvárosát a törökök végleg elfoglalták.  Lehet, 
hogy Barlabási visszament Gyulafehérvárra  — ahol azelőtt prépost volt — és 
menekülése közben ő vitte magával a püspökség és káptalan levéltárát,4 mely-
nek becses maradványai mai napiglan a gyulafehérvári  káptalan őrizetében 
vannak. A következő évben Temesvár és veíe a csanádi egyházmegye egész 
területe török kézre került. Csanád püspöki vára külön szandzsák székhelyévé 
lett, Csanád városa soha többé régi jelentőségét vissza nem nyerte. 

Ezzel a csanádi püspökség életfonala  megszakad több, mint másfél  szá-
zadra. Főpapjai tulajdonképpen már 1537 óta nincsenek. Puszta  címmé  válik 
a püspökség  a török  világban.  A főpásztoroknak  egyházmegyéjükön kívül kell 
menedéket keresniök. Többnyire valamely fölvidéki,  a töröktől el nem pusz-
tított káptalan tagjai. Káptalani széküket régi rezidenciájukkal püspökké kine-
veztetésük után is megtartják. 

A káptalan  tagjai, úgy látszik, már Csanád első ostroma alkalmával 
1550-ben elmenekültek. Legalább ez idő óta semmi nyoma működésüknek. 
U'olsó oklevelük 1549 julius 5-én kelt. Bizonyára az ország biztosabb és ke-

1 Csanád vármegye története. I. 366. 1. 
2 Bonzagno János csanádi főpásztorkodása.  (Egyházi  Közlöny  1917.) 
3 Adalékok Délmagyarország archontologiájához. (Történelmi és Régészeti Értesítő. 

Temesvár 1916, 117-121. 1.) 
4 Csanádegyházmegyei Tört. Adattár I. 430. 1, 



vésbé zaklatott vidékeire vonultak. Egyetlen-egyről tudjuk, hogy a közeli aradi 
káptalanba ment át. Azonban az aradi káptalan napjai is meg voltak számlálva. 
A többi egyházi intézmények, nevezetesen a szerzetes  monostorok  hasonlód 
képpen tönkrementek. Az egyházi javak bitang jószágokká lettek. 

A püspökség és káptalan pusztulása maga után vonta az egyházmegyei 
papság sorainak ritkulását s így a parochiális  egyházak megszűnését. Eddig 
a püspöki székhelyen fölállított  káptalani iskola nyújtott a papi hivatásra ké-
szülőknek kiképzést. Még oly népes városban is, mint Temesvár,  alig egy 
emberöltővel azután, hogy a török elfoglalta,  nem volt pap. A plébániák pusz-
tulásáról megrendítő képet nyújt Thomassy  Gábor  franciskánus.  A XVII. század 
közepén arról értesít, hdgy sem Erdély szélén, Karánsebesen,  Szlatinán,  Tere-
gováfi,  Lúgoson, Haczokon,  Ruszkán, Lippán, Krassón,  Rékáson,  Orsován, 
sem á püspökségnek Szeged-felé  és azon túl eső részében, Csanádon,  Szent-
lőrinczen,  Makón,  Szecsén,  Zomboron,  Fejéregyházon,  Ostrovo-Zellán,  Becs-
kereken,  más jelentékeny helységekben, ahol pedig katholikus hivek laknak, 
sehol sincsenek papok. 

Az országos csapások így elsöpörték azokat a gátakat, melyeken a 
reformáció  hullámveréseinek meg kellett volna törnie. 

A török hódoltság e gyászos korában, midőn a világi papságot és a nép 
zömét az ellenség nyomorgatásai szétszórták, annak a kevés számú katholikus 
lakosságnak a sorsát, mely akár hivatásból, akár a megélhetés szükségéből 
kénytelen volt a török uralom alatt is otthonában maradni, az alázatosság, 
türelem és lemondás hősi erényeiben megedzett szegény misszionárius-szerze-
tesek  enyhítették vígasztalásaikkal, közbenjárásukkal és lelkipásztori szolgála-
taikkal. Szakadatlanul folytatták  a hívek lelki gondozását a püspökség meg-
szűnése és a plébánia-egyházak elpusztulása után is. 

Talán maga a csanádi püspök, Gersei  Melegh  Boldizsár  (1572—1582) 
kérte XIII. Gergely pápát, hatalmazza fel  a szent-ferencrendieket  az egész 
egyházmegye lelki gondozására. Tény, hogy a Szentszék ily értelemben ren-
delkezett. Az illir származású Raguzai Bonifác  volt az első, aki mint misszio-
nárius ezt a hódoltsági területet bejárta s midőn 1581-ben elhunyt, egyformán 
siratták Temesvárott  éppúgy, mint a zarándmegyei Simándon  és Pélen. 

Messze kiható intézkedése volt Zongor  Zsigmond  csanádi püspöknek 
(1644—1648), hogy a szegedi szentferencrendi  házfőnököt  püspöki helynökké 
nevezte ki s ezzel főpásztori  joghatósággal ruházta fel  őt a hódoltsági keresz-
tény nyáj lelki vezetésére. Példáját utódai is követték. Névszerint is ismerjük 
t püspöki helynökök  lajstromát. (1644—1716.) 

E szent-ferencrendiek  gyakran fölkeresik  a püspököket, akik e korban 
— mint esztergomi kanonokok — többnyire Nagyszombatban laknak. Bizony-
ságunk van arról is, hogy szétszórt híveiket miként látogatják. Bejárták az 
egész egyházmegyét. Kivált Karánsebesen,  Temesvárott,  Lúgoson, Szlatinán, 
Székáson,  Lippán és Borosjenön lelkipásztorkodtak. Mindenütt rendkívül si-
ralmas a hitélet. „A papjaitól megfosztott  nép közé könnyen útat tört ma-
gának a szakadárság és a különféle  eretnekség." Kivált Krassóban  a nép na-



gyon elzüllött. Még félszázaddal  a Gergely-féle  naptár behozatala után is, a 
régi, Julián-féle  naptárt használják. Karánsebesen  a nép a tiltott egyházi idő-
ben is ének- és zeneszóval, dús lakmározással és hangos poharazással, sőt 
dorbézolással csap lakodalmat. Gyakoriak a házassági elválások. 

A szegény misszionáriusok élelem és ruházat híjján vannak. Állandó 
veszélyek közt élnek a törökök miatt. Utóbbiak száma egyre nő. Napról-napra 
garázdábbak. Folyton dorbézolnak klastromaikban. Amikor pedig távoznak, 
rengeteg ajándékokat csikarnak ki tőlük. Ha misszionáriusra akadnak, ütle-
gekkel halmozzák el s még ruháitól is megfosztják.  Utóbbiakat lótakaró-
bélésnek használják fel.  ' . , , ; . . , . 

A XVII. század közepén — 1649-ben — Ibrísimovics  Marian  belgrádi 
misszionárius-püspök egyházlátogatást végzett a török hódoltsági területeken 
és kiszolgáltatta a bérmálás szentségét. Október 3-án volt Szegeden  a bérmá-
lás, a Havi Boldogasszony-templomban. Szentferencrendiek  látják el a lelkészi 
szolgálatot. 138-an bérmálkoztak. Ez a legékesebb templom nemcsak a csa-
nádi egyházmegyében, hanem az egész török hódoltságban. 

Benlics  Máté  ferencrendi,  belgrádi püspök, oly buzgón végezte misszio-
nárius-főpásztori  hivatását, hogy majd életével lakolt érte. 1654-ben bevádolták 
a temesvári  török basánál, már fejvesztésre  ítélték, midőn nagy váltságért 
szabadon bocsájtották. 

Jórészt tehát a szentferencrendieknek  köszönhető,  hogy a csanádi  egyház-
megyében  a katholikus  vallás-kultusza  a török-világban  sem szűnt  meg vég-
képpen  és a lélekmentés láncolatát a háborús századok dúlásai sem törhették szét.1 

A ferencrendieken  kívül főleg  a jezsuiták  buzgólkodtak a hitélet föl-
ébresztésén. Jelentéseik szivetrázó panaszok az itt lakó nép lelki magárahagya-
tottságáról. Nem kis szolgálatot tehettek a katholikus ügynek az úgynevezett 
„iskolamesterek",  akikről Dolny  püspök külön is megemlékezik.2 

A török hódoltság korában egyébiránt a szó valódi értelmében misszió-
terület volt a csanádi püspökség. Alig három évre a Congregatio de propaganda 
fide  megalapítása.után — 1625-ben — ennek joghatósága alá került. Még a 
XVIII. század elején is a Propaganda Congregatio gondozása alatt állott. 
1709 január 26-án Natali  Lukács belgrádi választott, püspök, a Propaganda 
előterjesztésére mint apostoli  visitator  ugyanolyan felhatalmazást  nyer a hódolt-
sági részek katholikusainak főpásztorkodására,  mint közel száz esztendőttel 
ezelőtt Rengjics  Albert  szentferencrendi,  szendrői püspök.8 

A török világ megszűnésével új korszak következik a csanádi egyház-
megye múltjában. 

1 A szentferencrendiek  lelkipásztorkodása a török hódoltságban. (Egyházi  Lapok, 
1921, 15—17 sz.) 

2 Havi  Közlöny  1915, 8—12. sz. . 
3 Pélmagyarország a Proganda Congregatio gondozása alatt. (Religio  1923,12Q-143.1.) 



A csanádi egyházmegye a török hódoltság után. 
Irta: Dr. Réty Imre. 

1. A csanádi, eredeti nevén marosvári egyházmegyét Szent  István  magyar 
király alapította uralkodásának utolsó évtizedében,1 az Apostoli Szentszék 
jóváhagyásával.2 Az ő joga volt az egyházmegye határainak a megállapítása is, 
melyek a Maros, Tisza, Duna és a Kárpátok között fekvő  egységes területen 
kívül a Maroson tűi, egész a Kőrösig terjedtek.8 A szent király gondoskodott 
az új egyházmegye kormányzójáról is Szent  Gellért  püspök és vértanú sze-
mélyében. Minderre az intézkedésre feljogosította  őt az egyházjog akkori gya-
korlata, mely már abban az időben is az egyházról való gondoskodást a 
kegyúri jogokkal jutalmazta. Szent István a kötelezettségeknek is derekasan 
megfelelt  s egyházmegyénket, csakúgy mint a többit, bizonyára ellátta föld-
birtokkal és egyéb jogosítványokkal.4 Akár magán családi birtokaiból, akár 
közvagyonból adott az egyháznak, adomány volt az, mely az egyházat korlátlan 
tulajdonjogba iktatta be.5 Ezzel az adományozással az egyházat nem terhelte 
semmi más kötelezettség, mint a lelkek ügyeinek szolgálata s Isten dicsőítése.® 
Szent Gellért hívei magyarok voltak, kik közé a magyar honfoglaláskor  itt 
talált szlávok maradékai vegyültek. 

2. A középkor folyamán  e terület népessége jelentősen gyarapodott. Ennek 
megfelelően  az egyházi intézmények is örvendetes fellendülésnek  indultak. 
A középkor vége felé  a pápai tized jegyzékek egyházmegyénkben 218 plé-
bániát említenek, pedig a pankotai főesperesség  akkor az egri egyházmegyé-
hez tartozott. 

1 V. ö. Ortvay: Délmagyarország, vagy a csanádi püspökség egyházi állapotáról a 
XIV. században. Temesvár, 1891. 47. 1. — Szentkláray: A csanádegyházmegyei plébániák 
története. Temesvár, 1898. 1. 1. — Karácsonyi: Szent Isván király élete. Bpest, 1904. 32. 1. 

2 Karácsonyi: Ugyqflott. 
s Ortvay i. m. 49. 1. 
4 Karácsonyi i. m. 63. 1., Brevis História episcopatus Csanádiensis. (Schematismus 

Cleri Dioecesis Csanádiensis 1913) 24. 1. — Oltványi: A csanádi püspöki megye birtokviszo-
nyainak rövid története. Szeged, 1867. 1. 1. 

5 Balics: A róm. kath. egyház története Magyarországon. Budapest, 1885. 390. s k. 1. 
— Osztovics: A magyarországi egyházi javak jogi természete. Budapest, 1896- — Erdélyi: 
Az egyházi vagyon eredete és jellege Magyarországon, Budapest, 1913. 

e Erdélyi j. m, 9. s. k. ||. 



Ha meggondoljuk, hogy a világháború előtti évben is csak ennyi volt 
nálunk a lelkészségek száma, amikor pedig a hivek aránytalanul többen vol-
tak a középkori számokhoz viszonyítva, elképzelhető, hogy nagy egyházi te-
vékenység és fejlett  hitélet lehetett egyházmegyénkben. A hitélet emelésére 
szolgáltak a szerzetesházak és a monostorok is. Az újabb kolduló szerzetesek 
számos házán kivül több mint 30 monostor volt egyházmegyénk területén.1 

A századok folyamán  az egyházmegye birtokai is gyarapodtak adomány, vétel 
s más jogügyletek által. A csanádi püspökségnek Csanád-, Arad-, Temes-, 
Krassó- és Torontálmegyékben, sőt a távolabbi Erdély területén is voltak bir-
tokai, a káptalannak pedig az elébb említett vármegyékben.2 Ezt a fejlődést, 
melyet többször zavart meg egy-egy országos csapás, hosszú időre megakasz-
totta a török uralom Magyarországon, 1573-ban már az egész egyházmegye 
területe a török kezében volt.3 A török hódoltság alatt a fenti  kép teljesen 
megváltozott. A népesség csaknem kipusztult, a megmaradt híveket is meg-
osztotta az „új hit". Az amúgy is elnéptelenedett plébániák papok nélkül áll-
tak. A temesvári magyarajkú híveknek 1582-ben a pápához intézett levele 
említi, hogy az egész tartományban csak három-katholikus pap van.4 A káp-
talan 1550-ben elmenekült s ezután tagjai kihaltak. Maga a püspök is, ren-
desen valamely felsőmagyarországi  káptalan tagja, távol állt egyházmegyéjétől 
s csak helynökei, rendesen valamely ferencrendi  guardian útján érintkezett 
híveivel. Azonban a nagy pusztulás közepette sem halt ki a hitélet, melyet a 
világi misszionáriusokon (Licentiatusok) kivül főleg  ferencrendi  és jezsuita 
szerzetesek ápoltak e szomorú vidéken s az Apostoli szentszék is küldött fel-
szentelt püspököket (apostoli vikáriusokat) már előzőleg a hivek meglátoga-
tására.6 A pártatlan történelem is lerója a bámulat adóját a ferencrendieknek 
e korban vidékünkön kifejtett  működése felett.6  A csanádi püspök azonban 
fenntartja  a-jogfolytonosságot  e terület felett  még birtokviszonylatban is: a 
hódoltsági részekről kap censumot és ajándékokat a birtokairól, illetve híveitől.7 

3. A török uralom alól előbb a Maroson túli részek és a Tisza—Duna— 
Maros közének egy része szabadult fel,  majd a karlóczai béke értelmében 
1699-ben a Bánát is, a Temesvárnak alávetett tartomány egy kis részének 
kivételével.8 1716-ban Savoyai  Jenő  herceg birtokába vette Temesvárt,9 vezére 
Mercy  Claudius  elfoglalta  még abban az évben az Al-Duna vidékét,101717-ben 

1 Schematismus 24. 1. 
2 Ugyanott 24. és 66.1. — Részletesen felsorolva  Borovszky: Csanádvármegye története. 

Budapest, 1896. 164. s köv. 1. 
3 Ugyanott 26. 1. — Szentkláray: Temesvár sz. kir. város története. Budapest, 1912. 49.1. 
4 Juhász: A csanádi egyházmegye a Propaganda Congregatio gondozása alatt. Egy-

házi Szemle, Temesvár, (1922. évf.) 
5 Juhász: A licentiatusok jogai és kötelességei. Budapest, 1918. 
0 Borovszky i. ni. 224. s köv. 1. 
' Oltványi i. ni. 10—11. 1. 
8 Szentkláray: Száz év Délmagyarország újabb történetéből. Temesvár, 1879, 97. 1, 
» Ugyanott 129. 1. 

w Ugyanott 139. 1. 



Belgrád eleste után kivonultak a törökök Orsováról1 s ezzel az egész egyház-
megye területe felsz'abadult  az itt 164 évig tartott török uralom alól. S bár 
ez a terület politikailag sokáig különféleképpen  volt elosztva és nagy része 
közjogilag 1778-ig nem tartozott Magyarországhoz, a csanádi püspök jogható-
sága mégis egységes volt mindenkoron az egyházmegye egész területe felett 
s nem igazodott a politikai megosztás szerint. A török hódoltság megtörésé-
nek kezdetén Nádasdy  László  volt (1710—1730) a csanádi püspök. Bár Savoyai 
Jenő herceg a felszabadult  vidékeket a kalocsai érsekséghez óhajtotta csatol-
tatni, a király a temesvári kormányszék ellenkezése dacára, valószínűleg a 
római Szentszék sürgetésére, elismerte Nádasdy püspöki joghatóságát a temesi 
vidék felett.8  Halálakor a Bánát, mint osztrák tartomány, már külön igazgatás 
alatt volt elszakítva a Maroson túli részektől s a Bánát ezen külön kezelésé-
nek törekvéséből érthető, hogy III. Károly király Nádasdy utódát, Falkenstein 
Albertet,csanádi  püspöki címmel kifejezetten  csak a „temesi bánság distriktusára" 
nevezte ki. A pápai bullák azonban ezt a megszorítást nem ismerték s Falken-
stein, valamint utódai is tényleg különbségtétel nélkül az egész egyházmegyét kor-
mányozták közvetlenül.8 Az egyházmegye székhelye a visszafoglalás  után 
először Szeged volt, majd 1738-ban Temesvárra helyeztetett át. Az áthelye-
zésnek okát az akkori körülményekben kell keresnünk. A várban való lakás 
akkor, amidőn a török háborúk még nem ültek el, biztosabbnak látszott; az 
építkezés Temesvárott inkább volt biztosítva, mert az anyagokat nem kellett 
olyan messziről szállítani; és végül — talán ez a legsúlyosabb indok — 
1775-ig per alatt volt az a kérdés, hogy Szeged a csanádi vagy az esztergomi 
egyházmegyéhez tartozik-e?4 így a választás az egyházmegye földrajzi  közép-
pontjára, Temesvárra esett. A területi s a hozzákapcsolódó püspöki joghatósági 
kérdés tehát történeti alapon nyert megoldást, anélkül,  hogy a püspöki hata-
lom a politika  eszközévé  lett  volna. 

A területi és székhely kérdés elintézése után a legfontosabb  ügyek egyike 
volt a püspöki és káptalani javadalom rendezése. Nehéz és hosszú ügy volt. 
Az uralkodó e felszabadított  vidékeket a jus victricium armorum alapján a 
sajátjainak tekintette. Ha pedig valaki régi tulajdonjogát valamely ittenî birtok 
felett  okmányokkal tudta is igazolni a neoacquistica commissio előtt, a kár-
pótlás elv alápján fizetnie  kellett a felszabadításért.5  Már Nádasdy  püspök 
kérte a püspökség és káptalan ősi birtokainak visszaadását és hogy szabály-
szerűen járjon el, kérte, engedjék meg néki, hogy ezen előbb birt javadal-
makra vonatkozó okmányokat a kir. kamarai levéltárból kikereshesse. Ámde 
e kérést sem Nádasdy, sem később Falkenstein idejében nem teljesítették® és 
így a püspök és káptalan reá voltak utalva arra, hogy a királytól átalány-

1 Ugyanott 136. 1. 
2 Szentkláray: Csanádegyházmegyei plébániák 78. 1. Temesvár tört. 74. 1. 
3 Szentkláray: Csanádegyházmegyei plébániák 81 1. 
4 Oltványi i. m. 31—32. 1. 
6 Ugyanott 16. 1. 
« Ugyanott 25—26. 1. 



Összeget kérjenek és fogadjanak  el mindaddig, míg javadalmukat visszanyerik. 
Végül Stanislavich  Miklós püspöknek sikerült kivívnia, hogy Mária Terézia 
királynő 1743-ban a csanádi püspökségnek adományozta a makói uradalmat.1 

A káptalan szintén sürgette, hogy ősrégi s most a kamara birtokában levő 
fekvőségeit  visszakapja. Köszeghy  László  püspök alatt 1821-ben a káptalan 
megkapta a ság-paráczi s sztancsovai uradalmat s ekkor beszűntették az ennek 
előtte a kamarai kincstárból a káptalan szükségleteire folyósított  illetményeket.8 

Az egyházmegye anyagi ügyeinek rendezetlen volta mellett természetes, 
hogy a különféle  szükséges intézmények felállítása  a kincstár tetemes hozzá-
járulásával történt. De a kincstár adhatott is erre a célra, nemcsak abból  az 
államkormányzati  elvből  kifolyólag,  hogy az egyház támogatása  az általános 
közjó előmozdítása,  mint  azt Savoyay Jenő  herceg elvként  hangsúlyozta,3  de 
nálunk  azon különleges  körülmény  folytán  is, hogy az egyházmegye mérhetet-
len birtoka  a kincstár  kezére  jutott  s így  minden  állami  segélyezéssel  a ka-
matok egy kis részét  kapta vissza a jogos tulajdonos,  az egyházmegye.  Mikor 
pedig  birtokokhoz  jutott,  az állami  önzetlen  támogatásnak  is lehetett  volna ez 
az esete, de  nálunk  nem ez volt  a helyzet,  hanem az egyházmegye ősrégi, 
még  a török  hódoltság  alatt  is jogilag  fenntartott  birtokjoga  érvényesült  s a 
nagy kiterjedésű  birtokok  egy kis részének  birtoklásába  helyeztetett  vissza. 

A püspökök, amikor állandó javadalmazást sürgettek, tehették volna ezt 
abból a szempontból is, hogy joguk van a közjóra irányuló működésüket 
anyagilag biztosíttatni az államhatalom részéről, de ők a magukét kérték és 
kérelmeikben mindig hivatkoztak is arra,, hogy tulajdonképpen mily nagy bir-
tokra van tulajdonjoguk.4 

De azért az állam támogatása, bár megnyilvánult az egész vonalon, — 
hisz minden hatalom és birtok a kezén volt, az egyházmegye pedig koldusán 
állott, — mégsem egyedül állította fel  az egyházi intézményeket. A káptalan 
ötödik stallumának javadalma egyházmegyei papok által előteremtett tőkéből 
létesült.5 Stanislavich püspök egyik felségfolyamodványában  arról panaszkodik, 
hogy csekély jövedelméből sokat költött egyházmegyei papok segélyezésére, a 
temesvári püspökilak átalakítására.6 Temesvárott az első lelkipásztorok, a jezsuiták 
a törököktől mecsetté átalakított Szent György egyházat kaptákj^salvatoriánus 
ferencrendiek  saját ősi, bár most sóraktárul és katonai őrtanyáulj[használt 
templomukat és rendházukat nyerték visza; a bosnyák ferencrendiek  az egész 
országban végzett gyűjtés eredményéből saját maguk építették fel  monumentális 
templomukat.7 Később pedig, amidőn legfelsőbb  helyről még mindig segélye-
zéseket látunk, pl. a szeminárium fenntartásában,  ez az Egyház jogos tulaj-

1 Oltványi i. m. 35. 1. 
2 Ugyanott 61. 1. 
3 Szentkláray: Temesvár története 66. 1. 
4 Oltványi i. m. 26. 1. 
5 Ugyanott 54. 1. 
6 Ugyanott 35. 1. 
i Szentkláray: Temesvár története, 72—78. 1. 



donából, a vallásalapból történt,1 melyből a király  nem fejedelmi,  hanem fő-
kegyúri  jogánál  fogva  utalt  segélyt  egyházi  célokra.  Ha ezen intézkedésnél a 
főkegyúr  közegei, akik a királynak a közegeivel összeesnek, sokszor túlságosan 
beleavatkoztak egyházi ügyeinkbe, különösen a segélyezéseknél, visszaélés 

A temesvári székesegyház 

volt ez a főkegyúr  jogával s azt a látszatot keltette, mintha az államnak lett 
volna az egyház által is elismert beavatkozási joga egyházi ügyekbe. 

4. A fent  vázolt javadalmi rendezés ideje alatt serényen folyt  az egyház-
megye megszervezése. 

Ebben a fontos  munkában az egyházmegye vezetősége a kamarai 
1 Kováts: Acsanádi papnevelde története. Temesvár, 1908. 228 1. 



kincstárral találkozott mint jelentős tényezővel, mint amely területe nagy 
részén, a Bánátban feltétlen  hatáskörrel intézkedett mindenben. A középkorban 
oly virágzó területek a török kiverése után szomorú képet mutattak. Dögvészt 
jelentő mocsarak, kietlen pusztaságok mindenfelé.1  A többnyire román és 
szerb lakosság 663 faluban  élt, összesen 21.289 lakóházzal.2 Ezt az alapjában 

A temesvári székesegyház főoltárképe 

termékeny, de akkor teljesen mocsaras vidéket az uralkodó nem csatolta 
vissza Magyarország testéhez, hanem a török uralom alól fegyverrel  meg-
hódított területnek tekintette és fegyverjog  alapján közvetlen és feltétlen  birto-
kába vette s katonai kincstári jellegű kormány alá helyezte, melynek legfőbb 

1 Szentkláray: 100 év. 20., 36., 37. 1. 
2 Ugyanott 27. 1. 



szerve az administratio (Landes-Administratiöri dés Temeser Banates) lett.1 

Hogy mennyire a sajátjának tekintette az uralkodó ház a Bánátot, mutatja az 
a körülmény, hogy Mária Terézia 1759-ben az egész temesi bánságot 10 
millió kölcsöne fejében  Í0 évre elzálogosította a bécsi városi banknak, melyet 
ezen idő alatt megilletett e tartomány minden jövedelme.8 Majd midőn a 
magyar rendi országgyűlés sokszoros sürgetésére a királnynő a Bánátot 1778-ban 
visszacsatolta Magyarországhoz, az itteni kamarai uradalmak nagy részét — 
bár ez ellen a karok és rendek tiltakoztak — szabad kézből eladta s ezzel 
igen nagy anyagi hasznot ért el.8 Ily módon érthető, hogy a Bánátban az 
administratio, mint a tulajdonos képviselője, a terület összes ügyeit kezébe 
vette s intézte a vidék betelepítésétől és termővé tevésétől kezdve a vallási 
ügyekig mindazokat a kérdéseket, amik a Bánát színvonalának emelése és 
használhatóbbá tételére hasznosaknak látszottak. Ezért látjuk lépten-nyomon 
az administratio érdeklődését vallási dolgok iránt általában, nemcsak a kath. 
egyházzal szemben. így pl. a király által kinevezett temesvári gör. kel. (szerb) 
egyházfőket  az administratio iktatta be.1 Vallási megrendszabályozásokat más 
vallásúakkal szemben is foganatosított,6  mikor pl. megszüntette a gör. keletieknél 
a bigámiát (1728), vagy bírálta a szerb papok működését (1744), vagyamikor 
a házasságtörők felett  a tartományi törvényszék ítélkezett.6 Hogy a katholikus 
plébániák megszervezésében a kamarai kincstár annyira kivette a részét, annak 
oka nemcsak az, hogy a telepítő kincstár a majdnem kizárólag katholikus 
vallású külföldi  telepesekkel szemben erre, mint a róluk való gondoskodás 
egyik főrészére  külön kötelezte magát, hanem már az a körülmény is, hogy 
mint a föld  tulajdonosa a kegyuraság alapján minderre kötelezve volt. Lipót 
király ugyanis 1701. április 7-én keltrendeletében kötelezte a földbirtokosokat, 
hogy a lelkészt, tanítót és harangozót kellő díjazással lássák el.7 Ezen az 
alapon a kamarai kincstár, mint a bánáti földbirtokok  legtöbbjének tulajdonosa, 
volt mindezen teher viselésére kötelezve s III. Károly 1731. május 30-án kelt 
levelében külön is kijelentette, hogy a bánáti részen nemcsak a kegyúri jogo-
kat, hanem annak terheit is örömmel fogja  viselni s elvállalja az egyházak 
építését s a lelkészségek javadalmazását.8 A temesvári administratio ezt a 
kötelezettséget minden telepes községgel szemben teljesítette9 s a plébánosok-
nak készpénz- és természetbeni fizetésen  kivül 4—4 hold javadalmi földet 
adott át.10 Midőn azután a kamara ezeket a jószágokat eladta, a kegyúri jogok 

1 Ugyanott 142. 1. 
2 Ugyanott 196. 1. 
« Ugyanott 404. s. k. 11. ' 
4 Szentkláray: Temesvár története, 75. 1. 
& Ugyanott. 
6 Szentkláray: Történeti mozzanatok a csanádi egyházmegyében a XVIII. Század 

„elején. Egyházi Szemle 1922. évf. 
, 7 Oltványi i. m. 141. 1, 

? 8 Ugyanott 142. 1. 
9 Az administratio 1766. júl. 16-án kelt levele a püspökhöz. (Püsp. levéltár.) 

1 0 Az administrationak 1784. aug. 28-án és 1785. dec. 10-én kelt átiratai a p'üsjiökhöz. 
(Püspöki levéltár.) 



és kötelezettségek a vevőkre szállottak s ezek e címen a vételárból enged-
ményt  kaptak, ha azonban a vevő ezt nem óhajtotta, úgy a kegyuraság a kama-
rán maradt. Innen van az, hogy a kamarai birtokok megszűnése után is a 
Bánátban sok plébánia maradt, melyről a kamarai kincstár gondoskodott.1 

Később ezeket a terheket átvette kezelésébe a pénzügyi, majd a földmívelés-
tigyi m. kir. minisztérium.2 E történeti alapon nevezik a volt földmívelésügyi 
m. kir. minisztérium kegyurasága alatt állott plébániákat kincstári plébániák-
nak manapság is. 

A temesvári püspöki palota 

Bár az 1723. évi 71. t.-c. az uradalmakra rótt kegyúri terhek egy részét 
a népre hárította, a Bánátban ez nem történt meg. Részben, mert a magyar 
törvények ekkor a Bánátban nem alkalmaztatták, részben, mert a telepeseknek 
akart a kincstár e teher teljes vállalásával kedvezményt nyújtani, hogy őket 
letelepedési szándékukban minél jobban megerősítse. Hogy mennyire ez a cél 
vezette a kincstárt a kegyűri terhek vállalásánál, mutatja az a körülmény, hogy 
ahol telepítések voltak, ott átlag van kincstári kegyuraság is, nemcsak róm. 
kath., de gör. kath. román (Budincz, Belmcz, Zabrani, Nagylak) vallású3 köz-

1 Oltványi i. m. 143. 1. 
2 A király 1899. június 27-iki határozata alapján. (Csánádi püspöki levéltár.) 
3 Az aradi jószágigazgatóság 5281/1900 sz. jelentése a földmiveiésügyi  m. kir. minisz-

tériumhoz. (Püspöki levéltár.) 



ségeknél is. Hogy a túlnyomó rész katholikus plébániákra esik, ennek óka az, 
hogy már III. Károly úgy intézkedett, hogy a Bánát betelepítését a szerbeken 
kívül kizárólag róm. kath. vallású németekkel eszközöljék.1 

5. A kincstári kegyuraságokon kívül egyházmegyénkben igen érdekes a szab. 
kir. városok kegyúri joga, mély különösen Temesvárott áll fenn  a maga való^ 
ságában. Amikor II. József  1781-ben édesanyja, Mária Terézia igéretét telje-
sítve, Temesvárt a szabad királyi városok közé emelte, a kibocsátott kiváltság-
levél 8. pontjában megadta a városnak „a plébánosok jelölésének jogát, oly-
képen, hogy a plébánosok eltartásáról és a lelkészi kongrua fizetéséről  a város 
tartozik gondoskodni."2 Bár ez a főkegyúri  jogból származó kitüntetés magá-
ban nézve is ellenszolgáltatás gyanánt maga után vonná az egyházról való 
gondoskodás kötelességét, mégis ez a kötelezettség fokozottan  terheli a várost 
azért, mert ezen terhek viselése fejében  a királytól nagy kedvezményeket ka-
pott. A kiváltságlevél 18. pontja így szól: „Minthogy Temesvár sz. kir. váro-
sára ezentúl oly terhek is háramlanak, melyeket azelőtt a kir. kamara viselt, 
nevezetesen a város kövezése, a vízvezeték, utak, hidak karbantartása, a plé-
bánosok és  káplánok  fizetése,  lelkészlakok  fenntartása  stb., amely terhek éven-
ként 5027 frtra  rúgnak: azért a városnak e terhek  viselése  fejében  kegyelmesen 
átengedjük a szeszégetés, a Török kakashoz címzett vendéglő, a Gyárvárosban 
létező négy malom és ugyanott 60 zsellérháznak évi jövedelmét"8 A városnak 
kegyúri terhe nem valami a jóindulatától függő  adomány vagy segély az egy-
ház részére, hanem politikai változásoktól független,  máig is fennálló  kötele-
zettség. Ezért van, hogy a legújabb időig az egyházi épületek kizárólag az 
illető plébánia nevén állanak telekkönyvileg is s amennyiben a telekkönyvi 
tulajdonos Temesvár sz. kir. város, ez nem megszorítás nélkül áll, hanem meg-
kötött használati joggal (Temesvár sz. kir. város közönsége. Róm. kath. tem-
plom,)4  A város ezeket az épületeket tehát nem használhatja másra, mint csakis a 
plébániákkal szemben fennálló  kötelezettségei teljesítésére s ezen kötelezettségét 
egyoldalulag meg nem változtathatja. Legfeljebb  az apostoli Szentszék teremthet 
e kérdésben új helyzetet, esetleg a változott birtokviszonyok miatt. 

6. Ily körülmények között történt meg a Bánát benépesítése, amely által 
az egyházmegye annyi új hívet kapott. A török hódoltság megszűntekor a 
Bánát lakosságának száma csak 25.000 lehetett.5 Legnagyobb részük ro-
mán és szerb. Előbbiek e területnek őslakói s a török időkben csak előnyo-
multak a keleti vidékekről nyugatra és északra is,6 míg a szerbek nyolc be-
vándorlás alkalmával foglaltak  le nagy területeket a Bánátból, Nagy Lajos 
ideje óta a bánáti adminisztráció által eszközölt telepítésekig.7 A Bánát vissza-

1 Oltványi i. m. 136. 1. 
2 Szentkláray: Temesvár tört 87. 1. 
3 Ugyanott. 
4 Püspöki levéltár. 
s Szentkláray: 100 év. 249. 1. 
6 Bárány: Temes-vármegye emléke. Nagybecskerek, 1848—165 1. 
1 Szentkláray: Temesvármegye története 306 s k. 1. 



foglalásakor,  az itteni kormányzóság egyik későbbi jelentése szerint, á török 
hódoltság alatt Temesvár városa s mintegy 50 falu  őrizte meg katholikus 
hitét.1 Kevesen lehettek eme szétszórtan élő magyar és elrománosodott magyar 
és szláv nyelvű katholikusok. A szláv hivek részben a krassovánok, akik a 
török uralom előtti időben menekültek ide,2' részben pedig a sokáczok (katho-
likus szerbek), akik 1650 körül költöztek ide Boszniából.8 Plébánia azonban 
tényleg csak hat létezett4 a telepítések megkezdésekor, azok is mind a Ma-
roson tűli részen. A Bánátban az első plébánia Temesvárott állíttatott vissza, 
a jezsuiták vezetésével.5 Mercy,  a Bánát első kormányzója, kinek elévülhetet-
len érdeme a terület felvirágoztatása,  az önkéntes letelepüléseken kívül több 
rendszeres telepítést hajtott végre. Ezek révén az ő kormányzata alatt mintegy 
30—35.000 új lakos települt le a Bánát földjén.  Legtöbbnyire németek, kisebb 
számban olaszok, spanyolok,, csehek és magyarok voltak, de • valamennyien 
római katholikuáok.8 Az új falvakban  azonnal szerveztek plébániákat is, úgy, 
hogy 1732-ben már 50 plébánia volt pusztán a Bánát területén, ahol a hívek 
száma akkor 50.000 körül lehetett. Sajnos, az ez időtájt kitört pestis s a 
rosszkimenetelű török háborúk megakasztották a telepítés ügyét, úgy, hogy 
Stanislavich püspök 1741-ben csak 30 plébániát talált a Bánát területén.7 

Ezután új erővel indul meg a telepítés ügye. Maga Stanislavich 4600 katho-
likus bolgárral ide menekült a törökök által zaklatott Bulgáriából, jöttek ide 
katholikus albánok is.8 Különösen Mária Terézia és fia,  II. József  áldoztak 
sokat a Bánát benépesítése érdekében. Elsősorban természetesen németek jöttek, 
de még mindig igen nagy számban szerbek, nagyon kevés magyar, sokan 
menekültek ide a román fejedelemségekből  is, de jellemző a benépesítési tö-
rekvésekre, hogy még svájciak és franciák  is voltak a telepesek között. 1753-ban 
a bánáti lakosság száma 200.000-et tesz ki. Mária Terézia halálakor pedig 
meghaladta a 300.000-et.9 E telepítések következtében a Bánátban 39 új plé-
bánia keletkezeit, míg a Maroson túli részben ebben az időben a plébániák 
száma 23. 1742-től kezdve a plébániákat 5 esperesi kerületbe osztották be, 
melyből 4 a Bánátban volt.10 1778-ban már 8 esperesi kerület van és pedig 
3 a magyarországi részen, 4 a Bánátban, 1 katonai esperesség a pancsovai 
határőrvidéken. Ez utóbbi felett  a püspök, bár többször ütközött akadályokba, 
teljes joghatóságot gyakorolt.11 A hívek száma a' Bánátban az ez időtájt Clary 

1 Szentkláray: 100 év. 158. 1. 
2 Oltványi i. m. 118, 136. 1. 
8 Stitzl: Ausder Vergangenheit und Gegenwart der Orossgemeinde Rekasch. Temes-

vár, 1924. 18. 1. 
4 Szeged, Makó, Földeák, Radna, Arad és Arad-vár. Szentkláray: Plébániák törté-

nete. 123. 1. 
5 Ugyanott. 
6 Szentkláray: Temesvármegye története 350. s k. 
7 Szentkláray: Plébániák története, 120. s k. 1. 
8 Szentkláray: 100 év. 254 1. 
» Ugyanott 273. lap. 

w Szentkláray: plébániák története. 130. 1. 
ii Ugyanott 132. 1. 



kormányzó által megejtett népszámlálás szerint 51.884 volt.* A legnagyobb*-
szabású telepítés II. József  idejében történt. Rövid néhány év alatt megkétsze-
rezte a Bánát lakosságának számát, úgy hogy 1784-ben az egyházmegye 
híveinek a száma már 113.000, melyből 30—35.000 a Maroson túli részre 
esett.2 Ebben az időben úgyszólván kizárólag németek jöttek s bár II. József 
másvaHásúakat is befogadott,  elenyésző csekély szám kivételével mind katho-
likusok jöttek. A németeken kívül jöttek ebben az időben még tótok, horvátok, 
bolgárok és magyarok, akiket az eladott kincstári birtokok tulajdonosai tele-
pítettek.* Ezzel befejeződtek  a bánáti telepítések. Ami később történt, csekély-
ség volt úgy népességi, mint egyházi szempontból. Az így megszaporodott 
hivek természetes szaporulata eredményezte azután, hogy 1800-ban már 153 
a plébániák száma, amelyek Í7, majd 19 esperesi kerületbe voltak beosztva, 
1828-ban az "egész egyházmegyében 351.974 róm. kath. volt.4 1841-ben 173 
plébánián 410.507 kath. hívő lakott. 1866-ban a plébániák száma 208, a hí-
veké pedig 596.325;5 1900-ban 823.644 katholikus lélek van 233 plébánián, 
1913-ban pedig 899.395 246 lelkészségben." 

7. A plébániák és a hívek nagy arányban való gyarapodása nehéz feladat 
elé állította az egyházmegyei kormányzatot. A hódoltság megszűntetésével 
úgyszólván kizárólag szerzetesek és katonapapok látták el a lelkészi teendőket. 
Az 1734-ben Temesvárott tartott zsinaton majdnem csupa szerzetes pap volt 
jelen.7 Kívülök a telepesekkel jött papok is beálltak az egyházmegye munká-
jába, azonfölül  az egyházmegye is nevelt magának papokat a nagy-
Szombati, nyitrai és bécsi szemináriumokban. Hogy a nyáj papokhoz s a saját 
nyelvén beszélő papokhoz jusson, Engl  püspök (1750—1777) személyesen 
toborozott kispapokat és papokat s e végből fáradalmas  utazásokat végzett 
Németországban és Magyarország tót vidékein.8 1806-tól kezdve az enyház-
megyének saját papnevelőintézete van s innen nyer utánpótlást a papság. 

8. A telepítések fenti  módjával az egyházmegye több nyelvűvé vált. Nem-
zetiségi szempontból csak a Kaukázus mutat tarkább képet, mint a mi vidé-
künk. A középkori kizárólagos magyar nyelvű hívek inkább a Maroson túli 
részen helyezkednek el a török hódoltság után. A bécsi császári udvar nem 
engedte meg, hogy magyarok nagyobb számban térjenek vissza ősi földjükre. 
Bécsben az volt a politikai cél, hogy a Bánátból német tartományt alakítsanak, 
mely a magyarországi esetleges nemzeti mozgolódásokat ellensúlyozza.9 A tele-
pülők között szereplő olasz* spanyol és francia  elemek kisebb számban jővén, 

1 Oltványi i. m. 138 I. Ugyanekkor volt a Bánátban 181.639 román, 78.780 szerb, 
5272 Cigány, 353 zsidó, 8683 bolgár, 43.201 német, olasz és francia. 

2 Ugyanott 138. 1. 
s Szentkláray: 100 év 419. sk. 1. 
* Szentkláray: Plébániák története. 
& Oltványi i. m. 147. 1. 
« Schematizmus 18. 1900, 1913. 
i Szentkláray: Plébániák története 123. 1. 
8 Kováts i. m. 46. sk. 11. 
9 Szentkláray: 100 év. 421. 1. 



hamarosan felszívódtak  áz őket környezd német elembe. A többi nemzetiség 
azonban mind megmaradt a maga nemzeti életében s ebben nem csekély sze-
repe van az egyháznak. A mi egyházmegyénkben uralkodó elv mindig az volt, 
hogy minden  nemzetiség  saját  nyelvén  kapja meg a hit  vígasztalásait.  Minden 
politikától mentesen a hivatásának élt az egyházmegye s ezért vált lehetsé-
gessé, hogy az itt levő nemzetiségek is, minők a horvátok, bolgárok, sokácok, 
tótok, csehek és k^assovánok elszórodottságuk és anyanépüktől való teljes 
elszakítottság dacára népi életükben megmaradtak.1 A hitoktatás és prédikáció 

A temesvári szeminárium kápolnája 

e helyeken a nép nyelvén folyt,  a pap ilyen nyelven érintkezett híveivel; s ily 
nyelvű imakönyvek, vallásos iratok és kalendáriumok kerültek a pap közvetí-
tésével a nép közé. Nem parancsra tették ezt papjaink, de ez volt a szellem, 
a közfelfogás,  hogy a nyelv csak eszköz, de  a cél  egyedül  a híveknek  a lel' 

1 A Schematizmusok állandóan így mutatják ki a hívek anyanyelvét. Lásd Virtga, Aga, 
Rekas, Moneasa, Bulcs, Szapáriliget, Óbesenyő, Nagykikinda, Ecska, Felsőmuzslya, Karán-
sebes, Nándorhegy, Orsova, Szlatina, Tiszafa,  Fehértemplom, Károlyfalva,  Székelykeve, 
Galagonyás, Ópéva, Pancsova, Periasz, Sándoregyháza, Tárcs'o, Anina, Bozovics, Stájerlak, 
Szörénybuzás, Kengyeltó, Kiskrassó, Krassócsörgő, Krassóvár, Nagyzsám, Onor, Csene, Bóka 
Stb. plébániák. Schematizmus 1913. 



kiekben való oktatása  és  vigasztalása.  Azért mindenki alkalmazkodott a talált 
tényleges nemzetiségi és nyelvi viszonyokhoz. Bulcs népe elrománosodott ma-
gyarokból áll és a magyar impérium legzavartalanabb korszakában sem gon-
dolt senki arra, hogy őket visszamagyarosítsa. Sőt az egységes magyar nyelvű 
népénekeket lefordították  a bulcsi hívek részére román nyelvre s így vannak 
ezek a használatban manapság is.1 Szlatina mostani róm. kath. vallású ro-
mánjai közel két századdal előbb elveszítették krassován anyanyelvüket, romá-
nokká tették2 s azóta a mai napig román nyelven gondozták és gondozzák 
őket papjaik. 

Rékáson alig néhány száz katholikus vallású sokác van s az egyház 
máig fenntartotta  számukra a sokác nyelvű felekezeti  iskolát s a prédikációt.8 

ResiCa mellett van 7 krassován nyelvű község. Soha ott más nyelvű prédiká-
ció és hitoktatás nem volt és nincsen, mint krassován nyelvű. 

Vingán és Bessenyőn bolgárok élnek, Csenén, Bókán, Neuzinán horvátok: 
Czen a nyelven folyt  és folyik  a hívek lelki gondozása. 

A tótok tót, a csehek cseh nyelvű lelkipásztort kaptak. 
Mindez az egyházmegye terhére súlyos anyagi áldozattal járt és mindig 

hagy nehézségekkel volt egybekötve. Mert sokác, krassován, bolgár tót, cseh 
papokat úgy kellett külön nevelni, vagy az ország más részéből és más orszá-
gokból toborozni. 

Nálunk az 1918-as forradalom  után fellépett  nemzetiségi vágyak nyomán 
nem kellett semmit sem változtatni, századok óta minden nemzetiség azon a 
nyelven kapta meg a lelki vigasztalást, amelyet az anyatejjel szívtak magukba. 
1896-ban szokatlanul kemény hangú levél érkezett a római pápától a magyar-
országi püspökökhöz. Arra intette őket, hogy a prédikációt és az iskolai hit-
oktatást a nép nyelvén kell végezni. Tudott dolog volt, hogy ez a magyar-
országi tót-vidékek püspökeire vonatkozott, mert több helyen arról panasz-
kodtak a hívek, hogy a magyarosítást bevitték a templomba. A fenntemlített 
felfogásnak  megfelelően  ez az apostoli intés reánk nem vonatkozott. Sőt ellen-
kezőleg: az egyházmegyei hatóság, akármilyen magyar irányzat is volt, meg-
védte a suum cuique elvet a nyelv terén, mely a híveknek elidegeníthetetlen 
jogát képezi. Amidőn az állami iskolákban a hittant is magyar nyelven akar-
ták taníttatni, az egyházmegyei hatóság nem engedett elvéből és pl. Sztarcso-
ván és az összes állami iskolákban kivitte, hogy a hitoktatás megmaradjon 
áz anyanyelven. Sok német faluban  a felekezeti  iskolákat államosították s 
ezzel ott magyarrá lett az oktatási nyelv. Bár ezt a hívek a magyar állammal 
való önkéntes barátsági érzelemből, de kétségkívül anyagi okokból tették, az 
egyházmegye az államosítást mindig  ellenezte s ha ezen általános törekvés 
mellett 18 német nyelvű felekezeti  iskola mégis megmaradt, ez az egyházme-
gyének a vallási érdek mellett az anyanyelvhez való ragaszkodása volt. Az 

i Szentkláray: Plébániák története. 137. 1. 
1 Versuch zu einer Geschichte der Slatiner Pfarre  von Josef  Nóvák, Pfarrer  allhier. 

Anno 1840 (Kézirat a szlatinai plénánia birtokában ) 
s Stitzel i. m. 63. 1. 



egyházmegye se nem magyarosított, se nem németesített, se nem szlávosilott; 
mivel nem politizált, nem folyt  be semmiféle  nemzeti vagy nyelvi fejlődésbe, 
hanem mindig és mindenütt alkalmazkodott a hívek nyelvéhez. Kétségkívül 
történt bizonyos fokú  magyarosodás a mi vidékünkön is. Az egyháznak ebben 
nem volt érdemi része. Nem lehet tehát jogosan felhozni  az erőszakos magya-
rosítás vádját sem a múlttal, sem a jelennel szemben. 

Az egyházmegyei kormányzatnál a nyelv ma sem cél, hanem eszköz a 
katholikus cél szolgálatában. Minden érintkezés a hatóságokkal az állam 

A Miasszonyunkról nevezett iskolanővérek temesvári anyahátza 

nyelvén, románul folyik.  Az összes pásztorlevelek, de a hivatalos körrendeletek 
is. majdnem kivétel nélkül az Egyház nyelvén, latinul iratnak. A kormány-
rendelkezések románul tétetnek közzé. A kath. iskolák kevés kivétellel német 
nyelvűek, tehát a hitközségekkel, iskolaszékekkel, tanítókkal német nyelven 
folyik  a levelezés. A magyar iskoláknál természetesen magyar nyelven folyik 
az ügykezelés. Ami végül a plébánosokkal való levelezést illeti, ebben az a 
szokás fejlődött  ki, hogy ki amely nyelven ír, oly nyelvű választ kap: 
latinul, magyarul, németül, románul.1 

i U Schematismus 1913, 



9. A hitélet fellendítése  érdekében sokat tettek a szerzetesrendek. A férfi 
szerzetesek az egyházmegye feltámasztása  óta mai napig értékes szolgálatot 
tettek az egyházmegye számára. A női szerzetesrendek közül legszembeszökőbb 
a Miasszonyunkról nevezett szegény iskolanővérek rendje, melyet Csajághi 
Sándor püspök 1858-ban telepitett le Temesvárott s azóta az egyházmegyében 

Blaskovich Ferenc praelatus-kanonok, a Sváb Gazdasági Egylet és Sváb Közp. Bank elnöke 

elterjedve az iskolanővérek a nőnevelés terén buzgólkodnak. Hitélet szem-
pontjából nagy jelentősége van a máriaradnai templomnak, mely a török 
világ óta híres búcsújáró hely s mint ilyent, a hitélet felfrissítőjének  kell 
tartanunk. 

A hitélet a mult század végén nálunk is örvendetes lendületet vett s 
Csernoch  és ölattfelder,  püspökök kormányzása óta folyik  a katholicizmus 



társadalmi megszervezése is. Utóbbi tette meg a lépéseket az egyházmegyei 
autonomia megvalósítása érdekében, de a kivitelt a forradalom  megakasztotta. 

10. A mult század hatvanas évéig az oktatásügy mint mindenütt, nálunk is 
teljesen az Egyház kezében volt, az állam felügyelete  és támogatása mellett.1 

Az egyházmegye papsága nemcsak élvezte a neki az oktatásügyben juttatott 
jogokat, de kivette részét a munkából is. Már Falkenstein püspök kéri 
1735-ben a kormányt, hogy az új plébániákon állítsanak iskolákat is2 s amint 
ez megtörtént, a legtöbb helyen az első néptanítók is papok, legtöbbször 
szerzetesek voltak.8 Ez időből, kimagasló esemény az, hogy a temesvári kath. 
főgimnázium  kiegészítéseképen 
Lonovics püspök alapításából s 
Temesvár város anyagi hozzá-
járulása mellett 1841—1848-ig 
mint bölcseleti és jogi akadémia 
működött. 

11. A trianoni békeszerző-
dés alapján az egyházmegye te-
rülete három ország között osz-
lott meg. Romániához jutott az 
egyházmegye székhelye s 160 
plébánia 450.000 hívővel, Jugo-
szláviában van 65 plébánia 
225.000 hívővel s Magyaror-
szágon maradt 33 plébánia 
szintén 225.000 hívővel. Az 
egyes részek, bár mint egy 
egyházmegyének eddig még 
összetartozó részei, 1923. óta 
külön-külön kormányzás és jog-
hatóság alatt vannak. A ma-
gyar részen Glattfelder  Gyula 
csanádi püspök kormányoz, a 
román részen Pacha Ágoston 
apostoli kormányzó s a jugo-
szláv részen Rodic  Rafael  bel-
grádi érsek, szintén apostoli 
kormányzói minőségben. Azóta 
az egyes részek egymástól függetlenül,  a különféle  országok viszonyai szerint, 
önálló élet kialakulását mutatják. Szent Gellért ősi egységes egyházmegyéjének 
ez a megoszlása zárja le a csanádi püspökség 900 éves, küzdelmekben és 
dicsőségben egyaránt bővelkedő történetét. 

1 Oltványi: A népoktatási ügy Magyarországon. Szeged 1884. — 5. s k. 1. 
2 Csanádi püspöki levéltár. 
? Szentkláray: Plébániák története. 

Szentkláray Jenő nagyprépost 



A fenntiekböl  kitetszően alaptalan az a vád, hogy a Bánát katholicizmusa 
a mindenkori államhatalomnak lett volna eszköze, s nevezetesen az erőszakos 
magyarosításnak s a nemzetiségek elnyomatásának lett volna végrehajtója. A 
fennti  pozitív adatok az ellenkezőt bizonyítják. Nevezetesen: 

1. Az egyházmegye bánáti részén is vannak magyar hívek, mint ahogy 
voltak is, hisz Szent Gellért hívei magyarok voltak.1 Hogy nem jöhettek 
nagyobb számban magyarok, annak oka a bécsi udvar telepítési politikája volt. 

2. Hogy mily módon keletkezett a káptalan a „császári udvar kegyéből 
az ország pénzén", azt eléggé láttuk. A káptalan és a püspökség ősi birtokai 

az udvari kamatra szálltak s 
ezekből kapott vissza vajmi ke-
vés részt az egyházmegye. 

3. Az okot, hogy miért épí-
tette a kamara a templomokat, 
szintén láttuk. Távolról sem 
politikai okokból, de mert a 
telepesítés, melyből neki annyi 
anyagi előnye is volt, így kí-
vánta s mert erre magát a tele-
pesekkel szemben kötelezte. A 
telepeseket toborző külföldi  hir-
detményekben kifejezetten  meg-
ígérték a plébánia ellátását.2 

4. Az egyházmegyének mint 
láttuk, nem volt része a ma-
gyarosításban. Ennek nyomát 
sem látjuk ép oly népeknél, 
melyeknél a magyarosítás na-
gyon könnyű lett volna, mint 
a kis szláv népeknél. 

5. Alaptalan vád az is, hogy 
az egyházmegye megakasztotta 
a románok kulturális és gazda-
sági haladását. Adat nélkül oda-
vetett általános vád ez, melynek 
épp vidékünkön az egyháztól 
függetlenül  az ellenkezőjét lát-

juk a valóságban. A mi egyházmegyénk területén 1914-ben 487 volt a gör. kel. 
román felekezeti  iskolák száma.3 A különféle  középiskolákban nagy számmal 
voltak román tanulók, pl. az annyit támadott temesvári piarista líceumban 

1 Schematizmus 1913. — 22. 1. 
2 Szentkláray: 100 év. - 421. 1. 

•3 Schematizmus 1913. 

Pacha Ágoston 
a csanádi egyházmegye apostoli kormányzója 



1915—16-ban 44-en.8 Ezekben midenütt élveztek a románok is tandíjmentes-
séget; sőt a piarista rendházakban teljesen ingyenes ellátást kaptak olyan 
römán fiúk,  akik ma vezető államférfiak.  A román nyelvet még Temesvárott 
is a legújabb időkig tanították. Aradon, Lúgoson és Karánsebesen román 
tanítóképzők és theologiai főiskolák  működtek s ugyanott román nyomdák. 
Gazdasági téren pedig az egyházmegyének nem volt semmi befolyása. 

6. A püspökség, amint ez nem hivatása, sohasem magyarosított. Egye-
düli törekvése a hívek minél megfelelőbb'  lelki gondozása volt. / 

Az Egyház isteni hivatásánál fogva  a hívek lelki táplálásával törődik és 
foglalkozik.  De ez a munka olyan, hogy nyomában e földön  is az államok 
virágzása, civilizáció és jólét fakad.  Az építő munkához elengedhetetlenül 
szükséges lelki tényezőket: a becsületes, munkás lelkületet, kötelességteljesí-
tést és törvénytiszteletet elsősorban az egyház működése biztosítja. Ezt a 
munkát végezte egyházmegyénk a történelem folyamán  s ezért volt megbecsü-
lésben és támogatásban része az államhatalom részéről is, anélkül, hogy az 
állam eszközévé sülyedt volna. Ha szabadságában nem zavarva tud működni 
az Egyház s ezen működésében nem gyanakvás és gyanúsításra talál az állam 
részéről, új hazánkra, Romániára is kiárad az Egyháznak az államokat meg-
szilárdító és boldogító hatása. 

3 Értesítő statisztikája 1915—16. 



A szatmári egyházmegye története. 
Irta: I'akots Károly. 

I . A lap í t á sának k ö r ü l m é n y e i . 
A karlóczai béke (1699) után a török áramlatnak délfelé  való vissza-

húzódása következtében északkeleti Magyarországon katholikus egyházi szem-
pontból rendkívüli helyzet állott elő. 

A hitszakadás idején felkorbácsolt  kedélyeknek különösen Ungmegye 
alsó részén, Bereg-, Máramaros- és Szatmármegyében sok katholikus pap, 
főképen  szerzetes áldozata volt. Hithagyás és vértanúhalál ritkította a katho-
likus papság sorát.1 Ezenfelül  a kulturában mérhetetlenül elmaradt törökség 
beözönlése, a szüntelen álló harc, a vagyon-, személy- és jogbizonytalanság 
a gyönyörűen indult magyar kulturát és népnevelést évszázaddal visszavetette, 
a közerkölcsöket megmételyezte. 

A nagykárolyi gróf  Károlyi-család érdeme, hogy a jezsuitáknak Szatmárra 
való visszatelepítése és Nagybányára való letelepítése (1687), a már 1290-ben 
letelepedett, de a hitújítás által kiűzött szentferencrendieknek  Kaplonyba való 
visszatelepítése (1719), a kegyes tanítórendieknek Nagykárolyba való behoza-
tala (1727) által egyfelől  a katholikus egyháznak jogaiba való visszahelyezését, 
másrészt a hitéletet és iskoláztatást illetőleg szerencsés változás állott be. 

Mint harcoktól feldúlt  falvak  lakói békekötés után: úgy szállingóztak 
vissza hosszú száműzetésükből az ősrégi katholikus plébániák. 

A 18. és 19. század eleje a mai szatmári egyházmegye területén a 
katholicizmusnak és az igazi kulturának restaurációs kora. A róm. kath. plé-
bániák mellett egymásután keletkeznek elemi és középiskolák, melyek az öt 
megyében a krisztusi világnézet áldásait harmatozták. Károlyi Sándor gróf, 
hogy a katholicizmust erősítse és az éhínség által a termékeny magyar hon-
hoz segélyért kiáltó felső-rajnai  sváb népen segítsen: ezerszámra telepítette le 
a „szétment aranyos magyarok" helyére a svábokat, akik szenvedéstől meg-
viselt lelkükkel, germán fajt  jellemző szorgalmukkal, rendületlen katholikus 
meggyőződésükkel, a kultura iránt való rendkívüli érzékükkel tanítómesterei 

1 Bereg-, Ugocsa-, Szatmár-, Mármarosmegyék katholikusainak Szatmár és Ecsed-
váron kivül nem volt plébánosuk. A nagyszőllősi szürke barátok  jártak helységről-helységre 
ellátni a katholikus hívgket, sok méltatlanságot szenvedve a máshitüektől. (Szirmay A, 
Com. Ugocsa 98.) 



lettek a környező magyarságnak. Amint Németországból indult útnak a ke-
resztény világot megbontó szakadás: úgy jött ugyanonnan a magyar katoli-
cizmusnak északkeleti Magyarországon való megújulása. 

A részint telepítés által, részint a katholikus vallásba való visszatérések 
által megszaporodott hivőszám miatt egymásután keletkeztek új plébániák. 
A plébániák számának szaporodásával nehezebbé vált e területnek a messze 
fekvő  Eger városból való egyházi kormányzása is. Azért már III. Károly király 
korában gr. Erdődy Gábor egri püspök lelkében megfogant  az egri egyház-
megyéből kihasítandó új püspökség gondolata Nagybánya (Baia-Mare) szék-
hellyel. E gondolat III. Károly király tetszésére talált,1 aki Kiss János egri 
nagyprépostot bízta meg az űj egyházmegye megszervezésével. XII. Kelemen 
pápa a bécsi nunciustól örömmel szerzett tudomást a tervről (1734 ápr. levele 
a bécsi nunciushoz), kívánta azonban az egyházi törvényeknek a püspökségek 
felállításánál  való pontos megtartását. Egyik feltétel  volt többek közt az' érde-
kelt egri püspökség káptalanának beleegyezése. A káptalan ezt a beleegyezést 
megtagadta. így a Szentszéknek és a királynak óhaja — bizonyságul az egy-
házi törvényeknek az államhatalom fölött  való erejéről — a székeskáptalan 
elhatározásán hajótörést szenvedett. Az új püspökség felállításának  gondolata 
azonban nem nyugodott. Mária Terézia királynő egy névtelennek kérelmére 
1745 jan. 19-én meghagyta a kalocsai érseknek, hogy személyesen győződjék 
meg arról: szükséges-e tényleg az új püspökség felállítása.  A kalocsai érsek 
ezen megbízatás elől, a viszonyok nem ismerését hozva okul, kitért. Az ügy 
majdnem negyven esztendeig aludt. 1787 szept. 21-én II. József  — kalapos 
király — felszólította  gr. Eszterházy Károly egri püspököt, hogy a székhelyé-
től távollevő plébániák könnyebb kormányzására Bereg-, Ugocsa-, Ung-, 
Máramaros- és Szatmármegyéket szervezze külhelynökséggé. Az egri káptalan 
1788 márc. 13-án a püspök elnöklete alatt tartott tanácskozás eredményeképen 
ismét ellenállt. II. József  újabb sürgetésére 1789 márc. 11-én jön létre a meg-
egyezés a király és az egri püspök között a külhelynökség felállítását  és a 
helynök személyét illetőleg. Eszerint Szatmár lett volna a székhely és Tájer 
György egri kanonok lett volna a helynök. II. József  halálával megbukott a 
szatmári helynökség terve is. 

Eszterházy Károly gróf  püspök halálával bekövetkezett széküresedés hozta 
meg végre az egri püspökségnek több püspökségre való oszlását. I. Ferenc. 
magyar apostoli király főkegyúri  jogával élve, Bécsben 1804 márc. 23-án kelt 
alapítólevelével az egri püspökségből kiszakította a szatmári és kassai püspök-
séget. A szatmári egyházmegyének Bereg, Máramaros, Szatmár, Ugocsa és 
Ung megyéket jelölték ki. Ugyanakkor a szatmári püspök javadalma gyanánt 
az ugyanakkor érsekséggé lett egri püspökség birtokaiból Hevesmegyében 
Tiszanána, Kömlő, Sarud, Tiszahalász, Magyarád és Hidvég birtokokat; Borsod-
megyéből Zsércet; ezeken kívül a beregi és máramarosi tizedeket jelölte meg. 
VII. Pius pápa 1804 aug. 9-én kelt bullával hagyta jóvá az apostoli király 
ezen intézkedését. 

i III, Károly 1733 febr.  25. levele gr. Erdődy Gábor egri püspökhöz. 



így indult meg a szatmári egyházmegye báró Fischer István püspökkel 
6 valóságos és 6 címzetes kanonoksággal, 9 esperesi kerülettel, 46 plébániával, 
46.400 hívővel. 

A szatmári egyházmegye püspökei. 
Báró Fischer István (1804—1807) három évet töltött Szatmáron. Ő vett 

telket püspöki lakásnak.1 Ő nyitotta meg a három évtizeden át szünetelő róm. 
kath. főgimnáziumot.  Több űj plébániát szervezett. Az egri érseki székbe való 
emelkedése után sem szakította meg az összeköttetést volt egyházmegyéjével: 
végrendeletileg 31.500 forintott  hagyott a szatmári egyházmegyére adomány 
és alapítvány gyanánt, megvetvén alapját a szatmári szemináriumnak, szegény-
háznak és a nyugdíjas papok otthonának. Utódja 

klobusici Kíobusiczky Péter (1807—1821) Ősrégi magyar család sarja. 
14 évig kormányozta a szatmári egyházmegyét. Működését az imádság szel-
leme és az Istenért való teljes áldozatkészség jellemezte.8 Napló-feljegyzései 
szerint 1814^1817 között 48.969 forintot  költött a papnevelő-intézetre. Ember-
baráti érzésének páratlan jelét adta az 1816—17. évi árvíz és rossz termés 
idején, amikor a megszorult szegénységnek áldozta teljes évi jövedelmét; sőt 
ezenfelül  annyi adósságot csinált, hogy csak kalocsai érsek korában tudta 
kifizetni.  Szegény, különösen vegyes házasságból származó gyermekek részére 
konviktust tartott fenn.  1821 szeptemberében egyházmegyei zsinatot tartott. 
Ö szerelte fel  18.000 forint  költségen a székesegyházat. A kalocsai érseki 
székbe való távozása alkalmával minden szerzeményét, összes templomi és 
háztartási felszerelését  a szatmári egyházmegyének hagyta. Szerzeteshez méltó 
szegénységgel hagyta el egyházmegyéjét.8 

Utódja a szatmári székeskáptalan akkori nagyprépostja 
flagy  daróci Kováts Flórián (1821—1825) íett. Folytonos lábbaja miatt a 

legszükségesebb püspöki funkciókat  is szánalomra indító megerőltetéssel bírta 
végezni. Rövid kormányzását jó példáján, nemeslelküségén kívül egyéb nem 
teszi emlékezetessé. 

Úgy időtartamban, mint alkotásokban bőségesen kárpótolta Isten az 
egyházmegyét 

Hám János (1827—1857) püspök által. Született a hevesmegyei Gyön-
gyösön, 1781 jan. 5-én egyszerű iparos-szülőktől. Atyja József,  anyja Pócs 
Franciska volt. Lovassy Benedek gzentferencrendi  szerzetes-tanár fogott  fel 
rajta, aki magával vitte előbb Rozsnyóra, azután Egerbe. Itt kitűnő iskolai 
bizonyítványa, gyönyörű testi és lelki tulajdonai alapján 1798-ban felvették  a 
papnevelő intézetbe. 1804 márc. 17-én lett áldozópappá. Pásztón kápláni minő-
ségben eltöltött három év után egri papnevelőintézeti tanulmányi felügyelő  és 

1 Ez a ház a jezsuiták birtokában volt 1912-ig, amikor a katholikus tanulmány-alap 
az új kir. kath. főgimnázium  részére megvette. 

2 Életírója e mondással jellemzi: „Szenvedélye vala az imádság." 
3 A mai viszonyok közt érdekes intézkedése volt, hogy a görög katholikusokkal való 

hitegység jeléül úrnapi körmenetkor a negyedik evangéliumot saját nyelvén énekelje a görög 
katholikus lelkész. 



leologíai tanár lett. 1809-ben a Napoleon elől menekülő királyi család Egerben 
állapodott meg. Hám János misézett reggelenkint a királynénak, akit annyira 
meglepett az ifjú  pap rendkívüli áhítata, hogy közbenjárására a még csak 13 

Hám János püspök 

éves pap lett legközelebbi üresedés idején egri, kanonok s 1827 május 25-én 
szatmári püspök. Az egyházmegye kormányzását 1828 április 15-én vette át. 

Harminc esztendős kormányzása az áldások és alkotások szakadatlan 
sora. Ő az egyházmegyének a szó legteljesebb értelmében való megalapítója. 
Páratlan szent életével, kormányzói bölcseségével az egyházmegyét anyagilag 
és szellemileg felvirágoztatta.  Imája csodaszerű eredménnyel járt nem egyszer. 



1885-ben kolerában fekvő  titkárát és a szatmári irgalmas nővéreknek halállal 
vívódó tartományi főnöknőjét  — szemtanúknak meggyőződése szerint — a 
püspök imája mentette meg a haláltól. Ő építette a mai tágas, előkelő püspöki 
palotát, amelyet azonban csak élete vége felé  foglalt  el; akkor is azért, hogy 
közelebb legyen székesegyházához. Ön megtagadásának és önfegyelmezésének 
hirdetője hátramaradt két ciliciuma. Isten és emberek iránt való szeretetének 
szüntelen hirdetője sok alkotása: 1. A szegény aggok ápoló intézete az irgal-
mas nővérek vezetése alatt. 2. Irgalmasrendiek kórháza. 3. A székesegyház 
mai alakjában. 4. Az irgalmas nővérek anyaháza és leánynevelő intézete. 
5. A jezsuiták vezetése alatt levő konviktus. 6.. A kálvária templom. 7. A te-
metői kápolna. 8. A szentferencrendi  kolostor. Általa alapított űj plébániák, az 
ö költségén épült templomok és iskolák. 1849-ben esztergomi érsek, Magyar-
ország hercegprímása lett; e nagy tisztről azonban lemondott s híveinek nagy 
örömére visszatért Szatmárra, hogy. 1857 dec. 30-án bekövetkezett haláláig 
folytassa  egyházmegyéjének kormányzását Végrendeletében egész vagyonát 
(több százezer forintot)  az általa alapított intézmények fenntartására  hagyta. 

Szentté avatási eljárása Rómában folyik. 
Haas Mihály (1858—1866) 1810 április 8 án született a vasmegyei Pinka-

főn,  Atyja posztónyiró iparos volt. Tanulmányait Pinkafőn,  Szombathelyen, 
Pécsen, teologiai tanulmányait, mint pázmáneumi növendék, Bécsben végezte. 
1834 aug. 6-án lett áldozópappá. Ozorán, Földváron, Pinczehelyen káplánko-
dott. 1837-ben pécsi líceumi tanárrá nevezte őt ki báró Szepessy Ignác pécsi 
püspök. Itt rendkívüli pedagógiai érzékről, s a tanügy terén széles látókörről 
tett bizonyságot s emellett oly buzgósággal tűnt ki társai közül, hogy Pécs 
városa 1846-ban belvárosi plébánosnak választotta meg. 1853-ban pestkerületi 
iskolatanácsossá nevezte ki a király. E. minőségében 1858 ápr. 18-ig ragyog-
tatta tehetségeit, mikor szatmári püspökké lett. 1858 márc. 6-án foglalta  el 
püspöki trónját. Rendkívüli szónoki tehetségének jele, hogy bevezető beszéd-
jének végéni a hívősereg megfeledkezve  a templom szentségéről, háromszoros 
„éljen"~kiáltással tört ki. 

Kormányzása az egyházmegye belső szervezetének megszilárdításában és 
kiépítésében merült ki. Anyagiakhoz nem értett. Azért alápítványok, nagy ado-
mányok nem hirdetik névét az egyházmegye történetében, de szigorú szelleme 
nyomott hagyott a papság fegyelmezettségében.  Ő adott szervezeti szabály-
zatot az egyházmegyei alapítványi pénztárnak, ő bizta a theologiai oktatást a 
Jézus-Társaságra. Ő eszközölte ki, hogy a püspöki főgimnázium  1863 okt. 
30-án a szatmári püspököknek fenntartott  előjogokkal jutalmul az elődök ál-
dozataiért, a nyilvános királyi katholikus főgimnáziumok  sorába került. Ő fe-
jezte be a b. e. Hám János püspök által megkezdett szentferencrendi  kolostor 
építését. Különös gonddal őrködött az iskolák felett.  Ahol tisztaságot, rendet, 
szorgalmat, haladást látott, nagylelkűen jutalmazott; ahol hanyatlást vagy tét-
lenséget tapasztalt, kérlelhetetlenül szigorú volt. S emellett tudott órákat szen-
telni a tudománynak is. Értekezéseinek, szentbeszédeinek egész sora jelent 
meg az akkori hittudományi folyóiratokban,  sőt külön könyvben is. Körlevelei, 



Melyeket papságához intézett, valóságos irodalmi alkotások voltak. Sajnos, az 
egyházmegye rövid ideig mondhatta kormányzójának. 1866 márc. 27-én Pesten 
hirtelen elhunyt. Utódja 

kézdipőlyáni Biró László 0866—1872), szatmári kanonok lett. Hám püspök 
legbizalmasabb embere. Terveit vele szokta megbeszélni és későbbi korban 
az ő tanácsai szerint alkotott, kormányzott. Szentéletü elődjének második énje 
volt. Az ő keblén hajtotta halál-álomra fejét  a legnagyobb szatmári püspök. 

Szokatlan szívvel ajándékozta meg őt az Isten. Ahol járt, nyomában 
áldás fakadt.  I,skolás gyermekek, tanítók, szegény emberek, anyagiakkal küz-

A szatmári székesegyház 

ködŐ emberbaráti intézmények serege élvezte Segítségét állandóan. Ő vetette 
meg alapját az egyházmegyei néptanítók, tanítónők és óvónők nyugdíjalapjának. 
Ő tartotta fenn  sajátjából a tanítóképző intézetet és a szegény tanulók részére 
ösztöndíj gyanánt évenkint 5300 forintot  juttatott. Hogy milyen szív dobogott 
keblében: bizonyság egyik udvari papjának vallomása, akinek kezén keresztül 
csak 187l-ben 12.238 forint  jutott a szegényeknek. 

A templomi fényt  nagyon szerette. Ezreket áldozott arra, hogy a tem-
plomok minden felszereléssel  el legyenek látva. 



Résztvett a vatikáni zsinaton is, hol a tárgyalásokon mondott beszédei-
vel, éles elmére valló vitáival az idegenek előtt nagy tekintélyt szerzett a 
magyar püspöki karnak. 1872. január 2I-én halt meg. Szívét Hám János 
püspökével együtt a szatmári irgalmas nővérek sírboltja őrzi emlékezetéül 
szokatlan szívjóságának. Utódja 

Schlauch Lőrinc (1873—1887) ragyogó tehetségű szónok és nagy kor-
mányzó volt. Ő készítette el az egyházmegyei népiskolák és tanítóképzők 
szabályzatát, tantervét 1876-ban. Ő adta'ki a szatmáregyházmegyei alapítványi 
pénztár kezelési szabályzatát s az anyakönyvek vezetésére vonatkozó szabály-
zatot 1885-ben. 1887-ben a nagyváradi püspöki székbe került, hol mint 
bíboros-püspök halt meg 1902. július 10-én. 

Meszleni Meszlényi Gyula püspök (1887—1905), Velencén (Fehérmegye) 
született magyar nemes szülőktől. Kossuth Lajossal sőgorságban volt Meszlényi 
Zsuzsánna révén. Tanulmányait Pécsen, Székesfehérvárt  és a bécsi egyetemen 
végezte. Szcitovszky János esztergomi hercegprímás szentelte őt áldozópappá, 
1854. július 27-én, mint nagyszombati tanárt és tanulmányi felügyelőt.  1857-ben 
primási udvari pap, 1866-ban komáromi plébános, 1881-ben esztergomi 
kanonok, 1887. október 17-én szatmári püspök lett. 1888. április 29-én vette 
át az egyházmegye kormányzatát. Püspökségét az alkotások egész sora teszi 
emlékezetessé. Elődje — mint a legtöbb tudós és zseni — a vagyonkezeléshez 
nem értett. Elég rendezetlen anyagi helyzetben hagyta el a püspökséget. A 
birtokos családból való Meszlényi püspök legelőbb a püspökség anyagi újjá-
szervezéséhez tátott. Kitűnő kormányzói érzékének jele, hogy bizalmasainak 
olyan egyéneket választott, akik megbízatásaiknak nem várt módon tettek 
eleget. Ilyen egyén volt Hámon József  prelátus-kanonok, akit még Haas püs-
pök hozott magával Pinkafőről.  Őt nevezte ki általános jószágkormányzójának** 
aki zseniális gazda-tehetségével annyira helyrehozta, sőt felvirágoztatta  a 
szatmári püspökséget, hogy egész Magyarországon csodált mértékben tudta 
Meszlényi püspök szaporítani az egyházmegye alkotásait és fejleszteni  a szent-
emlékű Hám püspök alapításait. 18 évig volt püspöke az egyházmegyének s 
e 18 év alatt. 24 templomot épitett, vagy alakított át; 3 plébániát alapított; 
több mint 50.000 forint  költségen kifestette  a székesegyházat és a németii 
szentferencrendi  templomot; alig van templom, hol valamely felszerelés  ne 
hirdetné jótékonyságát; négy új iskolát alapított s hogy a szatmári püspöki 
katholikus elemi iskolát megmentse az államosítástól, magára vállalta a tanerők 
összes fizetését.  Az újonnan alapított iskolák tanerőinek fizetését  jórészben 
szintén sajátjából fedezte  állandóan. Több, mint egy millió forintot  osztott ki 
kultűrális és iskolai célokra. 

Ö építette fel  az ungvári Gizella-házat, melyben leányinternátust és elemi 
iskolát vezetnek a szatmári irgalmas nővérek. Végehossza nincs annak a sok 
jónak, melyet egyházmegyéjében tett. 

Nagy mecénása volt az írói tehetséggel megáldott papoknak. 19 — az 
ő költségén kiadott — irodalmi munka hirdeti bőkezűségét. S hogy az irodalmi 
munkásság céltudatosan és a katholikus Egyház szellemében történjék: meg-



alapította áz egyházmegyei irodalmi kört, amely nem égy jó íróval és olvasott 
miiokával ajándékoztá ipeg á kultúrát. Ugyanő építette fel  a püspöki könyv-
tári Jcb. 60.000 kötettel, hogy a tudományra szomjas papságnak az önképzésre 
alkalmat és az íráshoz forrás.munk'ákat  szolgáltasson. A tudományok aprópénzre 
váltására, a katholikus öntudat és együttérzés fejlesztésére  olvasókörrel ellátott 
katholikus kaszinót épített saját költségén, amely 1919 óta nem szolgálhatja 
célját a rekvirálás miatt. 
évig a szigurahcá, 1923 óta a gö-
rög kath. plébánia .részére van 
lefoglalva. 

A lelkiekkel szemben való 
mély égéseknek nagy"jele, hogy 
a szentéletű Hám János püspök 
szentté-avatási eljárását ő indította 
meg Rómában. ' 

1905 március 14-én hplt meg 
s vele igazi'katholikiis szivfi  nagyúr 
szállott sírba. De az Úr nem 
hagyta félbe  munkáját. Adott az 
egyházmegyének olyan apostol-
utódot 

Borunissza Tibor (1906—) 
szatmári püspök személyében, aki 
lelkületével és minden jövedelmé-
vel teljesen az egyházmegyének, 
a katholikus Egyház felvirágzá-
sának szenteli életét. Született 
1840. júljus hó 18-án, gazdatiszti 
családból. Tanulmányait' Hajóson, 
Kalocsán, Baján végezte. 1857-ben 
lepett a kalocsai egyházmegyébe, 
mely a római Collegium Hunga-
rico-Germanicumba küldte a theo-
logiai tanulmányok végzésére. On-
nan tüdővérzés miatt a bölcseleti 
doktorátus megszerzése és az első theol. évfolyam  elvégzése után visszament 
Kalocsára. 1863. július 26-án lett áldozópappá. Káplán volt Kulán, Apátinban 
és Kalocsán. Ugyanott néhány hónapig tanítónőképző intézeti tanár. 1869-bén 
jánoshalmi plébános lett. Ebben a minőségben dolgozott az Isten országá-
nak 1893-ig, amikor kalocsai kanonpk lett. 19Ö6. június 20-án nevezte őt ki az 
apostoli  király  szatmári  püspöknek. A római megerősítés 1906. augusztus 3-án 
keltezett. Az egyházmegye kormányzását Í906. október 7-én vette át. Ezzel a 
szatmári egyházmegye történetében új korszak köszöntött be. Áldozatkészsé-
gével az egyházmegye harmadik alapitója. 

Dr. Boromissza Tibor szatmári püspök 



Az egyházmegyének többszöri , bejárása után észrevéve a [hiányokat, 
céltudatos következetességgel fogott  azok pótlásához. Templomépítések, iskola-
szervezések, plébániák felállítása  volt gondjainak elseje. Négymillió forinttal 
nem lehetne kifizetni  azt a . vagyonértéket, rhjelyet képviselnek adományai, 
alapítványai. Tudva azt, , hogy áz egyház állapota Krisztus munkásainak lel-
kületétől függ  sok tekintetben: a Hám püspök áítal épített fiú-konviktus 
helyébe nagyszerű, nagy befogadóképességű,  modern felszerelésű  új konviktust 
épített, hogy a papnevelő intézet részére minél arravalóbb. — többnyire 
szegénysorsú — ifjút  szerezzen. Épített új polgári leányiskolát az'apácazárdával 
kapcsolatosan; ő állította fel  a szatmári leánygimnáziumot., S minden áltálá 
alapított intézmény rendszerint élvezi segítségét most is. 

Alig volt és van templomépítés és renoválás, mely nagy mértékben ne 
az ő költségén történt volna. 

Sok új plébánia volt alakulóban, sok új intézmény fogant  meg tervben. 
:S a jószándékok megvalósulását kegyetlen kézzel, hiúsította meg a világháború 
és következményei. A püspök szive a háborúban elhatalmasodott nyomor eny-
hítésére lágyult. Minden jó cél ezreket vett ki magánpénztárából; gyűjtői vek 
és udvari papjai tudnák megmondani, hogy a millión is mennyivel felül  van 
az az ö.sszeg, amellyel a társadalom sebeit gyógyítani igyekezett. Hogy á 
katholikus Egyház szellemétől, az evangélium tísztá eszmevilágától mennyire 
áthatott a lelke, arról — mivel élő embert dicsőíteni nem hivatásunk — nem 
szólunk. Elég annyit megemlítenünk, hogy élete fáklya  gyanánt világlik pap-
sága előtt. Az új idők vihara minden egyházmegyét súlyosan megpróbált sze-
mélyi tekintetben is. A szatmári egyházmegye egyetlenegy munkást vesztett 
el, ami a papság fegyelmezettségének  nem kis jele. 

* 

Eddig csak a püspökök működéséről emlékeztünk meg, ami szokatlan-
nak látszik akkor, amikor az egyházmegye történetéről kell dióhéjban írni. 
De történetek, legfőképen  pedig az Egyház történelme, személyekhez fűződik. 
Egy-egy nagy egyéniség ad színt az általa képviselt intézmény életének. Ha 
valahol : a szatmári egyházmegye történetében igen igazolódik ez az állítás. 
A szatmári egyházmegyének a Gondviselés olyan püspököket adott, akik az 
Egyház szelleme szerint éltek javaikkal. Méltóságuknak megfejelő  anyagi jó-
léten felül  mindent egyházmegyéjüknek, áldoztak. Ez magyarázza meg, hogy 
120 éves egyházmegyénk elsők között áll a volt magyarországi püspökségek 
közt intézmények, alapítványok szempontjából. De nemcsak püspökei, hanem 
„kanonokjai is ebben a szellemben éltek többnyire javaikkal Á nagy püspö-
kök példája rájuk sem maradt hatás nélkül. Akkori időben nagy összeget 
képviselő alapítványaik és intézményeik hirdetik „a példa vonz" igazságát, 
amint ez az alább elsorolt intézmények rövid történetéből kitűnik. 
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A papnevelő intézet. 
Báró Fischer első püspök állította fel  6259 frt  38 krajcáron. 1804, nov. 

17-én kezdődik az első iskolai év. A rektor és prodirektor a székeskáptalan 
egyik kanonokja. Négy rendes theologiai tanszéket az egyházmegye papjai 
közül egyetemet végzett egyénekkel tölt be a püspök. Csak 1863—1868 kö-
zött voltak jezsuita tanárai az intézetnek. Az intézet eltartására szolgált egy 
major és egy kert még az első püspök életében. Ez persze igen kevéssel 
járult hozzá az intézet fenntartásához.  Azért a mindenkori püspök a sajátjából 
fedezte  a hiányt. Biró László püspök a vallásalapból évi 1000 forint  segélyt 
eszközölt ki, amelyet 1919-ig (a magyar kommunistaforradalomig)  minden 
évben kiutalt a vallás- és közokt. miniszter. Azóta ezt az összeget nélkülözi 
a papnevelő intézet. A fenntartási  alap azóta Kádár Ambrus prelátus-kanonok 
végakaratából egy szatmárhegyi szőlővel gyarapodott. Ma az egyházmegyei 
papság és legnagyobb részben a püspök tartja fenn  sajátjából. Növendé-
keinek száma évenkint 30—40 közt váltakozott. A forradalmak  után három 
részre szakadt egyházmegye részére a kassai, budapesti és római szeminárium 
egyházmegyénkben növendékeivel együtt 29 papnövendéke van a szatmári 
egyházmegyének. Rendszerint 4—6 görög katholikus papnövendék is nyert 
oktatást és ellátást az intézetben, de politikai magatartásuk miatt 1909 őszén 
el kellett őket bocsátani az intézetből, lévén a papnevelő intézet a fajokat 
nem ismerő katholikus egyház munkásait képző intézmény és nem politikai 
iskola. Az intézetnek volt eddig 27 rektora, 25 vicerektora, 8 lelki igazgatója, 
30 tanulmányi felügyelője. 

1 szatmári kir. kath. főgimnázium. 
Alapította Pázmány Péter esztergomi bíboros-hercegprímás 1636 szept. 

14-én, ki ugyanakkor bőkezűen gondoskodott'fenntartásáról  is. Fenntartásához 
hozzájárultak még: III. Ferdinánd magyar király, Károlyi László gróf,  Csáky 
István, I. Lipót király, Mattyasovszky nyitrai püspök és Podhorányi Gábor. 
Az intézet négy osztállyal indult meg, a jezsuita-szerzet vezetése alatt. 1773-ban 
— a Jézus-Társaságának eltörlése után — a gimnázium alapítványait a katho-
likus tanulmányi-alaphoz csatolta a király. A gimnázium vezetését a pálos-
rend vette át, melyet 1786-ban József  kalapos király szintén eltörölt. A gim-
názium ezzel egyelőre megszűnt. 1804 dec. 7-én I. Ferenc király jóváhagyá-
sával báró Fischer püspök visszaállítja azt. Tanárokul kegyesrendiek voltak 
kiszemelve, de az akkori zavaros idők megakadályozták idehozafalukat.  így a 
gimnázium egy szatmári kanonok igazgatása mellett, egyházmegyei áldozó 
paptanárokat kapott. Ekkor már két bölcseleti osztállyal bővült a líceum. Mi-
vel a kormány jogtalanul visszatartotta a gimnázium alapítványát képező bir-
tokokat és csak igen csekély összeget utalványozott a tanerők fizetésére; 
mivel továbbá az egyházmegye szervezése és a tisztán egyházi alkotások 
emésztették fel  a püspökség jövedelmeit, a gimnáziumnak folyton  anyagiakkal 



kellett küzdenie. Á kormány ezt a szükséget felhasználva,  felszólította  185 -̂beri 
a püspökséget, hogy adja át a gimnáziumot a vallás- és tanulmányi-alapnak. 
Hám püspök jól tudva, hogy igazi vallás-erkölcsi nevelés csak egyházi isko-
lákban folyik,  nem (adta át. Öt évi küzdelem hozta meg a kormánynak a 
sikert. 1863 okt. 15-én 14.970. sz. a. kelt udvari rendelettel a szatmári gim-
názium a kir. kath. főgimnáziumok  sorába került. A szóbanforgó  intézkedés 
az intézetnek már eddig is lefoglalt  vagyonát a Pázmány- és tanulmányi-alap 
vagyonához csatolta. Kimondta azonban, .„a tanári állomások betöltése alkal-
mával hason-érdemü pályázók közt a szatmáregyházmegyei róm. kath. áldo-
zárokra kiváló figyelem  fordíttassák".  Ezt a figyelmet  a magyar kormány 
mindvégig szem előtt tartotta. Az intézet igazgatója mindig róm. kath. pap 
volt és pedig az esztergomegyházmegyei Csulen Márton kivételével, mindig 
szatmáregyházmegyei  áldozópap; a tanári állásoknál — ha szatmáregyház-
megyei áldozópap pályázott — mindig előnyben részesült a polgári sorsú 
pályázók között. Az intézet katholikus jellege nem változott. Minden tanára 
katholikus volt. A római katholikus hittanári szék rendes tanári kathedra volt. 
1912-ben — mivel a régi épület a 700 felé  közeledő növendék-sereg befo-
gadására szűknek bizonyult — a kormány a katholikus egyház tulajdonát 
képező tanulmányi-alap terhére új épületet emelt. A telek a régi püspöki 
rezidencia helyén, a jezsuiták tulajdonából került vétel útján a tanulmányi 
alaphoz. A régi épületet (régen Kazinczy-utca, most str. Stefan  ceí Mare) 
Boromissza Tibor püspök 1912-ben saját pénzén megvette, 1915-ig teljesen 
ki is fizette. 

1919 junius 18-án Groza Ferenc, görög kath. vallású tanár kíséretében 
megjelent Brebán Sándor nagybányai esperes-plebános, mint a nagyszebeni 
román Kormányzótanács megbízottja, két szuronyos román katonával és az 
igazgatót, Bagossy Bertalan szatmáregyházmegyei áldozópapot, karhatalommal 
eltávolította. Az intézetet erőszakkal elvette. A püspökség, mely a katholikus 
tanulmányi alapnak, mint a római katholikus egyház vagyonának — a kegyúr 
akadályoztatása esetén való — őre,. hiába tiltakozott 1919 jun. 30-án 1528. 
sz. • a. a nagyszebeni Kormányzótanácsnál ezen tulajdonjog sértő eljárás ellen; 
hiába ismételte meg tiltakozását 1920 julius 2-án 951. szám alatt, a kolozs-
vári vallás- és közoktatásügyi államtitkárság 18.772/1V.—1920 sz. alatt egy-
szerűen négy sorban intézte el az ügyet: „Afacerea  liceului catolic din Satu-
Mare (Szatmárnémeti) e deja finalizata  §i nu mai revenim asupra ei, fiindcá 
liceul aminfit  n'a fost  catolic pur, ci catolic regese §i astfel  dreptul de dispu-
nere asupra lui il are Statui román. — A. Ciortea m. p. secretar generál." 
Még e rendelet is elismeri „állami" jellege mellett katholikusnak az erőszakkal 
elvett intézetet, de katholikus jellegét és a szatmári püspöknek benne élvezett 
s 60 éves gyakorlattal szentesített jogait semmibe sem vette. Az intézet meg-
szűnt katholikus jellegű lenni s mai alakjában egyik élő sebe a katholikus 
egyháznak. 



Tanítóképző Intézet. 
A püspökség a nagykárolyi úgynevezett Nemzeti Iskola mellett fennálló 

„mesterképzőst 1847-ben Szatmárra helyezte át. A tanítást a theologiai 
tanárok látták el. Az intézet 1856—57. tanévre a püspöki konviktusba, onnan 
nemsokára a szegények intézetébe került, honnan 1867-ben internátussal együtt 
Biró püspök a Hám püspök által ferencrendi  kolostornak épített házba vitte 
át. Innen 1913-ban Boromissza Tibor püspök a volt királyi katholikus főgim-
názium épületébe vitte át, melyet saját pénzén megvett az egyházmegye 
részére. Növendékeinek száma 40—60 között váltakozott. 1922. júniusában 
a tanulók létszámának apadása miatt működését ideiglenesen be kellett szüntetnie. 

Ezen épületben állította fel  a püspökség 1920. szeptemberében a szatmári 
püspöki főgimnáziumot,  hogy az eltulajdonított királyi katholikus főgimnázium-
ból kiszorult kb. 500 gimnázista folytáthassa  tanulmányait. 1923. év áprilisában 
a kolozsvári közoktatásügyi vezérigazgatóság ezt az épületet a püspökségtől 
az egyházmegyei hatóság minden értesítése nélkül az állam tulajdonába vette 
át azon a címen, hogy ez az épület valamikor (1912. év előtt) a magyar kormány 
által kezelt katholikus tanulmány-alap tulajdona volt és a magyar kormánynak 
1912-ben nem volt joga azt a román kormánynak 1918. december 1-ét követő 
időben bevárandó engedélye nélkül a szatmári püspökségnek eladnia. (1) Ezén 
nemzetközi jogban hallatlan visszaható érvényű rendelkezés ellen a püspökség 
hiába tiltakozott: Pteancu Sándor, közoktatásügyi vezérfelügyelő  (nagyvárad-
egyházmegyei görög katholikus pap), Gocan Simon, nagyváradi tankerületi 
főigazgató  és Széles (Sele§) Jenő, szatmári állami főgimnáziumi  igazgató 
(szamosujváregyházmegyei görög katholikus pap) karhatalommal való fenye-
getőzés mellett azt végrehajtották. A szátmári püspök 181.991 arany koronát 
fizetett  1915. decemberében a magyar katholikus vallás-alapnak. Ennek 
visszafizetéséről  a közoktatásügyi kormány nem intézkedett. így a püspöki 
katholikus főgimnázium  épületétől megfosztva,  1923. július 1-én beszüntette 
működését. Az épület visszaszerzése érdekében a püspökség a szatmári 
törvényszéken pert indított. 

' Püspöki konvlktus. 
Már Klobusiczky Péter püspök állított fel  konviktust, de alapítvány 

nélkül. A növendékek eltartását sajátjából fedezte.  Hám János püspök 1828-ban 
a püspöki rezidencia mellett vett házat a konviktus részére, hogy szegénysorsű 
és tehetséges gyermekek ingyen végezhessék tanulmányaikat. Ö adott szabály-
zatot az intézetnek. Vezetését két paptanárra bízta. 35—40 növendék ellátásá-
nak költségét viselte. 1842-ben 50 ezer forinton  emeletes házat épített e célra: 
élete végén nyolcvanezer forintból,  három háztelekből és a goroszlói (Szilágy-m.) 
birtokból álló alapítvánnyal tette lehetővé, hogy az intézet vezetésére felkért 
Jézus Társasága tisztességesen megélhessen és 32 alapítványos növendéket 
ingyen eltarthasson. Az intézet oly hírnévre tett szert, hogy az ország minden 
részéből fizetés  mellett is jelentkeztek. Azért Haas Mihály püspök elrendelte, 
hogy az alapítványi növendékeken kívül fizetéses  növendéket is vegyenek 
fel.  A régi épület korántsem bizonyult elégnek arra, hogy a mindig nagyobb 



számban jelentkező növendékeket felvehesse.  Azért Boromissza Tibor püspök 
170.000 korona költségen a régi konviktust jezsuita rendháznak meghagyva, 
új konviktust épített, mely kb. 150 növendék kényelmes elhelyezésére is elég. 
Az épület éppen a háború kitörésére lett kész, úgy, hogy évekig alig szolgál-
hatta célját. Előbb hadikórház, a megszállás után kaszárnya, majd hadiárvaház 
céljaira foglalta  le a katonaság. A kár, amit szenvedett az új épület a katonák 
révén, meghaladja a 800.000 leut. Most az első és második emelet vissza-
került a konviktus szolgálatába. Régi kitűzött célját azonban már nem szol-
gálhatja, mert alapítványi birtokából 596 katasztrális holdat vett el az agrár-

reform.  A megmaradt 60 hold legfeljebb  négy alapítványos növendék eltartására 
elég. De még így is 100 körül van a növendékek létszáma. 1852 óta 1923 
végéig 2125 ingyenes alapítványi növendéke, 2865 fizetéses  növendéke volt 
az intézetnek, 

Pázmány-konviktiis. 
Nóvák Antal, szatmáregyházmegyei áldozópap 1865 jan. 31-én tanárkari 

tanácskozmányban vetette fel  azt az eszmét, hogy a püspöki konviktus nem 
tudván befogadni  az intézetbe minden jelentkező növendéket, gyűjtésből táp-
intézetet kellene felállítani.  Gyűjtésre szólította fel  a tanári kart, hogy 10—12 
szegény ifjúnak  ellátást nyújthassanak. Az igazgatónak s egy-két lelkes 
tanárnak buzgólkodása 1884-ig 1000 forintnyi  összeget hozott össze e célra, 



a pénz négyötöd, részben a szatmári püspökök és papság adománya volt. 
Addig is, míg háza) vehettek e célra, a városban ellátáson levő szegény 
tanulók költségéhez járult hozzá az e célra alakult tanács, közben folyton 
növelve az alapot: 1884-ben a Kölcsey (most Decebalj utcán sikerült 4200 
forintért  15 tanuló ellátására alkalmas épületet szerezni, úgy, hogy a növen-
dékek már külön házban összegyűjtve lakhattak. Egy bennlakó tanár vezetése 
alatt lJÍ85-tól 1898-ig 10—15 tanuló nyert kedvezményes, vagy teljesen ingyenes 
ellátást! 1898-ban kibővült az intézet 3500 forint  költségen. Ekkor már 22 
tanulót; fogadhatott  be. 1909-ben 50.000 forintnyi  összeggel a tisztviselőtelepen 
modern egyemeletes Pázmány-konviktust épített a konviktusi tanács Boromissza 
Tibor püspök és Kádár Ambrus prelátus-kanonok nagylelkű adományával s a 
szatmáregyházmegyei katholikus papság újabb adakozásával támogatva. Az 
intézetet az akkori igazgató, Ratkovszki Pál címzetes kanonok tanácsára 
viszonyba hozták a kir. kath. főgimnáziummal,  úgy, hogy a Pázmány-konviktus 
mindenkori igazgatója "egy paptanár, tanulmányi felügyelője  pedig paptanárokból, 
vagy hőtlen civil tanárokból választatott volna. Kádár Ambrus kanonok - r 
hogy ^ környékbeli hívek vasárnapokon és ünnepnapokon szentmisét hallgat-
hassanak — igen szép tágas kápolnát építtetett a konviktusba; a kápolna 
felszerelését  a szatmári irgalmas nővérek szolgáltatták. Körülbelül 60 növen-
dék nyert ingyenes vagy kedvezményes ellátást. 1919. június 18-án a kir. kath. 
főgimnáziummal  együtt ezt is elvette a nagyszebeni kormányzótanács meg-
bízottja, pedig ehhez még annyi látszólagos ürügye sem volt, mint a kir. 
kath. főgimnáziumhoz,  mert a magyar állam semmiféle  jogot nem gyakorolt 
a Pázmány-konviktusban, lévén az teljesen magánalapítás. A kápolna teljes 
felszerélését  ellopták. Rosszhírű leányokon láttak a miseruhák anyagából 
szoknyíákat. 

! Irsik Ferenc prelátus-kanonok alapításai. 
ííem volna teljes az egyházmegye története, ha erről, egész életét az 

ifjúságnak  szentelő főpapról  meg nem emlékeznénk. Neve emlékét őrzi 
a) Kis  konviktus  (Rákóczi-u., ma: str. Mihai Viteazul 30),'melyet 1881-ben 
49.000i forint  értékű ingatlan- és pénzalappal alapított 24 árva szegény gyer-
mek irjjgyenes ellátására. Felügyelője mindig valamely szatmári róm. kath. 
áldozópap. Ma is szépen működik, bár 26 hold földjéből  13-at elvett az 
agrárreform,  b) Szent  József  árvaház, melyet vallás- és nemzeti külömbség 
nélkül íi szüleiktől elhagyott 'gyermekek részére alapított. A ráhagyott 26 hold 
földből  és 30.000 forint  alapítványból kb. 20 ilyen gyermek kapott teljes el-
látást addig, míg a pénz nem devalválódott. Most kénytelen az intézet fize-
téses növendékeket is felvenni.  A szatmári irgalmas nővérek vezetése alatt áll. 
c) A Szent  Cecil  ének-  és  zeneegyesület  épületét a székesegyházi karnagy la-
kásául] zene- és kulturösszejövetelek céljaira alapította 1874-ben 19.000 forint 
költségen. Dísztermében szép orgonát állíttatott fel,  melyet a háború idején 
a katonák nagyon megrongáltak. Jelenleg a püspök engedélyével a Kálvária-
templomban yan. d)  A kath. legényegyletnek  5000 forint  költségen házat és teljes 
berendezést vett. 



i szatmári irgalmas nővérek társulata. 
Az eddigiekből a fiú-ifjúság  lelki és szellemi kultúráját szolgáló intéz-

mények történetébe vetettünk átfutó  tekintetet. Hám János püspök már régóta 

foglalkozott  a tervvel, hogy Szent Vince szabályait követő önálló társulatot 
alapítson Szatmáron. E tervében nagy támogatója volt az osztrák-magyar had-
sereg tábori püspöke, Leonhard Mihály. Ez — látva, hogy tisztjei és altisztjei 



mily nehézségekkel nevelik leánygyermekeiket — Gonzeczky János szatmár-
egyházmegyei tábori pap ajánlatára az ugyanilyen tervvel foglalkozó  Hám 
János püspökkel 1842-ben megalapította a szatmári katona-leányok intézetét, 
melyben 34 leányra van alapítvány. Hám János püspök pedig általa külön 
alapított, de Szent Vince szabályait követő társulatot, a szatmári  irgalmas  nő-
vérek  társulatára  bizta. így a szatmári apácazárda internátusai 10.306 leánynak 
adtak vallásos nevelést fennállásuk  óta. 

Ez az intézet már 1837-ben több hajadont küldött Gumpéndorfba,  hogy 
az Auguszta Karolina királyné által alapított osztrák anyaházban szerzetesnőkké 
nevelődjenek és hazatérve, megvessék alapját á szatmári irgalmas nővérek 
társulatának. Heten indultak el a gumpendorfi  zárdába s míg ők nevelődtek, 
a szentéletű püspök 1839—1842 közt felépítette  a zárdaépületet. 1842 aug. 
29-én érkeztek Szatmárra az új apácák s még ugyanazon év őáiéén meg is 
kezdték a leány-elemi oktatást. A katholikus szerzetesi nevelésnek nem lévén 
hasonmása a földön,  hamarösan nőtt az internátusba és iskolába jelentkezők 
száma, úgy, hogy a katona-leányok internátusán kívül még belnövendékek 
részére  is kellett külön internátust nyitni. Ebben az intérnátusban Hám püspök 
bőkezűségéből 6 szegényedett nemes leány, Némethy József  nagyprépost ala-
pítványán 2 szegény leány kapott teljesen ingyenes ellátást. A többi növendék 
fizetéses  helyen élvezte a vallásos nevelés áldásait. Ebben az intézetben átlag 
100, ebben az időben kb. 80 növendék van. Még ez sem volt elég. Az árva 
leányok részére külön internátust alapított a keresztény szeretet 1870-ben, 12 
leány számára. 

A társulat tüneményes gyorsasággal fejlődött,  terjeszkedett még a kon-
tinensen túl is. Ma kb. 1000 tagja van 69 házban, melyékből 19 ház Ameri-
kában van kb. 200 taggal. A szatmári anyaházban a következő tanintézetek 
működnek a püspökök főhatósága  alatt: 

1. Leánygimnázium,  melyet Boromissza Tibor püspök alapított 1918 jú-
niusában. A jelen tanévig 936 növendéke volt, közülük 35 kapott érettségi 
bizonyítványt. 

2. Óvónőképző  intézet  működött 1892-től 1922-ig; volt összesen 210 
növendéke. Az 1921/22. tanév végén növendékek hiánya végett felfüggesztette 
működését. Kisdedóvói oklevelet adott 995-öt. 

3. Elemi  iskolai  tanítóképző.  Alapította Hám püspök 1857-ben. 1924-ig 
6154 növendéke volt. Kiadott 1694 Oklevelet. Nyilvánossági jogát Gocan 
Simon nagyváradi tankér. főigazgató  felterjesztésére  a kormány minden jogi 
alap nélkül beszűntette. 

4. Polgári  iskolai  tanítónőképző.  Alapította Meszlényi Gyula püspök 
1894-ben. 1922-ben — hatósági megszűntetéséig — volt 1063 növendéke. 
Kiadott 266 oklevelet. 

5. Polgári  leányiskola.  Alapította 1889-ben Meszlényi Gyula püspök. 
Azóta 9433 növendéke volt s 1830-nak adott végbizonyítványt. Ezt az inté-
zetet Simon Gocan nagyváradi tankerületi főigazgató  által adott téves infor-
máció alapján a közoktatásügyi miniszter nyilvánossági jogától megfosztotta 



az 1923/24. tanév elején.-A szatmári püspök hiába hivta fel  a miniszter figyel-
mét a főigazgatónak  a román nyelvű tanítást szabályozó 100.090/1923 rende-
letének alkalmazásában való önkényes eljárására, a miniszter többszöri sür-
getés ellenére sem adta vissza a nyilvánossági jogot. 

. 6. Van ezeken kivül kél  elemi  iskola  az irgalmas nővérek vezetése alatt, 
melyek alapításuk óta 1842-től, illetve 1893-tól 38.337 leánygyermeknek adtak 
Vallásos oktatást. 

A tanításon kívül Szent Vince; szelleme szerint emberbaráti intézmé-
nyeikkel is szolgálják az Istent. Román területen 4 kórházban, 4 árvaházban, 
3 aggházban dolgoznak a közjón; ' 

A szatmári egyházmegye román területén még négy elemi iskolában ta-
nítanak:. 

1. Mármarosszigelen  (Sighet) 1863 óta 14.392 növendéket tanítottak; 
ugyanott internátusokban 1326 növendéknek adtak vallásos nevelést. 

2. Felsőbányán  (Baia-Sprie) 1885-től 7888 leánygyermek elemi oktatását 
végezték a nővérek. 

3. Nagykárolyban  (Careii-Mari) 1892-től 11.237 leánygyermeknek adtak 
elemi oktatást. Ezenkívül a vezetésükre bízott Melinda-árvaházban 1896-tól 
fogva  82. árva leánykát neveltek fel.  Ugyanott 1919 óta gyermekeikért aggódó 
szülők tartanak vallásos nevelés céljából 24 gyermeket. 

4. Erdőd  (Ardud) községben 1899-től 4319 leánygyermeknek adtak 
elemi oktatást. 

Minden nemzetiségű és vallású szülő hálával és szeretettel gondol ne-
velésükre, 

Ezek az intézmények a szatmári püspökség virágai, melyekből a szín-
keresztény világnézet illata terjengett szét az emberek lelkén. Mérhetetlen az 
a hatás, amelyet a szatmári püspökség ezen a vidéken gyakorolt. És az ered-
mény is csodálatraméltó. 

I I I . A sza tmár i egyházmegye j e l e n he lyzete . F e n n m a r a d á s á n a k 
szükséges volta. 

Kezdődött az egyházmegye 46 plébániával és 46.000 katholikus hívővel. 
120 év után a katholikus egyházban rejlő mustármag 101 plebániás és 178.000 
hivős.í egyházmegyévé fejlődött.  Ezrekre megy a megtértek száma és tiszta 
erkölcsöt őrző intézményei által megtartotta a hívő sereget a házasság szent-
ségének katholikus értelemben való felfogásában.  Az egyházmegye alapítása 
óta nem volt telepítés ezen a területen. A hivők zömét a falu  alkotta mindig. 
Mégis majdnem megnégyszereződött a hívek száma. Ez a katholikus egyházban 
rejlő titkos isteni erő munkája: melyet gyümölcsöztetett a szatmári püspök-
ség. Nincs olyan intézmény, amely annyi áldással lenne az emberekre, mint 
a katholikus egyház. Nincs ezen a területen intézmény: amelynek szívét 
annyira érezné ez a vidék, mint a szatmári püspökség. Azt lehet mondani, 
hogy mindenféle  vallású és — néhány soviniszta politikuson és pedagóguson 



kívül — minden nemzetiségű polgár aggódva nézi a szatmári rk. egyházmegye 
• jelen helyzetét. 

Három  részre  szakadt.  Csehszlovákiában maradt 44 plébánia kb. 70 
pappal és 75 ezer hívővel; magyar területen maradt 14 plébánia kb. 13 ezer 
hívővel és 16 pappal; megmaradt román területen 44 plébánia 75 ezer hívő-
.vei és kb. 80 pappal. Román körök elfogultjai  irredentizmussal vádolva a 
püspökséget, annak megszűntetésére törekszenek. Vádjuk koholt. Ezt tények 
bizonyítják. 

Kétszáz évvel ezelőtt a. gróf  Károlyi család az elszéledt magyar falvak 
benépesítésére és a katholikus vallás megerősítésére svábokat telepített le 
Nagykároly és Erdőd közé. Ezek jó része elmagyarosodott önként, mint ahogy 
elrománosodtak a görögök és törökök, akik Romániában maradtak. Ezt a 
püspökségnek tulajdonítják. Persze egyetlen adatot sem tudnak felhozni  arra, 
hogy ezt a szatmári püspökség tette. A falvak  lakói, akik utóvégre is magyar 
földre  jöttek lakni, a magyar állam jóvoltából kaptak vendég-, később polgár-
jogot: a szükség hatása alatt magyarosodtak el. A falvak  kultúráját városok 
irányítják. A városok, mint most is, akkor is magyarok voltak: Szatmár is, 
Nagykároly is. Természetes, hogy a dolgozni és vásárra bejáró sváb-ajkú 
lakosság az állam és a lakosság nyelvén tanult. Iskoláik németek voltak. 
Senki sem zavarta őket nyelvükben. Ők maguk kértek magyar nyelvű oktatást. 
Erről az állami tanfelügyelőségek  irattáraiból meggyőződhetnének mindazok, 
akik akarnának. De nem akarnak, mert alkalmasabb céljuknak a tájékozatlan-
ság. Hogy a szatmári püspökség mennyire nem magyarosított, könnyen be-
bizonyítható. Mármarosmegye északi részén is telepedtek le németek. Mivel 
közelükben nem volt magyar város és foglalkozásuk  helyhez kötötte őket: 
mai napig megtartották német nyelvüket nemcsak iskolában, hanem templom-
ban is e plébániák: Németmokra, Királymező, Dombó. Ugyanígy Beregmegyé-
ben: Bárdháza, Várpalánka, Frigyesfalva,  Pósaháza. Ugyanígy maradtak meg 
anyanyelvük használatában az ungmegyei tót plébániák is. Csak ott vezetett 
be a püspökség magyar nyelvet az istentiszteletbe, ahol a nép kívánta. Az 
eredmény csalhatatlanul cáfolja  a vádlók állítását. Ha a szatmári püspökség 
úgy magyarosított volna, mint ahogy ma egyes román tényezők románositani 
igyekeznek, 120 esztendő alatt nyoma sem maradt volna itt más nyelvnek. 

Sokkal fenköltebb  lelkület jellemezte a magyar katholikus püspöki kart, 
semhogy valamikor is a sovinizmus szolgálatába állott volna. A magyar 
katholikus püspök sokkal katholikusabb, semhogy soviniszta tudna lenni. Csak 
a magyar türelmes természetnek lehet tulajdonítani, hogy az idegen nemzeti-
ségek 1000 esztendőn keresztül a magyar nyelv tudása nélkül megéltek és 
boldogultak. 

Ellenben arra bőven van példa, hogy egész magyar vidékek elrománo-
sodtak. A magyar ugyanis tud és szívesen tanul idegen nyelvet. így pl. a 
szatmármegyei Kővárvidék sok faluja  tiszta magyar volt. A protestantizmus 
elterjedése és a katholikus papságnak százados üldözése, sokszor kiirtása 
miatt a pap nélkül maradt katholikus magyarság jó része olyan paphoz 



szegődött, amilyet legközelebb talált. így lett a Kővárvidék jó része protestáns, 
nagy része görög katholikus vagy görög keleti és nyelvében is annyira román, 
hogy. ma már csak nevük őrzi magyar származásukat: Suciu = Szűcs; 
Hosu = Hosszú; Cheovari = Kővári; Sabou = Szabó. Ugyanígy ruthenizálódott 
Mármarosban a fajmagyar  hajdu-nép Izán és környékén. Ezek ma is magyar 
nevüek, szívükben azonban teljesen oroszok, vallásukban pravoszlávok. 

Ezek tények, amelyek ellen hiábavaló minden bölcselkedés. 
A szatmári püspökség a katholicizmus szolgálatában állott mindig és 

marad addig, amig a Gondviselés munkájára számít. 



A franciskánusok  .működése Erdélyben. 
Irta: I»r. I*. Boros Fortunát 0. F. M. 

Ezen cím alatt két testvérrend történetével ismerkedünk meg egy fejezet 
keretében: á minoritákkal és a ferencrendiekkel.  Mind a kettő rendalapítójául 
assisi szent Ferencet tiszteli. .Ha külömbség is van a két rend tagjainak ru-
házatában és a szabályok magyarázatában, de egyek a munkában s az előb-
bieket inkább külsőségeknek vehetjük, melyek a lényeget nem érintik, mert 
egy lévén a rendalapító, egy a szabályzat, a szellemben sem lehet sok eltérés 
s ha mégis azt tapasztaljuk, hogy harcok merültek fel  a két testvérrend éle-
tében, ezt csak egy harmadik tényező, az emberi gyarlóság lopta be. 

Az Anyaszentegyházban idők folyamán  igen sok szerzetesrend megala-
kulásával találkozunk. Más lévén minden egyes kor lelki igénye, korszükséglet 
volt, hogy legyenek annak eszményi módon megvalósító tagjai is, akik töké-
letesebb alakban juttatják kifejezésre  a kor szellemét és kívánságait. Az egyes 
Szerzetesrendek bel- és küJéletével foglalkozva,  hasonlóképen arra a tapaszta-
latra jutunk, hogy „minden egyes szerzetesrendnek megvan a maga sajátos 
szelleme, mindegyik a krisztu,si léleknek egy-egy árnyalatát iparkodik vissza-
tükrözni".1 

Szent Ferenc rendje a krisztusi szegénységet vette alapul, mert a XIII. 
században nemcsak a fejedelmek  életében lett úrrá az önzés, hanem ez ki-
kezdette az egyháziak életét is. Amily mértékben rabja lett a világ a kincsnek, 
époly mértékben akarta visszaállítani szent Ferenc a szegénységet, mikor azt 
úrnőjének, jegyesének választotta. 

Az erdélyi katholicizmus a szerzete^ intézménnyel össze van forrva  és 
nincs Erdélynek az áz eldugott része, ahol valami alakban szerzetes telepek 
nyomaira ne bukkannánk, sőt nagyon sok helyen nagyszerű falak  vagy intéz-
mények őrzik nevét, elévülhetetlen érdemeit. 

Mire a katholicizmus tana az erdélyi részekre beszűrődött és megerő-
södött, addig a magyarországi részeken annyira otthonosak lettek a nyugatról 
betelepedett szerzetesek és annyira elszaporodtak, hogy bátran állíthatjuk, hogy 
Erdélyben a katholicizmus elszórt magvait ők melengették csirába és őrködtek 
fennmaradásán. 

1 Böícskey  Ödön:  Capistranói szent János élete és kora. I. k. 79. 1. 



Az egyes szerzetesrendek a maguk módja és eszközeivel az Égyházban al 
előőrsök munkáját végzik és annak fentartása  fölött  őrködnek s a történelem 
folyamán  arról győződhetünk meg, hogy ahol űttörő munkáról van szó, oda őket 
az Egyház állítja be. Ez meg amellett bizonyít, hogy a szerzetesi intézmények 
mindmegannyi hatalmas nemzetközi szervezetek, melyektől távol áll a politika; 
egyetemes jeligéjük: menjetek szét az egész világra, tanítván minden nemze-
teket. Tanítani, megnyerni, szívhez szólani csak a nép nyelvén lehet s innen 
van at, ha sikertakarnak biztosítani, vagy eredményes munkát végezni, akkor 
alkalmazkodniok kell a néphez, a nép nyelvéhez, szokásaihoz és vérmérsék-
letéhez. Ez pedig megvan az összes pásztorálással foglalkozó  szerzetes intéz-
ményekben és hatványozott mértékben a ferencrendiekben.  Ezen rend munkál-
kodása és elterjedettsége1 mindeneknél azért feltűnőbb,  mert tagjai mindenhol 
ott küzdenek, ott örvendenek a néppel s azért is nyerték a megtisztelő el-
nevezést: barát. 

Igen sok ország és város véshetné kapűjára azt, amit a ferencrend  szülő-
városának, Assisinek hálás polgárai írattak örök emlékképen városuk kapu-
jára : „áldott  vagy te, mert általad  megszámlálhatatlan  lélek  üdvözül"}  Assisi 
polgárainak igaza volt, mert nemcsak s*ent Ferenc bölcsője ringott itt, hanem 
innen indult útra, ki tudja hányadszor, az evangélium megújító szelleme, hogy 
a beteg lelkeket, a beteg társadalmat az élet savával telítse és világossága 
légyen a sötétségben tévelygőknek. 

Szent Ferenc és rendje igen fontos  történelmi missziót vállalt s amily 
merészek voltak barátjával, szent Domokossal, rendjeik hivatásának kialakítá-
sában és munkakörük körvonalozásában, mind a két rend époly gyorsan ter-
jedt el. A ferencrend  megalakulását egy a ferencrenddel  bensőbben foglalkozó 
író nagyjelentőségű világtörténelmi eseménynek nevezi, „melynek nyomában 
messzemenő vallásos, erkölcsi és szociális következmények kelnek."3 

Magyarország a nyugatról jövő eszmeáramlatoknak mindig hálás talajá 
volt. Nagyon természetes, hogy a ferencrend  szelleme sem hagyhatta érintet-
lenül. Sőt, néhány év alatt a rend tagjai behálózzák az egész országot s mint 
a só az ételt, úgy alakították át az emberek gondolkodását. A ferencrend 
építő, átalakító szellemére épen szükség volt Magyarországon, mert azon idő-
ben, mikor megjelentek városnegyedeiben (1229), az egész ország az elégü1-
letlenség és pártoskodásnak volt szintere, melyeket a társadalmi ellentétek 
kiélezése és az alsóbb osztály gazdasági lerontása idéztek elő. 

A rend jelentőségét Magyarországon is emeli az, hogy az első város-
lakó szerzetesrend volt a domokosrenddel egyetemben, melyeknek tagjai nem 
voltak helyhez kötve, mert nemcsak saját lelkük hasznára, hanem mások lelki 
javára is tekintettel kellett lenniök. Azért kezdettől fogva  tartózkodási helyül 
leginkább a városokat választották, vagy a városok közelében laktak; Isten 
igéjének hirdetésével és a szegény nép tanításával foglalkoztak.  Kik is tudták 

1 Az egész világon 17.799 rendtag és 5100 jelölt. Acta Ord. Fr. Min. 1925 V. 1. 
2 P. Dr. Heribertus  Holzapfel:  Manuale Históriáé Ordinis Fratrum Minorum, 1. I, 
3 Balanyi  György:  A szerzetesség története, 230. 1. 



Szent Ferenc és a farkas-testvér  a kolozsvári zárda kertjében 



yohifi  több odaadással és több meggyőződéssel hirdetni abban az időben az 
evangéliumot, ha nem a ferencrendííek  ? Az elégedetlenséggel szembeállították 
az igénytelenséget; az önzéssel az önfeláldozást;  a pazarlással az egyszerű-
séget s ezelskel a lelkekben akkora hódítást vittek végbe, hogy 1233-ban, a 
rendalapító halála után hét évvel, Magyarországon részükre külön Őrség  ala-
kult és 1238-ban Cortonai Illés általános rendfőnök  a magyarországi ferenc-
retidüeket függetleníti  a német testvérek befolyása  alól. Az első  magyar rend-
tartomány/önök  (minister provinciális) János,  III.  Fülöp  francia  király  testvére 
yô t s ez nagyon 4emelte tekintélyüket. 

Szent Ferenc, a rendalapító, az ember hivatását nagyon eszményi módon 
tÍQgtn tfól  ,s szeráf  lelke nem volt egészen tisztában az átlagos ember lelki-
ferejépek  magassági röptével. A vele rokonlelkek társaságába olyanok is ke-
rültek, akik ugyan szépnek, követendőnek találták szent Ferenc gondolatait, 
de hogy azt tökéletesebb alakban meg is valósítsák, arra már képtelenek 
voltak. Más részről a rend rohamos léptű elterjedésének szükségszerű követ-
kezménye volt a szellem romlása.1 Harmádszor a XIV. század közepén dü-
höngő mirigyhalálban sokan elpusztultak és ezek helyét hivatatlanok foglalták  el.2 

Még a rendalápító életében, de halála után azonnal épen Cörtona Illés 
(általános rendfőnöksége  idejében, a rendben kétféle  felfogás  keletkezett a sza-
bályok megtartásának értelmezésében, amely a rend kebelében igen erős és 
századokra kiható harcot idézett elö s amely Magyarországon is erősen érez-
tette hatását és megmozgatta nemcsak az egyes kolostoralapító főurakat,  ha-
nem Hunyadi Jánost a kormányzót, a királyt és a Budán gyűlésező rendeket, 
kik a szabályokat szigorúbban értelmező és megtartó testvéreket vették párt-
fogásukba.  Ezen áldatlan harcoknak X. Leo pápa 1517 május 29-én kiadott 
bullájával vetett véget és V. Sixtus  (1585—90) pápa, ki maga is a ferenc-
rendííek volt tagja, megtette az utolsó simításokat is, vagyis a két felfogást 
külön két renddé választotta szét. 

E két jelentékeny árnyalat volt az obszeryánsoké és a konventuálisoké. 
Az obszervánsok a szabályokat úgy fogták  fel,  hogy sem ? rendtagok, sem 
a kolostor nem rendelkezhetnek semmivel; életüket a mindennap összegyűj-
tött alamizsnával kell fenntartani  s a tagokat mindenben csak az egyszerű 
használati jog illeti meg. A szabályokat enyhébben magyarázók (konventuáli-
sok, nálunk helytelen elnevezéssel minoriták, holott ez a cím 1897 óta a 
ferencrendüeket  illetné) úgy értelmezték szent Ferenc szándékát, hogy a kolos-
torok egy harmadik személy közvetítésével az apostoli szék nevében állandó 
jövedelmi forrásokat  is elfogadhatnak  (föld,  ház stb.). Ezeknek fölfogása  sem 
kárhoztatandó, mert kezdetben a pápák is ez utóbbi szellemet tulajdonították 
a szabályoknak s hogy harc fejlődhetett  ki, ez onnan van, hogy közülük a 
legtöbb habozott annak a megállapításában, hogy tulajdonképen kiknek is van 
igazuk?3 A rend általános főnökeit  is az utóbbiak kebeléből választják. 

1 Bölcskey i. ,tn., 1. k. 79. 1. 
2 U. o. 82. 1. 
3 Bölcskey i. m. 51. 1. 



Á legelső magyarországi ferencrendüek  konventüálisok voltak és elterje-
désük IV. Béla idejére (1235—1270) esik. Testvére szent Erzsébet volt nem-
csak a németországi, hanem az egész világon elterjedt harmadik rendnek 
legkimagaslóbb alakja. A király is harmadik rendi testvér volt s a rend öltö-
nyében, a ferencrendiek  templomában temetkezett. 

A tatárjárás után a feldúlt  kolostorokat kijavíttatta és örömmel látta, 
hogy a kisebb testvérek mily nagy segítségére vannak az újjáépítés munkájá-
ban s nem egyszer bizta meg őfiet  fejedelmi  követséggel. 

Magyarországból mikor jöttek a ferencrendiek  Erdélybe?1 E kérdésre 
egész határozottan felelni  nem tudok, de hivatkozva III. Miklós pápának 1278 
október 7-én kelt levelére, el kell fogadjuk,  hogy már 1278-ban megfordultak 
annak keleti határán, mert a pápa áz említett évben felszólítást  küld a magyar 
provinciálisnak (rendtartományfőnöknek),  hogy küldjön alkalmas testvéreket a 
kúnok megtérítésére.2 Ez annál inkább is lehetséges, mert Beszterczén, Tatár-
ország szélén, már volt kolostoruk és 1314-ben XXII. János pápa Avignonban 
engedélyt ad arra, illetve megerősíti, hogy Erdélyben Tatárország szélén, négy 
kolostort építhessenek: Besztercze, Szeben, Szászváros, Marosvásáihely.8 Amely 
megerősítésre András erdélyi püspök "a testvérek részére templomot és kolos-
tort építtetett.* Ezután gyorsan keletkeznek Erdélyben a kolostorok, mert egyes 
szelídebb lelkű urak belátják, hogy szent Ferenc szegény követői nagy ha-
tással vannak a nép lelkére. A marosvásárhelyi (Székelyvásárhely) kolostor 
keletkezését ezen időre kell tennünk, mert az itt lakó ferencrendűeknek  is 
ugyanaz volt a hivatásuk, munkakörük, mint a beszterczeieknek.6 Ezen kolostor-
alapításók azonban nem tárják ki azt, hogy előzőleg hosszú időn át már itt 
nem laktak volna. 

Az 1317-ben kelt pápai levél szerint Szeben és Szászváros a kiszemelt 
helyek közé tartoztak. A rend tagjai bizonyára már hamarabb meggyőződtek, 
hogy azok nagyon alkalmas helyek a sikeres működésre. 1343-ban szerepel 
a szebeni8 és 1370-ben a szászvárosi kolostor.7 

Nagyon kétes az erdélyi kolostorok legfontosabbikának,  a csíksomlyóinak 
1 1260-ban négy erdélyi kolostorról tesznek említést a rendi évkönyvek. Veress Lajos: 

Facies vetus et nova Transilvaniae Franciscanae. 
2 Ezt sokan a Duna és Tisza között letelepített kánokra értik Schematismus Almae 

Provinciáé S. Stephani Regis Hungáriáé Ordinis Fratrum Minorum.in Transsylvania Hun-
gáriáé Ad annum Ghristi MCMVI. Karácsonyi János úgy emlékezik meg e levélről, hogy 
az csak a magyarországi tatárok megtérítésére szólott volna. Szent Ferenc rendjének törté-
nete Magyarországon 1711-ig. 25. 1. A 21-ik lapon azonban említi, hogy Beszterczén 
1250—70 Jtözött „in metis Tartariae" van kolostoruk. Adorján magyar provinciális 1278-ban 
folyamodik  a pápához, hogy állítsa vissza az 1238-ban megsemmisült milkoviai püspöksé-
get, hogy legyen aki a Tatárországban működő ferencrendieket  fölszentelje.  26. 1. 

3 Schematismus 17. 1. 
4 U. o. Rimaszécsi Szécsy András 1320—1356 között volt erdélyi püspök. Temesváry 

János:  Erdély középkori püspökei, 141—147. 1. " ' 
5 karácsonyi  i. m. 26. 1. 
6 Wadding:  Annales Minorum tom. VII. 43. 1. 
7 Schematismus 18 1. 



keletkezése. Helyzeténél és történelménél fogvá  ez a legjelentőségteljesébb áz 
összes erdélyi kolostorok között, amely hivatásából ma sem veszített semmit, 
de keletkezési ideje is a legbizonytalanabb. 1400-ban kezd szerepelni.1 S annál 
hihetőbb, mert tőle keletre a moldovai fejedelemségben  lévő bákói kolostorról 
is említés van téve 1410-ben.2 

A csíksomlyói kolostort sokszor fölégették  a tatárok, vagy kirabolta a 
belső ellenség, de mindannyiszor visszanyerte régi alakját. 1422-ben Kusaly, 
1431-ben Felfalu,  1442-ben Tövis, 1444-ben Fehéregyháza, 1446-ban Kolozs-

A csiksonilyói kolostor 

vár kezd szerepelni.3 E néhány száraz adatból látható, hogy ez a negyvenhat 
esztendő nagyon termékeny volt az erdélyi ferencrendűek  terjeszkedésében s 
rövid idő alatt hálózták be az egész Erdélyt. 

1 Wadding:  IX. 42. Erre nézve a vélemények össze vannak gyűjtve P.( Boros D. 
Fortunát dr: A csíksomlyói harminckét Confrater  9—10 I. Medgyes is. 

2 Karácsonyi János ennek alapítását 1475-re teszi. A moldvai csángók eredete 8—16.1. 
8 Kaizer Nándor szerint Maróti János alapította az obszervánsok részére 1420-ban. 

II. Pál pápa 1465 január 15-én megparancsolja az erdélyi püspöknek, a székelyek és Hu-
nyad főesperesének,  hogy a helyszínen vizsgálják meg György kolozsvári plébános pana-
szát, mely szerint a Kolozsváron lévő franciskánus  (valószínűleg konventuálisok), domini-
kánus és ágostonrendi barátok zavarják az istentiszteletek sorrendjét, lefoglalják  a temetéseket 
és az azok után járó kvártát; joghatóság nélkül némelyek gyóntatnak s más plebánosi teendő-
ket végeznek (jogtalanságokat követnek el). Beke Antal:  Kolozsmonostori konvent levéltára 



Erdélyben legelőször a konVenttiáliS ferencrendüek  telepedték lé és az 
első erdélyi Cusztódia (Őrség) konventuális volt. A magyarországi konven-
tuális kolostorok száma 1282-ben 54 volt, nyolc Őrségbe osztva. 

A konventuálisok mellett az óbszerváns franciskánusok  még nagyobb 
tért hódítottak úgy Erdélyben, mint Magyarországon. Megjelenésükkel általános 
érdeklődést keltettek fel.1  Az obszervánsok az Alduna mentéről, Bolgárország-
ból léptek át Krassó és a Szörényi bánság s Temes vidékére, hogy az itt lakó 
schizmatikusokat visszavigyék az Egyház egységébe.4 

Az óbszerváns ferencrendüek  nagynevű tagokkal dicsekedhettek Magyar-
országon. Majdnem egyidöben jelentek meg markiai Jakab és kapisztranói 
János, mind a kettő szent. 

A kétféle  árnyalat között sok nézeteltérés volt és különben Is a fegyelem 
a konventuálisoknál meglazulván, a főurak  cesarini Julián  pápai követnél 
könnyen kijárhatták, hogy előterjesztésére a pápa 1444-ben a konventuálisok 
erdélyi kolostorai közül a marosvásárhelyit elvegye és az obszervánsoknak 
adja. Az obszervánsok kolostorokat kapnak még Kolozsváron, hol a konven-
tuálisoknak is volt, Vajdahunyadon és Brassóban. Ellátogattak Tordára, ahol 
véglegesen letelepedni tudtak. 

Mivel foglalkoztak  a ferencrendüek  a múltban? Főteendőjük nem a 
kontemplativ élet volt, ahogy azt sokan képzelni szeretnék, (1465 jan. 19. II. Pál 
pápa parancsa az erdélyi püspöknek) a nyugati szerzetesség történetében ez 
mindig másodrendű tényezőként szerepelt és az elsőnek alátámasztására, erő-
sítésére szolgált. A visszavonult, szemlélődő életet az erdélyi ferencrendűeknél 
kizárja a letelepülés. Erdély földje  aránylag nagyon szegény, amelyre leveleik-
ben nagyon sokszor hivatkoznak. A nagybirtok, főleg  a Székelyföldön  nagyon 
megoszlott és a reformáció  után merészség lett volna arra gondolni, hogy a 
kolostorokat és a rendtagokat csak alamizsnából tartsák fönn. 

A ferencrendüek  az embereket tanították a hit elemeire; erősítették a 
hitben; az eretnekeket visszavezették az anyaszentegyház kebelébe. Az egy-
szerű nép szellemi életének kifejlesztésével,  nemcsak Magyarországon, hanem 
az egész világon a ferencrendüek  kezdenek foglalkozni.  Világtörténeti jelentő-
ségüknek ez is egyik oka között szerepel. 

Hogy Magyarországon és Erdélyben jó talajon mozogtak,"annak legszebb 
bizonyítéka gyors elterjedésük. 1515-ben 70 óbszerváns kolostorban 1500 
szerzetes dicsérte az Urat.3 

1 1448-ban Ozorai Pipo  temesi főispán  engedélyt kap V. Márton pápától, hogy at 
obszervánsok részére kolostort alapíthasson. Bölcskéy 1. 86. 1. 

2 Nagy felületesség  kell tehát ahhoz, hogy valaki azt állíthassa, hogy térítéseikkel ezek 
a szegény bosnyák barátok magyar politikai célokat szolgáltak volna Nagy Lajos Krassó-
szörény és Hunyad vidékén négy kolostort épített a letelepedett szerzetesek számára. Megtanul-
ták a glagolita nyelvet és szláv nyelven tartották az istenitiszteletet. Karácsonyi i. m. 310.1. 

A hunyadmegyei kolostorok közül nevezetesebb volt a hátszegi (1382) és a govasdiai. 
3 A kapucinusok, kiknek Magyarországon aránylag kevés kolostoruk volt s Erdélyben 

ma csak Nagyváradon van, végleg különváltak (1619), az alapítás után száz esztendővel 
50 rendtartományban 1500 kolostor és 24.000 kapucinus élt,. 



Az 1517-iki év nagyjelentőségű a ferencrend  történetében. X. Leo pápa 
ekkor rendezte az obszervánsok és konventuálisok között fölmerült  és sokáig 
elhúzódott ellentéteket. Sem ennek, sem a magyarországiak között létesült 
Í495 évi1 egyezménynek nem örvendettek sokáig, mert a reformáció  szele az 
összes konventuális kolostorokat elsöpörte és az obszervánsok erdélyi kolos-
torai közül 1556 után csak a csíksomlyói  maradt még és tartott ki a jelen időig. 

A kolostorok hivatalos eltörlése nem jelentetle azt, hogy annak lakói el 
Is hagyták volna az országot. 

A szerzetesek egy része, főkép  a szász vidékeken, csatlakozott az újítók-
hoz, de azért Besztercze és Szeben csak 1552—56 között kerülnek az újítók 
kezére; a másik rész pedig városról-városra .vándorolva fejezi  be életét. Las-
sankint Erdély így veszítette el a ferencrendüeket,  kivéve a Székelyföld  észak-
keleti részét, Csíksomlyó környékét. A csíksomlyói kolostorra is vonatkozott 

1 Karácsonyi  n m. 74. 1, 



az 1556. évi kitiltó rendelet, de ezt sem a katholikusok, sem. a" szerzetesek 
nem vették tudomásul és végre is 1591. évben a gyulafehérvári  országgyűlé-
sen visszavonták; „az Csíkszékbeli klastrom több odavaló helyekkel együtt̂  
miérthogy onnét ez ideig is semmi némű időkben az katholica római pro-
fessio  nem tolláltatott; az oda bé való atyánkfiainak  is conscienciajoknak 
acquiescalására maradjanak azon állapotban, mint eddig voItanak."1 Tehát az 
1591. évi országgyűlés hivatalosan tudomást vett arról, hogy a ferencrendfiek 
még mindig Csiksomlyón tartózkodnak, kolostori életet élnek és a Székely-
földön  szétszórva, élő katholikusok között tevékenykednek. 

A csiksomlyói kolostor fontossága  ezután kezd kitűnni és jelentős sze-
repet játszani az erdélyi katholicizmus megmentésében és a moldovai magyar 
katholikusok között a hitélet fenntartásában.  A székelyföldi  ferencrendfiek  te-
vékenysége a Kárpátokon túlra is kiterjedt; egymásra kölcsönös hatással vol-
tak, amint a XVII. században a tanító papság és a katholikus intelligencia 
kiképzésében nem kis részük van a moldovai iskoláknak. Erről már előbb 
tüzetesebben szó volt. 

Báthory Endre  bíboros 1591. évi jelentésében Csíkot a legkatholikusabb-
nak nevezi és a nemes családok körében a katholikusok számát 15.740-re 
becsüli s aj. erdélyi katholicizmus középpontjává szeretné kifejleszteni  azáltal, 
hogy a Szentszék a ferencrendfiek  közül nevezne ki egyet püspöknek, ki szék-
helyét a kolostorban tartaná. Igaz, akkor itt is szfikében  voltak a pátereknek, 
de ezen Lengyelországból való betelepítéssel próbálkoztak segíteni, akik a 
zsolozsmát énekelik, a szentségeket kiszolgáltatják s a nemesek gyermekeinek 
oktatására alkalmasok lennének.2 Sikerült-e ez? Semmi bizonyosat nem tu-
dunk. Hanem egy hetven évvel később kötött szerződés szövegéből úgy ér-
tesülünk, hogy a Csíksomlyótól keletre levő bákói kolostor ebben az időben 
néptelenedett el.8 A csíksomlyói kolostorra is nehéz napok vártak, mert 1600 
és 1601-ben kétszer dúlták fel.  Először Mihály vajda katonái rabolják ki, 
azután Székely Mózes emberei sarcolják meg. Ezen veszteségeken próbáltak 
enyhíteni a Báthory fejedelmek.  Báthory Endre még 1599-ben és Zsigmond 
1602-ben oly rendeletet adnak ki, melynek értelmében a férencrendfieknek 

1 Veszely  Károly:  Erdélyi egyháztörténelmi adatok. I. k. 225. 1. 
a Veszely  I. 303. 1. 
3 1670 jul. 12-én kötnek szerződést Parchevich Péter marciapolitaniai c. érsek-és az 

erdélyi Cusztodia, hogy a Bákó környékén levő hívek lelki szükségleteit el fogják  látni. 
(A ferencrendűek  kolozsvári levéltára: Csíksomlyó.) 

Sartorius János bákói püspököt 1497-ben több paptársával együtt megölik és a mol-
dovai lelkipásztorkodás aláhanyatlik. Ekkor a moldovaiak érintkezésbe lépnek a csík-
somlyói ferencrendiekkel  s a kolostortól kérnek papokat és- ezen időtől fogva  Bákó Csík-
somlyó külső missziós háza lesz. Századok  1888, 763. 1., Guilelmus  Schmidt:  Romano 
catholici per Moldoviem etc. 1572-ben a törököktőr való félelmükben  elhagyják, amelyet a 
törökök föl  égetnek. Cándea:  Catolicismul In Moldova in secolul al. XVII-lea, 37. 1. 
1580-ban Arsenge Jeromos lengyel konventualis a fejedelemnél  kieszközli, hogy az ő rendje 
kapja meg a romokat. (Candea u. o.) A pápa Quirini  krétai származású obszervánst püspökké 
nevezte ki ffioldovába  Bákó székhellyel és ő átadatta az obszervánsoknak. Iorga:  Studfi 
î documente I—II., 157. 1, 



egész  Erdély  területére  szabad  mozgást  biztosítanak.  A Báthoryak magán-
vagyonukból kárpótolták őket. Oklevelek bizonyítják, hogy Básta György, 
Rudolf  császár vezére jóindulattal ^{iseltetett a kolostorral szemben. 

A barátok a pillanatnyi nyugalmat felhasználják  és terjeszkedésre gon-
dolnak. Érzik, hogy nekik, nem elég Csíksomlyó. Tudják, hogy katholikus 
hitfeleik  máshol is lelkivigasztalás nélkül élnek. Viszont nekik az nagy meg-* 
terheltetést jelent, hogy állandóan városról-városra vándoroljanak, azért egyr 
előre megállóhelyekről szeretnének gondoskodni és 1604-ben Csíksomlyóról 
lépéseket tesznek a fejedelemnél,  hogy elveszített udvarhelyi  és marosvásár-
helyi  kolostoraikat visszaszerezzék. A sjékelyudvarhelyit megkapták, de oda 
kellett hagyniok, mert lelkük nyugalmára nem lakhattak benne. Rákóczy Zsig-
mond fejedelem  beiktatásán a csíksomlyói kolostorfőnök,  Váradi Gáspár 
résztvesz a katholikus főurak  kíséretében. Ott van a jezsuitákat kitiltó végzés 
felolvasásán  s a beiktatott fejedelemtől  a koloslor jogainak megerősítését kéri 
és megkapja. Bethlen Gábor évi sójáradék biztosításával járul hozzá annak 
fenntartásához. 

Mindezek ellenére a kolostor elnéptelenedése tovább tart s az erdélyi 
katholikus főurak  Pázmány Péter közbenjárását kérik és sürgetőleg lépnek fel 
a bécsi nunciatura utján a hitterjesztési kongregációnál, mely 1626-ban azzal 
a .tervvel foglalkozik,  hogy kapucinusokat telepít be.. Ezt a tervet szerencsésen 
elejtették s nemsokára hét rendtaggal szaporodott a kolostor.1 

A terjedelmes szőlőben ez kevés munkást jelentett s az erdélyi fejedelmi 
udvarban több katholikus főúr  előkelő hivatalt viselvén, Bethlen Gábor halá-
lát és 'Brandenburgi Katalin rövid uralmát fölhasználják  arra, hogy katholikus 
Jiitfeleik  táborát újabb rendtagokkal erősítsék. Magyarországból és Boszniából 
szerzeteseket kértek. Másodízben is e két helyről szivárognak be a ferenc-
rendüek. Magyarország időnkint egyet-egyet beengedett s Boszniából egyszerre 
négy jött be, kiket egyelőre, míg a nép nyelvét valamennyire elsajátítják, 
udvari papoknak alkalmaztak. Közben I.  Rákóczy György  1632-ben megújítja 
elődeinek, Báthory Endre és Zsigmond fejedelmeknek  rendeleteit, hogy feje-
delemsége területén Szalinai István és bosnyák társai szabadon mozog-
hassanak.2 

A bosnyákok az udvari káplánkodásba hamar beleuntak és ott hagy-
ták. Csak időnkint látogattak vissza. Egyelőre az elárvult nyárádköszvényesi 
plébánia gondozását vállalta Szalinai társával, P. Szerafinnal.  Tolmácsuk a 
szovátai származású Domokos Kázmér  volt, ki a Szűz Máriáról nevezett ma-
gyarországi reformált  rendtartományban élt, mint egyszerű segédtestvér. A szá-
zad második felében,  mint püspök, nagy szerepet töltött be Erdély katholikus 
egyháztörténetében. 

Nagyon jól tudta Szalinai, Aogy a köSzvényesi állomás csak ideiglenes 
s azért 1635-ben a jólelkű Tholdalagi  Mihály  segítségével megvásárolta a 
szomszédos Mikházán, Máfkodi  Gergelynek fölhagyott  házacskáját s oda a 

1 Csiksomlyói rk. főgimnázium  Értesítője 1895/6. 1. 1, 
8 Veszely  I. k. 341-42, 1. 



szerzetesek maguk egy kis templomot és vesszőből font  házat építettek. Az 
1636-iki év fontos  a ferencrendüek  történetében, mert a pápa ekkor bizza 
meg őket az erdélyi missziós terület felügyeletével  s így Erdély formailag  is 
elszakad Moldova és Havasalföld  fennhatósága  alól, hol ezen időben az olasz 
konventuálisok voltak megbízva a missziófőnökségekkel,  amelyben azonban 
Erdélynek semmi haszna sem volt. Ez időtől kezdve az erdélyi misszióterület 
főnöke  mindig egyik ferencrendü  páter. 

A pápának ezen választását I. Rákóczy György azzal erősíti meg, hogy 
midőn az erdélyi urak 1639-ben püspököt kértek, a protestáns fejedelem  a 
szétszórva élő katholikusok vezetésével vikárius  minőségben Szalinait bizza 
meg. Ez megtiszteltetést jelentett a ferencrendüeknek;  jutalmazva volt a fá-
radtság; fokozott  munkára buzdította őket, de felszínre  dobott egy régen el-
temetett ellenszenvet: kiélesedett a világi és szerzetes papság között az 
ellentét. Fájdalom; a meg nem értés nagyon sokat árt az Egyház ügye elő-
mozdításának. Kevesen voltak és még sem tudtak összefogni,  hanem a pro-
testánsok nagy örömére, torzsalkodtak a krisztusi szeretet nevében és a hit 
egységében. A világi papságot bántotta a szerzetesek munkásságának feltűnő 
eredménye, több képzettsége és az általánosnak örvendő tisztelet s panaszra 
mentek a fejedelemhez,  hogy a szerzetesek a kolostorokat elhagyják, plébá-
niákon telepednek le, a főespereseknek  nem engedelmeskednek; munkájukért 
jutalmat fogadnak  el s így megszűnnek hivatásuknak élni.1 Kérték a fejedel-
met, hogy parancsolja őket vissza a kolostorokba. A fejedelem  nem avat-
kozott bele. 

A csíksomlyói kolostor a magyarországi szalvátoriánus rendtartomány 
fennhatósága  alá tartozott. A jelenben szépen benépesedett, úgy hogy rend-
tagokat küldhettek a Hallerek által felújított,  fehéregyházi  kolostorba  és 1638 
körül megszervezték a nyujtódit  is. Volt már két%domus formata"-juk  és két 
kis missziós házuk s a fejedelem  nyomására lépéseket tesznek,2 hogy külön 
Őrséggé alakuljanak Erdélyben, mert a négy ház két rendtartomány fennható-
sága alá tartozott. Csíksomlyó és Nyújtód a magyarországi alá, Mikháza és 
Fehéregyháza fölött  a bosnyák provinciális intézkedett. 

A fejedelem  sokat nehézményezte, hogy a kolostorok utánpótlásról Ma-
gyarországból gondoskodjanak s Szalinai lelkében született meg az elválás 
gondolata. Csakhogy ehhez Csíksomlyó részére a szalvátoriánus provinciális 
engedélyére volt szükség. A szalvatoriánusok nehéz szívvel, de több októl 
indíttatva, lemondottak Csíksomlyóról. Erdély a- magyarországi részektől messze 
van; a provinciális amúgy sem tud felügyeletet  gyakorolni stb. Ekkor Szalinai 
Domokos Kázmért, az egyszerű testvért küldötte Rómába, hogy az elválást 
szentesíttesse és magát pappá szenteltesse. VIII. Orbán pápától 1640 február 
3-án kieszközölte az Őrséget felállító  bullát és őt is pappá szentelték Rómában. 

Az Őrség úgy Magyarországból, mint Rómából erősítéseket kapott, Mik-
h4zán ujoncházat szerveztek; rövid időre még egy házat kaptak Szárhegyen, 

' Losteiner  i. m. 
? franciscus'Kazy:  História Regni Hungáriáé. Lib. V. 29, 1. 



de a fejedelem  lassankint beszüntette a nyujtódi, szárhegyi és a fehéregyházi 
alakulatokat.1 Mielőtt a kolostorokat el kellett volna hagyniok, új élet csendült 
az erdélyi Örségbe és az erdélyiek közül is kezdettek jelentkezni a rendbe. 

Sajnos, a kezdet nehézségeivel itt is meg kellett küzdeni. A magyarok 
és bosnyákok között súlyos kellemetlenséget idézett elő a hovatartozás kér-
dése. A bosnyákok a szent Ferenc szabályait egyszerűen megtartók árnyala-
tához tartoztak, a pápai bulla pedig a szabályokat szigorúbban megtartók közé 
sorozta. Mi a kettő között a különbség ? Mi a konventuális és az obszerváns 
között volt. Erdélyben pedig semmi, mert itt a szabályokat soha sem lehetett 
úgy megtartani, ahogy azok elő voltak írva, itt a hivők alamizsnájára szorít-
kozni soha sem lehetett s amig oly vegyes vallású vidék lesz és oly szegény, 
addig nem is lehet.2 Mind a két részről megindult a követségküldés Rómába. 
Végre Róma az Őrséget szent Ferenc szabályait szorosabban megtartónak 
nyilvánította. A bosnyákok ebbe nem nyugodtak bele s erőszakkal foglalták 
el a mikházi kolostort. Végre Apafi  Mihály uralkodása alatt Cobollo  Bona-
ventura általános  római biztos  fölszólította  -László  János  erdélyi  vikáriust  és  a 
„Katholikus  Status"  vezetőférfiait,  hogy ha máskép nem lehet rendet csinálni 
a ferencrendfiek  között, a bosnyákokat utasítsák ki Erdélyből és a mikházi 
kolostort adják vissza az erdélyi Őrség magyar tagjainak. A katholikus Státus 
képviseletében 1666 augusztus 6-án Kornis  Gáspár  és Lázár István,  mind-
ketten a ferencrend  jótevői, jártak  el  és  intézkedésüket  a hitterjesztési  kongre-
gáció 1667  szeptember  5-én  megerősítette.  Bosnyákot többé sem felvenni,  sem 
hivatalhoz juttatni nem volt szabad. 

Amíg ezen küzdelmek lezajlottak, azalatt a magyarajkú rendtestvérek 
szépen megszaporodtak. Az újoncházak felállításának  megvolt a szemmel-
látható eredménye. A rend kötelékébe léptek be a magyarok, bosnyákok, ola-
szok és kevés számmal románok.8 

A római Propaganda bizottság 1638-ben P. Fulgentius ab Aesiot küldi 
be, hogy csodás térítési sikereit itt is félújítsa,  kit VIII. Orbán pápa tarto-
mányi őrré és missziófőnökké  nevezett ki, de 1646-ban elhalálozván,4 társai 
voltak Modestus a Roma, egyúttal Fulgentius utóda az örségben, Bartholomeus 
de Nohar, Franciscus a Javarino és a negyedik neve ismeretlen. 1642-ben 
Vági Ferenc, 1646-ban Tomassi Gábor bolgár kommiszárius, továbbá Simon 
de Imotta, Petrus Veresius, Bankovicz Ferenc és Rimeusz Jakab három tár-
sával, mint beküldött misszionáriusok szerepeltek. 

Említettem, hogy a házak száma rövid időre szaporodott, de a protes-
tánsok áskálódásai s III. Ferdinánd rossz erdélyi politikája miatt Rákóczy 
György bezáratta, de 1665-ben Szárhegyre újból visszatértek, 1677-ben Esz-

1 1648-ban. Batthyaneum 1. k. 83—84. 1. 
2 Batthyaneum I. k. 84. 1. Szalinai 1639-ben a Szentszéktől némi engedményeket kért 

és kapott-a szabályok megtartása alól. 
3 1694—1700 között a jelentkezések száma így oszlott meg: magyar 112, román 7, 

bosnyák 2, morva 3, belga 2, olasz 1, lengyel 1, bulgár 1, horvát 1, összesen 130, 
í Orbis Seraphicus II. k. 689. 1, 



telneken is építettek házat s bár Domokos Kázmér 1648 ban Fehéregyházáról 
távozva, a kolozsmonostori konvent előtt írásban hagyta, hogy amint alkalom 
kínálkozik, azonnal vissza fognak  térni, 1694-ben Fehéregyháza helyett Szé-
kelyudvarhelyet választották. Ezzel a Székelyföld  fontosabb  pontjai meg voltak 
szállva s a ferencrendfiek  hosszú századokra berendezkedtek. 

A ferencrendfiek  a század második felében  nagy lelkesedéssel fogtak  a 
katholikus hit meggyökereztetéséhez s egymásután tűnnek fel  a rend nagy 
emberei, akik korszakalkotó munkásságnak vetik meg alapját és kelnek életre 
maradandó intézmények. 

A mikházi, vesszőből font  kolostor helyett kőből építenek erősebbet s 
melléje nemzeti  és  latin  iskolát  állítanak  fel,  mely növendékekben nagyon 

A mikházai kolostor 

népes. Kétszer építik föl  a csík somlyói kolostort, mert a tatárok kétszer dúl-
ták, vagy égették föl.  Úgy  itt,  mint  Esztelneien,  a nemzeti  iskola  mellett 
latin  iskolát  is találunk  és  1686-ban teljesen  beszervezik  a rendi  papnevelöt.1 

1686-ban pedig a Szentszék engedélyével Kajoni János nyomdát állít fel,  hogy 
annál könnyebben gondoskodhassanak a növendékek tankönyveiről.2 

így festenek  a mostani katholikus tanintézetek ősei. Ezekre talán senki 
sem fogja  rámondani, hogy Erdélyben a szerzetesi és katholikus iskolákat az 

1 Egy évtizeddel előbb a Kajoni Cantionale  kinyomatásakor (1676) Újfalvi  Albert, ki 
a római szent Apollinárról nevezett kollégiumban végzeit és Dóczi Imre, mint a hittudo-
mányok tanárai cenzúráznak. 

2 Rafain  Ágoston rendfőnök  1771-ben kéri Rómát, hogy egy századdal előbb a csík-
somlyói nyomda felállítására  adott engedélyét újítsa meg, mert a régi engedély elveszett 
több fontos  irattal egyetemben. XIV. Benedek oly föltétel  alatt erősíti meg a nyomdát 1772 
febr.  2-án, hogy minden évben terjesszék föl  a kinyomatott könyvek jegyzékét a Propa-
gandának. 



államhalalom emelte volna a nemzeti érzés emelésére ? A XVII. század erdélyi 
katholikus iskoláitól az államhatalom beavatkozása nagyon messze volt. A szer-
zetesek, mint misszionáriusok magukra vállalták a tanítást, a tanítás veze-
tését, de szegények lévén önmaguk, szegények a hívők, másként nem gon-
doskodhattak a tanítók fizetéséről,  mint Rómától vártak segítséget. Jegenyei 
Ferenc  a misszió főnöke  a hitterjesztési kongregációhoz fordul  s ez 1667 dec. 
11-én a tanító részére biztosit 30 scudit. 1669-ben két tanító fizetését  utalja 
ki. Figyelemmel  kiséri  a tanítás  katholikus  szellemű  menetét  és jelentést kér be. 
1667 szept. 17-én a mikházi malom jövedelmét megosztja az odavaló és a 
kisvárdai tanító között, 1669-ben pedig egészen a mikházi tanítónak utalja ki.1 

Az erdélyi Örségben kezdetben nagyon sok idegennel találkozunk, a 
vezetés is az ő kezükben van: Szalinai, Fulgentius ab Aesio, Marianus 
Saraensis a Sarajo, Modestus a Roma. Azután jön Domokos Kázmér, Jegenyei, 
Újfalvi,  Kajoni stb. Domokos Kázmért az esztergomi érsek előterjesztésére 
XI. Incze pápa püspökké szentelteti és Vicarius  Apostolicusnak  nevezi ki Er-
dély területére. A püspökséget és vikáriusságot 1676-ban felajánlja  a román 
származású Kajoninak is, de ez félt  Apafi  fejedelem  neheztelésétől, hisz a 
protestánsok nem sokkal előbb támadták meg a katholikusokat, hogy a viká-
rius valóságos püspök, és nem merte elfogadni.  E korból még meg kell em-
lékezzem Taploczai  Istvánról,  ki Moldova apostoli vikáriusa volt. Alig van 
plébánia, amelynek újjászervezésében a ferencrendüek  részt nem vettek volna. 

A Diploma Leopoldianum megjelenése után az erdélyi katholikusok 
némileg megszabadultak a protestáns fejedelmek  nyomása alól és ennek ha-
tása a következő században a ferencrendüek  térfoglalásában  nagyon szembe-
tűnő lesz. Míg e században összesen három új kolostor keletkezett, addig a 
következő század közepéig teljesen kialakul az erdélyi rendtartomány. Részben 
elveszített házaikat foglalják  vissza, részben pedig egészen új állomáshelyekre 
hívják őket. Az ok és a cél mindenhol ugyanaz. A katholicizmus védelme. Ezért 
tesz adományt, vásárol telket Lakatos István  csíkkozmási plébános Székely-
udvarhelyen (1706). Vajdahunyadra  1710 ben térnek vissza. Dés  (1712), Szeben 
(1716), Medgyes(  1721), Kolozsvár  (1725), Gyulafehérvár  (1725), Brassó (1729), 
Szászsebes  (1731), Szászváros  (1730), Marosvásárhely  (1735), Torda  (1746), 
Fogaras  (1737), Szamosujvár  (1742), Szék  (1752), Kőhalom  (1762), Hátszeg 
(1768) és Segesvár  mind befogadták  a ferencrendűeket  és ma is minden helyen 
ott találjuk őkdL 

Ezen kolostoroknak elfoglalása  oly bámulatos egymásutánban történt, 
hogy úgy jön a kérdés: mi volt nagyobb, a lelkiszükséglet-e, a hívők buzgó-
sága-e, vagy pedig a rend tagjaiban a munkakedv, a lelkesedés, a gyors 
utánpótlás? Mi lett volna akkor, ha a protestáns fejedelmek  nem akadályozzák 
meg a rendet a terjeszkedésben s ha annyi nehézségen nem kell'átesni a 
rend tagjainak? 

Három évtized alatt az Őrség kolostorai annyira megszaporodtak, hogy 
a rend vezetői lépéseket tehettek Rómában a teljes önállósulásra. 

i Csíksomlyói rk. főgimnázium  Értesítője 1895/6. 3—4, 1. 



A rend általános főnöke  (minister generális) 1729-re általános gyűlést 
hirdetett Milánóba, amelyre Csató  Elek  tartományi őrt meghívta. Csaló  elő-
adja  az Őrség  kívánságát,  előterjeszti  helyi  érdekeit,  Constitutiöit,  fölmutatja 
a katholikus  Státus  1729 március 12-én  kelt  ajánlólevelét  és  kéri  az önállósí-
tást  s az űj kormány kinevezését. A kérést a nagy káptalanon megtárgyalták. 
Az új általános rendfőnök  Soto János tanácsosainak jelenlétében június 20 án 
az Őrséget rendtartományi rangra emelte; kinevezte az első provinciálist, taná-
csosait, megerősítették a helyiérdekű magyarázatokat, melyeket „Statuta muni-
cipalia Provinciáé Transilvanicae" cím alatt a következő esztendőben ki is 
nyomattak. 

Nemcsak az úgynevezett ferencrendfiek  terjedtek el Erdély területén, ha-
nem a rendnek másik nagy ága, a minoriták is. A minoriták és obszervánsok 
között a különbség Magyarországon 1517-ben megszűnt. A konventuálisok 
(minoriták) elfogadták  az obszerváns szabályokat. 

A XVII. és XVIII. századokban az erdélyi ferencrendfiek  nem az obszer-
váns, hanem a „strictioris" szorosabban élők famíliájához  tartoztak, tehát a 
névben, a felfogásban  most újból eltérést látunk a két testvérrend között. 
Majdnem egy időben keletkeztek. 

A konventuálisok második szereplése a török uralom idejére esik. Az első 
időszaktól kezdve Moldova és Havasalföld  a rend missziói közé tartozott 
1883-ig, amikor a jasii püspökség megalakult, de a szent Józsefről  elnevezett 
konventuális rendtartomány egészen a legutóbbi évtizedekig, mint missziós 
területre toborozta tagjait Olasz- és Lengyelországból. Morariu (Molnár) Bona-
ventura 1923. évi körlevelében jelentette ki hivatalosan, hogy Moldova részükre 
megszűnt missziós terület lenni. Moldovában a jasii egyházmegyének 1923-ban 
27 szervezett parochiája volt s ebből 15-öt a konventuálisok láttak el.1 

A misszióterületet olasz páterekkel látták el s a csángó falvakba  is ma-
gyarul nem tudó, vagy megtanulni sem akaró papokat küldöttek, míg 1923-ban 
választották meg az első bennszülött román nyelvű provinciálist, Morariu 
Bonaventura személyében. 

A minorita rend harmadik korszaka 1702-ben veszi kezdetét. A felújult 
magyar provincia ekkor tartja első káptalanját s kezdetben az erdélyi házak, 
mint egy Őrség csatlakozásukat jelentik be, de a század közepén erős vita 
indul meg a szétválásra. Két tartomány alakítását tervezik a minoriták; a ke-
délyek lecsilapultával lemondanak e szerencsétlen tervről s minden marad 
a régiben. 

Jelenleg a konventuális minoriták rendtartománya négy Őrségre oszlik, 
ebben 17 kolostor , van s ezek közül nyolc tartozik az erdélyi területekhez. 
Kézdivásárhely (1680), Nagybánya (1687), Arad (1702), Lúgos (1718), Kolozs-
vár (1724), Marosvásárhely (1726), Firtos (vagy Arcsó, mely ma nem létezik 
1738), Szilágysomlyó (1731) keletkeztek. Besztercén nincsenek. A kolostorok 
keletkezési idejéből megállapítható az, különösen délen (Pancsova, Szeged, 
Arad, Lúgos), hogy a pasztorációs munkás hiánya és a népnevelés szüksé-

i Calendarul  „Presa Buna" pe anul 1923, 



gessége hozta létre. A minoriták is az egyszer felvett  munkát minden nagyobb 
megszakítás nélkül folytatják.  Az egyes házak történetében fordulhatnak  elö 
jelenségek, de a rend kulturmissziójából semmit sem adott fel  s csak II. József 
uralkodása és a szabadságharc volt nagyobb zökkenő a rend történetében. 

Ez nemcsak a minoritákkal esett meg, hanem minden szerzetesrend meg-
érezte azokat; úgy a ferencrendüek  is. Visszatérve a ferencrendűekre,  azt 
látjuk, hogy III. Károly és Mária Terézia uralkodása alatt nemcsak a kolos-
torok száma szaporodott meg, hanem a rendtagokjszáma is feltűnő  emelke-
dést mutatott.1 
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Az aradi minorita templom 

Mária Terézia uralkodása alatt voltak kellemetlenségek, mert tábornokai 
gyakran túllépték a határt, de a királynő, mint Erdély nagyfejedelemasszonya 
vigyázott arra, hogy a katholikus Egyháznak Erdélyben ledöntött bástyái ne-
csak fölépüljenek,  hanem épen meg is maradjanak. Mint magánszemély a két 
rendet fölkarolta,  mint fejedelemasszony  egyesek adományozásait megvédte, 
megerősítette. Amiből nem lehet azt a jogi következtetést vonni, mintha a 

1 íme egy kis statisztika: 1680-ban 3 kolostor, 42 rendtag; 1700-ban 4 kolostor, 53 
rendtag; 1762-ben 23 kolostor, 301 rendtag; 1846-ban 19 kolostor, 145 rendtag; 1888-ban 
22 kolostor, 97 rendtag; 1914-ben 24 kolostor, 148 rendtag; 1925-ben 27 kolostor, 203 rendtag. 
Tabuié Individuorum Provinciáé S. Stephani in Transsylvanie Ord, Fratr. Min, S. P. N. 
Francisti Pro anno Domini 1925—26. 



kolostorok és egyházi intézmények léte, fönnmaradása  ettől a királyi megerő-
sítéstől függött  volna.1 Mert gondoljunk csak vissza, érdemében senkinek sem 
jutott eszébe a csíksomlyói kolostor fönnmaradásának  megtámadása, még a 
protestáns fejedelmek  alatt sem, kik inkább az elé gördítettek akadályt, hogy 
újak ne keletkezhessenek. 

II. József  uralkodása alatt hideg zuhanyként hatott a kolostorokat érintő 
rendelete, mely leginkább a 
kolduló szerzetesek ellen volt 
irányítva. Erdélyben is né-
mileg bénítólag hatott, de 
mégsem volt annyira káros 
következményű, mint a ma-
gyarországi részeken, mert 
itt úgy a minoriták, mint a 
ferencrendüek  tanítással és 
•lelkipásztori munkával fog-
lalkoztak s egyetlenegy ko-
lostor sem akadt, mely szem-
lélődő életre lett volna be-
rendezve és ezért szűnt 
volna meg.2 

Rendeletei és a napo-
leoni háborúk a rendi fe-
gyelem meglazulásának, a 
hivatás vesztésnek nagyon 
kedveztek, amelyeknek kö-
vetkezménye volt a hivatások 
csökkenése, a kolostorok ki-
ürítése s amire ezeket ki-
heverték volna, az 1848. évi 
forradalmak  és a szabadság-
harc újabb üszköt dobtak a 
kolostori életbe. Mint min-
den háború után, úgy most 
is megpróbáltatásoknak, ül-
dözéseknek vannak a kolos-
torok kitéve, de az erdélyi 
kolostorok különös, önzetlen szociális intézmények lévén, semmiféle  vihar 
véglegesen el nem söpörhette és hisszük, hogy el nem söpörheti. 

1 Mit kívánt 111. Károly a befogadott  minoritáktól 1715-ben? A rend hálája bizonysá-
gául, a királyi és apostoli szent felségnek  és utódainak, Magyarország királyainak, vala-
mint az apostoli királyság sértetlenségeért, boldogságaért és gyarapodásáért végezzenek 
évenként mindörökre tizenkét szentséges szent misét. Dr. Szabó i, m. 128. 1. 

2II. József  alatt némely iskolát a minoritáknak be kellett szűntetniök (Arad, Nagybánya)* 

Az aradi minorita templom főoltára 



A XIX. század utolsó éveiben ínég egy nehéz próbának volt alávetve az 
erdélyi ferencrend.  A nyolcvanas évek vége felé  megkezdődött Rómában a 
sokféle  szellemű és rühájú ferencrendüek  egyesítése, melynek szele Erdélybe 
hamar eljutott és lázba hozta a kedélyeket. Befelé  a lelkekben nagy ellen-
téteket váltott ki; a római szellemet rosszul fogták  fel  Erdélyben és rosszul 
valósították meg. 

Az erdélyiek különös helyzetüknél fogva  sokkal szabadabb életet foly-
tattak és folytatnak,  mint más 
rendtartományokban. Lehetnek 
ennek gáncsolói és lehet ennek 
alapos magyarázatát adni, amint 
van is. Belső ellentétek kö-
vetkeztében az unió kimondása 
alkálmával (1897 okt. 5.) és 
utána többen kiválottak, ami a 
rend feladata  teljesítésének hát-
rányára történhetett. Erdélyben 
az unió keresztülvitele László 
Polykárp  tartományfőnök  ne-
véhez fűződik,  ki magyarországi 
jóbarátjával, Elek Tódorral 
egyetemben nehéz küzdelmeket 
vivott meg. 

A legutóbbi huszonnégy esz-
tendő történelmi adatokban na-
gyon gazdag. Az unió az er-
délyiek külső munkakörében 
semmi változást sem idézett elő. 
Kevesebb rendtaggal sokkal na-
gyobb feladatot  kellett megol-
dania,1 ami a rend vezetőit arra 
ösztönözte, hogy a rend növen-

dékeinek kiképzésére nagyobb gondot fordítsanak  és a papképző iskolákat 
gyökerében átalakítsák, a kor színvonalára emeljék. Ettől függvén  a munkakör 
betöltése és a lelkesedés fokozása,  Kory  Ottó  (1903—1911) és P. Tréfán 
Leonárd  (1914—1924) sokat fáradoztak,  sokat áldoztak, hogy XIII. Leó pápá-
nak „Felicitate quodam" kezdetű encyklikájának szelleme megvalósuljon. Az 
ifjúság  szellemétől függ  a jövő. A háború Tréfán  Leonárdnak sok szép reményét 
törte derékba; a rendtől nagy áldozatot követelt szellemben és anyagiakban. 
Sok rendtagot elveszített a háborúban és a háború után és a munkatér tágult. 

1 1901-ben a magyarországi rendtartományok1 rendezése alkalmával Róma a Szent 
István első apostoli királyról nevezett rendtartományhoz csatolta a dévai,  alvinczi  és körös-
bányai kolostorokat, 1924-ben pedig a Máriaradna, Szatmár és Kaplonon levő plebániális 
helyeket, összesen hat plébániát. 



A rendtagok elemi és polgári iskolákban tanítással, tizenhét plébánián 
lelkipásztorkodássaí és Erdélyben és a csatolt részekben missziók tartásával 
vannak elfoglalva.  A minoritáknak a munkakörük ugyanaz: tanítás és lelki-
pásztorkodás és a két testvér rendnél a katholikus szellem terjesztését két 
modernül felszerelt  nyomda is elősegíti. 

P. Tréfán  Leonárd tartományfőnök 

A sajtó nagy hatalom s ennek öntudatos irányítása a legszebb kultur-
misszió! Ha összehasonlítást akarnánk tenni a történelem kezdete és a törté-
nelem vége között, megállapításunk eredménye ez lehetne: a ferencrendüek 
megértették és felfogták  a kor szellemét s akármit mond róluk a világ, 



végeredményképen ők koruk gyermekei és küzdenek koruk nyavalyái elleti. 
Más és más ruhában jelenik meg a betegség; más és más módon kell ki-
operálni a fekélyt  a beteg testből. 

A ferencrendüek  működésének eredményét most a távolból fölmérni  nem 
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lehet, annál kevésbé, mert hivatásuknál̂ fogva  a nép között kell munkálkod-
niok és az elért eredményről itt hivatalos elismeréseket ritkán állítanak ki, 
amelyek az utókorra hátrahagynák a nagy tettek nyomait. Ám az erdélyi 
katholicizmus történetében a reformációtól  kezdve vannak nagy fordulópontok, 



álheiyek megrázkódtatták a katholicizmus egységét s ilyenkor mindig azt ta-
pasztaljuk, hogy a ferencrendüek  ott dolgoznak a vihartördelté fa  árnyékában, 
hogy eltüntessék a letört galyakat. 

A nemzeti katasztrófák  lelki válságokkal jártak s a ferencrendüek  mindig 
ott szerepelnek, hogy a hajótörött lelkeknek a vallásban mentődeszkát nyújt-
sanak. Emlékezzünk vissza az 1918. évi forradalmi  izgalmakra. Mennyire 
bizonytalan volt az emberek helyzete, meddő a papság munkája s a rend 
tagjai feltűnő  ruhájukban bárhol megjelenhettek, támadásról sehol sem hal-
lottunk. Sőt nem ők voltak-e azok, akik Oláh Dániel  kézdi főesperes  főlszó-
litására először ellepik esperesi kerületjét és eredményes missziókban meg-
dolgozzák a lelkeket s ezzel utat mutattak, hogy mily módon lehet lécsillapítani 
a felizgatott  kedélyeket. Csík-, Háromszék-, Szatmár-, Bihar- és Aradmegyék 
a határok, melyeknek keretein belül működnek. Sajnos; nagy az aratás és 
kevés a munkás. 

A nép lelkéből kiváltott nagy bizalomnak tudható be az is, hogy a poli-
tikai változások alkalmával kezdetben a vezetőpolitikusok mindig bizalmat-
lansággal viseltetnek velük szemben, mert lélektanilag nem értik az összefüg-
gést, de azután hajlandóknak mutatkoznak az elhamarkodottan emelt korlátokat 
lerombolni és munkájuk előtt az utat egyengetni. S ha ez a rendnek áldozá-
tába kerül, miért ijedne meg attól, mikor a rendalapító annyira vágyott a 
szaracénok között a hitért a vértanúságot vállalni? 

A ferencrend  Erdélyben erejéhez képest, a rend tagjai gyarlóságukhoz 
mérten hol feszülő  izmokkal, hol kevesebb lankadással, mindig ott őrködtek 
az Anyaszentegyház bölcsője mellett s ha Erdély bércei érthető nyelven kez-
denének susogni s köv?i hangosan beszélni, akkor lenne tiszta fogalmunk 
arról, hogy mennyi szenvedés, hányattatás között tartották fenn,  védték Erdély-
ben a katholikus hitet s adja Isten, hogy felvirágozásának  is örvendhessenek 1 



A piaris ta-rend Erdélyben. 
Irta: ©r. Patay J ó i s e l rendfőnök. 

Erdélyben a reformáció  és ellenreformáció  150 éves küzdelmének ered-
ménye körülbelül a XVIII. század első felében  volt véglegesen megállapítható. 
Az eredmény az volt, hogy a kereszténység egységes kőbástyája, amelyen 
hajdan annyi barbár néptömeg szánalmasán összezúzódott, darabokra repedt szét. 

A különvált darabok egymás mellé illesztése, összerakása, nyugalmuk és 
szilárdságuk biztosítása, a törmelékek eltakarítása a XVIII. század feladata  volt. 

Ekkor már a kath. és protestáns hívőknek egyaránt olyan vezetőkre volt 
szükségük, akik a szellemi fölény  békés eszközeivel egyik oldalon tiszteletet 
és szeretetet, a másik oldalon pedig néma elismerést tudtak ébreszteni és akik 
a harcot a nemes versennyel váltva fel,  a nagyjából felépített  lelki élet be-
melegítésére, a szellemi élet erősítésére és az általános nyugalom megterem-
tése után a művelődés akadozó fejlődésének  elősegítésére vállalkozhattak. 

Az erdélyi társadalom a kegyes-tanítórendet (Ordo Clericorum Regula-
rium Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum) vagy más elnevezéssel a 
piarista-rendet nem igen ismerte, amikor első tagjai az Úr szőlőjének mun-
kásaiként körében megjelentek. Az erdélyi országgyűlés a rend honosítását 
1736-ban határozta el. Az ünnepélyes honosítás azonban csak 1741-ben kö-
vetkezett be, amikor a fehérvári  káptalan a rendek határozatáról királyi uta-
sításra értesítést kapott.1 

A társadalom a bizalmatlanságát, kíváncsiságát és tartózkodását azonban, 
amelyet a rend tagjai kezdetben tapasztaltak, csakhamar őszinte szeretettel és 
nagyrabecsüléssel váltotta föl.  A rendet igénytelensége, egyszerűsége, művelt* 
sége, másrészt munkásságának gyorsan mutatkozó áldásos eredménye kere-
setté tette és megkedveltette. A kormány, a városok és alapítók a kegyes-
rendiekkel, mint olcsó tanerőkkel az iskoláztatás kérdését megoldhatónak látták 
s a rend megnyerése végett valósággal versenyezték. Pestnek a piaristákkal 
1717-ben kötött szerződése, amely szerint a letelepített atyáknak évente ösz-
szesen 600 forintot  fizet,  egyedülálló olcsóság ugyan, de a piaristák ilyeti 
önzetlenségével és kisigényűségével Erdélyben is találkozunk. Szent-Annán 
(Arad m.) a kegyesrendiek a XVIII. század közepén plébániát, gimnáziumot 
és konviktust kisebb járandóságokon kívül 15.000 frt  évi kamataiért vezettek̂  

1 Rendi levéltár. Bpest. For. O—II. fasc.  6. iih 1. 



A piaristák igénytelensége, melyet magá a rend római genérátisa is túl-
zottnak talált, tervszerű és öntudatos volt. A rend tagjai alapítójuk tervét és 
szellemét óhajtották ezzel a gyakorlatba átvinni. Arra törekedtek, hogy az 
anyagi eszközök elégtelensége az ifjúság  lelki és értelmi fejlődésének  akadálya 
sehol se legyen. 

A kegyes-tanítórendnek beköltözése mindenütt a béké, kölcsönös szeretet 
és megértés korszakának beköszöntését jelentette. 

A rend hagyományai között szerepel a más hiten levőkkel való megértés 
munkálása s az ellentétek kiélezése helyett — saját meggyőződésének meg-
fogyatkozása  nélkül — annak a keresése, ami embereket összetart. A rendnek 
e hagyományos vonása hamar ismertté lett. Kolozsvár történetírója protestáns 
létére is nyíltan elismeri, hogy a városban a 
vallási harcok kora a piaristák letelepülésével 
zárult le.1 A rendnek ezt a hagyományát maga 
az egyház is értékesítette és a rendet az állam 
és egyház között mintegy közvetítőül alkal-
mazta.2 

A rend az ellentéteket társadalmi téren is 
kiegyenlíteni törekedett. A tanítványok révén 
szegénnyel és gazdaggal érintkezésbe jutott s 
őszinte keresetlenségével mindenkiből ragasz-
kodó szeretetet váltott ki. A társadalom ügyeiben-
bajaiban, örömében-bánatában érző szívvel osz-
tozott; hagyományait ápolta és törekvéseit elő-
mozdította. A rend tagjai mint nevelők: Bajtay 
Antal, II. József  tanítója, később erdélyi püspök 
(mint  ilyen  írásban,  hivatalosan  is megvédte  a 
szerbek támadásával  szemben az erdélyi  gór, kel. 
román püspököt3);  Schuszter Konstantin, a Pálffy 
grófok  nevelője, később váci püspök; Dr. 
Szeitl József,  József  főherceg  nevelője és sokan mások a királyi meg főúri 
sarjakat (Qr. Festetics Gábor, Károlyi grófok,  Orczy bárók, Almásy grófok, 
Szentgyörgyi Horváthok, Szőgyéni Marich stb.) a fényes  palotákban épűgy 
hivatásuknak megfelelően  tanították, mint szigeti első, fából  készült iskolájuk-
ban a ruthén ajkú fiúkat. 

A rend politikával nem foglalkozott.  Az iskolában hivatása szerint: 
peculiaris cura circa puerorum eruditionem (fokozott  mérvű odaadás a gyer-
mekek oktatásánál) ismereteket közölt, nevelt és az ad maius pietatis incre--
mentum rendeltetésének megfelelve,  a lelki tisztaság és jámborság terjedését 

1 Jakab Elek: Kolozsvár története III. k. 345. 1. 
2 Csernoch János hercegprímás megállapítása. (A bpesti kegyesr. főgimn.  1917—18. 

évi Értesítőjében.) 
a L. Bitay: Micu-Klein püspök és az erdélyi kath. tényezők. Az aradi Vasárnap 1924 

karácsonyi száma. 

Dr. Patay József 
a piaristák erdélyi rendfőnöke 



SÓO 

munkálta. Felkarolta a nem magyarajkú tanítványokat is. Máramarosszigeten 
a román és  ruthén  ajkú tanulókat nagy nehézségek között külön módszer 
szerint a legnagyobb gonddal és jóindulattal oktatta. Nagykárolyban a sváb 
telepesek számára német szónokot tart, Szentannára a román ajkú hívek gon-
dozására román szónokot küld; Kolozsvárt, Nagykárolyban, Máramarosszigeten 
sokáig a román nyelvet is tanítja. Ha a román nyelv, mint rendkívüli tantárgy 
szerepelt, annak oka az volt, hogy a kimért tantervbe rendes tárgyként való 
beillesztése nehézségekkel járt volna és a más anyanyelvűek számára igen 
nagy megterhelést jelentett volna. A más anyanyelvűek a rend intézeteiben 
méltatlan és kíméletlen elbánásban sohasem részesültek. Aki katedrán ült s 
aki valaha hivatásának erkölcsös betöltésétől lelkiismeretének nyugodtságát, 
csendjét, szivének békéjét várta, az jól tudja, hogy a tanár tanítványait nem 
vallás és nemzetiség szerint karolja föl.  A hivatásos tanár előtt az a tanítvány 
kedves és szeretett, akiben fáradságos  munkájának eredményét szemlélheti, 
különben a tanár önmagát saját munkájának jutalmától fosztaná  meg. Amikor 
1851. augusztus 31-én I. Ferenc József  Erdély tanulói számára másodízben 
60 drb 60 forintos  egy évre szóló (ad hoc) ösztöndíjat adományozott, a 60-
ösztöndíjból a kolozsvári róm. kath. főgimnázium  számára kilenc drb jutott. 
A piarista tanárok a 9 ösztöndíj közül 1-el róm. kath., 3-mal gör. kel.,  4-el 
gör. kath. és 1-el protestáns vallású tanulót jutalmaztak.1 

Az egyenlően igazságos bánásmódnak egyik bizonyítéka, hogy a rend 
intézeteit az ország nem magyar nemzeteinek fiai  is nagy számmal keresték 
föl.  Kolozsvárt pl. az ifjúság  létszámának sokszor a fele  is román volt. A 
nyelvi statisztika, amelyet az egyes intézetek értesítői évenkint adtak, ebben a 
tekintetben nem mindig igazíthat el bennünket. Irányadóbb inkább a vallási 
statisztika. A rend intézetei a románság vezető férfiainak  tekintélyes számát 
nevelték.2 Ezek a férfiak  a rend munkásságának áldásait8 anélkül élvezték, 

1 Az intézet 1851/52-ik évi Értesítője 15. 1. 
2 Sok, nagyobb történelmi szerephez nem jutott név közül megemlítjük pld.: Gábriel 

Simon, Sámuel Venecze stb. A következő nevek meg elválaszthatatlanul egybeforrtak  a 
románság történetével: Pataki János (1682—1727) az erdélyi románok második gör. kath. 
püspöke, Sincai György (a beszterczei piaristáknál is tanult), Major Péter, Bobbu János, 
Molnár (Pinariu) János, id. Cajan Demeter, ifj.  Cajan Demeter, Ramontiai Simon, Moga 
Vazul, Leményi János, Kolosi Vazul, Lázár György, Vajda-Voevod László (1780—1834) a 
jogtörténet s a büntető jog tanára, magasrangú kormányszéki hivatalnok; Munteanu Gábor 
a brassói $aguna-liceum első igazgatója, Goethe és Tacitus fordító;  Porcius Flórian jeles 
botanikus s a naszódi román iskolák védelmezője; Papp László báró (1819—1875), Erdély 
egykori alkormányzója, kúriai elnök, az „Astra" második elnöke; a Bukovinából idejött 
Racocea Tódor, az első román folyóirat  megalapítója; Mefianu  János nagyszebeni érsek; 
Maiorescu (Tripu) János, Barifiu  György, Popea Nicolau, Iancu Ábrahám, Buteanu János, 
Papiu llarianu, Mica? Flórian, Papfalvi  Constantin, Micle István, Mihali Gergely, Moldován 
István, Moga Demeter Nagykárolyban, Mihali Tivadar Kolozsvárt. 

3 G. Bogdán Duicá, Gheorghe Lázár (Bucurê ti, 1924) 12. lapon a kolozsvári intézetre 
vonatkozólag ezt a kifejezést  használja: „Líceu binefácátor  Románilor." Dr. Dáianu Illés 
meg így nyilatkozott: „Kolozsvárt, a kegyesrendiek sok tudósunkat kalauzolták a tudományok 
ösvényein." (Transilvania, 1910 p. 320.) 



hogy nyelvüket, nemzetüket és azokkal szemben érzett kötelességeiket elfeled-
ték volna, vagy hogy az intézetet és tanáraikat szivükben irántuk való harag-
gal eltelve hagyták volna el. 

A piaristákat „magyar" és „hazafias"  névvel illették. A jelzőket azonban 
nem másnyelvűek elmagyarosításával érdemelték ki. Nekik maguk között, a 
magyarok között volt magyarosító szerepük. Még pedig abban az időben, 
amikor „szégyen volt magyarul szólani", amikor a magyar nyelv a magyarok 
körében „fogyatkozott  meg". (A török hódoltság után vagy Dugonics idejében, 
meg később is.) 

A kegyestanítórendi intézetek tanítási módszerét, használt tanterveit nem 
célunk itt ismertetni. Az ű. n. szabadtanítás korszakában általában a jezsuiták 
metódusát követték. 1757-től Br. Cörver János rendfőnök  „Methodus institu-
endae iuventutis apud Scholas Pias stb." tanterve szerint tanítottak. A rendet 
egyébként rugalmassága, alkalmazkodási készsége arra képesítette, hogy tan-
terveiben a kor igényeihez gyorsan alkalmazkodjék. A történelemre, a "művelt-
ség fejlődésének  ismertetésére, a földrajzra  és általában a reáliákra másoknál 
előbb fektettek  súlyt. 1777 óta a Marx Gratian piarista munkálatai alapján 
létrejött Ratio Educátionis-t, majd az azt követő állami tanterveket használták. 
Az erdélyi iskolák tantervét 1918 óta Románia tanügyi hatóságai hagyják jóvá. 

A kegyestanitórend erdélyi tagjai a magyarországi tartományfőnök  jog-
hatósága alá tartoztak. 1921 óta a Szentszék 3505/1921. számú decretuma 
alapján viceprovinciát alkotnak és amíg a Szentszék az önálló romániai rend-
tartományt megszervezi, rendi főhatóságuk  a temesvári vicariátus. Önálló ro-
mániai rendtartománnyá 1925. juliusában szervezkedtek. 

A kegyes-tanítórendnek első erdélyi háza Beszterczén  volt. A pia-
ristákat Beszterczére Steinville János erdélyi vezérlő tábornok vezette be 
1717-ben. Az istentiszteletet kezdetben a városházán végezték, majd 1718 ban 
a régi dominikánus- kolostornak és a mellette levő bazilikának birtokába 
jutottak. Ezt a rezidenciájukat 1720-ban a kath. Státus és a városi magisz-
trátus beleegyezésével a kórházi templommal és egy amellett álló épülettel 
cserélték fel.  1755-ben a város királyi rendeletre a piaristáknak iskola céljaira 
épületet emelt. Mária Terézia 1758-ban a piaristák eltartására a radnótí ura-
dalomból évi 66 köböl búzát rendelt. 

A rend Beszterczén lelkipásztorkodással és tanítással foglalkozott.  A plé-
bánia anyagi támogatását II. József  azzal munkálta, hogy számára a városban 
16 és fél  hold földet  hasíttatott ki. 

A lelkipásztorkodás mellett a rend tagjai az elemi iskolában és gimná-
ziumban (3 nyelvtani osztályt, költészettani és szónoklattani osztályt) tanítottak. 

A „szent hit, tudomány és polgárerények hirdetőinek" új telepükön 
úgy látszik — sok megpróbáltatást kellett elviselniök. 1758-ban rendházuk 
leégett. Új házuk a dominikánus kolostor és templom köveiből épült föl. 
Mária Terézia támogatásával új templomot is kaptak. Ennek alapkőletétele 
1781-ben, fölszentelése,  amelyet gr. Batthyány Ignác erdélyi püspök végzett, 
1787-ben történt meg. 



A kegyesrendiek beszterczei működéséről keveset tudunk. Valószínű, hogy 
Beszterczén nem találták meg a munkakedvűknek és erejüknek megfelelő, 
teret. A városnak nem volt középponti fekvése,  kissé eldugott volt; a vidék-
nek nem voltak olyan igényei, amelyek kielégítése körül a rend tagjai szol-
gálatot tehettek volna. Állandó a rend panasza a tanítványok csekély száma 
miatt A beszterczei rendház 1736-ban a főkormányszék  támogatását kéri, hogy 
szélesebb körben fejthessen  ki működést. A főkormányszék  az ez évi junius 
25-én adott válaszában a ház törekvését méltányolja, de a kivitel lehetőségei-
nek megkeresését reá bizza. 

1848-ban Palotai piarista provinciális bejelentette az erdélyi püspöknek, 
hogy a rendtagok hiánya miatt a rend az iskolát nem tarthatja fenn  és a 
plébánia vezetéséről is le akar mondani. így a piaristák a beszterczei gimná-
ziumban 1849—50-ben tanítottak- utoljára. Ettől kezdve 1878-ig az elemi iskola 
igazgatását és az evang. gimnázium kath. vallású növendékeinek vallási okta-
tását látták el. 

A plébániát 1878-ig vezették. Átadása ebben az évben Lönhart püspöki 
biztos, Filker Elek státusképviselő és Békefy  Károly rendi biztos előtt történt 
meg. Az átvevők nevében Lönhart ünnepélyesen hálát mondott a kegyes-
tanítórendnek „azon lelkészi és tanítói üdvös munkásságért, melyet Beszter-
czén a kath. egyház érdekében 1717 óta kifejtett,  szintúgy azon jóindulatért 
és jótevőségért, melyet ezen átadás alkalmával azáltal tanúsított, hogy a kegyes-
tanítórendi ház és teleknek a .kegyes-tanítórend javára ítélt felerészét,  valamint 
a tanítórend tulajdonához tartozott fekvőségeknek  5250 frt-ban  meghatározott 
árának 8/s részét 3150 forintban,  új alapítványként, az erdélyi püspöki megyé-
nek, illetőleg a beszterczei plébániának átadta." 

A rendet a Beszterczén való letelepülése után néhány évvel, 1725-ben, 
nagykárolyi Károlyi Sándor gróf  Nagykárolyba  vitte be. Az alapító isten-
félő,  kegyes, egyházias szándékának megvalósítására más eszközt nem ta-
lált, mint hogy olyan férfiakat  gyűjtsön össze, „kik a keresztény tökéletes-
ségre egyesülve, erkölcseikkel és példájokkal a népet vezessék, valamint a 
gyengébb ifjúság  elméjét tudományokkal és ismeretekkel műveljék és őket az 
evangéliumi igazságokkal egyező tanítmányok által a mennybe vezető útra 
megtanítsák". Ezeket a férfiakat  a piarista rendben, mint az Isten egyháza, a 
katholikus vallás, főképen  pedig az ifjúság  nevelése körül igen érdemes és 
igen kedvelt rendben találta meg. 

A rend Nagykárolyban a nép nevelésén és az ifjúság  oktatásán buz-
gólkodott. Népet nevelt Nagykárolynak, amelyben az alapítónak jókedve tel-
hetett. Népet, amelynek vallásos érzése és erkölcsös élete a fizikai  erőnek, 
egészségnek, szorgalomnak, polgári jólétnek forrása  lett. A rend eszközei a 
szószék, a díszes és áhítatot keltő istentiszteletek, a Legényegylet, vallásos 
társulatok (Szt. Háromság Társulat, Oltáregylet, Rózsafüzér  Társulat stb.) és 
a néppel való közvetlen érintkezés voltak. Nagykárolyban a megfigyelő  a mult 
évtizedekben olyan hitéletet szemlélhetett, amelynél buzgóbbat igen kevés he-
lyen láthatott, 



A rend saját munkáját, amelyet .a lelkipásztorkodás körül végzett, a 
tanítás- és nevelésügy lelkiismeretes gondozásával támogathatta. A vezetésére 
bízott ifjúságon  keresztül Nagykároly népében szellemi igényeket ébresztett, 
azokat kielégítette s a fejlődésben  visszamaradt városnak közműveltséget adott. 
A piaristáktól nevelt, tanult ifjak  révén1 az egészséges véralkatú polgárságnak 
tekintélyes része az ország társadalmának legfelsőbb,  vezető rétegébe emel-
kedett föl,  ahol a helyi művelődés munkálása mellett az országos haladás 
fejlesztésére  vállalkozhatott. 

„Nagykároly egy időtájban Athenaeuma volt a piarista rendnek."2 A rend 
növendékei számára 1781-ig bölcseleti főiskolát  tartott itt fenn  és kiváló erő-
ket küldött ide. Révai Miklóson, a nyelvtudóson kívül az intézet volt tanárai-
nak névsorában8 sok kiválóságot fedez  fel  az, aki az utolsó két század tan-
ügyét ismeri. 

A tanítás 1727-ben kezdődött két osztályban, 1729-től három osztályban, 
1766-ban a szónoklattani és költészeti osztályok is megnyíltak. Az intézet 
1889—90-ben hétosztályú, a következő évben nyolcosztályú gimnáziummá 
fejlődött,  több tényező hozzájárulásával. A nagykárolyi piaristáknál tanult 
(1820—25) Bárnutiu Simon (1808—1864), az erdélyi románság szellemi és 
politikai életének híres vezéralakja. 

A nagy alapítón és utódain kívül az intézet működését maga Nagykároly 
városa is áldozatkészséggel támogatta, sőt a gimnáziumra, mint a kegyesrend 
alapítványi tulajdonára nézve, időközben az alapító főkegyúri  jogait és köte-
lességeit is magára vállalta. A róm. kath. főgimnázium  az 1922—23. tanév 
végén román állami intézetnek deklaráltatott miniszteri rendelettel. Azóta Nagy-, 
károlyban a piaristák lelkipásztorkodással foglalkoznak. 

A piaristák hasznos munkaerejét egyre több város vette igénybe. 
A kegyes-tanítórend munkássága Máramarosszigeten  a XVIII. század 

harmadik tizedében indul meg. 
Máramarossziget a XVIII. század elején elmaradt, szegényes helyiség volt. 

Báró Zuanna Márk bányafelügyelő  tapasztalatai, amelyeket hivatalos útjában 
itt szerzett, elszomorítók. A népet műveletlennek, elhagyatottnak találta, az 
ifjúságot  neveletlennek. 

Br. Zuannát szerzett tapasztalatai arra indították, hogy a helyzeten le-
hetőleg változtasson. Gr. Thurn kamarai tanácsossal 1728 aug. 31-én a ka-
marához felterjesztést  intéztetett. A felterjesztés  a nép lelki gondozására és az 
ifjúságnak  a katholikus hitben való nevelésére a kegyes-tanitórendnek, vagy 
más rendnek Máramarosszigetre való letelepedését föltétlenül  szükségesnek 
találta. " 

Az udvari kamarát a fölterjesztés  indokai — úgy látszik — nagyon meg-
győzték, mert a kegyes-tanítórend főnökétől  azonnal rendtagokat kért. 1730. 

1 L. Szatmár Vármegye 350. és köv. lapjain az intézet volt tanítványait (Magyar-
ország Vármegyéi és Városai című sorozatban.) 

2 Ugyanott 178. 1. 
s Ag intézet 1895—96. évi Értesítője. 



őszéri már Szigeten van az első előljáró P. Chrisostomus, továbbá a Róna-
székre kiszemelt helyettes plébános, a szigeti magyar hitszónok és egy fráter. 

A rendi munka megindult. Máramarosszigeten a nép és az ifjúság  szel-
lemi és lelki ápolására irányult, a vidéken, Rónaszéken, Bocskón és a megye 
több községében a hívők lelki szükségleteit elégítette ki. A gimnáziumban a 
tanítás 28 tanítvánnyal 1730-ban indult meg. 

1734-ben már épül a rendház s emelkedik a templom s 1777-ben a 
kő-gimnázium építése is kezdetét vette. 

A szigeti gimnázium hol hatosztályú, hol négyosztályú volt, aszerint, 
amint a rend a változó tanterveknek megfelelően  több vagy kevesebb rend-
tagot bocsájthatott az intézet rendelkezésére. A gimnázium változatos történe-
tében1 állandó a törekvés, hogy a gimnázium nyolcosztályúvá fejlesztessék. 
Mivel a régi intézet a haladó kultúra igényeit ki nem elégítette, a kegyes-
tanítórend az 1911 —12-ik években a kor igényeinek megfelelő,  új, nagyszabású 
kegyes-tanítórendi főgimnáziumot  létesített, amelynek fenntartója  a kegyes-
tanítórend. Az új piarista főgimnázium  1920 aug. 10-én román állami líceum 
részére requiráltatott. 

A piarista-rend máramarosszigeti munkássága sokoldalú volt és nagy 
tapintatot kívánt. A lelkészkedés mellett a sok nyelvű lakosság fiainak  nevelés-
oktatásügye külön módszert tett szükségessé, amelyben a magyar tanítási nyelv 
mellett a román és rutén ajkú növendékek eredményes tanulása lehetségessé 
vált. Ennek a módszernek sokféle  vonása között legjellegzetesebb a megértés 
és szeretet. A piaristák módszere mellett, melyet csaknem 200 éves munkás-
ságuk alatt a lakosság osztatlan elismerése annyiszor megjutalmazott, a társada-
lom minden rétegének műveltsége emelkedett, minden nyelv megőrizte jogait s a 
különböző nyelvűek között mindig, egész máig, megértés és béke uralkodott. 

A kegyes-tanítórend a máramarosi beköltözéssel csaknem egy időben 
Szlopnyai rendfőnöksége  alatt a Havasalföldön,  Crajovában  is megtelepedett. 
Crajovai házát, miután a török Olténiát újra megkapta, 1739-ben elhagyni 
kényszerült.8 

A kegyes-tanítórendet tettvágya oly helyekre is elvitte, ahol a máshitűek 
nagy száma, vagy a lakosság gyér volta miatt sikerrel alig működhetett. Ilyen 
kedvezőtlen hely volt a számára Medgyes.3  A medgyesi házát Csatári Nagy 
József  erdélyi kamarai adminisztrátornak és a kath. Státusnak támogatásával 
tulajdonképen a rend beszterczei háza alapította. 

A medgyesi lakosság nem várta a piaristákat, a városi magisztrátus pedig 
beköltözésük elé több éven keresztül akadályokat gördített. így történt, hogy 
az 1736-ban szerzett házukba csak 1741-ben vonulhattak be. A ház első elöl-
járója Kácsor Keresztély volt. 

1 L. az intézet történetét az 1893—94., 1913 -̂14., 1914—15. és 1915—16. évi Érte-
sítőjében. 

2 1849. évi Névtár 16—17. 1. 
3 Dr. Friedrich Endre: Kácsor Keresztély élete. (A bpesti kegyesrendi főgimnázium 

1908—1909. évi Értesítőjében.) 



A piaristák beköltözésük után azonnal megkezdték működésüket. Mivel 
35 tanítványuknak és 14 konviktoruknak elökészültsége különböző fokú  volt, 
egyszerre töhb osztályt kellett megnyitniok. Munkájuk, módszerük sikere a 
szász urak figyelmét  hamar felköltötte.  Már az első tanév folyamán  a piaris-
tákhoz adták volna fiaikat,  ha — Kácsor szerint — nem féltek  volna hitsor-
sosaik neheztelésétől. 

A rend, a bizálmallanságot, amellyel fogadták,  hamar eloszlatta és csen-
des, áldásos, zajtalan munkásságával közbecsülést szerzett. 

A rend medgyesi intézete nem sokáig munkálkodhatott. 1789-ben a 
beszterczei házba olvadt. 

Medgyesen Dugonics András is működött s itt kapott kedvet, az erdélyi 
szellem hatása alatt, a történelemmel való foglalkozáshoz. 

A medgyesi, vagy a beszterczei piaristák támogatták Micu-Klein Ince 
gör. kath. püspököt a Mária Terézia kormánya ellen vívott nehéz harcában;1 

A rend Medgyesen hagyott jó emlékéről az a sok kérvény tanúskodik, 
amelyet a város és a mágnások II Lipót alatt a rend visszahozatala iránt 
beadtak. A kormányzó azonban, arra való hivatkozással, hogy a piaristák 
•anyagi ellátásáról gondoskodni nem tud, a kéréseket elutasította. 

A rend Erdélyben már általános ismeretségnek örvendett, amikor az 
aradmegyei Szentanna  községet jótékony munkásságának hatáskörébe be-
vonta. A község, a nép a fejlődés  minden feltételével  rendelkezett. A XVIII. 
század közepén azonban a fejlődés  után még csak vágyakozott. Dévai Bibics 
Jakab, hogy a vett jótéteményekért Istennek hálát adjon „az egy Istent nem 
ismerő, az igaz vallástól, a valódi műveltségtől, a tiszta erkölcstői nagyon is 
elmaradt vidék" kiművelését határozta el. Ebből a célból a kegyes-tanítórendet 
Szentannára telepítette. A kegyes-tanítórendíek Szentannára 1751 november 
5-én mentek be. Az első rendtagok között van Cosa Jakab, akit a rend a 
román ajkú hívek gondozása végett küldött le. A német ajkúak külön hit-
szónokot kaptak. 

Szentannán a rend plébániát, konviktust és 3, később 5 osztállyal biró 
gimnáziumot vezetett. Működésének hatása alatt az egész község megélénkült 
és fejlődésnek  indult. A gimnázium jó híre és a konviktus városokból is von-
zott ide tanítványokat 

A rend Szentannán 1789-ig tevékenykedett. Munkájának eredménye, hogy 
a bevonulásakor 25—30 házból álló elmaradott kis községe Aradmegyének 
lelkiekben, szellemiekben és anyagi jólétben előrehaladott, fontos  mezővárosa lett.2 

A rend Szentannáról 1790-ben Temesvárra költözölt át. 
A jezsuita-iskola 1778-ban Temesvárt megszűnt. 1790-ben a legfel-

sőbb katonai hatóságnak meghagyása, hogy a piaristák mielőbb bérelje-
nek maguk és iskoláik számára Temesvárt helyiségeket, mert a szentannai 

1 Dr. Bitay A.: Az aradi Vasárnap idézett száma; Dr. Z. Pácii$anu: Corespodenfa 
din exil a episcopului I. Micu—Klein. Bucure?ti. 1924 pp. 108—109. ^ 

2 Történetét megírta Pfeiffer  Antal, a temesvári piarista főgimnázium  1890—91. évi 
Értesitőjében. 



piarista társház és intézet katonai kórház részére legalkalmasabbnak találtatott, 
siettették a piaristáknak Szentannáról Temesvárra való elköltözését, ahol a 
jezsuita iskola megszűnése után a középiskolai oktatás egy évtizedig szünetelt. 
Miután a bosnyák ferencesektől  elhagyott s az űj célnak megfelelően  átalakí-
tott épület a piaristáknak aidatott át, Temesvárt 1790-től kezdve folytatták  a 
Szentannán abbahagyott tanítást, még pedig azon az alapon s annyi rendi 
tanárral, mint régi működésük helyén. A gimnáziumokat az 1806-ban meg-
jelent Új-Ratio hat osztályúvá fejlesztette,  ezzé lett tehát a temesvári intézet is, 
1836-ban pedig Lonovits József  csanádi püspök nagy alapítványával a pap-
nevelő intézetben megnyílt a hetedik s nyolcadik osztály: úgynevezett líceumi 
osztályok ; 1848-tól 1850-ig a tanítás szünetel. Az 1850-ik esztendő ismét for-
dulatot jelent az intézet életében, mert az abszolutizmus idejében a cs. kir. 
kprmány a temesvári róm. kath. líceumnak önkényesen állami gimnázium 
nevet adott. Ezen nyolcosztályos líceumot a kegyes-tanítórend kormánya csak 
1862. évig látta el rendi tanerőkkel, mert a cs. kir. kormány 1862 szept. 2-án 
felmenti  a kegyesrendet a temesvári líceumban a három felső  osztálynak rendi 
tanárokkal való ellátása alól. Ezen rendelet szerint 1862-től kezdve a kegyes-
tanítórend megfelelő  tanárt az alsó öt osztályra, a három felső  osztályra a 
csanádegyházmegye öt tanárt tartozik adni; 1862-től kezdve 1884-ig ezen az 
alapon folyt  a tanítás s az egy Hemmen Ferenc csanádegyházmegyei világi 
pap kilenc éves igazgatói működésén kívül, kegyes-tanítórendi igazgatók veze-
tésével. Az 1883: XXX t.-c. életbelépése után 1884-től kezdve a csanádegy-
házmegyei paptanárokat kegyesrendi tanárok váltják föl  s végül csak az egy 
hittanárt adta a csanádi egyházmegye, aki az 1904—1905-ik tanévben vált 
meg az intézettől. Ezen időtől kezdve a temesvári róm. kath. főgimnázium, 
kegyes-tanítórendi róm. kath. főgimnázium  lett, amelyben a világi rajz- és 
tornatanárt kivéve, kegyés-tanítórendi tanárok tanítanak és az 1908—1909-ik 
években a kegyes-tanítórend régi rendháza, gimnáziuma s temploma helyébe 
új rendházat, gimnáziumot és templomot létesített a régi sáncterületen. Az új 
monumentális épület kegyes-tanítórendi római katholikus főgimnázium  s 
fenntartója  a romániai kegyes-tanítórend. 

A legáltalánosabb, egész Erdélyre kiterjedő hatást a rend kolozsvári 
intézete érte el. Zajtalanul működő, képzett, hivatásuk magaslatán álló tanárai1 

az intézetnek a jezsuita-korszakban meglevő tekintélyét fenntartották  és öreg-
bítették. Erdély tanulni vágyó ifjai  messze vidékről felkeresték  az intézetet, 
ahonnan a közművelődés, mint középpontból, a kiművelt szívvel és értelem-
mel távozó ifjak  közvetítésével egész Erdélyre elterjedt. Az intézet főiskolája 
révén magasabb kiképzést nyújthatott; fínevelőivel  a vidéki ifjúságot  felkarolhatta; 
Erdély egész  lakosságának azzal, hogy a tanuló ifjúság  számára érvényesülési 
területeket tárt föl,  áldásos szolgálatokat teljesíthetett'. Szolgálhatta viszont így 

i L. az intézet történetének 129. oldalán (1897—98 tanévi Értesítőben). 



a rend céljait is: népes ifjúságával  a lelki kifinomulás  és szellemi fejlődés 
ügyét hatásosan szolgálhatta. 

A kolozsvári intézetet mindig Erdély legnevesebb intézetei között emlí-
tették s a benne tanító piaristákat a „tanügy felkentjeinek"1  tartották. 

A rend tagjai a kolozsvári intézetben 1776 óta tanítanak. Mária Terézia 
magyar királynő ugyanis a jezsuiták távozása után 1776 június 7-én kelt 
alapító levelében a nemesi konviktusnak, a szemináriumnak (a szt. Józséf-
finevelŐ)  gondozását, valamint az intézet különböző tagozatain való tanítást a 
rendre bízta. Az intézetet, ahol a tanítás a jezsuita-rend eltörlésétől a piaristák 
beköltözéséig 1773 és 1776 között sem szünetelt,8 a kegyesrend 1776 okt. 
15-én átvette s működését azonnal megkezdette. 

Mária Terézia a piaristákra bízott kolozsvári collegiumnak nevet nem 
adott. Saját nevéről csak a nemesi konviktust és a rendházat kívánta nevez-
tetni.8 Az iskolát, annak különböző tagozatait összefoglalólag  nyilvános  isko-
láknak  nevezi (scholas publicas... concrediderimus). A piaristák a kolozsvári 
iskolát, bár a theologiai fakultás  1785-ben Gyulafehérvárra  került, kezdetben 
universitasnak, egyetemnek nevezték. Ezt a nevet 1787-ben a Lyceum Regium 
Academicam  elnevezéssel váltották fel.4  A nyilvánosság ugyanis a katholikus 
jelleget vonta.maga után;6 a katholikus és királyi jelző pedig akkor azonos volt. 

„Annyira azonos e két fogalom,  hogy a legtöbb kath. ginuiázium 
királyinak nevezi magát anélkül, hogy a katholikus jelleget akár a címben, 
akár másutt külön feltüntetné."8  így a kolozsvári intézet róm. kath. és 
nyilvános  jellegének  jelölésére a „regium" (királyi) jelzőt vette fel. 

A kath. jelleget kifejező  „királyi" elnevezés, amely talán némi csekély, 
jóindulatú hivalkodásban is leli magyarázatát, e korban nagyon általános volt. 
A kegyes-tanítórend pesti intézete, amelyet 1717-től Pest város tartott fenn, 
pl. 1777-ben szintén Regium Gymnasiumnak  hívja magát.7 

Hogy ez a cím mennyire nem az állam hátsó gondolatát rejti magában, 
amellyel az az intézetre való jogigényét akarta burkoltan jelezni s hogy ennek 
a névnek a felvétele  a királytól mennyire független  volt, azt az elnevezés 
további története bizonyítja. 

Az erdélyi cs. és kir. főkormányzó  1851 szeptember 2-án 20415/MGG sz. a. 
az erdélyi kath. intézetekhez s így a kolozsvári róm. kath. intézethez is ren-

1 A csíksomlyói róm. kath. főgimnázium  üdvözlő ódája a rend kolozsvári társházának 
százados jubileumára. (Nyomtatásban a kegyes-tanítórendi kolozsvári rendház irattárában.) 

2 Az intézet története, 84. 1. (Az intézet 1897/98. évi Értesítőjében.) 
s Ugyanott 92. 1. 
4 Brevis História Veteris Aedificii  Lycealis etc. a P. Alexio Szabó e Sehol Piis. 

(Kézirat a gimnázium levéltárában.) 
5 Az állami hatóságok a Carolina Resolutio óta a protestáns iskolákat rtem számítot-

ták a nyilvános iskolák közé. Ehhez a megállapításukhoz legalább elvileg Mária Terézia 
korában is makacsul ragaszkodtak. (Fináczy: A magyarországi közoktatás története Mária 
Terézia korában. II. 159. 1.) 

8 Fináczy i. m. U. 190. 1. 
7 Hasonló példák találhatók Fináczy i. munkájának II. kötetében, a 191. lapon. 



deletet küld,1 amelyben meghagyja, hogy az intézet az őt „semmi joggal nem 
illető" királyi  elnevezést hagyja el s magát a jövőben róm. kath. mellék-
névvel címezze. 

Az erdélyi "püspök az intézethez küldött 1574—1851. sz. leiratában a 
főkormányzó  rendeletének végrehajtását a maga részéről is szigorúan kötele-
zővé teszi. A leirat az éleslátással és előrelátással bíró kormányzói bölcses-
ségnek a remeke.2 

Az "erdélyi püspök érezvén, hogy a katholikus  és királyi  megjelölések 
értelmi azonossága köztudatban feledésbe  mehet s a kir. elnevezés a jövőben 
valakiben azt a gyanút ébresztheti, hogy az iskola talán a koronának veszen-
dőbe ment tulajdona, a tényleges jogi helyzet ismertetése után megparancsolja, 
hogy a kolozsvári tanintézet a jövőben a róm. kath. elnevezést használja. 

Az. intézet a rendeletet végrehajtotta. Első nyomtatott évkönyvében a 
„regium" elnevezést még értelmezi és részletezi, amikor nyilvános  meg róm. 
kath.  értelemmel fordítja  magyarra. Később egyszerűen a róm. kath. megkülön-
böztetést használja. 

Az intézet épületének homlokzatán látható-tábla, amelyen a Lyceum Re-
gium név szerepel, ma már nem más, mint ártatlan emléke egy elfeledett 
közfelfogásnak,  amely a tanügyi téren a katholikus,  a nyilvános  és a királyi 
fogainkat  azonosoknak ismerte. 

A piaristák munkaköre Kolozsvárt igen terjedelmes volt. A rájuk bízott 
Báthori-egyetem jogutódjaként szereplő királyi akadémiának volt bölcseleti, 

> Az intézet 1851/52. évi Értesítője. (I. füz,  16 ) 
2 „...csakis ezen cím (róm kath ) illetvén ezen intézeteket és azoknak elöljáróit és 

tanárait, melyek és akik kath. pénzerőn tartatnak. Ugyanezt kell érteni az ösztöndíjakról is, 
melyek mindannyiszor katholikusoknak címezendők. 

A kath. egység és autonómiának fentartása  kivánja azt is, hogy a kath. középtano-
dákban és neveidékben a püspök, mint az erdélyi róm. kath. nép fejének  híre és tudta 
nélkül mi se történjék. A püspök a középpont, általa kell az egyházi és nevelési ügynek 
kezeltetni, ő a katholikusok képviselője, miután a kath. bizottmány — fájdalom  — felfüg-
gesztetett. Minden utasítás tőle kérendő és minden rendelés is általa várandó. Megvárom 
tehát, hogy a középtanodák és neveldék érdekében teendő minden hivatalos jelentések, 
informátiók,  kérdések hozzám küldessenek, honnan, ha szükséges, a cs. és kir. főkormány-
székhez általam fognak  azután felterjesztetni... 

Ezen visszaélés leginkább azért sajnálatos, mivel az eddig is sok zavart okozott, 
utóbb pedig magának a történeti igazságon és tiszta törvényeken alapuló katholikus birtok-
jog és önállásnak is ártalmára lehetne. Az erdélyi fenálló  kath középtanodák, a nemzeti 
és népiskolák (kivéve azokat, melyeket kamarai helyiségekben maga a cs. és kir. kincstár 
fizet),  a neveldék és alapítványok katholikusok eredetökre nézve, katholikusok a pénzalapra 
nézve, amelyekből segedelmeztetnek, fizettetnek,  fenntartatnak.  Sem a vallási-, sem a tanul-
mányi-, sem az ösztöndíjak-, sem a nemzeti- és népiskolák pénzalapja és jószága nem más, 
mint tisztán kath. pénzalap, oly kath. privát tulajdon, melyek a Császári és kir. elnevezéssel 
eddig is csak. hibából ruháztattak fel.  És kétséget nem szenvedő igazság az is, hogy az 
erdélyi katholikusok, egyházi-oskolai és alapítványi ügyeiket tekintve, biztos törvény és 
ős-szokás dönthetetlen erején épen olyan autonómiával bírnak, mivel a többi vallásfeleke-
zetek Erdélybén," (Eredetije a gyulafehérvári  püspöki levéltárban- Gr. Majláth Gusztáv 
Károlytól hitelesített másolata az intézet levéltárában.) 



hittudományi és részleges orvosi fakultása.  (Az orvosi karon működött mint 
jeles szemorvos a román Pinariü-Molnár János, az intézet volt növendéke. 
Kevéssel utána meg az erdélyi jogtörténelmet és a büntető jogot tanította a 
román Vajda-Voevod László.) A bölcseleti, hittudományi karon (1785-ig) a 
piaristák adtak elő; ők voltak a bölcseleti- és joghallgatók exhortátorai is; 
tanítottak 5 gimnáziumi osztályban és az ele/ni iskolában; a Mária Terézia 
finevelőt  és a Szent József  szemináriumot vezették. (A Szent József  finevelőben 
1841-ig gimnáziumi és főiskolai  hallgatók, onnan kezdve csakis főiskolai  hall-
gatók nyertek elhelyezést.1) Felügyeltek a csillagvizsgálóra és több ízben hosz-
szasan igazgatták a líceum könyvsajtóját. Ezek mellett a régi jezsuita templom-
nak, az u. n. akadémiai templomnak gondozását vállalták. 1850-ben az intézet 
a bölcseleti fakultás  tárgyainak bevonásával 8 osztályú gimnáziummá lett. 

Mária Terézia a piaristákra bízott kolozsvári intézet legfőbb  igazgatását 
Bánffy  Dénesre bízta, akinek a királyi egyetem igazgatója címet adta. Mivel 
pedig Mária Terézia alatt az u. n. szabad tanítás megszűnt: és az iskoláknak 
az állammal való kapcsolata rendszerré vált, a kolozsvári intézet az erdélyi 
főkormányszék  (gubernium) révén kapcsolatba jutott az országos kormány-
zattal. A főkormányszéknek  a kolozsvári intézetre vonatkozó felterjesztéseket 
Bánffy  Dénes és utódai: gr. Bánffy  György, gr. Csáky János, br. Jósika János 
Antal, gr. Haller Ferenc, br. Kemény Ignác küldötték be. Ezek mellett az in-
tézet közvetlen igazgatását 1787-től kezdve a líceumi szenátustól választott 
tanár végezte kezdetben rektori, 1792-től kezdve prodirektori címmel. A lycealis 
prodirektortól függött  a gimnázium igazgatója, aki előbb praefectus  gymnasii, 
később director gymnasii címet viselt. 

Az intézet legfőbb  igazgatását br. Kemény Ignác után az erdélyi püspö-
kökre viszik át, akik mint az erdélyi róm. kath. iskolák főigazgatói  az inté-
zetben addig is felügyeleti  joggal bírtak. Mária Terézia gr. Kolonics erdélyi 
püspököt 1775 márc. 23-án az egyetemek, szemináriumok, gimnáziumok és 
minden rangú alsóbb fokú  iskolának „protektorává" nevezte ki, akinek „ezután 
minden a tanügy állapotára vonatkozó élőterjesztések a kerületekben e célra 
megbízottak által beküldendők."2 Kolonicstól kezdve ez a jog és megbízatás 
az ő jogutódaira is átszállott. 1819-ben, amikor br. Kemény Ignác, Kolozs-
megye főispánja,  az intézet igazgatásáról lemond, a prodirektor a gubernium-
tól utasítást kap, hogy az intézet ügyeit az erdélyi püspök utján, mint főigazgató 
utján intézze.8 Az 1819 aug. 6-án kelt 7994/L 272. sz. guberniumi leiratban4 

Rudnai Sándor erdélyi püspök, mint az összes erdélyi kath. főiskolák  főigaz-
gatója szerepel. Az erdélyi püspök hatáskörébe tartozik, hogy a tanárok 
erkölcséről, minősítéséről, az oktatás egyöntetűségéről, a helyes módszer al-
kalmazásáról a Felségnek a gubernium közvetítésével jelentést küldjön, a 

1 Lásd az intézet 1851/52. évi Értesítőjét. 
2 Bándi Vazul: A csíksomlyói róm. kath. főgimnázium  története. 27 1. (1895/96. évi 

Értesítőben.) 
8 4344/L. 150—1819 sz. irat a kolozsvári főgimnázium  levéltárában, 
4 Ugyanott. 



vizsgákon elnököljön stb. Rudnai után br. Szepessy Ignád lett a. főigazgató, 
aki erről az állásáról 1821-ben lemondott. Utána átmenetileg a főigazgatói 
tisztet Szabó János kanonok1 tölti be. 1828-ban Kovács Miklós erd. püspök 
az állásához kötött tisztséget újra átvette. Ettől kezdve az intézet az erdélyi 
püspöktől, mint főigazgatótól  sürün kap leiratokat. 

Az intézet fenntartója  az erdélyi tanulmányi-alap. Ebből létesült a jelen-
legi épülete is (1817—1821). így az intézet az alap kezelőjével, a katholikus 
bizottmánnyal (catholica commissio) közvetlen összeköttetésben állott. A kath. 
bizottmány 1767-ben a lusitanicus fundus  kezelésére alakult. 1772-től az összes 
alapítványokat', 1775-ben az egyházi és iskolai ügyek vezetését is átveszi és 
az Erd. Róm. Kath. Státus gyűléseinek teendőit ellátva, az Erd. Róm. Kath. 
Státus képviselőjének tekintette magát. Szabályzata 1776-ból való. Az Erd. 
Róm. kath. Státus törekvése, hogy a kath. Commissio ügykörét, amelyre ön-
magát tartotta illetékesnek, átvegye, 1848-ban a politikai viszonyok miatt meg-
hiúsult. 1866— 67-ben törekvése sikerrel járt s a cath. commissio ügykörét a 
Felség beleegyezésével átvette. Azóta az intézet fenntartója  és vezetője az 
Erd. Róm. Kath. Státus. Az erdélyi püspöknek részint, mint a Státus egyházi 
elnökének, részint mint az erdélyi róm. kath. tanintézetek főigazgatójának,  az 
intézetben a főhatósági  jogköre van. 

Az erdélyi tanulmányi-alapról, amely az intézet fenntartásának  anyagi 
eszközeit • szolgáltatja, a könyv más helyén van szó. Itt csak a tanulmányi 
alapnak arról a részéről teszek egy-két szóval említést, amely a jezsuiták 
kolozsvári vagyonából származott. Ennek jogi természetét gyakorlatilag szem-
lélteti egy szerződés, amelyet az állam 1829-ben az erdélyi tanulmányi-alappal 
kötött.2 Az állam a régi jezsuita épülettömbnek az akadémiai templom és régi 
magyar szinház közé eső'részét akarta főkormányszéki  épület számára meg-
vásárolni. A vásárlásra a király 304—1826. udvari szám alatt kiadott s 
2067—1826. gub. szám alatt közölt dekretumban adott engedélyt. Ennek 
alapján az adás vevési szerződés 1829-ben létrejött. A tanulmányi alap az 
említett épületrészt az államnak eladta.  Az állam pedig kötelezte magát, hogy 
abban az esetben, ha az ingatlan valamikor részéről áruba bocsájttatnék, a 
vásárlásnál a tanulmányi alap elsőbbségi jogát elismeri. 

A piaristákat Kolozsvárra, mint általában az erdélyi házakba a kegyes-
tanítórend főnöke  helyezte. Az idehelyezett rendtagokat azonban az intézet 
mindenkori főhatósága  elfogadhatta,  vagy kifogásolhatta.3 

Kolozsvárt a piaristák 1777—1850 között 23.915; 1850—1898-ig 18.379; 
1Ö98-tói máig 12.566, összesen 54.860 növendéket vezettek. A rend növen-
dékei gyakran a kolozsvári rendházban készültek elő hivatásukra. Ezek 
számára Kolozsvárt 1894—1916 között külön intézet (Kalazantinum) volt. 

1 A kath. bizottmányban (catholica commissio) irt ecélesíasticia, litteralibtís et in 
fundatíonalibus  referens. 

2 Másolata a piaristák kolozsvári rendházának levéltárában. 
8 A kezembe került idevonatkozó iratok közül az intézet irattárában a legrégibb 

I8l9-ből való. 



A rend ezt az intézetet a társházzal kapcsolatban az 1922/23. tanév elején újból 
megszervezte. 

A piaristák működése Kolozsvár mellett a legmesszebb kiható eredmé-
nyeket Temesvárt érte el. 

A piaristák Temesvárra való beköltözésének — amelynek előzménye a 
jezsuita gimnázium megszűnése (1726—1778) — nagyon fontos  jelentősége van. 

A vidéknek, amely a történelem folyamán  csaknem állandóan hadszin-
térként szerepelt a piaristák beköltözésekor, alig van oktatásügyi története. 

A XVIII. században a rövid életű jezsuita gimnázium megindította ugyan 
a szellemi fejlődést,  de még Temesvár vidékére nem igen lehetett hatással. A 
jezsuiták kivonulása után pedig maga Temesvár egy évtizeden keresztül 
teljesen iskola nélkül maradt. 

A kegyes-tanitórend beköltözése óta a város és a vidék az anyagi és 
szellemi fejlődés  terén óriási előhaladást tett. Azok között a tényezők között, 
amelyek ezt eredményezték, a rend első helyén szerepel, mert a tanítványok 
vallási és nemzetiségi különbség nélkül igen nagy számban keresték föl  a 
temesvári róm. kath. iskolát, mint hosszú ideig a Délvidék egyetlen főgimná-
ziumát, hogy ott az általános műveltség alapismereteit megszerezzék s így 
hatása az egész Délvidék művelődésére tagadhatatlanul igen nagy fontosságú. 

# * * 

Aki az Erdély területét borító kulturális fövényt  vizsgálgatja, a fövény-
ben a kegyes-tanítórend lábnyomaival lépten-nyomon találkozik. 



A. jezsuita-rend Erdélyben. 
(1838—1924.) 

Irta: P. Olasz Péter S. J. 

Az eltörölt rend 1814-ben történt visszaállítása után jó ideig nem volt 
jezsuita-rendház Erdélyben. Mindössze 1858 nov. 1-én veszi át Szatmárott a rend 
a Hám  János  szatmári  püspök bőkezűségéből emelt rendházat és konviktust. 
E konviktusban eleinte 30—35 püspöki alapítványos fiú  lett elhelyezve, mind-
annyian a- helybeli, egykori jezsuita gimnázium tanulói. A jezsuiták azonban 
az erdélyi szülők kívánságára a fizetéses  növendékek fölvételétől  sem zárkóztak 
el. A fizetéses  növendékek oly nagyszámban jelentkeztek, hogy az intézetet 
ki kellett bővíteni. Bár a mult században megejtett kibővítés nagyobb arányú 
volt, újabb jelentkezések s az intézet hírnevének emelkedése a bőkezűségéről 
ismert Boromisza Tibor  szatmári  püspököt  arra bírták, hogy a régi konvikus 
mellé új, a modern igényeknek megfelelő  intézetet emeljen. Ez meg is történt 
kevéssel a világháború előtt (1913) s ma a szatmári püspöki konviktus 
Erdély legszebb'fiúnevelő  intézetei közé tartozik. 

Fölösleges arra utalni, hogy a valláserkölcsi jievelés következetes meg-
valósítása által a csaknem hetven éves múltra visszatekintő intézet szépszámú 
harcedzett, bátor férfiút  adott az erdélyi katholicizmusnak. Mindössze azt je-
gyezzük meg, hogy a szatmári jezsuita-rendház is kivette részét az erdélyi 
katholicizmus érdekében folytatott  nagy reformmunkából.  Ez, hol mint az 
intelligencia részére tartott vallásos konferenciák,  hol mint a ft.  papság, pap-
növendékek, szerzetesnők, oltáregyletek és a tanuló ifjúság  számára tartott 
lelkigyakorlat (így pl. az erdélyi Státus-gimnáziumok lelkigyakorlatozására a 
rendfőnök  minden évben egy pátert bocsájtott az erdélyi püspök rendelke-
zésére), hol mint népmisszió jelentkezett. 

A jezsuita-rend nem zárkozott el a román görög katholikusok pásztorá-
ciójától sem. így a világháború alkalmával látva Insbruck 60 kórházában a 
román sebesültek nagy elhagyatottságát, ezek gondozására 4 románul beszélő 
(köztük egyik román eredetű) rendtagot jelölt ki, akik a sebesültek helyett 
levélírással, majd az orvosi vizitnél mint tolmácsok, majd rohián népiratkák, 
újságok és imakönyvek szétosztásával sok román sebesült idegenben való 
tartózkodásán enyhítettek és gondoskodtak, hogy ezek mielőbb hozzátartozóik-
hoz közelfekvő  kórházakba kerüljenejc. Egy páter pedig kizárólag a román 



gör. kath. sebesültek lelki gondozásával, a szentségek részükre való kiosztá-
sával foglalkozott. 

" Mivel a jezsuita-rend önálló romániai rendtartománnyá alakult, melynek 
főnöke  jelenleg Csernovitzban (Cernáu^) székel, remélhető, hogy a rend vallás-
erkölcsi munkája elé nagy akadályok nem gördülnek, bár a püspöki konviktus 
a birtokreform  következtében földeit  elvesztve (Zsadányi birtokából 592 holdat 
osztottak ki), a konviktusi alapítványos helyek számának nagyobb arányú le-
szállítására kényszerült. 



A premontre i kanonokok 
Szent Is tván e l ső vértanúról nevezett 

váradhegyfoki  prépostság*a. 
Irta: Szépkuthy Tamás, premontrei kanonok, fg.  tanár. 

Nyolc évszázad választja el korunkat a fehér  és kiváltságos premontrei 
kanonokrend alapításától. 

Az időtájt az áldatlan investitura-intézmény bontott meg minden fegyel-
met úgy a világi, mint az egyházi testületekben. Különösen a káptalani testü-
leteknél volt a fegyelem  lazulása és az egyházi szellem hanyatlása oly nagy-
mérvű, hogy méltán lehetett tartani az intézmény végromlásától. A bomlás 
Szent Ágoston ez ősi intézményénél már korábban megkezdődött; hiába 
kísérelték meg kiváló egyházi férfiak  az eredeti életszabályokhoz való vissza-
térést keresztülvinni, jámbor törekvéseik megtörtek kortársaik ellenállásán. Az 
investitura-harc, amely áruba bocsátotta a kanonoki javadalmakat és párthívek 
jutalmazására használta fel,  a pusztulást csak siettette. 

Ebben az időben lépett fel  a gennepi grófok  ivadéka, Norbert, aki az 
isteni Gondviseléstől csodásan vezettetve, szakított előző szabadabb életével s 
a bűnbánat és vezeklés útját járva, megkísértette újból a káptalani testületek 
reformját.  Először xanteni kanonoktársainál tett kísérletet; majd más káptala-
noknál is próbálkozott a reformmal,  de kísérletei meddők maradtak. Erre 
Bertalan íaoni püspökkel együtt elhatározta, hogy a fegyelemben  hanyatlott 
régi kanonoki intézmény helyébe a fegyelem  szigorának önként engedelmes-
kedő tagokból új társulatot fog  alapítani. Ez a magasztos eszme vetette meg 
a premontrei kanonokrend alapját, amely 1120-ban Picardia egy vadregényes 
völgyében, Prémontréban kezdte meg Norbert vezetése alatt áldásos működé-
sét. Az új szerzet már 1126-ban pápai megerősítést nyert. 

Szent Norbert rendje összekapcsolja a káptalani és a szerzetesi intézményt. 
A rend kanonoki jellege biztosítja számára azt, „hogy minden tagja alkalmas 
mindazon papi kötelmek és szolgálatok teljesítésére, amelyek az egyházi rend-
nek sajátos hivatását és misszióját teszik ki. Csakis a kanonoki jélleg és 
minőség fenntartása  mellett gyakorolhatta a lelkipásztorkodást sajátos hivatása-
ként minden kivétel és megszorítás nélkül." A szerzetesi jelleg, amely a hármas 
fogadalom  letételében nyilvánul, megóvta a fegyelem  meglazulásától és így a 



Szent Ágoston intézménye a maga tisztaságában kelt új életre a premontrei 
kanonokok rendjében. 

Az isteni Gondviselés különös kegyelméből az új kanonokrend szinte 
csodás gyorsasággal terjedt el; alig három-négy évtizeddel alapítása után az 
akkor ismert világnak már nem volt keresztény országa, ahol Szent Norbert 
szerzetes fiai  ne munkálkodtak volna. Munkakörük elsősorban a lelkipásztor-
kodás és missziós tevékenység volt. És a néppel való ezen intenzív foglalko-
zás tette őket oly kedveltekké, hogy pápák, fejedelmek,  püspökök és főurak 
vetélkedve igyekeztek számukra egy-egy új otthont alapítni. 

A régi Magyarország területére már az alapító életében költöztek be a 
premontreiek. II. István, követve az Árpád-házi királyaink jámbor szokását, 
védőszentje, Szent István elsővértanú tiszteletére egy monostort akart emelni 
és e szándékának keresztülvitelekor — talán Hartwick, regensburgi püspök, 
aki Szent Norbert rokona volt, biztatására — a már akkor az. egész keresztény 
világban ismeretes premontrei kanonokokat hívta be országába. A monostor 
helyéül dicsőemlékű ősének, Szent Lászlóftak  városát választotta ki; de nem 
magában a városban telepítette le őket, hanem a város fölött  emelkedő magános 
hegyen. Innen a monostor elnevezése: Szent István elsővértanú váradhegyfoki 
prépostsága, „Praepositura Sancti Stephani Protomartyris de promontorio 
Varadiensi". A prépostság alapítása 1130 körül történt és első lakói Prémont-
réből és a lotharingiai királyvölgyi apátságból kerültek ki. 

Ez a prépostság volt az anyja a régi magyar premontrei prépostságok-
nak, melyeknek száma az Árpádok idejében kb. ötvenre emelkedelt és ez az 
egyetlen premontrei prépostság, amely ma Románia területén van, ha nem is 
eredeti alapítási helyén, mert az idők mostohasága több ízben űzte ki ottho-
nukból a monostor lakóit, hanem bent a városban és az ahhoz közel fekvő 
Váradszentmártonban. 

A monostor egykori életéből csak gyér adatok maradtak fenn  az utókor 
számára, de ezekből is felénk  sugárzik az a szeretet és megbecsülés, amely-
ben az uralkodók, főuraink  és a nép részesítették az egyszerű szerzeteseket, 
akiknek minden törekvése a közművelődés és a nép anyagi jólétének előmoz-
dítása mellett főleg  a hívek lelki vezetése volt. Bizonyára számos plébánián 
folytatták  a pasztoráció munkáját. Egy-két rendi birtokról — pl. Farmos, Ta-
mási, Vadász stb. — tudjuk, hogy ott a prépostság plébániákat állított fel. 
Magában az ősmonostorban, mint azt a rendi statutumok előírják, volt isko-
lájuk és kórházuk is; emellett még a nép gazdasági nevelésével is foglalkoz-
tak, mint tették ezt az egész középkoron át szerzetes házaink. 

Minden irányban megnyilvánuló áldásos működésük szülte azt a szere-
tetet és bizalmat, mellyel a messzi vidék lakossága jogi életének vezetőjévé 
tette a prépostságot. II. Endre idejében ugyanis már a hiteles helyek díszes 
sorában találjuk s ez időtől fogva  több századon át a környező tiszai megyék 
.— Bihar, Szatmár, Szabolcs, Középszolnok, Bereg, Ugocsa — lakosai jogügy-
leteinek volt a letéteményese. 

A monostor történetének első évtizedei teljesen ismeretlenek előttünk. 



M6 

A történelemben csak 1198-ban találjuk először felemlítve  a prépostságot. Éz 
évben ugyanis Jónás váradhegyfoki  kansnok Menkonak, a Mária-kerti monostor 
apátjának ajánló levelével járul III. Ince pápa elé, hogy mint a magyarországi 
premontreiek megbízottja, a Szentszék oltalmát kérje rendje számára. A pápa 
1198 júliusában Magyarország püspökeihez intézett levelében oltalmába veszi 
a rendet, az egyház büntetéseivel fenyegetvén  meg mipdazokat, akik a rendet 
bárminő módon bántalmazni merészkednének. 

A gyászos emlékű tatárjárás mindenesetre virágzó állapotban találta a 
monostort. A királyi ház kegyes jóindulata ugyanis, amely alapjait meg-
vetette, valószínűleg az ország birtokosai közül többeket is buzdított arra, 
hogy a prépostságot, amelynek jámbor és munkás szerzetesei megszi vidék 
tanítói és lelki vezérei voltak, gazdag adományokkal lássák el. Hogy azonban 
a nagy nemzeti csapás előtt merre és hol birtokolt a prépostság, — egy-két 
szórványos adatot kivéve — arra nézve egyetlen fennmaradt  emlék sem ad 
felvilágosítást.  A monostort is ugyanazon sors érte 1241-ben, mint magát 
Várad városát: a tatár hordák felégették,  lerombolták, lakosait halomra ölték. 

Egy évtized múlva ismét találkozunk a prépostság nevével, jeléül annak, 
hogy a megmaradt romok között ismét új élet támadt. Egy-két szerzetes 
átélte a szörnyű pusztulást. Ezek a tatárok kivonulása után újból megkezdték 
áldásos munkájukat és új otthonuk felépítésében  mások is segítségükre siettek. 
A segitők között bizonyára IV. Béla volt a legbőkezűbb. Ezen feltevésünkre 
nézve nincsenek ugyan adataink, de miért tagadta volna meg királyi jóindu-
latát épen ez ősi prépostságtól az a király, akinek bőkezűségét a magyar 
premontrei prépostságok legtekintélyesebbjei, mint Jászó, Csút, Túrócz, Ság, 
Zsámbék stb. hirdetik. Az anyagi jólét a virágzás korszakának az alapját 
vetette meg. A szerzetesek odaadó munkájukkal a nekik adományozott java-
dalmak jövedelmeit még inkább fokozták  s így lehetett aztán a prépostság a 
környék valóságos jóltevőjévé. Mint a pápai tizedjegyzékekből kitűnik, bir-
tokaikon plébániákat létesítettek s ezek mellől az iskola sem hiányzott. Bent 
a monostorban pedig virágzó kolostori iskolájuk volt, ahol nemcsak a szerze-
tesi pályára készülőket oktatták, hanem mint a külföldi  premontrei monosto-
rokról tudjuk, világi ifjakat  is tanítottak a hét szabad művészetre. A prépost-
ság gazdagságát mutatja, hogy 1432. évi pápai tizedjegyzék 14 márka és 4 
garas tized lefizetését  nyugtázza. Ily nagy összeget a váradi egyházmegye 
egyetlen kolostora sem fizetett;  még a gazdag szent-jobbi bencés apátság 
tizede is csak 4 márka volt. 

De nemcsak anyagi jólétben állott a prépostság a magyar premontrei 
monostorok élén, hanem tekintélyben is. Ezt bizonyítja az a tény, hogy a 
XIII. század alkonyán a váradhegyfoki  prépostságban tartották meg az egye-
temes káptalant és hogy a váradhegyfoki  prépostság a magyar monostorok 
legtöbbje felett  atyaapáti jogot gyakorolt. Kiváltságos helyzetét mutatja, hogy 
1295-ben VIII. Bonifác  pápa kivette a rendes egyházi hatóság alól a monos-
tort s egyenesen az esztergomi érsek alá rendelte. Később, 1399-ben IX. 
Bonifác,  majd 1464-ben II. Pius is megerősítette a monostornak ezen kivált-



ságát, amSTyre bizonyára érdemes munkásságukkal, hűségükkel és kiváló 
erényeikkel szolgáltak reá a prépostság tagjai. 

A monostor e fénykora  kb. egy századon át tartott. A XIV. század de-
rekán a monostor bel viszályoknak a színhelye lett. 1340-ben Károly király 
III. Jánost önhatalmúlag, a rend tagjainak megkérdezése nélkül ültette a pré-
posti székbe. Sokáig küzdöttek a prépostság lakói a királyi önkény ellen, de 
hiába. János prépostsága idején találkozunk először azzal a jelenséggel, hogy 
a hiteles helyi teendőket már nem szerzetesek, hanem a prépostság világi 
alkalmazottjai látják el. Az áldatlan viszálykodás, amely a prépost és a rend-
tagok között állandó volt, létszámcsökkenéshez vezetett. Majd nehéz küzdel-
meket kellett a monostornak folytatnia  birtokai és jövedelmei megvédése végett, 
hol egyháziakkal, hol világiakkal. Habár a királyi kegy a préposti méltóságot 
á renden kívül álló, idegen egyháziaknak juttatta, még így is egy századon át 
a prépostságban Szent Norbert fiai  éltek. A szerzetesek száma azonban egyre 
jobban kevesbedett; Hosszasszai István — váradi székesegyházi kanonok — pré-
postsága idejében már csaknem néptelen volt a monostor (1450 táján). 

A tagjaiban meggyöngült prépostság és a szentjobbi apátság javaiból, 
amelyeknek kegyúri jogát a pápai szék adományaképen a váradi püspök bir-
tokolta, Vitéz János püspök, Szent László király sírjának tiszteletére, egy társas 
káptalant akart alapítani. Terve Mátyás király helyeslésével találkozott, de a 
Szentszéknél, ahová az ügy végső fórumon  tartozott, a kivitel egy időre ha-
lasztást szenvedett. A prépostságot továbbra, is kommendatorok birtokolták, 
— többnyire a váradi káptalan tagjai —, akik bizony a szerzetesek utánpót-
lására nem igen gondoltak. így történt azután, hogy a csaknem néptelennek 
mondható monostort Várad egy másik püspöke, Farkas Bálint, a karthauziak-
nak akarta átadni. Hiábavaló volt több magyar premontrei prépostság tilta-
kozása ; már a pápai bulla is megérkezett, amely a monostort a karthauziakra 
ruházta át. De ezek még sem foglalhatták  el; közbejött Bálint püspök halála. 
Utóda, Kálmáncsehi Domokos pedig 1495 körül megvalósította Vitéz tervét 
és a váradhegyfoki  prépostság javaiból megalakította Szent László sírjának 
társaskáptalatfát. 

A mohácsi vészt követő gyáázos időkben Várad városának és vele együtt 
a váradhegyfoki  Szent István egyházának a sorsa mind szomorúbb lett. Gon-
doljunk különösen a protestáns Varkoch Tamás parancsnok katholikus üldö-
zésére (1566), akinek a barbársága Váradot sok szép műemléktől fosztotta 
meg. Ekkor pusztult el a monostor épülete is más 11 katholikus templom-
mal együtt. 

Ettől kezdve a monostor élete közel kétszáz évig szünetelt, csak a neve 
és emlékezete élt. II. Mátyás király főkegyúri  jogánál fogva  tekintélyesebb 
egyházi emberek jutalmazásául a váradhegyfoki  prépostság címét kezde ado-
mányozni s e szokást utódai is követték. Az ősi monostor emléke csak e cím-
adományozásban maradt fenn,  mert Varkoch intézkedései és a török 32 éves 
uralma (1660—1692) következtében levéltára teljesen megsemmisült. 

Az a nagy lelkesedés, amely a Habsburgok jogara alatt élő országokat 



hevítette a XVII. század utolsó éveiben és amely végeredményében a török 
kiverésére vezetett, nem hagyta érintetlenül a szerencsésebb körülmények kö-
zött élő ausztriai monostorokat sem. A perneci premontrei apátság 240.000 
forintnyi  segítséget nyújtott a felszabadító  hadjárat költségeihez. A király meg 
akarván jutalmazni az áldozatkészséget, a magyarországi premontrei prépost-
ságok közül a jászói, leleszi (1467), utóbb a csornai, türjei, horpácsi, majd 
1705-ben a váradhegyfoki  prépostságot adományozta a perneci apátságnak. 
Az apátság anyagi, helyzetét azonban e prépostságok megváltása, birtokaik 
rendezetlen volta kissé megrendítették, ezért Jászót, Leleszt és Váradhegyfokot 
a morvaországi lukai apátság váltotta magához. 

1710-től kezdve 73 éven át a lukai apátság vezette a prépostságot. 
Birtokait egy jószágkormányzó néhány rendtag segítségével kezelte, de önálló 
társházat nem alkottak, mert továbbra is a lukai konvent tagjai maradtak. 
Ahhoz, hogy a prépostság önálló életet éljen, előbb meg kellett a létalapot 
teremteni. Ez a feladat  az ideküldött jószágkormányzókra várt, akiknek sorát 
Helcher Félix, lukai premontrei kanonok, — a prépostság tulajdonát képező, 
jóhirü Félix-gyógyfürdő  felfedezője  — nyitotta meg. Az ő odaadó, lelkes 
munkálkodása vetette meg a prépostság újjáéledésének az alapját. Mikor 
1713-ban a királyi rendelet értelmében ünnepélyesen beigtatták a lukai apát 
képviseletében a váradhegyfoki  prépostságba, csak düledező romokat és csak 
papiron szereplő, avagy parlagon heverő birtokokat vett át, de rövid 10 évi 
munkával a prépostság anyagi alapjait olyan állapotba hozta, hogy rendház-
építésre is lehetett már gondolni. Közben a lukai apát, — Walner Vince, — 
a Prémontreben székelő főapáttól  a magyar rendkerület (circaria) generális 
vicariusává, a magyar királytól pedig a főrendek  tagjává neveztetett ki. (1715.) 
Az ő prépostsága idején épült fel  az új rendház azon a telken, amelyet gr. 
Csáky Imre biboros, váradi püspök adományozott a rendnek. Ez a rendház, 
amelybe az 1730-as években költöztek be a premontreiek, a mai Park-szálló 
épületének a helyén volt. Az új otthonbán a premontreiek részben lelkipásztor-
kodással, részben pedig — a kezelésükben lévő gyógyszertár révén — az 
irgalmasság cselekedeteinek gyakorlásával kezdték meg tulajdonképen újból 
működésüket. 

Bármilyen áldozatokat is hoztak a lukai apátok a magyar prépostságok 
Ügyeinek rendbehozásáért, mégsem akadályozhatták meg, hogy ezek lassan 
függetlenség  után ne törekedjenek. Az ősi önállóság visszaküzdésének mun-
káját Szauberer András jászói prépost — előbb lukai kanonok — indította 
meg. Váltságdíjat fizetetett  a lukai apátságnak és függetlenítette  magát. E 
példán felbuzdulva  Abaújmegye, amely kezdettől fogva  buzgón támogatta 
Szauberer függetlenítési  munkáját, felszólította  Bihar- és Zemplénmegyéket a 
váradhegyfoki,  illetve a leleszi prépostság függetlenítésének  a támogatására. 
A megyék e felhívásnak  készséggel eleget is tettek; de igyekezetük egyelőre 
sikertelen maradt. Mindössze azt érték el, hogy Mária Terézia 1772-ben 
elrendelte, hogy a rendtagok Várad-Olasziból költözzenek ki a szentmártoni 
pusztára, — ma Váradszentmárton község van a helyén, — ahol a lukai apát 



köteles rendházat és székesegyházat építtetni, hogy szabályszerű konventi 
életet élhessenek. E munka véghezvitele a magyar származású Szenczy István, 
lukai kanonok vállaira nehezedett. A ma is meglévő, barokkstilű rendház 
néhány év alatt elkészült, a templom azonban, bár már 1794-ben megáldotta 
alapkövét Edlingen Theophil leleszi prépost, nem épült fel,  mert közbejött 
Szenczy halála és II. József  szekularizációs rendelete. A mai templom 1834-ben 
épült, de nem a Szenczy által lefektetett  alapokon, hanem teljesen újonnan. 
A prépostság történetében ennek a nagy látókörű és munkabíró férfiúnak 
elévülhetetlen érdemei vannak nemcsak azért, mert új otthont létesített rend-
társainak, hanem azért is, mert eredeti hivatásuk teljesítésére, a lelkipásztor-
kodás megkezdésére, a rend birtokain, Szentmártonban és Asszonyvásárán 

A váradszentmártoni rendház 

(Biharmegye) a püspök jóváhagyásával plébániát is alapított. Sajnos, meg 
kellett érnie azt a szomorú napot is, mikor a császári önkény rendtársaival 
együtt kiűzte otthonából. 1784-ben oszlatta fel  II. József  a lukai apátságot, 
majd a magyar prépostságok — Jászó, Csorna, Tűrje, Jánoshida és Lelesz — 
kerültek sorra. Váradhegyfok  még három évig elkerülte e szomorú sorsot, 
mert a gondos Szenczy a „plébániák alapításával és az ifjúság  nevelésé-
nek hangoztatásával igyekezett megelőzni a közeledő vészt." De hasztalan 
volt minden erőlködése; az 1787 december 1-én kelt császári parancs itt 
is megszüntette a premontreiek működését. Birtokaikat — Szentmárton, 
Betfia,  Almamező, Harangmező, Farmos, Asszonyvására, Prépost-Ősi, Nagy 
és Kis-Győr, Keresztszeg és Ábrány — a vallásalap kapta meg. A két plébá-
nos megmaradt ugyan állásában, de a rendi fehér  ruhát fel  kellett cserélniök.' 
fekete  reverendával. 



A prépostság eme második megszűnése azonban nem tartott sokáig. 
1790 február  20-án megtért őseihez a „kalapos király" s vele együtt sírba 
szállott egész rendszere. Alighogy megtudta az itt egyedül élő premontrei 
Klokker Imre, szentmártoni plébános, a császár halálát, sietett szeretett rend-
jének a visszaállítását megkísérelni. Március 20-án beadvánnyal fordult  Bihar-
megye közgyűléséhez ez ügyben. A megye — méltányolva a premontreiek 
hasznos működését — eleget tett kérésének és felhívta  a magyar kir. helytartó-

tanácsot, hogy adja vissza a 
rend birtokait. De II. József 
utóda, II. Lipót, türelemre 
intve a megyét, határozatá-
nak visszavonására szólította 
fel;  egyszersmind ígéretet 
tett, hogy az eltörölt szerze-
tesrendek ügyét kedvezően 
intézi el. 

II. Lipót Ígérete — a szer-
zetesrendek visszaállítását il-
letőleg — csak egy évtized 
elmultával teljesült. Közbe-
jöttek Lipót korai halála és 
az egész Európát lázba ejtő 
francia  forradalom,  majd a 
francia  háborúk; mindezek 
késleltették a dolgot. Végre 
I. Ferenc, belátva a vallás-
erkölcsi nevelés hiányának 
káros következményeit, 1802 
március hó 12-én kiadott 
„diploma restitutionale"-já-
vai visszaállította a bencés, 
cistercita és premontrei ren-
deket Magyarországon; egy-
részt, hogy eleget tegyen a 
megyék többszöri sürgeté-
seinek, másrészt, hogy a nem-

zet jövendő reményének, a magyar ifjúságnak,  a nevelését biztos kezekbe 
tehesse. Ezért elrendelte, hogy a három szerzetesrend több középiskolában 
az ifjúság  tanításával és nevelésével foglalkozzék.  A visszaállító okirat akként 
intézkedik a váradhegyfoki  prépostságról, hogy azt, valamint a leleszi pré-
postságot a Keresztelő Szent János tiszteletére emelt jászóvári prépostság-
hoz csatolta, Ettől kezdve a három egyesített prépostság sorsa egybeforrott 
egészen a legújabb időkig. A jászóvári prépost örökölte a váradhegyfoki  pré-
post főrendi  méltóságát is. 

A nagyváradi premontrei templom 



A „diploma restitutionale" tehát a rend hivatását megváltoztatta, ameny-
nyiben a tanííórendi működést tette főkötelességévé  a lelkipásztorkodás mellett. 
Itt kapcsolódik bele a prépostság történetébe a nagyváradi főgimnázium, 
amelynek vezetését 1808-ban vette át a premontrei rend. Ekkor költöztek a 
mai lakóhelyükre, az Úri-utcába (most Strada Episcopul Ciorogariu), a pálo-
sok régi rendházába, akiknek a templomát is megkapták. A gimnázium azon-
ban ekkor még nem volt a mai helyén, hanem a mostani városháza helyén 
lévő épületben tanítottak a rendtagok egészen 1874 ig. Ez év nov. 10-én nyilt 
meg az új, a pedagógiai követelményeknek mindenben megfelelő  intézet, 
amelyben a premontreiek oktatták és nevelték a város, Bihar- és a szomszé-

A nagyváradi premontrei rendház és gimnázium 

dos megyék ifjúságát  nemzetiségi különbség nélkül 1923 január 17-ig. 115 
éven át végzett tanítói és nevelői munkájukban főelvük  volt: valláserkölcsi 
alapon nyugvó és a kor színvonalán álló műveltséget nyújtani nemzetiségre 
való tekintet nélkül; nem zárták el iskolájuk ajtaját más vallású és nemzeti-
ségű tanulók elől; igazságérzetük egyforma  mértékkel mérte különböző val-
lású és nemzetiségű tanítványaik tudását; e mellett emberszeretetük örömmel 
sietett segítséget nyújtani a szegénynek, akár román vagy magyar volt az 
illető, akár katholikus, avagy nem katholikus. Történeti tény, hogy a nagyvá-
radi  premontrei  főgimnázium  volt  az egyetlen  szerzetes gimnázium a régi 
Magyarországon,  ahol már 1851 óta tanították  gör. kath.  áldozópapok  a gör. 
kath.  és gör. kel.  ifjaknak  a román nyelvet,  mint rendkívüli  tantárgyat.  Ennek 
a kultúra szolgálatában teljesített önzetlen munkának vetett véget váratlanul 



1923 január 17-én s közoktatásügyi minisztérium rendelete, amely a nagy-
váradi premontrei főgimnázium  működését felfüggesztette.  A rendi vezetőség 
a törvényes kereteken belül minden tőle telhetőt elkövetett, hogy az iskola a 
tanítás jogát visszakaphassa, de mindezideig hiába 1 

A trianoni szerződés az egyesített prépostságokat kettéosztotta. Jászó, az 
anyaház és Lelesz Csehszlovákia területén van; míg a váradhegyfoki  prépost-
ság a nagyváradi főgimnáziummal  együtt Romániához csatoltatott. Az egyesí-
tett prépostságok feje,  dr. Takács Menyhért, jászóvári prépost-prelátus, hogy 
a beállott politikai változások dacára se álljon elő fennakadás  az ügymenet-
ben, addig is, amíg a Romániához csatolt rendházak teljes önállóságot nyer-

hetnek az illetékes felsőbb  egyházi 
fórumoktól,  úgy intézkedett 1920 ju-
lius 9-én kelt 261. sz. rendeletével, 
hogy „a váradhegyfoki  prépostság, a 
váradi gimnázium ügyeinek intézé-
sére Javadalmi és Iskolafenntartósági 
Tanács"-ot szervezett Fábián Imre, 
rendi jószágkormányzó és dr. Károly 
Irén ny. főgimnáziumi  és egyetemi 
m. tanár elnökletével. Ez a Tanács 
intézte a romániai premontreiek ügyeit 
teljes odaadással és hozzáértéssel az 
átmeneti idők nehézségei közepette 
több mint két éven 'át. Az 1920. év 
novemberében a rend prépost-prelá-
tusa, felsőbb  állami körök óhaját 
figyelembe  véve, a Tanács működését 
megszűntette és a váradhegyfoki  pré-
postság területére teljhatalommal No-
votny S. Alfonz  c. prépost, rendi 
perjelt nevezte ki vikáriusává. A viká-
riust azonban, aki több évtizeden át 
mint tanár, majd mint igazgató mű-
ködött a nagyváradi főgimnáziumban, 

alighogy hivatalát elfoglalta,  súlyos betegség támadta meg és arra kényszerí-
tette, hogy vikáriusi állásától való felmentését  kérje. A prépost-prelátus tel-
jesítette kérését és egyben felhívta  a váradhegyfoki  prépostsághoz tartozó 
rendtagokat, hogy gyűljenek  össze káptalanra  és  válasszák  ki a maguk kebelé-
ből  azt az egyént, akit vikáriusnak óhajtanak. Erre az 1923 julius 22-én 
megtartott rendi káptalan nagy szótöbbséggel az akkori főgimnáziumi  igazgatót, 
Leéb  Bertalant  választotta meg vikáriusnak. A jászóvári prépost-prelátus az 1923 
aug. 28-án kelt 340. sz. megerősítő leiratában a megválasztott vikáriusnak átadta 
„a váradhegyfoki  rendi  prépostság  összes személyi  és  dologi  ügyeinek kormány-
zatát"  s felhívta  a rendtársakat, hogy a vikáriusban „rendfőnöküket  tekintsék". 

Dr. Károly Irén 
premontrei kanonok, egyetemi m. tanár 



Ezzel a ténnyel az egyesített prépostságok testéről a Romániához csatolt 
váradhegyfoki  prépostság de facto  levált és megkezdette teljesen önálló életét. 
Csak még önállóságának kánonjogi szentesítése volt hátra. Ez is bekövetkezett. 
Az 1924 aug. hó 20—23. napjain Teplában (Csehszlovákia) megtartott egye-
temes káptalan (Capitulum Generale Praemonstratensium), amely elé az ügy 
rendezése tartozott, elhatározta a váradhegyfoki  prépostság önállósítását (Capi-
tulares decreverunt „domum Magnovaradinensem in Canoniam esse constitu-
endam.) Az egyetemes káptalanon résztvevő jászóvári prépost-prelátus aztán 
1924 szept. 4-én kelt 344. sz. átiratában hivatalosan értesítette a vikáriust 
erről a tényről: „Szíves tudomására hozom, hogy a folyó  évi augusztus hó 
20—23. napjain Teplában megtartott 
Capitulum Generale Praemonstraten-
sium az egykor Jászóvárhoz tartozó 
váradhegyfoki  prépostságra nézve az 
önállóságot  és  önjogúságot  kimon-
dotta s külön — más egyházi fő-
hatósághoz nem tartozó — rendfőnök 
által leendő kormányzását megen-
gedte." 

Ez;által a Románia területén élő 
premontreiek visszanyerték önállósá-
gukat. 

Közel nyolc évszázad tűnt le 
az idők végtelenségében, amióta Vá-
radon az első premontreiek megkez-
dették áldásos működésüket s e 8 
század alatt kétszer teljesen meg-
szűntetve, majd újjáéledve él Szent 
István elsővértanú prépostsága. Erős 
gyökerek kötik Szent László városá-
hoz a premontreieket, akik annyi 
megpróbáltatás után is, — amelyek-
hez most még a létalapjukat meg-
támadó földbirtokreform  is hozzájárult, — Istenbe vetett hittel és rendület-
len bizalommal igyekeznek, amennyire ezt a körülmények engedik, az ősök 
nyomdokait követve, a vallás és a kultúra szolgálatában eltölteni életüket. 

Amikor azt kezdték látni, hogy régi iskolájukban jóidéig bizony aligha 
taníthatnak, munkálkodásuk színhelyéül elsősorban a templomot választották. 
Visszatértek a rend régi hivatásához: a pasztorációs és missziós tevékeny-
séghez. Többen közülök kath. nevelőintézetekben foglalatoskodnak,  vallásos 
és karitatív egyesületekben működnek, tudományos előadásokat tartanak vagy 
folyóiratokba  dolgoznak. Munkakörüket mindenkor Isten dicsőségére és ember-
társaik javára igyekeznek betölteni. 

Leéb Bertalan premontrei rendfőnök 



A női szerzetesek működése Erdélyben. 
Irta: Dr. Bllinszky Lajos. 

Erdély majdnem minden nagyobb városában Őrzi a hagyomány egy-egy 
apácazárda emlékét a hitújítás előtti korból. Számos női kolostorral és azokkal 
kapcsolatos leányiskolával büszkélkedett akkor Erdély, de a reformáció  után 
évszázadokon át egyetlenegy női zárda sem volt. 1733-ban telepedtek be oly 
hosszú idő után az első nővérek, a nagyszebeni orsolyák. Azután is 123 esz-
tendőn át ez volt az egyetlen női zárda Erdélyben. Csak az utóbbi 66 év alatt 
telepedtek be a többi összes itt működő női szerzetek. Ma 400 nővér működik 
részint az iskolákban é§ nevelőintézetekben, részint a kórházakban. A szűk 
keretek miatt, amelyek között mozoghatunk, működésüknek csak nagyon rö-
vid és vázlatos ismertetését közöljük az alábbiakban. Minden egyes szerzetet 
és házat olyan sorrendben ismertetünk, aminő időrendben működésüket meg-
kezdették. Minden egyes adatot az illető ház elöljárósága az anyakönyvekből 
és okmányokból vette és úgy állítottuk össze. 

I . Az Orso lya- rend . 
Az erdélyi katholikus Rendek (status catholicus) 1722-ben elhatározták, 

hogy egy apácazárdát állítanak fel,  mert a reformáció  óta nincs Erdélyben 
apáeazárda. Hozzájárultak ehez a nem katholikus Rendek is, de különösen 
a bécsi udvar, amely nemcsak támogatta az eszmét, hanem azt meg is való-
sította. A legalkalmasabb helynek Nagyszeben látszott, nemcsak azért, mert 
jól megerősített város volt, hanem azért is, mert egy hatalmas régi domini-
kánus zárdája volt szép nagy templommal, amelybe a betelepítendő apácákat 
kényelmesen el lehetett helyezni. 

1722 márc. 11-én Erdély parancsnokoló tábornoka, Virmond gróf,  az 
uralkodó nevében kívánja, hogy a felállítandó  apácazárda fenntartásihoz  az 
erdélyi városok évi 5000 rénes forinttal  járuljanak.1 Ugyanazon év április 8 án 
pedig megjelent a nagyszebeni városi tanácsnál az erdélyi katholikus mágnások 
küldöttsége és a fentnevezett  dominikánus zárda átengedését kérte az orsolyák 
számára. A városi tanács és a 100 tagú képviselőtestület hat nappal rá teljes 
ülést tartott, amelyből küldöttség vitte meg Kornis Zsigmond gróf  erdélyi kor-
mányzónak a választ. Ezen iratában hosszasan bizonyítja a tanács, hogy a 

i Archív des Vereines für  Siebenbürgische Landeskunde, 29. Band, Seite 67. 



legnagyobb hódotattal viseltetik az udvar iránt és a legnagyobb jóindulattal 
a katholikus ügyek iránt, de a kért épületeket nem adhatja oda, mert — amint 
mondja — azokat nem nélkülözheti. A templomban 200 év óta lutheránus 
istentiszteletet tartanak és 3000 polgár marad templom nélkül, ha azt elveszik.1 

A zárdaépületben két lutheránus lelkésznek van a lakása és német iskola van, 
amelyben írni és olvasni tanítanak. Azonkívül a zárdaépületben van a városi 
magtár 25.000 köböl gabona számára és hogy ez mennyire nélkülözhetetlen, 
mutatja az is, hogy pl. „a kurucháborúkban a császári hadsereget ebből látták 
el és ha ez nem lett volna, talán elvész a város is és Erdély is."a Végül a 
zárda udvarán van a városi faraktár. 

Épen 10 esztendeig tartott, amíg a bécsi udvarnak sikerült a parancs-
nokoló tábornokok útján újabb és újabb erélyes föllépéssel  végre a városi ta-
nácsot rábírni, hogy a régi dominikánus zárdát és templomot adják át az 
orsolyáknak. Megpróbált a városi tanács minden eszközt, még a Bécsben lakó 
jó embereit is mozgósította, arra is hivatkozott, hogy tőlük, németektől, a 
magyarok és székelyek kívánják a zárdát, utasítsák őket más városba, mert 
a szász földön  birtoklási joguk sincs.8 Végre is engedni volt kénytelen. Cse-
rébe az Erzsébet-utcában levő kisebb templomot kapták a lutheránusok, amely 
addig katonai raktár volt, a dominikánusok templomából elvittek minden be-
rendezést, még a harangokat is, magtárnak és faraktárnak  pedig más kincs-
tári helyet kapott a város. 

1733 julius 12-én foglalták  el az orsolyák a régi dominikánus zárdát. 
Állítólag még ugyanazon évben 3 osztályú német elemi iskolát állítottak. Két 
évre rá internátust is nyitottak és attól kezdve két elemi iskolájuk volt. A belső 
iskola a nemesek és a gazdag városi polgárok gyermekei számára és a külső 
iskola, ahol a szegény emberek gyermekei részesültek oktatásban csekély tan-
díj ellenében. így maradt ez majdnem 200 éven keresztül, anélkül, hogy az 
iskola beléletéről sokkal többet tudnánk. Csak 1908-ban szűnt meg tulajdon-
képpen ez a kétféle  iskola, amikor a polgári leányiskolát felállították  és a 
belső és külső iskolát egyesítették. 1907-ben óvodát állítottak, de néhány évi 
fennállás  után megszűnt. 1910-ben bővítették az épületet s azóta kétszer-
annyi bennlakó növendéket fogadhat  be, mint azelőtt. 

Ma német négy osztályú elemi és négy osztályú polgári leányiskolájuk 
van. Az internátusba vesznek föl  olyan növendékeket is, akik egyik iskolába 
sem járnak, hanem nyelveket, zenét s női kézimunkát tanulnak magánúton, 
de ez nem nyilvános tanfolyam.  Jelenleg 339 tanuló látogatja az iskolájukat. 
Ezek közül 138 bennlakó és van még 21 olyan bennlakó, akik nem járnak 
nyilvános iskolába. 28 Mater és 17 házi nővér működik. Az utóbbi időben 
évente 20—30 tanuló részesült tandíjmentességben vagy kedvezményben. Az 
internátusban is volt egy pár ingyenes vagy kedvezményes növendék. 

1 Megjegyzendő, hogy a dominikánusok templomán kívül a mai nagytemplom is a 
lutheránusoké volt, amelynek ma is csak egy részét használj4k, a másik része múzeum. 

2 Ibidem S. 73. 
8 lbidem S. 75. 



I I . A S z a t m á r i I r g a l m a s Nővérek. 

1. Gyulafehérvár. 
Dr. Haynald Lajos.erdélyi püspök 1856-ban elhatározta, hogy püspöki 

székhelyén szerzetesnők vezetése alatt leánynevelő intézetet létesít. Akkor csak 
egy leánynevelő intézet volt Erdélyben, az Orsolyáké Nagyszebenben. Egy 
földszintes  házat építtet, szántóföldet  vesz és alapítványt tesz le a káptalan 
kezéhez. Azután nővéreket kér a szatmári anyaháztól. A rendfőnöknő  maga 
hozta el a három nővért, akiket 1858 aug. 18-án maga a püspök vezetett be 
nagy ünnepséggel új otthonukba. Szeptemberben meg is nyitották az elemi 
iskolát. Haynald püspök anyagilag is állandóan támogatta az intézetet, nemes 
példáját a kanonokok is követték. A püspök kezdettől fogva  a betegekre is 
gondolt és 1864-ben kórházat is alapított az intézettel kapcsolatban a nővérek 
vezetése alatt. 

Haynald örökébe Fogarassy püspök lépett. Páratlan lelkesedéssel és feje-
delmi áldozatkészséggel karolta fel  Erdély-szerte a leánynevelés ügyét. Amikor 
elfoglalta  püspöki székét, összesen 10 szerzetes- és 11 világi tanítónő műkö-
dött egész Erdélyben. Ő a megalapítója az azóta virágzó nőnevelésnek. A 
gyulafehérvári  intézet is második alapítóját tiszteli benne. Ő építtette saját 
költségén az intézet jelenlegi épületét és templomát. 

A négy osztályú- elemi iskola 1879-ben hat osztályúvá lett. 1891-ben 
felső  leány népiskolával bővítették. 1895-ben a négy felső  osztályt polgári 
iskolává alakították át. Az iskola fejlesztését  a növendékek számának állandó 
növekedése tette szükségessé. 1860-ban 148, 1870-ben 165, 1880-ban 219, 
1890-ben 281, 1900-ban 332, 1910-ben 329, 1920-ban 355 tanulója volt az 
intézetnek. Átlag a tanulók negyedrésze román volt. A bennlakó növendékek 
száma évente 30 és 50 között váltakozott és ezeknek egyharmadrésze román 
volt. 1918-ban a nagy drágaság miatt megszűnt az internátus. 

Az intézettel kapcsolatos kórházban 1908-ig rendesen ápoltak betegeket. 
A betegek száma évente átlag 100-ra tehető. Vallás- és nemzetiségi különbség 
nélkül a legnagyobb részét ingyen ápolták. A betegeknek átlag egynegyed-
része román volt. 

Kezdetben 3 nővér, 1870-ben már 7 nővér, 1880-ban 11 nővér, 1890-ben 
12 nővér, 1900-ban 17 nővér, 1910-ben 18 nővér, 1920-ban 19 nővér működött. 

A tanulók egyrésze mindenkor egész vagy fél  tandíjmentességben része-
sült, volt mindig 1—2 ingyenes bennlakó is. A háziszegények is sok jótéte-
ményt élveztek. 1900 óta hetenként 80 kenyeret osztanak ki a Szent Antal 
perselyből. Átlag 50 román a 80 közül, akik Szent Antal kenyeret élveznek. 

2. GyergyószentmiKlés. 
- Fogarassy erdélyi püspök szülővárosában Qyergyószentmíklóson szép 

emeletes házat építtetett és abban 1876-ban szatmári irgalmas nővérek veze-
tése alatt leánynevelő intézetet alapított és a tanítónő-nővérek ellátásáról meg-
felelő  kegyes alapítvánnyal gondoskodott. Ugyanazon évben 3 nővér át ia 



Vette az intézetet és megnyitotta a két tanerős elemi leányiskolát. 1884-ben 
három tanerőssé lett az elemi iskola és óvodát is állítottak. 1889-ben az elemi 
iskola mellé két osztályú felső  leány népiskolát állítottak. 1892-ben az épü-
letet négy űj tanteremmel bővítették és a felső  négy osztályt polgári leány-
iskolává alakították át. 

Kezdetben internátus is volt, évente 10—15 növendékkel, a polgári is-
kola felállítása  alkalmával azonban helyszűke miatt megszűnt. A folyó  iskolai 
évben ismét megnyílt az-internátus az intézet kibővített épületében 20 benn-
lakó növendékkel. 

A tanulók száma évről-évre szaporodott és az tette indokolttá az intézet 
fokozatos  fejlesztését.  Az első évben 133 tanuló volt. 1885-ben 226, 1895-ben 
227, 1905-ben 341, 1915-ben 344, ma 397. Az intézet fejlődésével  lépést tar-
tott a nővérek számának a gyarapodása. Kezdetben 3 nővér, 1885-ben 5 nővér, 
1895-ben 8 nővér, 1905-ben 11 nővér, ma 12 nővér működik az óvodát, 
elemi és polgári iskolát és internátust magában foglaló  intézetben. Azonkívül 
tanítanak a nővérek zenét, festést,  német társalgást. A növendékek közül átlag 
15% egész és 20% féltandíjmentes  volt. A szegényebb tanulókat és a házi 
szegényeket különben is mindig segélyezték a nővérek. 

3. SzéKelyudvarhely. 
A székely udvarhelyi egyházközség 1881-ben leányiskolájának vezetését 

a szatmári irgalmas nővérekre bízta. Óvodát és hatosztályű elemi iskolát ve-
zettek a nővérek 1919-ig. Akkor megszűntették az óvodát és polgári leány-
iskolát állítottak. Ma elemi és polgári leányiskola van vezetésük alatt 339 
tanulóval. 9 nővér működik, zenét is tanítanak. Régebben internátus is volt 
20—25 növendékkel, helyszűke miatt be kellett szüntetni. Sajnos, az intézet 
múltjáról bővebb adatokat nem közölhetünk, mert a feljegyzések  és anya-
könyvek 1916-ban elvesztek, de a lakósok jól emlékeznek arra a sok jótéte-
ményre, amiben a nővérek a szegény növendékeket és háziszegényeket min-
denkor részesítették. 

4. Sepsllíöröspatalt. 
Özv. gróf  Kálnoky Félixné Sepsikőröspatakon (Háromszékm.) 1892-ben 

egy leánynevelő intézetet alapított és annak vezetését a szatmári irgalmas nő-
vérekre bízta. Óvodát és két tanerős elemi leányiskolát vezetnek azóta a mai 
napig; internátus is van. Jelenleg 68 tanuló van az elemi iskolájukban, azok 
közül 10 bennlakó. Zenét is tanítanak. 4 nővér működik. 

1918-ig a tanulók ingyen könyveket és tanszereket is kaptak és többen 
ingyenebédet, azóta azonban a nagy drágaság miatt ezek a kedvezmények 
megszűntek. 

5. Kolozsvár. 
A kolozsvár-szentpéteri Szent Erzsébet aggmenház régi egyházi alapít-

vány, amelyben átlag 45 agg nyer teljes ellátást és ápolást. Az aggmenház 
gondozását 1912. évi október havában a szatmári irgalmas nővérekre bízták* 
Akkor 3 nővér volt, ma 5 nővér működik ottan. 



6. Sepsiszcntsyorey. 
Ai 1924-ik évben a Sepsiszentgyörgyön levő háromszékmegyei kórházbaii 

5 szatmári irgalmas nővér vette át a betegápolást. 

I I I . A Szent F e r e n c - r e n d i nővé rek . 

A Szent Ferenc-rendi nővérek Szent Ferenc szabályait követik. Az 
egész világon elterjedt Szent Ferenc-rendnek ez az ága Németországból 
származott hozzánk Erdélybe. Betelepedésük Haynald Lajos erdélyi püspök, 
a későbbi kalocsai érsek és biboros nevéhez fűződik.  1860—1866-ig Monte-
nuovo Vilmos herceg volt Erdély parancsnoka. Nagyszebenben lakott. Neje, 
Batthyány Juliánná grófnő,  fennkölt  lelkű, mély vallásosságű hölgy, messze 
kiható társadalmi munkásságot fejtett  ki különösen a szegényebb osztály föl-
segélyezésében. Az a tevékeny felebaráti  szeretet, mely nemes lelkét áthatá 
s mely a szenvedő emberiség láttára szivében mély fájdalmat  ébresztett, el-
vezető őt a szegények kunyhóiba, megtanitá arra, hogy a nyomor keserű köny-
nyeit letörölje. Az elhagyatottak valódi anyja, a szülői gondozást nélkülöző 
gyermekek igazi őrző angyala lett. • 

Azonban bármily önfeláldozóan  és fáradhatatlanul  működött is a könyö-
rületesség terén, be kellett látnia, hogy ugyancsak parányi az, amit egymaga 
tehet a nagy szükséggel szemben és ilyenkor odaadó szeretete, gondoskodó 
lelkesedése egy nagykiterjedésű maradandó jellegű intézményt varázsolt lelki-
szeme elé, amelynek keretében a betegek Önfeláldozó,  hitből fakadó,  szere-
tettől áthatott ápolást, az árva és elhagyott gyermekek keresztény oktatást, 
vallásos nevelést és gyöngéd anyákat nyernének. 

Abban az időben ismerkedett meg a Szent Ferenc-rendi nővérekkel, akik 
közül kettő Németországból Erdélybe is eljutott, hogy könyöradományokat 
gyűjtsön. Ezek az egyszerű, igénytelen külsejű, munkához szokott szerzetes-
nők, akik életöket és erejöket kizárólag a szenvedő emberiségnek szentelték, 
teljesen megfeleltek  a grófnő  kívánságának. Amint Haynald írja: „a herceg-
asszony apostoli buzgalma feltalálta  bennük az apostoli szeretetet s őket vélte 
kiválasztottaknak magasztos eszméinek a megvalósítására". 

Azonnal meg is indultak a tárgyalások és a grófnő  állandó kérése és 
sürgetése mellett egy év alatt eredményre is vezettek. 1864 julius 1-én adta 
meg Haynald erdélyi püspök a beleegyezését és jóváhagyását, hogy a nővérek 
Erdélybe betelepedjenek és itt a püspökök főhatósága  alatt áldásos műkö-
désüket megkezdjék. Az erdélyi királyi főkormányszék,  mint legfőbb  politikai 
hatóság, 1864 október 3-iki üléséből 18.093—1864. a/332, szám alatt örömmel 
adta meg az engedélyt a betelepülésre és arra, hogy fönntartásukra  Erdélyben 
mindenkor alamizsnát gyüjthessenek. 1864 november 19-én megérkezett Nagy-
szebenbe az első hat nővér. 

Azóta 60 év mult el s ma 15 házban összesen 272 nővér működik, 
százzal több, mint az Erdélyben működő összes más szerzetesnők együttvéve. 

Tekintettel a nővérek nagy számára és a távolságra, amely az anyaház-



tői elválasztja, az utóbbi tíz év alatt állandóan foglalkoztatta  az intéző köröket 
az a gondolat, hogy Erdélyben provinciát állítsanak a nővéreknek, míg végre 
1923-ban az tényleg meg is történt. Az erdélyi püspök főhatósága  alatt föl-
állították a petrozsényi házban a noviciátust, ahol be is öltöztettek 11 erdélyi 
lányt, akik megkezdették az első ujoncévet. A petrozsényi főnöknőt  kinevezték 
a Nagyromániában működő szentferencrendi  nővérek tartományi főnöknőjévé 
és négytagú tanácsot neveztek ki melléje. Az Erdélyben működő női szerze-
tek közül egyedül ennek van a kormányzósága Erdélyben, azért azt a pár 
házat is ide soroljuk, amelyek a szorosan • vett Erdélyen kívül esnek, jóllehet 
mi csak az erdélyi női szerzetesekről írjuk e pár sort. 

1. Nagyszeben. 
Az első 6 nővér 1864 november 19-én egy kis bérházban helyezkedett el 

és a második nap már meg is kezdette áldásos működését. November 21-én 
már 20 gyermek volt az iskolájukban, nagyobb részük oly szegény, hogy dél-
ebédjükről is a nővéreknek kellett gondoskodniok, pedig maguk is könyör-
adományokból éltek. A nővérek azonkívül magánházaknál is ápoltak betegeket 
vallás és nemzetiség különbség nélkül, teljesen díjtalanul. Sőt szegényes ott-
honukat is megosztották olyan elhagyatott betegekkel, akiknek senkijök sem 
volt. De ezt csak két évig tehették, mert a bennlakó növendékek száma a 
második évben már 24-re, a harmadik évben pedig 32-re szaporodott, mind 
szegény, elhagyatott árva gyermekek, akik feltétlenül  elzüllenek, ha a nővérek 
meg nem mentik és a társadalom számára föl  nem nevelik őket. A 32 benn-
lakó közül 11-et teljesen ingyen tartottak, a többi 3—6 forint  havi-díjt fizetett 
és pedig úgy, hogy a város egy-egy jólelkű polgára, legtöbbnyire nyugalmazott 
katonatisztek magukra vállalták egy-egy félig  vagy egészen árva leánykáért 
a havi 3—4 forint  fizetését.  Természetesen a nővérek ebből el nem tarthatták 
volna, de két nővér az egész éven át körüljárt Erdélyben könyöradományokat 
gyűjteni, a honnlevők pedig a legnagyobb egyszerűségben és szegénységben 
éltek, minden szolgai munkát maguk végeztek, szorgos odaadással művelték 
meg a kertecskéjüket s így kezök munkájával szerzették meg azt, amiből a 
szegény gyermekeket eltartották és felnevelték.  Könnyű belátni, hogy milyen 
áldás volt az intézet már akkor, bölcsőjében a szegény családokra és az el-
hagyatott gyermekekre nézve. Ez a kép tárul szemünk elé a lefolyt  60 éven 
át évről-évre, csak a keretek tágulnak, a növendékek száma szaporodik s azzal 
karöltve az épület nagyobbodik. 

A kis bérházat, amely első otthonuk volt, már a második évben megvették 
a nővérek egy nyereménytárgyakkal rendezett sorsjáték jövedelméből, amelynek 
sorsjegyeit 50 krajcáron adogatták el. Az 1869—1870. iskolai évben már 91 
tanuló volt az iskolában s azokból 49 bennlakó. Ezeket lehehetetlen volt a régi 
lakásban elhelyezni. Kénytelenek voltak tehát kölcsönpénzen a szomszéd há-
zacskát is megvenni. Az addig egy tanerös iskolájuk ekkor két tanerőssé lett. 

1873-ban az akkori erdélyi püspök, Dr. Fogarassy Mihály karolta fel  a 
sok nélkülözéssel küzködő nagyszebeni házat. Ö ezen intézet igazi megala-



pítója. Teljesén átértette az intézet nagy kultúrális és szociális hivatását, atyai 
szeretetével és nagy életbölcseségével kijelölte az utat, amelyen az intézet 
teljes kifejlődése  felé  bizton haladhat. "Ö fedezte  az első építkezés költségeit. 
A másodikhoz is a költségek felével  járult.' Ettől az időtől kezdve évről-évre 
állandóan fejlődött  és bővült az intézet. A mai elég impozáns épület 10 rész-
letben épült. Az első két építkezést Fogarassy püspök, az utolsó előttit gróf 
Majláth G. Károly dr. erdélyi püspök tette lehetővé. A többi építkezés költ-
ségeit a nővérek két keze munkája hozta össze. Hihetetlen önfeláldozással 
dolgoztak 60 éven át. Maguknak csak azt a nagyon szerény ellátást és 
szegényes ruhát kérték, munkájuk minden gyümölcsét, minden megtakarított 
fillérüket,  amit két kezük munkájával szereztek és igazán, a szájuktól vontak 
el a szegényeknek juttatták és az intézet fejlesztésére  fordították. 

Érdekes képet nyújt az intézet tagozatainak a kialakulása. 1874-ben 3 
tanerőssé lett az addig két tanerős népiskola. 1879-ben már öt tanerős. 
1890-ben elrendeli a püspök a felső  leány népiskola felállítását  s ezáltal 8 
osztályúvá lesz a leányiskola. 1894-ben az óvóda nyilt meg. 1896-ban az 
erdélyi püspök 2512 szám alatt felállította  az intézetben áz elemi tanítónőképzőt, 
amit a vallás- és közoktatási miniszter ugyanakkor 49714. szám alatt örven-
detes és jóváhagyó tudomásul vett. 1904-ben 2940 szám alatt elrendelte a 
püspök, hogy a népiskola V. és VI. osztálya és a felső  leány népiskola I. és 
II. osztálya polgári leányiskolává szerveztessék át, ami nyomban meg is történt. 
1914 ben az erdélyi püspök 4776. szám alatt felállította  az intézetben a felső 
nép és polgári iskolai tanítónőképzőt, amit a vallás és' közoktatásügyi minisz-
ter ugyanakkor 94028. szám alatt hagyott jóvá. 1921-ben az erdélyi püspök 
1428. szám alatt felállította  az intézetben a felső  kereskedelmi leányiskolát, 
amit a közoktatásügyi minisztérium kolozsvári államtitkársága ugyanakkor 
10346. szám alatt jóváhagyott. Hat tagozat működött tehát az intézetben 
egészen a jelen iskolai évig. Az idén. a polgári képzőben szünetelnek az elő-
adások, mert a közoktatásügyi minisztérium a polgári képzők működését 
egyáltalában még nem engedélyezte. Zongorát, harmóniumot, hegedűt, cimbal-
mot és citerát mindig tanítottak és ma is tanítanak a nővérek. 

Az intézet fokozatos  fejlődésével  lépést tartott a tanulók száma is. Az 
összes tagozatokon együtt a következő táblázat mutatja a tanulók számát: 

Iskolai év Tanulók 
száma Iskolai év Tanulók 

száma Iskolai év Tanulók 
száma 

1864—65 23 1895- 96 320 1917-18 684 
1865-66 37 1900-901 509 1918—19 698 
187J—71 88 1905-906 510 1919-20 550 
1875—76 130 1910-11 470 1920-21 532 
1880-81 188 1914-15 516 1921—22 551 
1885-86 224 1915-16 585 1922-23 635 
1890- 91 209 1916—17 567 
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Az intézet keletkezése első pillanatától kezdve az elhagyatott, árva és 
szegény gyermekek tanítását, felnevelését  tekintette feladatának,  azért 60 éven 
át mind a mai napig arra törekedett, hogy a lehető legcsekélyebb havidíj el-
lenében, vaflás  és nemzetiségi különbség nélkül felnevelje  és kenyérkereső 
pályára kiképezze azokat a szegény leányokat, akik feltétlenül  nevelés nélkül 
maradnak, ha ez az olcsó intézet nincs, mert otthon mostoha családi viszo-
nyaik mjatt kellő nevelésben nem részesülhettek, más drága intézetbe pedig 
nem volt módjukba menni. így lett az intézet nemcsak Nagyszebennek, hanem 
egész Erdélynek áldásává. Szegénysorsú alkalmazottak, kishivatalnokok, falusi  ta-
nítók, jegyzők, falusi  gör. kath. és gör. kel. lelkészek, akiknek a nejök meg-
halt, vagy más körülmények miatt leánykáikat otthon nem nevelhették vagy 
helyben megfelelő  iskolájuk nem volt és anyagi tehetségük sem volt hozzá, 
hogy leánykáikat máshol neveltessék, végtelenül szerencséseknek érezték ma-
gukat, ha az intézetben helyet kaptak és néhány forintért  szeretetteljes és 
gondos önfeláldozással,  müveit és munkás nőkké nevelte az intézet leány-
káikat. 

A következő táblázat igazolja, hogy mily végtelenül csekély havidíjat fi-
zettek a növendékek, azokon kivül, akiket teljesen ingyen tartottak el. Mutatja, 
hogy évről-évre milyen nagyszámú bennlakó növendék élvezte ezt a nagy 
kedvezményt az igen gondos nevelés és tanítás mellett. Mutatja, hogy évről-
évre milyen nagyszámú román növendék részesült ugyanazon kedvezmények-
ben, teljesen egyenlő mértékben a többiekkel. 

Iskolai év Havi ellátási díj Bennlakók 
száma 

Közöttük 
román 

1864—65 3 - 6 forint 8 
1869—70 3 - 6 » 45 11 
1874—75 4 - 1 0 » 53 12 
1879-80 5—12 # 94 23 
1884-85 5—12 n 128 35 
1889-90 8—12 » 124 20 
1894-95 8—12 n 150 27 ' 
1899-900 10—16 » 214 30 
1904—905 24—32 korona 191 36 
1909-10 26—34 » 213 20 
1914-15 30—36 » 218 44 
1919—20 200 n 234 12 
1922-23 160 lei 300 4 

Csak megemlítjük, hogy a bejáró növendékek közül is minden tagozaton 
kezdettől fogva  nagyon sokan élveztek tandíjmentességet, teljesen egyformán 
a román növendékek is a többiekkel együtt. 

Egészen a legutóbbi évekig minden karácsonykor nemzetiségi különbség 



nélkül 12—24 szegény bejáró növendék nyert az intézettől meleg téli ruhát 
és lábbelit. Alapításától kezdve egészen a mai napig 4—10 nagyon szegény 
család naponta ebédet kap az intézettől, amit haza visznek és otthon költenek 
el. Évről-évre 8—10 nagyon szegény családnak juttatott az intézet 1—2 öl 
tűzifát.  Mind a mai napig naponta 12—25 koldus kap az intézetben meleg 
délebédet. Ezek rendes segélyek a számtalan alkalmilag nyújtott támogatáson 
kívül, amiket nem jegyeztek föl.  Gróf  Majláth püspök űr kezdettől fogva 
évről-évre magánpénztárából kézi ösztöndíjat adományozott 10—12 nagyon 
szegény tanítónőjelöltnek. 

A bejáró növendékek között mindig nagy számmal voltak a románok, 
hogy csak egy évet említsünk, pl. az 1917—18. iskolai évben 180 román 
növendéke volt az intézetnek. 

Mostanig 695 /iövéndék nyert az intézetben népiskolai tanítónői okle-
velet. Nagyon sok közülök állásban van és nemcsak a kultúra lelkes munkása 
és a társadalom hasznos tagja, hanem sokan szegény szüleiket és testvéreiket 
is eltartják. A népiskolai tanítónői oklevelet nyert növendékek közül 68 román, 
a polgári iskolai tanítónői oklevelet szerzett növendékek közül 6 román. Majd-
nem mind állásban vannak, egy részük román népiskoláknál, nagyobb részük 
azonban román ̂ polgári iskoláknál, gimnáziumoknál és tanítóképzőknél. 

A nagyszebeni tanítónőképző ma az egyetlen róm. kath. tanítónőképző 
Erdélyben. 

Habár helyszűke miatt az intézetről többet nem írhattunk, ebből a pár 
sorból is kitűnik, hogy évről-évre fejlődött,  nagyobbodott, újabb és újabb 
tagozatokkal bővült. Természetesen ezzel kapcsolatban mindig több és több 
nővérre is volt szükség. Tanítónő-nővérek kiképeztetéséről kellett tehát gon-
doskodnia. Ezt a sok gonddal és áldozatokkal járó feladatát  is eredményesen 
oldotta meg, mert mint látni fogjuk,  a később keletkezett fiókházak  első 
tanítónő-nővéreit is mind a nagyszebeni ház adta, többször a maga fennma-
radását és fejlődését  is veszélyeztette, oda adván tanerőit, csakhogy máshol 
is hasznos munkát végezhessenek a nővérek. Hat nővérrel kezdette meg 
a nagyszebeni ház működését, húsz év múlva már 19, harminc év múlva 28, 
negyven év múlva már 49 nővér volt. Ma 56 nővér van. 

2. Holczmány. 
Holczmány szász falú  mintegy 3 órányira van Nagyszebentől. Ott Haynald 

Lajos erdélyi püspöksége idejében a szászok közül több család visszatért a 
katholikus egyház kebelébe. Haynald szép templomot, papilakot és iskolát 
építtetett nekik. A hitközség buzgó papja addig kérte Fogarassy püspököt, 
amíg végre 1877-ben a nagyszebeni házból három nővért áthelyezett Hplcz-
mányba és az iskolát reájuk bfzta. 

40 évig működtek ott a nővérek, de újabb áttérés nem volt, a katholiku-
sok száma nem szaporodott s így az iskola sem fejlődött,  mindvégig csak 3 
nővér volt ott. 1917-ben megszűnt ez a fiókház,  főkép  azért, mert az iskol̂ r 
ban nagyon megfogyott  a növendékek száma, 



3. Hátszeg. 
A hátszegiek már 1885-ben kérték a püspököt és a nagyszebeni házat, 

hogy leányiskolájukat vegyék át a nővérek. A hátszegi leányiskolában akkor 
2 világi tanítónő tanitott, de mivel évről-évre változtak a tanítónők, a hátsze-
giek a tanítás eredményével sehogy sem voltak megelégedve. Lönhárt Ferenc 
püspök azonban nem igen hajlott e kérésre, mert a nagyszebeni házban is 
kevés volt a tanítónő, félt,  hogy a tanerők elvonása által a nagyszebeni házat 
fogják  gyengíteni. Két évi állhatatos kérés után végre engedett a püspök. 

1887. aug. 22-én három okleveles tanítónő-nővér ment Hátszegre és 
átvették a két tanerős leányiskolát az épülettel együtt. A nővérek vezetése 
alatt lassanként mind kedveltebbé lett az iskola és a vidékről is szívesen 
vitték a szülők a hátszegi leányiskolába leányaikat. A nővérek nagy gondot 
fordítottak  a női kézimunkára és a zenére is. De az iskola megmaradt továbbra 
is két tanerős népiskolának. A növendékek között nagy számmal voltak román 
tanulók is. Például az 1894—1895. iskolai évben 109 növendéke volt az 
iskolának s abból 42 román. 

Később külön munkatanítónőt és zenetanítónőt alkalmaztak és internátust 
is állítottak. A nővérek száma hatra szaporodott. 

1909-ben gróf  Majláth Gusztáv Károly erdélyi püspök lír magánpénztá-
rából nagy költséggel kibővíttette és restauráltatta a nővérek lakását és a 
leányiskolát és gyönyörű stílszerű kápolnát építtetett melléje. 

A legutóbbi években kissé megcsappant a tanulók száma. Ma egy tan-
erős az iskola és öt nővér működik ottan. 

4. Petrozsény. 
(Bányatársulati  kórház.) 

A petrozsényi kőszénbánya-társulat kórháza a megbízhatatlan kezelés 
miatt sok nehézséggel küzdött és a bányászok jogos panaszai napról-napra 
hangosabbak lettek. Azért a plébános is és a bányaigazgatóság is mindent 
elkövetett, hogy a világi ápoló személyzetet .apácákkal cserélje föl,  akiknek 
hűséges házvezetése, gondos, türelmes és önfeláldozó  betegápolása általánosan 
ismert dolog. Egymást érték a bányaigazgató és a plébános levelei, amelyek-
ben azt kérték a nagyszebeni háztól, hogy vegyék át a nővérek a betegápo-
lást és az élelmezést a kórházukban. A nagyszebeni ház nehezen ment bele, 
mert kevés nővére volt, de mégis végre jneghozta az áldozatot és két nővér 
Nagyszebenből átment Petrozsénybe és 1887. évi október 25-én átvették a 
betegápolást. A következő évben már 4, azután 5, harmadévre 6, azután már 
7 nővér működött ottan. 

Kezdetben 4 beteg volt, de évről-évre szaporodott a betegek száma. 
Később szép új kórházat építtetett a bányatársulat. Ma átlag 42 beteg> van 
naponta és 7 nővér működik. 



5. Petrozsény. 
(Leányiskola.) 

A petrozsényi bányatársulat leányiskolája számára is mindenáron nővé-
reket akart szerezni. A nagyszebeni ház nem is idegenkedett a gondolattól, 
mert meg volt győződve, hogy az eléggé elhanyagolt bányász-gyermekek 
valláserkölcsös nevelése által nagy szolgálatokat tehet a társadalomnak. A püspök 
azonban nem akart beleegyezni, félt,  hogy a nagyszebeni ház, ha megint 
tanítónőket veszít, önmagát teszi tönkre. Egy évi levelezés után mégis bele-
egyezett és 1888. évi szept. 6-án két okleveles tanítónő nővér ment Nagy-
szebenből Petrozsényba és átvették a bányatársulati iskola vezetését. Az iskola 
2 tanerős volt mintegy 160 növendékkel. A bányat^rsulat gondoskodott az 
anyagi fedezetről  és némi fizetést  is adott a tanító-nővéreknek. 

Öt évig működtek a nővérek ennél az iskolánál. A növendékek száma 
évről-évre rohamosan szaporodott, de az iskola képtelen volt azokat befogadni. 
Nagyrészük kiszorult az iskolából. A bányatársulat nem épített új iskolát, nem 
bővítette a meglevőt, nem tett semmit. Ezt a nővérek tovább már nem néz-
hették, minden áldozatra készek voltak, csak annyi ártatlan leányka ne nőjjön 
fel  az utcán, iskola nélkül. Arra kérték a püspököt és anyaházukat, hogy ál-
lítsanak egy róm. kath. felekezeti  iskolát, amely azt a sok gyermeket befogad-
hassa. Az anyaház is hajlandónak mutatkozott a szegény bányásznép gyer-
mekeiért áldozatot hozni. Megvettek tehát a nővérek egy alkalmas telket és 
azon az anyaház anyagi támogatásával felépítették  az új róm. kath. iskolát. 

1893-ban költöztek új otthonukba s akkor már a nővérek száma 8-ra 
szaporodott. Az erdélyi püspök 3841—1893. számú rendelete alapján és püs-
pöki főhatósága  alatt 1893. december 3-án megnyitották a 6 osztályú róm. 
kath. elemi leányiskolát. A nővérek internátust is rendeztek be, amelyben 
1897-ben már 14 bennlakó növendék volt, a leányiskolában pedig 236 tanuló. 
A püspöki főhatóság  1905. évi 3980. sz. rendelete alapján beszűntették az 
elemi iskola V. és VI. osztályát és felállították  a négyosztályú polgári leány-
iskolát. Az iskola fejlődésével  a növendékek száma is állandóan szapo-
rodott. 1910-ben 277, 1915-ben 380, ma 436 tanúlója van az intézetnek, 
A bennlakók száma 1910-ben 22, 1918-ban 30, ma 71 növendék. Természe-
tesen a nővérek száma is mindig szaporodott. 1897-ben 12 nővér, 1903-ban 
15 nővér, 1910-ben 16 nővér volt, ma 20 nővér működik a négy osztályú 
elemi és négy osztályú polgári iskolában és az internátusban. 

A tanulók közül egyesek fél  és egész tandíjmentességben részesültek, 
egyeseket ruhával és lábbelivel látott, el az intézet és naponta 15—20 szegény-
nek ad ingyen ebédet, vallás és nemzetiségi különbség nélkül. 

6. Marosvásárhely. 
Fogarassy erdélyi püspök, aki életében oly nagy összegeket áldozott 

leánynevelési célokra, végrendeletében hagyatékának Vs részét Brassó, Maros-
vásárhely és Besztercze közül annak a városnak hagyta, amelyiknek a plébá-
nosa legelőször ki tudja mutatni, hogy hitközségének van annyi erre a célra 



megtakarított pénze, hogy a fenti  hagyaték hozzáadásával apácák vezetése alatt 
álló róm. hath. leánynevelő intézetet képes állítani. A nemes versenyből 1889-ben 
Marosvásárhely került ki győztesen. Megkapta a püspök hagyatékát, telket vett 
és 1902-ben már készen állott az űj leánynevelő intézet. A plébános ekkor a 
nagyszebeni házhoz fordult,  hogy a nővérek vegyék át a marosvásárhelyi hit-
községi leányiskola és nevelőintézet vezetését. Ez alkalommal is a tanítónő-
nővérekben való hiány képezte a legnagyobb akadályt, de mint azelőtt is, úgy 
most is meghozta a nagyszebeni ház a legnagyobb áldozatot. 3 okleveles 
tanítónőjét és egy női kézimunka tanítónőjét adta oda, akik 1893 aug. 31-én 
átvették az új intézet vezetését. Ez az áldozat azonban szinte a nagyszebeni 
ház életébe került, mert a megmaradt néhány tanítónő közül egymásután 
kettőt is elragadott a halál és még évek multán is megsinlette ez a ház a 
nagy veszteséget. 

A marosvásárhelyi leányiskola mindjárt kezdetben, amikor a nővérek 
átvették, hat osztályú elemi és két osztályú felső  népiskola volt. 1899-ben a 
négy felső  osztályt polgári iskolává alakították át. 1907-ben új internátust 
építettek. A tanulók száma kezdettől fogva  mérsékelt emelkedést mutat. 
Az elemi iskolának. átlag 200, a polgárinak átlag 130 növendéke van. A 
bennlakó növendékek száma fokozatosan  emelkedett. 1907-ben már 24,1914-ben 
40 bennlakó növendéke volt. Ma átlag 50 a bennlakók száma. Kezdetben 
7 nővér, 1907-ben már 13, ma 17 nővér működik. A rendes iskolai oktatáson 
kívül, mint minden más házban, úgy ott is zeneórákat is adnak. . 

V. Brassó. 
A brassói egyházközség éveken át szorgalmasan gyűjtött egy leánynevelő 

intézet felállítására  s majdnem biztosra vette, hógy elnyeri Fogarassy püspök 
hagyatékát. Már előzőleg tárgyalt a nagyszebeni házzal, ahonnan ígéretet is 
kapott, hogy azon esetben nővéreket adnak. A hagyatékot azonban Maros-
vásárhely vitte el és a nővéreket is Nagyszebenből. A brassóiak akkor arra 
határozták el magukat, hogy önerejükből állítanak leánynevelő intézetet, meg-
takarított összegükön házat és telket vettek és Nagyszebenből nővéreket kértek. 
Kaptak is volna, ha előbb kérik mint Marosvásárhely, de így lehetetlen volt. 
Miután tanítónő-nővéreket nem kaphattak, egyelőre betegápoló nővéreket 
kértek, akik magánházaknál betegápolással foglalkozzanak  és egy pár árva 
gyermeket neveljenek. A nővérek anyaházával megegyezésre is jutottak és 
1895. október 15-én öt nővér átvette a brassói házat. 

Négy évig csak betegápolással foglálkoztak  a nővérek. A hitközség állandó 
kérésére végre beleegyezett az anyaház, hogy fokozatosan  a hitközség leány-
iskoláját is átvegyék. 1899-ben átvették az elemi iskola IV., V. és VI. osztá-
lyának vezetését, az utóbbiban azonban csak 3 tanuló volt. A következő 
évben a felső  népiskola I. ósztályával fejlesztették  az iskolát, amelynek négy 
tanulója volt. 1901-ben a négy felső  osztályt polgári iskolává alakították át 
és átvették az elemi iskola I. és II. osztályának a vezetését is. így tehát az 
egész leányiskola a nővérek vezetése alá került. 1909-ben háztartási tanfolya-



ttiot is nyitottak, amely 6 évig állott fönn,  1920-ban 1 éves kereskedelmi 
tanfolyamot  is állítottak, de két év mulvá az is megszűnt. Ma 4 osztályú 
elemi és 4 osztályú polgári iskolát vezetnek, amellyel internátus van összekötve. 
A tanulók száma évről-évre szaporodott. 1901-ben az elemi és polgári isko-
lában együtt 245 tanuló volt. Tíz évvel később már 320, 1918-ban 360 s ma 
447 tanulója van." Ezek közül átlag évente 15—16 román. Az internátus 
növendékei is évről-évre szaporodtak. 1901-ben 10 növendék, öt évre rá már 
30, tíz évre rá már 73, 1918-ban 109, ma 120 bennlakó növendék van. Ezek 
közül azonban 17 más iskolába jár. 1895-ben 5 nővér, 1901-ben 10 nővér, 
1905-ben 15 nővér, 1911-ben 20 nővér volt, má 23 nővér működik. A taní-
táson kívül magán zeneórákat is adnak a növendékeknek és évek óta cseléd-
otthont vezetnek. Mint minden más intézet, úgy ez is többféle  jótékonyságot 
gyakorol úgy a szegény iskolás gyermekekkel, mint más szegényekkel szemben. 

8. Nagyvárad. 
(Kórház.) 

1895-ben Nogáll János fölszentelt  püspök azzal a kéréssel fordult  a 
nagyszebeni házhoz, hogy a nővérek vennék át a Nagyváradon levő bihar-
megyei kórházban az ápolást és a betegek ellátását. Az ügy az anyaház elé 
került. A tárgyalásoknak az lett az eredménye, hogy 1897. január 1-én 16 
nővér átvette a kórházban a betegápolást. Akkor mintegy 250 beteg volt na-
ponta. A kórház azután folyton  nagyobbodott és a betegek száma évről-évre 
szaporodott. Ma átlag 750 beteg van naponta. A nővérek száma azonban 
nem nagyobbodott ezzel arányosan, mert ma még csak 25 nővér működik ottan. 

9. Inpény. 
Lupényban (Hunyadm.) a bánya társulati kórházban 1897. junius 7-én 

3 nővér vette át a betegápolást. Akkor átlag 15 beteg volt naponta. Később 
a betegek száma 40-re emelkedett és 4 nővér működött. 1916-ban megszűnt 
ez a fiókház. 

ÍO. Dlcsőszentmárton. 
Kisküküllővármegye alispánja 1897-ben azzal a kéréssel fordult  a nagy-

szebeni házhoz, hogy egészen újonnan épített megyei közkórházukban vegyék 
át a nővérek a betegápolást. A tárgyalásokat az anyaház folytatta  és 1898. 
április 11-én 4 nővért küldött oda. Kezdetben átlag 20 beteg volt naponta, 
de később 60-ra emelkedett á betegek száma és 6 nővér működött. 1905-ben 
ez a fiókház  is megszűnt. 

11. Szilágysomlyó. 
A szilágysomlyói plébános 1894-ben azzal a kéréssel fordult-  az anya-

házhoz, hogy hitközségi leányiskolájuk vezetését vegyék át a nővérek, de-nő-
vérek hiánya miatt az anyaház akkor és 2 évvel később is tagadó választ 
adott. Azután a nagyszebeni házhoz fordult.  Az anyaház akkor a nagyszebeni 
ház kérdésére határozottan oda nyilatkozott, hogy a brassói iskola vezetését 



nem veszik át a nővérek és utasította a nagyszebeni házat, hogy kezdje meg 
a tárgyalásokat Szilágysomlyóval. Végre 5 évi várakozás után 1889. évi aug. 
25-én átvette 4 nővér az elemi leányiskola vezetését az egészen új iskola-
épületben. 

1909-ben bővítették az iskolaépületet és felállították  a polgári leányis-
kolát. De már előzőleg 1906-ban internátust is állítottak. A növendékek száma 
a polgári iskola felállítása  előtt 150 volt évente. A polgári iskola felállítása 
után 200—230-ra emelkedett a létszám. Ma átlag 300 tanulójuk van. A nő-
vérek száma is szaporodott évről-évre. 1905-ben már 7 nővér, 1911-ben 10 
nővér volt, ma 14 nővér működik. A növendékek közül évente átlag 30—40 
román volt. Az internátusban kezdetben 7 növendék volt, de pár év alatt 14-re 
emelkedett a számuk. Ma 47 bennlakó növendék van. Évente 20—30 tanuló 
részesült egész és fél  tandíjmentességben, körülbelül annyi kapott minden 
karácsonykor ingyen ruhát és mintegy 50 tanuló kapott minden évben ingyen 
könyvet. Minden kedvezményben vallás és nemzetiségi különbség nélkül ré-
szesültek a növendékek. -

12. Kolozsvár. 
A kolozsvári egyetemi orvostanárok kérésére és sürgetésére átvették a 

nővérek a kolozsvári egyetemi klinikában a betegek ápolását, élelmezését és 
gondozását. 1899. évi szeptember 20-án 30 nővér ment oda. Akkor 160 beteg 
volt naponta, de a betegek száma évről-évre szaporodott és azzal arányban 
az ápoló nővérek számát is évről-évre szaporítani kellett. Ma már átlag 587 
beteg van naponta és 72 nővér működik ottan. 

13. Nagyvárad. 
(Szent  József  fiúnevelő  intézet.) 

1902. október 1-én 4 nővér átvette a Szent Józsefről  nevezett nagyváradi 
püspöki fiúnevelő  intézetben a házi teendők ellátását. Az intézetben 80—100 
növendék van. Ma is 4 nővér működik ottan. 

14. Szamosújvár. 
1903. szeptember 10-én nyilt meg a szamosújvári Kovrig Tivadar örm. 

kath. árvaleány-intézet, amelynek a vezetését mindjárt megnyitásakor a Szent 
Ferenc-rendi nővérekre bízták. Kezdetben 3, később 4 nővér működött ottan. 
Kezdetben 12 árva volt, később 24-re emelkedett a létszám, de a nagy drá-
gaság miatt megint leszállt 14-re. Most 3 nővér neveli őket. 

15. Nagyvárad. 
(Gyermekkórház.) 

1903- október 1-én a Sztaroveszky-alapítvány nagyváradi gyermekkórhá-
zában a nővérek vették át az ápolást. Kezdetben 20 beteg számára volt hely 
és 5 nővér vezette a házat. Később nagyobbították a kórházat és a betegek 
száma előbb 36-ra, majd 1909-ben 56-ra emelkedett és 6 nővér működött, 
Most leszállították a betegek számát 40-re. Most is 6 nővér működik. 



16. Vulkán. 
1910. december havában vették át a nővérek a vulkáni (Hunyadm.) kő-

szénbánya-társulati kórházban a betegápolást és az élelmezést. Kezdetben 4 
nővér működött, de a betegek száma évről-évre szaporodván, a nővérek száma 
is növekedett. Ma 8 nővér működik ottan és 50- 60 átlag naponta a be-
tegek száma. 

IV. Petrozsény. 
(Bányahivatali  kórház.) 

1911-ben a petrozsényi bányahivatali kórházban 3 nővér vette át az 
ápolást és az élelmezést. Kezdetben csak 7 beteg volt. Később 20-ra emel-
kedett a betegek száma és azóta 4 nővér működik. Jelenleg fertőző  betegek 
számára alakítják át a kórházat. 

18. Sepsiszentgyörgy. 

Az 1915-ben alapított sepsiszentgyörgyi „Sancta Maria" leányárvaház 
és nevelőintézet vezetésére ugyanazon év aug. 25-én a nagyszebeni házból 
2 oki. tanítónő, egy zenetanítónő és egy házinővér ment át Sepsiszentgyörgyre 
és szeptember 1-én megnyitották az árvaházzal kapcsolatban a róm. kath. 
elekezeti 2 tanerős elemi leányiskolát. Csakhamar annyi növendék jelentke-
zett, hogy az iskola befogadni  képtelen-volt. Sajnos, a világháború megaka-
dályozta az iskola kívánatos fejlesztését.  Kezdetben 8 hadiárva volt, később 
10-re emelkedett az árvák száma. Ma is 4 nővér működik ottan. 

IV. A Miasszonyunkró l neveze t t szegény i sko lanővé rek . 

1. Dés. 

A dési egyházközség elemi leányiskolájának vezetését 1906. szeptember 
1-én — szerződés alapján — a temesvári Miasszonyunkról nevezett szegény 
iskolanővérekre bízta. A nővérek nyomban át is vették a négy tanerős elemi 
iskola vezetését. 1908-ban internátust is állítottak, amely azonban 1919-ben 
megszűnt. Az internátusnak évente átlag 20 növendéke volt. 1911-ben polgári 
leányiskolát állítottak és az elemi iskola V. és VI. osztályát beolvasztották. 
1915-ben egyéves kereskedelmi tanfolyamot  is nyitottak,, amely fazonban  csak 
4 évig állott fenn.  Ma elemi és polgári iskola van és zenét is tanítanak a 
nővérek. 

1906-ban 114 növendéke volt az intézetnek, 1910-ben 192, 1915-ben 
214, 1920-ban 280. A növendékeknek több mint egyharmada román volt. 
Kezdetben 7 nővér volt, ma 10 nővér működik. A tanulók 10°/o-a". tandíjmentes 
volt mindig vallásra és nemzetiségre való tekintet nélkül. Azonkívül is segélyez-
ték a nővérek a szegény növendékeket és a háziszegényeket. Az utóbbi évek-
ben társadalmi gyűjtés alapján karácsonykor nagyobbmérvű segélyezésben 
részesültek a szegény növendékek. 



2. Kolozsvár. 
„A Marianum Tan- és Nevelőintézet 1911. szeptemberében nyílt meg, 

mint a kolozsvári róm. kath. egyházközség által alapított, annak tulajdonát 
képező és annak anyagi fenntartása  alatt álló intézet. 

Az egész Marianum kebelében már az alapítás első esztendejében a 
következő hat iskola-tagozat működött: 1. elemi leányiskola, 2. polgári leány-
iskola, 3. leánygimnázium, 4. hároméves női felsőkereskedelmi  iskola, 5. egy-
éves női kereskedelmi szaktanfolyam,  6. .női háztartási tanfolyam,  összesen 
négy nyilvános jogú tagozat és két tanfolyam. 

Időközben annyi változás történt, hogy a polgári leányiskola az 1922/23. 
iskolai év elején egyesült a leánygimnáziummal és létesült időközben négy új 
tagozat: 1. tanítónőképző, 2. polgári iskolai tanárképző, 3. ipariskolai tan-
folyam,  4. zenetanfolyam. 

A tanítónőképző az 1922-ik iskolai év végén működését önként beszűn-
tette, a polgári isk. tanárképzőt, az ipariskolai-, zene-, női háztartási tan-
folyamot  és az egyéves női kereskedelmi tanfolyamot  pedig a bukaresti köz-
oktatásügyi minisztérium 1923. augusztusában hivatalosan beszűntette. Jelenleg 
tehát csak három tagozat működik: elemi iskola, felsőkereskedelmi  iskola és 
leánygimnázium; a Marianum gyűjtő név e három tagozatot foglalja  össze. 

Az iskolával kapcsolatos internátus, vezetésére, valamint a tantestület 
kiegészítésére a fenntartó  egyházközség szerződéses viszonyba lépett a Miasz-
szonyunkról nevezett (De Notre Dame) szegény iskolanővérekkel, akik ebben 
a minőségben az alapítás éve óta dicséretre méltó eredménnyel működnek." 

A tanulók létszámát, amint az Értesítőkből össze lehetett állítani, a 
következő táblázat mutatja. Bele vannak számítva minden tagozaton a magán-
tanulók is. A tanítóképző és a polgári iskolai tanárképző kimutatásaiban nem-
csak a rendes és magántanulók, hanem a fiúk  és leányok is összesen be 
vannak számítva a létszámba. 
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1910—11 28 260 — — — — — 

1911-12 157 307 40 37 37 — — 11 43 
1912—13 194 349 48 74 98 — — 10 84 
1913-14 199 336 43 116 151 — — 7 115 
1914—15 217 330 50 109 179 — — 2 94 
1915-16 236 370 62 124 214 — — — 116 
1916—17 272 399 76 108 243 — — 5 110 
1917—18 268 510 88 192 316 — — 3 148 
1918—19 253 601 92 226 371 — — 6 160 
1919-20 .290 393 40 207 471 109 — 5 121 
1920—21 223 363 53 133 353 82 18 5 114 
1921—22 224 344 34 120 276 79 40 3 111 
1922—23 259 — 42 130 614 — 69 3 136 
1923—24 163 — — . 111 608 — — 24 147 





Azonkívül tanítottak mindig és most is különböző nyelveket, a zene kü-
lönböző ágait, éneket és festést. 

„A tanulók közül átlag 10% részesült tandíjmentességben. A bennlakó 
növendékek közül évente átlag 5 ingyenes és 6 kedvezményes volt. Az összes 
tanulók közül évente átlag 17 román növendék volt, de volt olyan esztendő, 
amikor egy sem volt és viszont pl. 1918—19-ben 64 román növendék volt. 
A bennlakó növendékek között is volt évente átlag 5 román növendék. A ked-
vezményekben egyformán  részesültek az intézet növendékei." 

V. A Paulai Szent Vincéről nevezett irgalmas testvérek. 

1. Nagyszeben. 
A nagyszebeni állami elmegyógyintézetben 1896-ban házi kezelésbe vet-

ték az élelmezést és annak intézésével az irgalmas testvéreket bizták meg. 
E célból 1896. évi november 16-án három irgalmas testvér érkezett az elme-
gyógyintézetbe. Átvették a vezetést és felügyeletet  a konyhában, éléskamrában, 
pincében, később az egész gazdaságban, valamint az ápoló személyzet fel-
ügyeletét is az egyes osztályokban. 

Az évi betegforgalom  1896-ban 402 volt, de a szám évről-évre roha-
mosan növekedett és így az irgalmas testvérek számát is állandóan emelni 
kellett. 1913-ban már 814 a betegek évi forgalma  és 11 irgalmas testvér mű-
ködik.1 1914. augusztus havában elhagyták az irgalmas testvérek az elme-
gyógyintézetet. 

Csíltsomlyó. 
A csíkvármegyei „Magánjavak" igazgatósága Csíksomlyón árvaházat ala-

pított, amelynek vezetését 1913. évi szeptember 1-én a Paulai Szent Vincéről 
nevezett irgalmas testvérekre bízta. Hat testvér vette át akkor az árvaház és 
az azzal kapcsolatos egy tanerős elemi iskola vezetését. Hat nővér működik 
ott most is. Kezdetben 47 árva volt, de már a következő, évben 60 árva volt, 
30 fiú  és 30 leány. 1921. óta 70 ingyenes árva van. Azonkívül 25—30 árvát 
csekély havidíjért lát el az árvaház mindennel. Többeknek a taníttatási költ-
ségét a testvérek fedezik. 

Kezdetben havi 26 koronát fizetett  az alap a testvéreknek egy árváért 
és azért ellátták mindennel. 1917-ben 40 K, 1918-ban 70 K, 1920-ban 70 leu, 
azután 75 leu, 1922. óta 120 leu, amit az alap egy árva teljes eltartásáért 
havonta fizet.  A fizetéses  gyermekek teljes eltartásáért havonta 150—200 leüt 
fizetnek  hozzátartozóik. 

A rendes iskolai oktatáson kívül a szabadidőben a fonást  és a szövést, 
a kosárkötést és a szalmafonást  tanulják az árvák. A nagyobbak a kerti és 
gazdasági munkákat, a leánykák a háztartási munkákat is végzik, hogy majd 
saját kezük munkájával szerezhessék meg kenyerüket. 

1 Lásd Dr. Pándy K.: Emlékkönyv a nagyszebeni m. kir. állami elmegyógyintézet 
50 éves fennállásának  évfordulójára. 



Vl. A boroszlói M á r i a nővé rek . 

1. Fogaras. 
A fogarasmegyei  közkórházban Fogarason a boroszlói Mária nővérekre 

bízták a betegápolást. 1914. junius havában át is vette 10 nővér a betegek 
ápolását. 1916. szeptember 27-ig működtek oltan. 

2. Nagyszeben. 
A nagyszebeni róm. kath. hitközség 1914-ben négy boroszlói Mária nővért 

alkalmazott, akik magánházaknál betegápolást végeztek, ellátásukról az egyház-
község gondoskodott. 1920. augusztus haváig működtek, akkor haza távoztak. 

* * # 

A női szerzetek működésének ezen nagyon vázlatos ismertetése is meg-
győzhet mindenkit arról, hogy úgy az iskolákban, mint a nevelő intézetekben 
és kórházakban igazán áldásos munkát végeznek a szenvedő emberiség és az 
egész társadalom végtelen hasznára. Aki betegen feküdt  már valamikor egy 
kórházban, ahol szerzetesnők az ápolók, az tudja, hogy mit köszönhet az 
emberiség a betegápoló apácák emberfölötti,  önfeláldozó  munkájának és nem 
csodálkozik, ha a leghitetlenebb és legellenségesebb érzelmű írók is a leg-
nagyobb hála és elragadtatás hangján írnak az önmegtagadás és önfeláldozás 
naponta megújuló csodáiról. Ha valakinek neje, nővére vagy leánya zárda-
iskolába járt, vagy apáca-intézetben nevelkedett, az tudja, hogy mit köszönhet 
a család, a társadalom és az egész emberiség azoknak az igénytelen külsejű 
apáca-nevelőknek és nem csodálkozik, ha azt írjuk, hogy halomszámra mutat-
hatnánk fel  leveleket, amelyekben főképp  a szegényebb sorsú középosztályhoz 
tartozó családapák, köztük elég nagyszámú gör. kath. és gör. kel. lelkészek 
és tanítók hálálkodnak, hogy árván maradt vagy szegénységük miatt máshol 
nem iskoláztatható leánykáikat egy pár forintért  fölnevelték  a nővérek istenfélő, 
nemeslelkű, munkás nőkké. Akinek pedig nem volt alkalma ilyen tapasztala-
tokat szerezni, az előbb ismerje meg a munkájukat, mielőtt ítéletet mondana 
róla. Figyelje meg azokat a munkától kérges kezeket, melyekkel kora reggel-
től késő estig oly nehéz munkát végeznek, hogy bármely férfiúnak  is dicső-
ségére válnék; figyelje  meg a kórházakban azokat a fiatalon  elpusztuló 
nővéreket, akik szívesen hozzák egészségüket és ifjú  életüket áldozatul, hogy 
szenvedő embertársaiknak, azoknak az egyszerű bányászoknak és munkások-
nak megmenthessék az életét; figyelje  meg a tanítás és nevelés idegölő 
munkájában azokat a vézna nővéreket, akik fáradhatatlanul  napestig a leg-
nagyobb türelemmel végzik a legnehezebb munkák egyikét. Gondolja meg, 
hogy a nővérek ezen emberfölötti  munka fejében  egy nagyon egyszerű és 
kényelmetlen szerzetesi ruhát, nagyon szegényes és egyszerű táplálékot kap-
nak, még egy kis szobácskájuk sincs, ahol a fárasztó  napi munkát kipihen-
hetnék, hanem 6—8 van összezsúfolva  egy alig fűtött  hálószobában. Azt a 
pár leüt pedig, amit évek során át megtakarítanak, megosztják a szegények-



kel és arra fordítják,  hogy.épületeiket időnként egy-két szobával megnagyob-
bítsák, jobban fölszereljék,  hogy több szegény és árva gyermeket nevelhes-
senek fel.  Mindezt Istenért, lelkük üdvösségeért, szenvedő embertársaikért 
teszik. Aki tehát őket szent hitük szabad gyakorlatában, véres verejtékes 
munkájukkal szerzett otthonukban háborgatja, aki szent hivatásuk, korlátlan 
gyakorlásában gátolja vagy akadályozza, az a lehető legrosszabb szolgálatot 
teszi a társadalomnak és az emberiségnek. 



OrÓf  Majláth Gusztáv Károly 
negyedszázados püspöki működése. 

Irta: Dr. Inczédy-JoKsman ÖdOn. 

„In  Corde  Jesu  salus!"  jelszóval indult útnak 1897 május 1-én egy ifjú 
püspök, hogy főpásztori  működését megkezdje. E jelszóval folytatja  negyed-
századnál hosszabb ideje már áldott főpásztori  működését, mely az egyéni 
kiválóság erejével meghódította egy egész országrész társadalmát a keresztény 
eszmekörnék s átformálta  apostoli buzgalommal egyházmegyénk lelkivilágát. 

E fejezetnek  nem lehet feladata  a nagy 
püspök aranyos gyermekkorát, ifjúságának 
nemes törtetését, a kispapi éveket lerajzolni, 
nyilvánosságra hozni prefectusi  működését az 
esztergomi papnevelőben Prohászka oldala 
mellett, vagy ismertetni nyilvános administra-
tori tevékenységét az egyházpolitikai harcok 
nagy bajvívója, Molnár apátnak utódaként a 
komáromi plébánián. Mindez a biografia 
kötelessége. Azt meg csak a történetírás vál-
lalhatja, hogy a mi bérces hazánkban töltött 
— immár nem 25, hanem 28 év — apostolko-
dását rendszerbe foglalja  és megörökítse. 

A ma élő nemzedék klasszikus tanúja 
annak, hogy 25 év alatt hányszor járta be a 
16 vármegyére terjedő erdélyi egyházmegyét, 
hány hívőnek osztotta ki a bérmálás szent-
ségét, hány lelket vígasztalt meg és emelt magához a gyóntatószékben, mily 
áldozatos fáradsággal  szervezi a belső megújulás eszközeként papjai számára 
a szentgyakorlatokat,  népe javára a missiokat.  Minő elszántsággal vette ke-
zébe és folytatja  szakadatlanul a tanulóifjúság  lelki gondozását, mekkora szá-
nakozással osztotta szét millióit a szegények és elhagyatottak között; hány 
templomot, oltárt, harangot, iskolát, papi és kántori lakást hoz tető alá saját 
vagyonából. 

A főpásztor  áldásos munkájának ez az igazi „hitbuzgalmi  része".  Itt vég-
zett munkájának súlyát nem bírja el sem a toll, sem a szó könnyűsége. Ennek 

A székhelyi Majláth-cimer 



számbavételéhez, mérlegeléséhez szív kell, a vallásos lélek elmélyedése, mely 
csak Isten közelségében járva, képes kellően értékelni az Istenadta földi 
nagyságokat. 

A valóságot nem érjük el, ha sok százezerre tesszük azok számát, a kiket 
Majláth püspök megbérmált és meggyóntatott. Izzó buzgalom tüzelte folyton, 
hogy a közélet vezető egyéniségei — a jó példaadásért is — az egyház paran-
csai szerint járják rendesen a templomot, tartsák meg a böjtöt és végezzék el 
húsvéti gyónásukat. 

Ezirányú törekvéseinek és invencióinak kiapadhatatlansága, zseniális öt-
letei körül egész legendák keltek szárnyra. Mint a szenvedélyes vadász fegy-
verével a ritka vadat, úgy vette ő is üldözőbe „szeretetével" a nagyokat! 

Főpásztori működésében akár a szószéken tekintjük az ige hirdetésében, 
vagy a főpapi  szent ténykedések végzésében; akár diadalmas főpásztori  kőr-
útjaiban, vagy a magánosok ügyes bajos dolgainak intézésében; akár az írók 
és művészek pártolásában, vagy. a szegények és elhagyottak gyámolításában; 
akár a gyóntatószékben a felnőtteknek  Istennel való kibékülésében, vagy az 
ifjúságnak  lelki megerősítésében; akár a kórházakban és magánlakásokban a 
betegek vígasztalásában, vagy azoknak a szent utieledellel való ellátásában; 
akár az élet kenyerének szüntelen kínálásában, méltó dicsérésében és fárad-
hatatlan kiosztásában: előttünk áll a Szent Pál apostol által kívánt püspök a 
valóságban, ki a legfőbb  pásztor példájára énjének és jogos személyi igé-
nyeinek mellőzésével mindenkinek mindene akart lenni, hogy mindenkit Krisz-
tusnak megnyerjen. -

Tény, hogy itt csúcsosodik történelmi magaslattá Majláth püspök egyé-
nisége és élete. 

E téren elért sikereit látta meg előre jós szemével a költő, mikor a 27 
év előtt XIII. Leo áldásával és lángszellemével megedzett, római útjából haza-
térő főpásztort  Erdély nevében így üdvözölte: 

Leszállsz közénk és elbeszéled 
Leónak szent izenetét, 
Vígasztalásnak szórva magvát 
Szűk völgyeinkbe szerteszét. 

Szavad nyomán csodák teremnek 
Néped hűsége akkora, 
S a krónikás érclapba vési: 
Közéig Erdély fénykorai1 

S hogy a főpásztor  fennt  vázolt, valóban apostoli működését nemcsak 
mi katholikusok értettük meg és méltányoltuk, hanem más vallásfelekezethez 
tartozók is, ennek frappáns  bizonyítékai a 25 éves főpásztori  jubileum alkal-
mából elhangzott üdvözlő beszédek. 

Az összes erdélyi protestáns felekezetek  nevében Ferencz József,  az 
unitáriusok ősz püspöke, mint Krisztus igaz tanítványát üdvözli Majláth pűspö-

1 Közművelődés 18Q8 május 7-iki szám. 



köt, ki iráni különös tisztelettel és hódolattal azért vannak a protestánsok, 
mert a krisztusi szeretetet nemcsak hirdeti, hanem gyakorolja is minden  hit-
vallás  különbsége  nélkül! 

Majláth püspök gyermekkori képe 

Fischer Sándor gyulafehérvári  főrabbi  a zsidók nevében a zsoltárosnak 
szózatával Üdvözli főpásztorunkat:  „Pap vagy a világ üdvére, pap az én igém 
értelmében, fejedelem  az igazság és emberszeretet bizalmában!" 

Majláth püspök az ő nyilvános tevékenységét szerencsés kezdetül egy 
országrészre szóló hitbuzgalmi ünnepséggel vezette be. 

Még élénk emlékezetünkben van az 1899. év őszén Kolozsvárt lefolyt 
kegyképjubileum, amikor a kolozsvári könnyező Mária-kép csodáinak 200 éves 
fordulóját  Schlauch kardinális és öt püspök vezetése mellett ünnepelte Erdély 



katholicizmüsá. Á jubileum fénye  olyan magasztos vallási és nemzeti 
manifestatiová  emelkedett, melyhez hasonlót csak a reformáció  előtti idők 
láttak. Erre írta az egyik budapesti tekintélyes napilap: „A nagyszerű egyházi 
ünnepség kiinduló pontja lett a katholikus öntudat felébredésének  és sok ezrek 
lelki megújulásának az erdélyi részekben . . . Majláth püspök a mai nappal 
a magyar egyháztörténelem egyik legragyogóbb lapját írta meg.!" 

Mikor 1906-ban megkezdődött országszerte alkotmányos úton a nép 
politikai és szociális hivatásának öntudatra keltése, Majláth püspök az új idők 

szellemét átértve, nyilt „szó-
zatot" intézett Csíkvármegye 
papságához a székely nép-
mentés érdekében. Ez a „szó-
zat" képezi alapját az inten-
zivebben megindult székely-
földi  szövetkezeti akciónak. 
Az egyházfejedelem  koncep-
ciójának nagy szabását tük-
rözik vissza a „szózat" ezen 
szavai: 

„Nem elég a gazdasági 
erősödés, erkölcsileg is 
emelni kell a népet, mert 
csak így veheti hasznát anyagi 
függetlenségének.  Gazdasá-
gilag erős, de erkölcseiben 
lanyha néprétegek egy or-
szágnak inkább átkaivá, mint 
áldásaivá válnak. A dema-
gógiától csak egy lépés van 
az anarchiáig. A keresztény 
szövetkezeti eszmének éppen 
az az előnye, hogy egyen-
súlyban tartja az anyagi és 
erkölcsi érdekek mérlegét." 

Mint a kimagasló, céltudatosan haladó nagyságoknak általában, a fő-
pásztornak bőven kijutott a támadásokból is. Alig melegedett bele a püspöki 
székbe, alig kezdtek kibontakozni lelke apostoli mélységének erői, azonnal 
megindult ellene a liberális sajtó koncentrikus támadása. Mert nem tűrt a 
kathedrán professort  a puszta polgári házasságkötés miatt; mert 15 évvel később 
hasonló okból lemondatta állásáról a Státus világi elnökét is; mert 1900 körül 
megindította az iskolák államosítása ellen az elszánt védelmi harcot ; mert 
papjainak életét habozás nélkül idomítgatta a kánoni törvényekhez! 

Nyilatkozatait, intézkedéseit, tettei félremagyarázva,  álpietizmussal, haza-
fiatlansággal  vádolták! 
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Szinte hihetetlen, de való, igaz, hogy még a nagy Samassa is neki 
úszította hivatalos lapját, azon szókimondó beszédeért, mellyel a primás 
egyenes felkérése  folytán  1909-ben a Szent István társulat közgyűlését meg-
nyitotta. Ő pedig a tiszta öntudat erejével állta a támadásokat, mint a tenger-
part sziklafala  a hullámverést. Felháborító volt a sajtó vakmerősége 1911 
elején, mikor azzal vádolta meg Majláth püspököt, hogy ki akarja emelni 
Vaszary Kolost a primási székből, készítvén előre, titokban a maga számára 
Rómában és a kormánynál a koadjutorságot. Ekkor némította el a rágalmakat 
az egyházmegye félhivatalos  lapja — a nagy olasz államférfiú  — Cavour 
szavaival: „Valahányszor a képviselőházzal egy törvényjavaslatot akarok el-
fogadtatni  — mondta Cavour — előbb felfalok  egy barátot." Majláth püspök 
is elmondhatja ennek a megfordítottját:  Valahányszor a versenyfutók  egyik-
másikának nem sikerül magát püspökjelöltül elfogadtatnia,  mindannyiszor 
belémharapnak a liberális lapok. 

A kalocsai érseki székre 1914-ben az egész magyar nemzet gróf  Majláth 
püspököt jelölte. 

Több, mint féléven  át kínos várakozás szorongatta főképpen  az erdélyi 
közvéleményt, hogy elveszti főpásztorát.  Végre 1914 május elején megtörtént 
a kinevezés Várady Árpád személyében, mire a megütközésnek egész szenve-
délye viharzott végig a sajtón. 

A felháborodott  közvéleménynek volt tolmácsa az egyik erdélyi napilap^ 
nak 1914 május 16-án egy vezető erdélyi politikus tollából megjelent vezér-
cikke, mely többek között így jellemzi Majláth püspököt: „A közvélemény 
már régen őt jelölte versenytárs nélkül a primási székbe is . . . a kalocsai 
érseki szék a második egyházi közjogi méltóság az egész ország köz-
véleménye osztatlanul kizártnak tartotta, hogy ide ne Majláth kerüljön. Ha a 
kormány Erdélyért eddig semmit sem tett, most korszakalkotót müveit, mikor 
meghagyta erdélyi püspöknek Majláthot." 

A támadásokkal szemben a státusgyülések sem maradtak mozdulatlanok. 
Az erdélyi róm. kath. Státus az autonom jogok iránt fogékony,  az önkormány-
zat. összes jogállományát példásan tisztelő Majláth püspököt mindenkor a 
legteljesebb egyetértéssel és lelkesedéssel vette védelmébe, amint arról a 
státusgyűlések hosszú sorozata tanúskodik. 

A támadások a magyarság új államjogi helyzetében sem szünetelnek 
Majláth püspök ellen. Csakhogy most ezek román részről érik minden alap 
nélkül őt, az erdélyi katholikusok vezérét. Azért nevezzük a támadást alap-
nélkülinek, mert Majláth püspököt a román papsághoz és püspökökhöz a 
magyar uralom egész ideje alatt a legszívélyesebb viszony fűzte.  Tudomásunk 
szerint ez a viszony mindaddig tartott is, amíg fel  nem állították a hajdudorogi 
görög kath. magyar püspökséget. Ezen időponttól érezhető bizonyos mérvű 
elhidegülés a román egyházi körökben Majláthhal szemben. Pedig Majláth 
püspöknek a hajdudorogi püspökség felállításában  nem volt semmi része, 
pőt tényekkel igazolható, hogy azt ellenezte. 

Hogy ki volt Majláth püspök az erdélyi római katholikus Státus-



nak, mint autonom testületnek, azt pár rövid vonásban az alábbi adatok 
igazolják. 

Ha volt is régebben némi tartózkodás a püspökökben az autonom jogok 
szélesebbkörű fejlődése  ellen (pl. Fogarassy), ez kézzelfoghatóan  vesztett in-
tenzitásából már Lönhártnál s végleg megszűnt Majláth alatt. 

Ezen állításunkat igazolja Lönhárt püspöknek az 1886-iki státusgyfilésen 
mondott — az autonomia szempontjából — ama fontos  nyilatkozata, mellyel 
a radnóti uradalom bérbeadása ellen a többség által heves harcok után meg-
szavazott határozatot kihirdette, jóllehet meggyőződésileg ő is azokkal tartott, 
akik a radnóti uradalom házikezelésben való megtartását a Státus vagyoni 
érdekei szempontjából helytelenítettek. Mégis, mint elnök, kihirdette a határo-
zatot ezen megjegyzéssel: „Midőn  az alkotmányosság  elvének  hódolva,  a 
szavazás eredményét,  mint  határozatot,  elnökileg  kimondom,  egyszersmind  ki-
nyilatkoztatom,  hogy mint  püspök, e határozatban  nem találok  megnyugvást 
s e nyilatkozatomnak  a jegyzőkönyvben  kívánok  kifejezést  adni."  Más szóval, 
amint azt a tudós Bochkor Mihály az autonómiáról írt jeles munkájában 
mondja, autonom jogkörben  a Státusgyűlés  többségeidönt,  az elnöklő  püspök 
esetleges  ellenkező  állásfoglalásától  függetlenül,  a püspök ellentétes  véleménye 
s óhaja csak ethikailag  és  nem jogilag  érvényesülhet 

Majláth püspöknek is volt némi aggodalma az 1901-iki státusgyülés 
azon határozata ellen, mellyel az önbiztosítás intézményét léptette életbe. Ezt 
is nagy viták és harcok előzték megS Az igazgatótanács tagjai a püspökkel 
együtt féltették  az épületekben fekvő  nagy egyházmegyei vagyont az intézmény 
kezdetlegességétől azon esetre, ha véletlenül egy nagy tűzesetnek esnének 
áldozatul egyszerre az értékesebb templomok. A státusgyűlés többsége, az 
alsó papság támogatásával, mégis életbeléptette ezt s Majláth püspök minden 
megjegyzés nélkül hirdette ki a határozatot, de az aggódók megnyugtatására 
azonnal fel  is ajánlott a sajátjából 40.000 korona kamatmentes kölcsönt — 
a tartalékalap javára — egy nagyobb kár esetére. 

Az erdélyi róm. kath. Státus által az igazgatótanácsnak adott 1873-iki 
Utasítás 16-ik §-ában kötelességévé teszi az igazgatótanácsnak a püspöki javak 
feletti  ellenőrködést. Mikqr Majláth a. püspöki széket elfoglalta  és a püspöki 
javadalmat átvette, az átvételről felvett  jegyzőkönyvet a leltárral együtt meg-
küldötte a fennálló  szabályok alapján az igazgatótanácsnak is. Maga pedig 
az ezen ügyet tárgyaló 1898 január 18-iki igazgatótanácsi ülésen önként, tel-
jesen szabad elhatározásából, az igazgatótanácsot meglepve, de egyúttal meg-
örvendeztetve, élőszóval azt a kijelentést tette: „Helyeslem, hogy az autonomia 
a püspöki javadalom állaga és kezelése felett  állandó felügyeletet  gyakoroljon." 
Az 1900. évi státusgyülés ennek kapcsán lelkesedéssel mondott jegyzőkönyvi 
köszönetet a püspöknek, a püspöki javak átvétele körül tanúsított elvi jelen-
tőségű kiváló magatartásáért. 

Méltán üdvözölhette tehát az Igazgatótanács 1912 május havi ülésén a 
25 éves papságát jubiláló főpásztort  ezen szavakkal: „Az erdélyi róm. kath. 
Státus igazgatótanácsa e jubiláris esztendőben főleg  két dologra gondol hálás 



szívvel. Az egyik, hogy hü maradt Exellenciád azon programmhoz, melyet 15 
év előtt első státusgyűlési megnyitójában úgy az országos, mint a mi egyház-
megyei önkormányzatunkra vonatkozólag adni méltóztatott, kijelentve az or-
szágos autonomia megvalósításának szükségét, a mienknek pedig hasznos 
voltát. Az őrködő jövőbelátás így támasztja alá késő idők viharai ellen a 
magyar egyház pilléreit s bölcs körültekintéssel a hierarchiának törvényhozói 
joga mellé visszaszerzi ily alakban a laikus elem szervezésével az elvesztett 
végrehajtói hatalmat. Providentiális gondolat, melynek ihletszerűségét előbb-
utóbb nálunk is igazolni fogják  az események. Íme az önkormányzat által 
támogatott főpap  jutalmul megérte azt, hogy püspök és Státus harmonikusabb 
egységben élnek ma, mint valaha, sérelme nélkül az Egyház isteni alkotmá-
nyának és megbecsülhetetlen javára a vallási és egyházszervezeti érdekeknek. 

A másik, ami még bensőségesebbé teszi hálánkat, az a határtalan sze-
retet, mellyel püspöki székéig emelte az ifjúságot,  hogy megkönnyítse az ag-
gódó szülői gondokat, visszaadja újra a fiatal  nemzedéket érintetlen erőivel a 
családnak és hazának!"1 

ízig-vérig összeforrt  Majláth püspök a Státussal és az egész egyház-
megyével. 

Midőn 1914 év május 1-én az erdélyi székeskáptalan az egész egyház-
megye hódolatát tolmácsolta főpásztora  előtt, Majláth püspök így felelt:  „Mikor 
ezelőtt 17 évvel a budavári Mátyás templomban püspökké szenteltettem és 
ezt a gyűrűt a felszentelő  érsek ujjamra húzta, szívem egész lelkesedésével 
arra kértem a jó Istent, hogy ezt a. szent frigyet,  amelyet akkor egyházme-
gyémmel kötöttem, csak a halál oldja fel!  És a jó Isten 17 éven át testi 
gyöngeségem ellenére, mely alatt már-már roskadoztam, sok hibáim és fo-
gyatkozásaim dacára megáldott s püspökségem 17-ik évének végén látom, 
hogy ez a felbonthatatlan  szerződés mintha még bensőségesebbé, még szo-
rosabbá vált volna az idők folyamán."  ' 

Az eltelt 28 év áldásait, csodás tevékenységét szinte lehetetlen megér-
teni, az édesanya, az utolsó országbíró özvegyének alakja nélkül, aki a világ-
háború kezdetén püspök fia  karjai között hunyta le örökre szemeit. 

Az erdélyi róm. kath. Státus igazgatótanácsának 1914. évi jelentéséből 
vesszük e szavakat a történelmi hivatású anyáról és matrónáról: „Özvegy 
Majláth Györgyné az írás szavai szerint az a bölcs asszony, aki tulajdon ke-
zével építi házát s aki, amikor alszik, szivével még akkor is őrködik övéi 
fölött...  Egyházmegyénk életének utolsó 17 éve körülötte, mint láthatatlan 
tengely körül forog.  Ő volt egy apostoli lélek állandó inspiratora, akaratere-
jének emeltyűje, egy kiapadhatatlan bőkezűség csodaforrása,  az újkori Gra-
chusok anyja, Scipiók hitvese, Mónikák, Blankák nyomdokain járó méltó utód." 

S az édesanyja elvesztése feletti  mély bánatában hol keresett volna 
vigasztalást, ha nem a Krisztusban ? A már javában dúló világháború új teret 
nyitott apostoli munkájához. Nem törődve az időjárás viszontagságaival, nem 
drága élete kockáztatásával, kereste fel  a különböző frontokat  s a szentségek 

1 Státus igazgatótanácsának 1912. évi jelentése; 



Az ősz püspök 



vigasztalásában részesítette azokat, kik pár óra múlva talán visszaadták meg-
tisztult lelküket Teremtőjüknek. S emellett szomorúan kellett csalódnia a 
háború kezdetén vallott felteyésében,  s tapasztalnia, hogy a világháború, majd 
a forradalom  katholikus hitéletünket alapjában támadta és ingatta meg. A 
csalódás nem törte meg. Tudta és érezte, hogy a pusztító, vihar után újra 
munkához kell látnia s az ő apostoli buzgalmának köszönheti Erdély katho-
licizmusa, hogy aránylag rövid idő alatt hitéletünk újra fellendült,  megszilár-
dult, papjainkra templomainkban nem az üres falak  bámulnak, a gyóntató 
székek újra megtelnek, s a rettentő vihar után szívünkban megnyugvással és 
megtisztult lelkiismerettel keressük az utat, mely Krisztushoz vezet. 

A nagy összeomlás után következett elszakadásunk a magyar hazától. 
Előbb a kételkedés apró injectióival áltattuk magunkat, később reánk nehezült a 
megmásíthatatlan valóság. Mint veszély percében anya a gyermekét menti; 
úgy fogtunk  össze mi is a legféltettebb  kincsünk, legkedvesebb gyermekünk, 
a mi katholikus magyar kultúránk védelmére. S e védelmi harcunkban a 
zászlót egész Erdélyre Majláth Gusztáv vette a kezébe, s amit e téren tett, 
végzett s tesz ma is, meghalad minden emberi képzeletet. Itt már nemcsak 
Majláth a katholikus püspök, hanem Majláth a magyar egyházfejedelem  dol-
gozik és váltja ki nemcsak a katholikusok, de más magyarul beszélő vallás-
felekezetek  elismerését, dicséretét, háláját és lelkesedését, s ragadja magával 
munkára a többi egyházak fejedelmeit.  Jóformán  állandóan távol otthonától, 
amellett, hogy folyton  hívei között volt s a szentségek kiszolgálása mellett 
buzdított, bátorított, a csüggedőkbe lelket öntött, még mindig maradt ideje 
arra, hogy fáradtságot  nem kiméivé — gyakran a megaláztatástól sem riadva 
vissza — a különböző hatóságoknál jogos védelmére keljen a mi szent ügyünk-
nek, a mi katholikus magyar kultúránknak 1 t 

íme főbb  vonalaiban, inkább csak vázlatosan Majláth püspök képe és élete. 
Alakjának hű megfestéséhez  művészi ecset, életének pragmatikus meg-

írásához történetírói toll kellene. De ennyi is elegendő ahhoz, hogy képéből 
minden nagyobb vonás örökre megmaradjon az erdélyi szívekben s hogy 
életének főbb  hatásait ne felejtsék  el a késő századok. 



Az erdélyi katholicizmus missziója 
Romániában és a Keleten. 

Irta: P. Tréfán  Leonárd. 

Kié hát a jövő? 
Van multunk, hol dicsőséges, hol küzdelmektől izgalmas: jelenünk, 

mely telve van bizonytalanságokkal, nagy kérdés, hogy kié és miénk-e a jövő? 
Mi adhat jogot élethez, melynek biztos jövendője van ? És itt nincsen 

más tanítómesterünk, a kérdések, határozatlanságok között eligazltónk, mint a 
történelem. Tényekkel beszél, vigasztal és tényleg azt mondja, amit Krisztus, 
az örök történelem: Mit  féltek  ti  kicsinyhitűek? 

A katholicizmusnak nem kell külön célkitűzés, mert annak isteni rendel-
tetése van. Itt és az egész világon mindenkor magával hordta, ahová csak 
lépett, a célt, isteni hivatását. Olyan szilárd ez a meggyőződésünk, mint a 
szikla, melyre az Egyház épült. Évszázadok, sőt évezredek munkája, fáradalma 
szenvedése és győzedelme bizonyltja ezt. Nem kellene az erdélyi katholicizmus 
külön történelméről beszélni, mert hiszen ugyanazt tette itt, amit az egész 
világon tett: lelkeket nevelt, nemesített*s így földi  embereket kalauzolt a 
magasabb kultúrák útjaira. Nem tévedhetett meg soha abban a tekintetben, 
hogy az igazi lelki kultúrát összetévessze a faji  vagy nyelvi kultúrával. Isten 
országa nem szenvedi földrajzi  határoltságok korlátai között a szétosztott egy-
ség nyomorúságait, hanem független,  szabad és hatalmas, mint a megváltás-
nák mindeneket átfogó  krisztusi ténye: Általánossága krisztusi meghagyás: 
Praedicate  evangeliam  omni creaturae.,.  ex omni gente,  lingua  et natione... 

De ha mégis beszélhetünk fokozottabb  munkáról és hivatásról, súlyosabb 
föladatokról  itt Erdélyben, azt az általános magyar katholicizmus történelme , 
érteti meg velünk és mindenkivel. Nem üres szólam, hanem valóságos törté-
nelmi igazság, hogy a magyar katholicizmus saját testével védett ki minden 
támadást, mely a kereszténységet és az európai kultúrát Kelet felől  fenyegette. 
Ebben a véres küzdelemben nehezebb rész: jutott az erdélyi katholikusoknak. 
Főként a Hunyadiak idejében éreztük azt, hogy a mi sorsunk vértanúi sors. 
A Maros mentén elpusztult magyarság sorsa beszéld bizonysága annak, hogy 
a katholicizmus életre-halálra küzdött a nyugati kultúráért és a keresztény-
ségért. Ezer és ezer emberélet esett áldozatul, milliók vére folyt  századokon 
át a kereszt diadaláért. Erdély földrajzi  fekvése  szolgáltatta ki elődeinket hősi 



rendeltetésüknek, de egyúttal a pusztulásnak is. A Kelet felől  jövő minden 
erőszaknak ebbe a bástyafalba  kellett beleütköznie. Isten csodája, hogy még 
élünk és vagyunk. De rajtunk is beteljesedett a Péter sziklájának adott isteni 
géret: ét  non praevalebunt!  Hogy a pokol kapui sem vehetnek erőt rajta. 
Pusztult, de egészen el nem pusztulhatott az erdélyi katholicizmus. Nem 
semmisülhetett meg, mert történelmi hivatása volt. 

Ez a történelmi hivatás nem egy századnak és emberöltőnek szól. Szól 
ez minden időknek s így a mai időknek is. Mai helyzetünkben, elválasztva 

A kolozsvári Szent Mihály templom 

a régi keretektől, még jobban érezzük, hogy itt Keleten a régi  történelmi 
hivatás  még  súlyosabb föladatok  elé  állit.  Mi  vagyunk itt  a katholikus  Világ-
egyház legszélsőbb  bástyája.  Mögöttünk a keleti ortodoxia, az izlam és a po-
gányság tengere következik. Minden hullámverést a saját erőnkből kell ki-
védenünk. 

Az új államalakulatnak, melynek határai közé tartozunk, hivatalos állam-
vallása a schizma. Tisztában vagyunk azzal, hogy itt támogatást és segítsé-
get kultúrmunkánkban hiába várunk. Ebben soha ne is reménykedjünk. 
Saját erőnkre hagyatva kell megtennünk azt, amit az általános emberi és 



ielkl kultúra terén megtehetünk. Minden politikai vonatkozástól távol állva: 
nem is gondoljuk talán, hogy milyen  fontos  a misszió,  melyet  betölteni  kö-
telességünk» 

A görög Egyház sok százados hagyománya úgy az egyéni, mint a 
töjnegpasztorációnál inkább a külsőségeket veszi figyelembe.  Ezekkel hat és 
nevel. Más szempontból szemlélve a kérdést, inkább szolgál nemzetiségi 
érdekeket, mint a lélekbensőség, a lelki kultúra előmozdítását. Inkább a babonás 
félelemre,  mint az életbe fölszívódó  öntudatos hitre épít. A tömegek itt nem 
a szentségi, illetőleg kegyelmi rendszerben tagozódnak, hanem a lényeg nélküli 
külsőségek silány tartalmatlanságai között sínylődnek. A kereszténység ősi, 
nagy kincseit, a görögöknél annyira fogyatékos  eucharisztikus kultuszt és 
Mária tiszteletét, ezeket a gyakorlati kihatásaikban ragyogó értékeket ki fogja 
az utókornak megőrizni, ha nem a katholicizmus? A nyugati kultúra az 
Egyház emlőin nevelődött. Művészetek fejlődésének  ez adott irányt. Az építé-
szet, festészet,  zene az ő lelki tartalmasságából merítette fejlődésének  és mai 
színvonalának nagyságát. Még a színpad, a dráma fejlődése  is a kolostori 
iskolákból nyerte az indító erőt. A görög Egyház a maga mozdulatlanságában 
fejlődésképtelen.  Sem az ember belső alakítása, sem a külső tényezők emelése 
szempontjából nem rendelkezik azzal az átalakító erővel, mint a katholicizmus. 
Minden nemzeti egyház bizonyos nacionális korlátozottságok, hogy ne mond-
jam: elfogultságok  közé jut, ahonnan nehéz a kiszabadulás. A katholikus 
világegyház óriási mérete, tágas munkaköre és az egész emberiség sorsát 
átölelő szeretete biztosítja neki azt a szerepet, melyet a katholicizmus betöltött 
minden időben. 

Az orosz bolsevisták vezető egyéniségei elismerik és megvallják, hogy 
fölforgató  rendszerüknek két hatalmas ellensége van. Egyik a rajongó nacio-
nalizmus, másik az igazi kereszténység. Első azért, mert a színtelen termé-
szetű és mindig idegen ütemek szerint ugráló szociálizmust nem akarja meg-
érteni, a második pedig azért, mert a krisztusi erkölcs alapjain állva nem 
szentesíthet semmit, mi a társadalmi és történelmi rend s főként  az Isten 
törvénye és igazsága ellen van. És utóbbit a veszedelmesebb ellenségnek tartják. 

A közelmúlt eseményei és a katholicizmust elvből és meggyőződésből 
gyűlölő kommunisták fölfogásai  csakugyan azt igazolják, hogy az Egyház 
mindig és minden helyen, állam és rend szempontjából a legkomolyabb té-
nyező volt. A szellemi és lelki eltévelyedések, erkölcsi és anyagi visszaélések 
ellen tilalomfákat  állított föl.  Az isteni parancsok hangoztatását még a világ 
hatalmasai, császárok és királyokkal szemben sem hallgathatta el. Eljárt isteni 
küldetésében, valahányszor arról volt szó, hogy az isteni jognak és igazság-
nak érvényt kell szerezni. Nagy szentjei: asszisi Szent Ferenc és páli Szent 
Vince által megmutatta az irányt, mely mélyen demokratikus. Hogy a bél-
poklos ĵ s embertestvérünk, akit a társadalomból kitagadni nem szabad és a 
gályarabok kezeiről le kell szedni a rozsdás bilincseket! Vagyis: ahogyan 
Isten a megváltásban leszállt a földre  megenyhíteni és megosztani a szenvedő 
embersorsot, úgy az embernek is meg kell éreznie minden nyomornak és 



szenvedésnek fájdalmát.  Ezeknél a szociális gondolatoknál mélyebbet, szebbet 
az újkor szociális prófétái  nem hangoztattak s a gyakorlatban nem valósítottak 
meg. A tömegnyomor enyhítésére irányuló munka javában folyt  az Egyház 
intézményeiben, mikor szociális szervezetekről még nem is tudtak a világon. 
Nem akarom fölsorakoztatni  a nyugati szerzetesség emberbaráti és kultúrális 
tevékenységét a missziókban. Apácáink nélkülözhetetlen és utánozhatatlan ön-
feláldozását  a betegek ápolásában, gyermekeink nevelésében. 

És szeretném hangsúlyozni, minden szenvedélyt, közönséges emberi és 
politikai elfogultságot  tulharsogóan: a katholicizmusra ma is szükség van! 
Örüljön az állam, nemzet, faj  és kultúra, mely kipróbált erőit szolgálatába 
állíthatja. Nem üldözni, gáncsolni kell minket, hanem megbecsülni 1 

Nekünk hatalmasan beszélő történelmi multunk van. És nélkülünk vagy 
ellenünk nincsen jövő. 
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